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اإلهداء
إىل أبي الغايل رمحه اهلل
إىل أمي احلنىن أمدَّ اهلل يف عمزها
إىل سوجي وولدي البكز عبيدة
إىل طلبت العلم وحمبيه
إىل شهداء فلسطني الذيه رَوَوا بدمائهم الطاهزة ثزاها
فأوبخج شجزةَ العشة والكزامت
فكاوج معزكتُ حجارةِ السجيل البطىليت
إىل جنىدها وقادهتا
أهدي هذا اجلهد املخىاضع

 
ت

شكر وتقدير
"ال يشكر هللا مف ال يشكر الناس"
انطبلقان مف اليدم النبكم الشريؼ فإنني أتقدـ بعظيـ الشكر كالتقدير
إلى فضيمة األستاذ الدكتكر  /محمود محمد العامودي
عمي مف عممو الكثير كخبرتو الطكيمة
الذم أشرؼ عمى رسالتي كأسدؿ َّ
كأمدني بكؿ ما احتجت مف الكتب كالمراجع التي استعنت بيا
عمى إتماـ ىذا البحث
أفضؿ سند لي
فكاف ى
خير عكف ك ى
فنعـ المشرؼ كالمربي.

 
ث

َح ٌّق و ِعرفان
ً
يدَّن يك ٍـ﴾
﴿لىئف ىش ىك ٍرتي ٍـ أل ًىز ى

(سكرة إبراىيـ :آية ٕ)

ضؿ ,كأساتً ىذةى ً
ً
أشكر أصحاب الفى ً
ً
الع ًمـ ,فإنَّنًي أتىقى َّد يـ
ى
َّإنو لىمف كاجبي أف ي ى
ً
ؼ
أشر ى
كالتَّقدير ألستاذم الفاضؿ ,األستاذ الدكتكر /محمود محمد العامودي ,الذم ى
إنجاز ىذا الب ً
كاف لىوي بالًغي الفى ً
ً
بير ً
حث.
األثر في
ضؿ ,ى
فى ى
ى
كك ي

بًجزي ًؿ ُّ
الش ً
كر
ى
ىعمىى ًرسالىتي,

كر كالتَّقدير إلى ع ً
ً
ميد يكمًٌي ً
ُّ
ً
بالش ً
بالجام ىع ًة
اآلداب
َّة
ىكما أتىقى َّد يـ
ى
ً
ً ً
ُّ
العميا األستاذ
كر ىم
كصكؿ أيضان إلى ىعميد ٌ
الدراسات ي
ه
فضيمة الدكتكر /ول د محمد عامر ,كالش ي
مم ًي كد ً
ً ً ً
الدكتكر /فؤاد عمي العاجز ,عمى ج ً
يكد ًىما المبذكلىة في ًخدمة م ً
عميا.
البحث الع ٌ ى
سيرة ى
ي
ى ى ى
ى
ً
كر ك ً
ىكما أتىقى َّدـ ُّ
فاف لممناقشيف الفاضمى ً
العر ً
بالش ً
يف  /الدكتكر أحمد إبراى م الجدب  ,كاألستاذ الدكتكر
ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
الرسالىة العمميَّة ,كا ىثرائيا مف فى ً
خم ل عبد الفتاح حماد عمىى يجيكدىما في ق ىراءة ىذه ًٌ
يض خ ىبرت ًيـ,
ً
عاىما.
كر ي
فى ىحفظىييما هللاي ى
اإلسبل ًمي ً
َّة

اإلسبلمي ً
ً
ً
ىكما أتىقى َّدـ بً ً
ص يشكرم ً
عظيـ امتًناني كخالً ً
الذيف
َّة,
الجام ىع ًة
كعرفاني ألىساتًذتًي في
ى
ي
مغة العربًي ً
سـ الُّ ً
ست عمىى أيدييـ مساقات الماجستير في ًق ً
ص ًمنيـ:
أخ ُّ
َّة ,ك ي
ىد ىر ي ى
ىى
ى
األستاذ الدكتكر نبيؿ أبك عمي ,كاألستاذ الدكتكر يكسؼ ًرزقة ,كاألستاذ الدكتكر محمد عمكاف,

كاألستاذ الدكتكر فكزم أبك فيَّاض ,كاألستاذ الدكتكر كماؿ غنيـ ,كاألستاذ الدكتكر يكسؼ الكحمكت
كاألستاذ الدكتكر محمد البًع ,فىجزاىـ هللا جميعان ىخير الجز ً
اء
ى ى
ى ي ي ى
َّ
ً
ً
ً
ً
دمة
أف ي
كال ىيفكتيني ٍ
بذؿ في خ ى
أشك ىر إخكاني يم ىكظفي ىمكتىىبة الجام ىعة اإلسبلميَّة ,ىعمىى يجيكدىـ التي تي ي
بؿ الراحة لمباحثيفً ,
طمبة ال ًع ًمـ ,كتكفير س ً
عاىـ.
حف ى
كر ي
ي
ظييـ هللا جميعان ى
ً
كما يطيب لي في ىذا الم ً
قاـ أف أتىكجَّو بالعرفاف الج ً
ميؿ ,ك ُّ
الش ً
الجزيؿ لزمبلئي ىجميعان
كر ى
ى
ى ي
ى
ى
ً
ً
ً
عاىـ.
أخ ُّ
دكف استثناء ,ك ي
كر ي
ص منيـ األخ الحبيب  /نياد عبدالفتاح بدر  ,ىحفظىيـ هللا جميعان ى
ً
ً
كصاحب ًة الفى ً
الد ً
فكانت نً ٍعـ َّ
اـ يشكرم إلى ىرفيقى ًة َّ
الصالًح ,كفي ىح ًقٌيا أقكؿ:
رب,
الزك يج َّ
ضؿ ,ى
ى
ى
كختى ي
و ِ
لاحبة ِ
ةةةةةةةةةةك
ةةةةةةةةةةت نا ِ ةةةةةةةةةةة اً
ةةةةةةةةةةاب َمةةةةةةةةةةةا ُكنة ُ
الم ة ُ
َ
ةةةةةةةةةةوت فَةةة ِ
ةةامةةةةةةةةةةةحي
َفمَ ُرَّب َمةةةةةةةةةةةةةا َةةةةومةةةةةةةةةةةةةاً قَةة َ ةةةة
ُ َ
ِ
أبةد تةةِةو
بالصةةةةةةةةةة
األجر َّ
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبر الذي َ
و ُ

ِ
ألم عب ةةةةةةةةةةةدة فاشةةةةةةةةةةةيدوا
ىةةةةةةةةةةذا َ
الوفةةةةةةةةةةةا َ ّ
اىةةةةةةةةةةةةدوا
ةةةةةةةةةةةاب َة
األحبة
وتَةةةةةةةةةةةة َذ ِّكري
ةةةةةةةةةةةوم تَ َع َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ةةةةةةةةةةد
أجحة ُ
َرِّبةةةةةةةةةةةةةةةي ُ َ
ةةةةةةضاعةةةةةةةةةةةةةفُو ف ّنةةةةةةةةةةةةي َ
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Abstract
This paper deals with a study of the most important topics of Arabic grammar:
And that relates to "Al-Moradi" quotations of Arab tribes dialects.
"Al –Moradi is the imam of language and grammar in his time.
He surpassed his peers and shot to fame in countries.
And he's died by plague in Cairo in "the Fitr Day" in 749 AH.
I divided the research into an introduction, a preface, three chapters followed by
annexes.
In the preface I dealt with the biography of the great scientist Al- Hassan bin Qasim bin
Abdu Allah bin Ali Al moradi.
In the first chapter, I dealt with Al-Moradi's quotation sources in his different books.
In the second chapter, there is Al – Moradi's quotations in the Arab dialects.
In the third chapter, Al Moradi's grammatical doctrine.
And in the appendices, I briefly addressed the definition of some of the Arab tribes
which language has been taken from, then I put the results and recommendations of the
researcher .
At the end of this research I concluded by mentioning sources and refrences that I seek
help to complete the research.
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الممخص
حث مكضكع ميـ مف مكضكعات النحك العربي ,كىك ما يتعمؽ باستشياد
الب ي
ىيتىىن ىاك يؿ ىذا ى
المرادم (تْٕٗىػ) بميجات القبائؿ العربيةُّ ,
إمامان لمنحك كالمغة في عصره ,فقد فاؽ
كيعد المرادم ى
قرناءه كذاع صيتو في البمداف ,كأغمب الظف َّ
حؿ بالقاىرة يكـ
أف المرادم تيكًفٌي بالطاعكف الذم َّ
الفطر لسنة سبعمائة كتسع كأربعيف لميجرة.

و
ػكؿ متبكعػػة بػػالم ً
ً
ً و
بلح ً
ػت فػػي
ؽ ,ىحيػ ي
البحػ ى
ػث تىناكلػ ي
كقػػد قى َّسػ ي
ػث إلػػى يمقى ٌد ىمػػة كتىمييػػد كثبلثىػػة فصػ و ى ى
ػمت ى
ى
ً
رج ىم ػةن لمعػػالـ الكبيػػر :الحسػػف بػػف قاسػػـ بػػف عبػػد هللا بػػف عمػػي الم ػرادم ,كفػػي الفىصػ ًػؿ األ َّك ًؿ
التَّمييػػد تى ى
تناكلت مصادر االستشياد عند المرادم في كتبو المختمفة ,كالفى ً
ػت استشػياد المػرادم
صؿ الثَّاني تىناكل ي
ي

صؿ الثَّالً ًث المذىب النحكم لممرادم ,كفي الم ً
بميجات العرب ,كفي الفى ً
بلح ً
ضت بإيجػاز بعػض
ؽ ىع ىر ي
ى
كر المص ً
كصيات ,كختىمت الب ى ً
ثـ كانت ا َّلنتائًج كالتَّ ً
ػادر
القبائؿ العربية التي أيخذت عنيا المغةَّ ,
ى ي ى
ي
حث بذ ً ى
اجع التي استىعنت بيا عمىى إتم ًاـ ىذا الب ً
كالمر ً
حث.
ى ي
ى
ى
ى
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مقدم
الحمػػد ﵀ الػػذم عمػػـ بػػالقمـ ,عمػػـ اإلنسػػاف مػػا لػػـ يعمػػـ ,كالصػػبلة كالسػػبلـ عمػػى مػػف أيعط ػي
ى
جكامع الكمـ ,فكاف أفصح مف نطؽ بالضاد ,كرضي هللا تعالى عف آلو كصحبو أجمعيف ,كمف سار
عمػػى نيجػػو إلػػى يػػكـ الػػديف ,كأثػػاب بفضػػمو عممػػاء المسػػمميف الػػذيف عنػػكا بمغ ػة الق ػرآف ,فصػػنفكا فييػػا

كحرصكا عمى جمعيا ,رضي هللا عنيـ أجمعيف ,كأدخمنا كاياىـ جنات النعيـ.
أما بعد:

فمقد شرفت المغة العربية بأف أنزؿ هللا  -عز كجؿ  -أشػرؼ كتبػو ,كجعميػا لغػة أىػؿ الجنػة,

فحؽ ليذه المغة أف تحظى باالىتماـ ,كمما ال شؾ فيو أف عمـ النحك ىك عصب المغة العربيػة ,فػإف
فيـ القرآف الكريـ يتكقؼ عمى معرفة عمـ النحك ,كيندرج مع عمـ النحك عمـ جميؿ ىك :عمـ الصػرؼ

الذم يرل فيو ابػف جنػي أف د ارسػتو يجػب أف تكػكف سػابقةن عمػى د ارسػة النحػك ,فيقػكؿ" :فالتصػريؼ

إنمػػا ىػػك لمعرفػػة أنفػػس الكممػػة الثابتػػة ,كالنحػػك إنمػػا ىػػك لمعرفػػة أحكالػػو المتنقمػػة  ...كاذا كػػاف األمػػر
كػػذلؾ فقػػد كػػاف مػػف الكاجػػب عمػػى مػػف أراد معرفػػة النحػػك أف يبػػدأ بمعرفػػة التصػريؼ ,ألف معرفػػة ذات

الشػػيء الثابػػت ينبغػػي أف يكػػكف أص ػبلن لمعرفػػة حالػػو المتنقم ػة "(ُ) .فػػالنحك كالصػػرؼ ,ىمػػا صػػنكاف
متعاضداف .

فعمما النحك كالصرؼ في مقدمػة فنػكف المغػة العربيػة التػي حظيػت مػف العنايػة بنصػيب كافػر
زاخر ,كصنفت فييما أسفار قيمة ,كعرؼ بيما رجاؿ أفذاذ فبرز مف ىؤالء العمماء ( أبك محمػد بػدر
الديف حسف بف قاسـ بف عبد هللا بف عمي المرادم المصرم المالكي ( ت ْٕٗىػ ).
ٌ
كقد كقع اختيارم عمى دراسة مكضكع :استشياد المرادم بميجات العػرب عنػدما تفحصػت كتبػو ,كقػد
الحظػػت أنػػو يجيػػد االستشػػياد بميجػػات العػػرب ,فأحببػػت أف ألػػج ىػػذا المكضػػكع ,كأمػػا كتبػػو مكضػػكع

الدراسة فيي:

ُ .تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ .
ِ .شرح تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد .
ّ .الجنى الداني في حركؼ المعاني .
ْ .رسالة في جمؿ اإلعراب .

)ُ)

المنصؼ ُ.ْ/
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كقد رتبتيا عمى ذلؾ طبقػان لدرجػة أىميتيػا بحسػب أريػي ,كحصػمت عمييػا جميعػان كأسػأؿ هللا تعػالى أف

يييػػل لػػي القبػػكؿ ,كيزيػػدني مػػف عممػػو كأف ينتفػػع مػػف ىػػذا البحػػث خمػػؽ كثيػػر ,فػػإف أصػػبت فمػػف هللا

كحده ,كاف أخطأت فمف نفسي كالشيطاف.
أوالً :أىم

البحث:

تكمف أىمية ىذه الدراسة في أمكر عدة:

ُ .أف المرادم أحد نكابغ النحك في القرف الثامف اليجرم ,أغرـ بو منػذ صػغره ,كعمػؿ بالتػدكيف
كالتصنيؼ ,فيك اإلماـ الذم خدـ ىذا الفف أكثر عمره.

ِ .بيػػاف شخصػػية الم ػرادم الفػػذة القكيػػة ف ػػي مجػػاؿ النحػػك ,كسػػعة مداركػػو كشخصػػيتو العممي ػػة
الميمة التي تمثمت في العديد مف مؤلفاتو.

ّ .تكجيو النحاة إلى اعتماد ليجات العرب مف مصادر االستشياد مف الناحية العممية .
ثان اً :بب اخت ار الموضوع:

ُ .يساعد ىذا البحث في إثراء المكتبة العربية مف الناحية النحكية.
ِ .ما تركو المرادم مف آثار في الصرؼ كالنحك كتميز بو عمى مشاىير العمماء في زمانو.

ّ .لقػػد عػ َّػد الم ػرادم االستشػػياد بميجػػات الع ػرب حجػػة فػػي بعػػض القضػػايا النحكيػػة كالص ػرفية,
مثؿ :قضاعة كلخـ كخزاعة كغيرىا ,كبنى عمييا القكاعد.

ْ .كثرة المسائؿ التي تعرض ليا المرادم في كتبة كاحتج بيا بميجات العرب .
ثالثاً :الصعوبات التي واجيت الباحث:
ً
ً
أذكر منيا:
لقد ك ي
اجيت ى
بعض الصعكبات في البحث ي
ُ .افتقػػار المكتبػػات فػػي قطاعنػػا الحبيػػب إلػػى الكتػػب النحكيػػة ذات الصػػمة بمكضػػكع الد ارسػػة ج ػراء
الحصار الظالـ المفركض عمى شعبنا في غزة  ,األمر الذم أدل إلى تكصية الكثير مف اإلخكة
كالباحثيف األحباب الذيف تمكنكا مف السفر إلػى مصػر لمبحػث عػف كتػب المػرادم ىػذه كشػرائيا ,

كقد تـ ذلؾ بفضؿ هللا تعالي كتكفيقو كمنو ككرمو .
رابعاً :الد ار ات ال ابق :

ٔ .الشاىد النحكم عند المػرادم فػي كتابػو تكضػيح المقاصػد كالمسػالؾ  ,كابػف ىشػاـ فػي كتابػو:
أكضح المسالؾ كىي رسالة ماجستير تقدـ بيا الباحث عبد العزيز منػكر بػف خػزيـ الرشػيدم
بإشراؼ األستاذ الدكتكر :محمد أميف الركابدة .
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خام اً :منيج الد ار

:

نظ انر لطبيعة البحث فإف الباحث اتَّبع في دراستو المنيج الكصفي التحميمي الذم يتناسب مع

مكضكع الرسالة ,كقد كانت خطة البحث عمى النحك التالي:

شممت المقدمة عمى أىمية البحث كسبب اختيار ىذا المكضكع كالدراسات السابقة التي تتعمؽ
بالمكضكع مجاؿ الدراسة كمنيج البحث.

أما التمييد :فكاف فيو تعريؼ بحياة المرادم كمؤلفاتو.

الفصؿ األكؿ

مصادر اال تشياد عند المرادي
كيشتمؿ عمى:

 أكالن :االستشياد بالقرآف الكريـ عند المرادي.

 ثانيان :االستشياد بالحديث النبكم عند المرادي.
 ثالثان :االستشياد بالشعر عند المرادي.
 رابعان :االستشياد بالنثر عند المرادي.

الفصؿ الثاني

ا تشياد المرادي بميجات العرب
كيشتمؿ عمى:
 أكالن :المسائؿ النحكية التي استشيد بيا المرادم بميجات العرب.

 ثانيان :المسائؿ الصرفية التي استشيد بيا المرادم بميجات العرب.
الفصؿ الثالث

المذىب النحوي لممرادي
 أكالن :اآلراء النحكية.

 ثانيان :مصطمحاتو النحكية
 مبلحؽ بميجات العرب
وأخ ارً الخاتم  :كقد تضمنت أىـ نتائج البحث كتكصياتو.
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التمي د
ادي:
*ح اة المر ّ

 ا مو ون بو:ىك الحسف بف قاسـ بف عبد هللا بف عمي أبك محمد بدر الديف المعركؼ بابف أـ قاسـ

ادم المصرم المكلد المغربي المحتد الفقيو المالكي النحكم المغكم (ُ) .كاف ما كصؿ مف ترجمة
المر ٌ
ادم كحياتو قميؿ جدان ,كاعتمد المتأخر مف المترجميف عمى سابقو ,فمـ أجد زيادة مممكسة تكشؼ
المر ٌ
الجانب األكبر مف شخصية ىذا المؤلؼ الذم صنؼ في مجاالت شتى في عمكـ المغة العربية

كغيرىا.

كأكؿ ترجمة لو بحسب ما عثرت كانت عند الجزرم (ِ) ,كاف كاف قد كشؼ جانبان ال بأس

بو مف حياتو .لكف الكثير ما زاؿ مجيكالن أغفمتو كتب التراجـ المشيكرة التي ألفت في القرف الثامف

اليجرم كما تبله.

 -مولده ونشأتو:

لـ يذكر المترجمكف لو متى كلد؟ ككؿ الذم قالكه :إنو كلد بمصر(ّ) ,فحددكا مكاف الكالدة

ال تاريخيا ,كيمكف التماس العذر ليـ في ذلؾ – حسب ظني  -ألف اإلنساف يكلد نكرة ال يحس بو

أحد ,كال يدرم شخص شيئان عف يكـ مكلده في زمف لـ ً
تجر فيو العادة بتسجيؿ المكاليد كما يحدث
في عصرنا الحالي ,فإذا اشتير أمره ,اىتـ الناس بو كرصدكا نشاطو في خدمو العمـ.

يعمر طكيبلن كأف كفاتو كانت سنو ْٕٗىػ -كما سيأتي تأكيد ذلؾ
كيظير أف المرادم لـ َّ

في مكضعو – فمف المرجح أنو كلد في بداية القرف الثامف اليجرم ,أم :حكالي سنوََٕىػ أك قبميا

قميبلن.

كيبدك أف أسرتو رحمت إلي مصر قبؿ كالدتو؛ ألف أكثر المترجميف لو ,قالكا :إنيا  -أم كالدتو -

بمصر ,ثـ أقاـ بعد ذلؾ ,كاشتير بالمغرب بعد أف رحؿ إلى ىناؾ كذاع صيتو (ْ).

(ُ) انظر ترجمتو في :الدرر الكامنةِ|ِّ كبغيو الكعػاةُ|ُٕٓ كحسػف المحاضػرةُ|ّٔٓ كطبقػات القػراءّ|ُُّْ
كمعرف ػ ػ ػػة القػ ػ ػ ػراء الكب ػ ػ ػػارّ|ُِّٓ كش ػ ػ ػػذرات ال ػ ػ ػػذىب ٖ|ِْٕ كاألع ػ ػ ػػبلـِ|ُُِ كنش ػ ػ ػػأة النح ػ ػ ػػكُ|ِٕٔ كالم ػ ػ ػػدارس
النحكيةُ\ّّْ. ِّْ,
(ِ) غاية النياية في طبقات القراءُ|َِٕ .
(ّ) انظر :بغية الكعاةُ|ُٕٓ.

(ْ) انظر :بغية الكعاةُ|ُٕٓ كشذرات الذىب ِْٖٕ/
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كاف الذم ذكركه عف أسرتو عمى أرجح الركايتيف كما سبؽ كىك جدتو أـ أبيو كاسميا زىراء

كأنيا جاءت مف المغرب ,كعرفت بالشيخة(ُ) ,لمكانتيا كسعة عمميا ,كاشتيرت بذلؾ ,كالذم اتفؽ
عميو أغمب المترجميف لممرادم أنيا كانت تسكف مع أسرتو في المغرب كأنيا أكؿ مف رحمت مف

مكطنيا إلى مصر التي كلد فييا المرادم كىذا يتفؽ مع ما ذكرتو مصادر ترجمتو مف أف أسرتو

كانت متخذة مف ببلد المغرب سكنان ثـ رحمت إلى مصر.

كلـ تكشؼ تمؾ المصادر شيئان عف حياتو االجتماعية كىؿ تزكج أـ ال؟ كلكف المعركؼ
عدـ تصدر أم و
كلد لو عمميان كأبيو بعده.

لقب وكن تو:
أما عف لقبو بالمرادم فنسبة إلى قبيمة مراد عمى حد زعـ البعض ,كلكني بالبحث المضني

كالجاد لـ أعثر عمى سبب ذلؾ  .كسمي المرادم بالمصرم لكالدتو في مصر ,كبالمغربي ألصؿ

عائمتو كأجداده .

لقد تعددت الركايات عند أصحاب التراجـ عف سبب تسميتو بابف أـ قاسـ ,فذىب قكـ

بالقكؿ بأنو نسبو إلى جدتو مف أبيو "زىراء"

(ِ)

ككانت تعيش في ببلد المغرب كعرفت بالشيخة,

حيث عرؼ كاشتير بشيرة ىذه المرأة بالتديف كحسف الخمؽ كالصبلح(ّ).

كقيؿ :إف ىذه المرأة ليست جدتو ,كانما ىي امرأة مف بيت العز كالسمطاف كالممؾ ,أحبت
الحسف "المرادم" ً
لخمقو كتقكاه كحسف معاممتو منذ صغره ,كتبنتو كادعت أنو ابنيا ,كاشتير اسمو
باسميا(ْ).
ثقافتو:
كاف المرادم إلى جانب كرعو كصبلحو ذا ثقافة عالية لـ تقتصر عمى فف مف فنكف العمـ

بؿ تعددت جكانبيا .كيدؿ عمى ذلؾ ما تركو مف آثار في الصرؼ كالنحك كالعركض كالمغة

كالقراءات كالتفسير كتتممذ عمى مشاىير العمماء في زمانو كأبي حياف األندلسي كغيره.
(ٓ)

حيث ق أر القرآف كأتقف القراءات عمى الشيخ مجد الديف إسماعيؿ البناكتى

كأخذ العربية عف جماعة

مف مشاىير عمماء القرف الثامف اليجرم كأبي حياف األندلسي ,كىك آخر مف أخذ المرادم عنو مف

(ُ) بغية الكعاةُ|ُٕٓ.
(ِ) انظر :بغية الكعاةُ|ُٕٓ كطبقات القراءّ\ُُّٓ.
(ّ) الدرر الكامنةِ|ِّ.
(ْ) الدرر الكامنةِ|ِّ.
(ٓ)انظر :بغية الكعاةُ|ُٕٓ كغاية النيايةُ|َِٕ.
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شيكخو في العربية(ُ) ,كمنيـ أيضان أبك عبد هللا الطنجي ,كالسراج الدمنيكرم ,كأبك زكريا الغمارم

(ِ) ,كأخذ الفقو عف شرؼ الديف المقيمي المالكي(ّ) ,كأخذ األصكؿ عف الشيخ شمس الديف ابف

المباف(ْ).

ككصؼ بالفقيو كالنحكم كالبارع كالمغكم كالتصريفي كالعالـ النحرير المفسر األديب

األصكلي ,ككاف عارفان بالفقو المالكي كاألصكلي(ٓ).

يتضح مف ىذا مدل تعمقو بالعمـ كرغبتو في التحصيؿ ,فمـ يحصر عممو في جانب كاحد مف
جكانبو شأنو شأف أغمب العمماء.

كربما كاف لطبيعة الفترة الزمنية التي عاش فييا كتشابؾ العمكـ المختمفة كارتباطيا ببعضيا

آثر في تكجيو لطمبيا كبمكغ الغاية فييا ,فبل بد لمتعمـ النحك كالصرؼ كغيرىما مف اإللماـ بالقرآف

كقراءاتو كتفسيره ,لبلستدالؿ عمى اآلراء الصرفية كالنحكية كترجيحيا ,فالقرآف أعظـ نص في العربية
كأصحيا كأبمغيا ,كنتيجة لذلؾ صار المرادم ذا ثقافة متعددة الجكانب.
عممو:

*ابن أم قا م النحوي:
ىك المغكم التصريفي البارع ,كاف ابف أـ قاسـ في النحك نابغة مف نكابغو ,أغرـ بو منذ

صغره ,كشغؼ بالتدكيف ك التصنيؼ.

فيك اإلماـ الذم خدـ ىذا الفف أكثر عمره كاشتير اسمو كطار صيتو ,حيث كانت الحاجة في ىذا

العصر أدعى إلى نشاط حركتي التدكيف كالتصنيؼ ,فبرزت شخصيتو النحكية برك انز ال نظير لو,
كانكب كسير الميالي عمى كتب السابقيف فتأثر بيـ ,كأخذ ما حمي لو مف اليكاقيت النحكية كأزىارىا

الباسمة ,فكانت نتيجة اطبلعو عمى آراء السابقيف كمصنفاتيـ ,أنو أصبح عممان مف األعبلـ
القادريف عمى تخطي الصعاب ,كالبركز إلى الكجكد في ثكب قشيب يحقؽ لمنحك كؿ آمالو كأمانيو.

فنراه في كتبو نقؿ عف السابقيف كاىتـ برأييـ كاعتمد عمييـ كناقش رأييـ في بعض المسائؿ,

كليس ىذا فحسب بؿ إنو تتممذ عمى رجاؿ عظاـ مف أئمة النحك ككبرائيـ أمثاؿ (أبي عبد هللا

(ُ) غاية النيايةُ|َِٕ.
(ِ) بغية الكعاةُ|ُٕٓ.
(ّ) شذرات الذىب ِْٖٕ/
(ْ) بغية الكعاةُ|ُٕٓ.
(ٓ)غاية النيايةُ|َِٕ.
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الطنجي ,كالسراج الدمنيكرم كأبي زكريا الغمارم ,كالشيخ أبي حياف النحكم) كأخذ العربية عنيـ(ُ).

فيؤالء كانت ليـ اليد الطكلى عمى ابف أـ قاسـ حيث نبغ كتقدـ كاشتير في فف النحك فتأثر كاقتدل
بيـ كسار عمى طريقيـ.

كلكف بالبحث رأيت أنو لـ ينقؿ في كتبو عف شيكخو إال مف شيخو أبي حياف ,كأعمؿ ذلؾ

بأنو كاف مف أفاضؿ الشيكخ ككاف آخرىـ كأكثر مبلزمة لو كقربان لعيده (ِ).

كىكذا كاف شأف ابف أـ قاسـ يتقمب ىنا كىناؾ ليناؿ الحظ الكفير مف المساف العربي القكيـ,

كأغمب الظف أنو كاف في منطقة شماؿ القاىرة حيث دفف ىناؾ.

لقد أصبح نحكيان بارعان ناؿ إعجاب الجميع ,ككاف مف أكابر عصره ,نيؿ الكثير مف مؤلفاتو

التي ال ينضب معينيا سكاء كانكا في عصره أـ بعده ,كجميع مؤلفاتو مصادر كثيقة لدل النحاة,

كلقكة حرصو عمى تعمـ النحك خرجت كتبو إلى الكجكد مزىكة بنفسيا بما فييا مف و
معاف فياضة كآراء

سديدة ,فمذلؾ كثر الناقمكف عنو(ّ).
ابن أم قا م الفق و:

لـ يكف المرادم حبيس فف كاحد فقد كاف مع ذلؾ فقييان في المذىب المالكي ,حيث درس

الفقو كأتقنو ,كنبغ فيو حتى صار إليو ناس لمفتيا يعتدكف برأيو ,كيأتمركف بقكلو ,حتى إنو يجمس في
بعض األمكنة لمنح الناس درسو ,كاالنتفاع بو في أحكاـ الشريعة ,كذلؾ ألنو تمقى عف عمـ مف

أعبلـ المذىب المالكي كىك الشرؼ المغيمي المالكي ,فبث فيو ركحو كلقنو أحكاـ الفقو كشرائعو(ْ).
فمـ يمبث ابف أـ قاسـ أف بث ركح الشريعة بيف جمسائو كمستمعيو في أماكف خاصة ,فاستفاد منو

الجميع كانتفعكا بو ,كلكف لـ يثبت أنو ألؼ كتبان في الفقو المالكي.
ابن أم قا م األصولي:

لـ يكتؼ ابف أـ قاسـ بالنحك كالفقو المالكي بؿ نبغ أيضان في عمـ األصكؿ ,فكاف أصكليان

ماى انر متينان فيو مجيدان ,فكاف ال يضف بعممو كال يبخؿ بو عمى أحد.

(ُ) انظر :الدرر الكامنةِ| ِّ؛ّّ كبغية الكعاةُ|ُٕٓ كحسػف المحاضػرةُ|ّٔٓ كطبقػات القػراءُ|َِٕ كشػذرات
الذىب ِْٖٕ/
(ِ) طبقات القراءُ|َِٕ.
(ّ) الدرر الكامنةِ|ِّ.

(ْ) انظر :الدرر الكامنةِ|ِّ كبغية الكعاةُ|ُٕٓ كطبقات القراءُ|َِٕ.
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ىذا دأبو كعادتو ,ألنو كاف تقيان كرعان محبان لمخير لمناس عامة .كذلؾ أنو تمقى عمى شيخ

مف شيكخ األصكؿ كىك الشيخ شمس الديف بف المباف(ُ).

كمع تفكقو لـ يرد أنو صنؼ في عمـ األصكؿ ,فيك كغيره مف العمماء يتناكلكف جميع

الفنكف كينبغكف في فف كيشتيركف بو.
ابن أم قا م المقرئ:

لقد نبغ ابف أـ قاسـ في القراءات أيضان ,كتفنف فييا كتبحر كأجاد ,ككاف لو مجمس يفد إليو

الكثير لتعمـ القراءات كاالقتداء بو ,كما اقتدل ىك بعمـ مف أعبلـ القراء الذم اتبع طريقو كاىتدل
بيديو ,كىك الشيخ مجد الديف إسماعيؿ(ِ) كثبت أنو ألؼ كتابان صغير الحجـ في كقؼ حمزة كىشاـ

عمى اليمز عمى الشاطبية  )ّ( .كأخي انر كاف مجيدان في تصنيفو متفننان فيو.

(ْ)

ش وخو:
نقمت المصادر التي ترجمت لممرادم أنو تتممذ عمى مجمكعة مف الشيكخ ,لكنو لـ يذكر في

كتبو المتكفرة غير اسـ شيخ كاحد ىك (أبك حياف) غالبان فقد نقؿ عنو المرادم في حكالي خمسة
كعشريف مكضعان في شرح التسييؿ.

إف بعض الشيكخ الذيف نسبكا إليو كاف شيخو أبك حياف نقؿ عنيـ بعض أرائيـ ,كلكف ىذه

اآلراء ذكرت في شرح التسييؿ لممرادم مف غير نسبوة إلييـ مكتفيان بما ذكره أبك حياف أك ثقون بو.

(ٓ)

حيث نبغ المرادم المعركؼ بابف أـ قاسـ كذاع صيتو كاشتير بيف الخمؽ كبرع في النحك

كالفقو كاألصكؿ كالقراءات ,كلو في كؿ فف خبرة ,كأخذ عنو الكثير كنقمكا مف كتبو ,كذلؾ لدقو قكلو
كحصافة رأيو ,ككضعو األمكر في نصابيا ,ككزف رأيو بميزاف العدؿ في حجة كفتو ,كفاؽ الكثير

مف أقرانو كذلؾ بفضؿ شيكخو الذيف تمقى عنيـ كتعمـ عمى أيدييـ كجمس في حمقات دركسيـ,
كاستمد شعاع النكر منيـ عمي نيجيـ ,معضدان ذلؾ بأفكاره كآرائو كمقترحاتو ,كبالبحث لـ ينقؿ إال
عف شيخو أبي حياف (ٔ).

(ُ) انظر :الدرر الكامنةِ|ِّ؛ّّ كبغية الكعاةُ|ُٕٓكطبقات القراءُ|َِٕ كشذرات الذىب ٖ.ِٕٓ/
(ِ) طبقات القراءُ|َِٕ.
(ّ) طبقات القراء ُ|َِٕ.
(ْ) انظر :الدرر الكامنةِ|ِّ كبغية الكعاةُ|ُٕٓ كطبقات القراءُ|َِٕ كشذرات الذىب ٖ.ِْٕ/
(ٓ) بغية الكعاةِ|َٕ.

(ٔ) بغية الكعاةُ|ُٕٓ.
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وش وخ ابن أم قا م الذ ن تتممذ عم يم ىم:
ُ -أبك حياف األندلسي :ىك محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف اإلماـ أثير الديف أبك
حياف األندلسي الغرناطي النفزل نسبو إلى ىن ٍفزة قبيمة مف البربر ,فيك الغرناطي المكلد كالمنشأ
كالمصرم الدار ,كلد بمطخشارش-مدينة في حضرة غرناطة-في أكاخر شكاؿ سنة أربع كخمسيف
كستمائة ,كأبك حياف نحكم عصره كلغكيو كمفسره كمحدثو كمؤرخو كأديبو ,مات في ثامف عشريف

صفر سنة خمس كأربعيف كسبعمائة ىجرية  ,كدفف في مقبرة الصكفية(ُ).

ِ -أبك زكريا الغمارل :ىك يحيى بف أبي بكر عبد هللا الغمارل التكنسي أبك زكريا الصكفي ,كلد
سنة ثبلث كأربعيف كستمائة مف اليجرة ,كتعمـ العربية كمير فييا ,كانتفع مف الكثير كأفاد الجمع مف
عممو بعربيتو ,كتقمب عمي أيدم العمماء كجمس في حمقاتيـ طمبان لمعمـ كالتحصيؿ ,ككاف بار انز في

العربية المعان بيف أقرانو ,كقاؿ السيكطى كابف حجر :مات أبك زكريا الغمارل في ثالث عشر مف
ذم الحجة سنة أربع كعشريف كسبعمائة ىجرية(ِ).

ّ -الشرؼ المغيمي :ىك عيسى بف مخمكؼ بف عيسى المغيمي الشيخ شرؼ الديف ,كاف عالمان مف
عمماء المالكية ,درس مذىب اإلماـ مالؾ كنبغ فيو ,كالتؼ الجميع حكلو ينتفعكف بو كيتمقكف عنو,
ككلي مناصب دينية ىامة ,ككاف حكمان عدالن يعطي الحقكؽ لذكييا حتى أحبو الناس كأكبركه كأجمكه

لنزاىتو كحصافتو ,ككاف رجبلن عالي اليمة عظيـ القدر,يمتاز بالكرـ ,ك المركءة كحسف األخبلؽ

بصي انر باألمكر ,ككاف ذا عقؿ راجح مفكر حصيؼ الرأم كثير الفضؿ عمى الناس كتكفي رحمو هللا

سنة ست كأربعيف كسبعمائة مف اليجرة (ّ).

ْ -المجد إسماعيؿ الششترل :ىك إسماعيؿ بف محمد بف عبد هللا الششترل مجد الديف النحكم
المقرئ األستاذ كالششترم :نسبة إلى قرية ششتر كلـ يتعرض مرجع مف المراجع إلى تاريخ ميبلده,
ككاف إمامان عالمان حافظان عارفان بالمغة العربية مقرئان ضابطان متقنان لمقراءات حتى صار شيخان لمقراء,
درس األصكؿ كبرع فيو كتفنف كأجاد كترأس مدارس عمميو كظيرت حصافتو ,كىذا مما زاد مف عمك

قدره كازدىار عممو بالقراءات كسمك اسمو ,ككاف رجبلن عالمان فاضبلن تقيان كرعان محبان لمخير كالعمـ

كاالنتفاع بو ,كتكفي سنة ثماف كأربعيف كسبعمائة مف اليجرة(ْ).

ٓ -شمس الديف بف المباف :ىك محمد بف أحمد بف عبد المؤمف الشيخ شمس الديف بف المباف
الدمشقي ثـ المصرم الشافعي اإلماـ العبلمة المعركؼ بابف المباف .كلد سنة خمس كثمانيف

(ُ) انظر:الكافي بالكفياتٓ|ُٕٓ كالنجكـ الزاىرةَُ|ُٗ كشذرات الذىبٖ|ُِٓ كالدرر الكامنةْ|َِّ.
(ِ) انظر:الدرر الكامنة ْ|ُّْ.

(ّ) انظر :حسف المحاضرة ُ|َْٔ.
(ْ) انظر :غاية النياية ُ|ُِٓ كبغية الكعاةُ| ِٓٓ .
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كستمائة مف اليجرة ,كاف عارفان بالفقو كاألصكؿ كالعربية ,أديبان شاع انر ,سمع بدمشؽ مف أبي حفص
عمر بف المنعـ بف القكاس ,ككاف ابف المباف لسنان فطنان ذا ىمة كقكة كصرامة كحزـ ,يميؿ إلى الجد

كال يحاكؿ االندماج في الناس كقد يرغب في االبتعاد كاالنقباض عنيـ ,كمع ىذا كاف محترمان مقد انر

بيف الخمؽ يخافكنو كييابكنو ,كمات ابف المباف بالطاعكف في شكاؿ سنة تسع كأربعيف كسبعمائة مف

اليجرة (ُ).

ٔ -سراج الديف الدمنيكرل :ىك عمر بف محمد بف عمي بف فتكح سراج الديف أبك حفص الغزل

الدمنيكرل المصرم الشافعي ,كمكلده بعد الثمانيف كستمائة مف اليجرة ,كاف عالمان مفضاالن متقنان

جامعان لمعمكـ ,تنقؿ بيف يدم العمماء في كثير مف الفنكف كجمس في حمقاتيـ ,كاستمع إلى دركسيـ
كدرس في أماكف مختمفة كمتعددة ,كتكفي سراج الديف الدمنيكرل بمكة شير ربيع األكؿ سنة اثنيف

كخمسيف كسبعمائة مف اليجرة

(ِ)

ت م ذه:
اشتغؿ المرادم بالتدريس ,كال بد لمشيخ مف تبلميذ ,لكف كتب التراجـ لـ تذكر لو سكل

تمميذ كاحد ىك جبلؿ الديف(ّ) بف رسكؿ بف أحمد بف يكسؼ التيزينى الثيرم نسبة إلى ثيرة بمدة مف
ببلد الشاـ ,قدـ القاىرة في أخر دكلة الناصرة ,كاستقر في محمة التبانة خارجيا بالقرب مف باب

الكزير.

ككاف جبلؿ الديف ىذا عالمان بفنكف كثيرة ,حسف العقيدة شديدان عمي اإللحادية ,عرض عميو

القضاء فامتنع ,كقاؿ" :ىذا يحتاج إلى دربة كمعرفة اصطبلح كال يكفي فيو االتساع في العمـ"(ْ).
(ٔ)

أخذ العربية عف ابف عقيؿ كالمرادم كابف ىشاـ األنصارم (ٓ) ,كترؾ عدة مؤلفات منيا:

ُ -التمكيح في شرح الجامع الصحيح.

ِ -شرح مختصر ابف الحاجب في األصكؿ.
ّ -المنظكمة في الفقو كشرحيا.
(ُ) انظر :الكافي بالكفيات ِ|ُُٖ.
(ِ) انظر:غاية النيايةُ| ِٕٓ كشذرات الذىبٔ|ُِٕ.
(ّ) انظر ترجمتو:بغية الكعاةُ|ْٖٖ كالنجكـ الزاىرةُِ|ٔٗ كاألعبلـِ|ُ كمعجـ المؤلفيفِ|ََٓ؛َُٓ.
(ْ) بغية الكعاةُ|ْٖٖ.

(ٓ) انظر:حسف المحاضرةُ|ِْٕ كبغية الكعاةُ|ْٖٖ.
(ٔ) انظر:النجكـ الزاىرةُِ|ٔٗ كبغية الكعاةُ|ْٖٖ .
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(ٔ)

ككصؼ بأنو نحكم(ُ) ,لكنو لـ يترؾ مؤلفان كاحدان في النحك أك الصرؼ أك المغة ,كلـ يعثر

عمى شيء مف مؤلفاتو .كيبلحظ أنو جمس في حمقات التدريس التي كاف يقيميا المرادم ,فتتممذ
عميو كتكفي جبلؿ الديف خارج القاىرة ,كقيؿ :بيا في يكـ الجمعة ثالث عشر مف شير رجب سنة
ّٕٗىػ عف بضع كستيف سنة.

كعمى ذلؾ اتخذه تمميذان لو ,كأيضان ابف ىشاـ كاف كاف لـ يثبت أنو تتممذ عميو فإنو نقؿ عنو

كىك في عصره .كسأذكر بعض التبلميذ الذيف تأثركا بابف أـ قاسـ كأخذكا عنو:

ُ -ابف ىشاـ األنصارم :ىك عبد هللا بف يكسؼ بف أحمد بف عبد هللا بف ىشاـ األنصارم ,كلد في
ذم القعدة سنة َٖٕىػ ثماف كسبعمائة مف اليجرة ,كاف ابف ىشاـ يميؿ إلى التكاضع كيعطؼ عمى
أقربائو كيبرىـ ,كيعطؼ عمى الفقراء كالمحتاجيف كيشفؽ عمييـ .ككاف دمث األخبلؽ ,رقيؽ القمب,

سيبلن لينان كديعان يحب التعامؿ مع الناس ,كاستفاد مف المرادم كتأثر بو ,كتكفي ليمة الجمعة خامس

ذم القعدة سنة ُٕٔىػ إحدل كستيف كسبعمائة(ِ).

ِ -جبلؿ التبانى :ىك جبلؿ بف أحمد بف يكسؼ التيزينى المعركؼ بالتبانى ,ككاف شديد الحرص
عمى مبلقاة العمماء كاالجتماع بيـ كمبلزمتو ليـ ,ألنيـ كانكا سببان في نبكغو كشيرتو كعظمتو كعمك

قدره .كتكفي بالقاىرة في ثالث عشر رجب سنة ثبلث كتسعيف كسبعمائة عف بضع كستيف سنة(ّ).
خمقو وكراماتو:

كاف ابف أـ قاسـ عمي خمؽ كبير صالحان متدينان تقيان كرعان يخاؼ هللا كيخشاه ,كثير المركءة

كالتكاضع غير مزاحـ عمى المناصب ,ككاف متعبدان حسف الشمائؿ كثير المحاسف ,عظيـ الكقار

كالسكينة محمكد السيرة جميؿ القدر ظاىر الخشكع كثير القناعة ,حسف العشرة كرحب الصدر,

متقربان إلى هللا عز كجؿ(ْ) كمف كراماتو أنو رأل النبي صمي هللا عميو كسمـ في النكـ,فقاؿ لو" :يا
حسف اجمس انفع الناس بمكاف المحراب بجامع مصر العتيؽ بجكار المصحؼ"(ٓ).

(ُ) حسف المحاضرةُ|ٔٗ.
(ِ) انظر :بغية الكعاةُ|ْٖٖكحسف المحاضرةُ|ِْٕ.
(ّ) انظر :بغية الكعاةُ|ْٖٖ كمعجـ المؤلفيفِ|ََٓ؛َُٓ كالنجكـ الزاىرةُِ|ٔٗ.
(ْ) انظر :شذرات الذىب ِٖٕٓ/
(ٓ) الدرر الكامنةِ|ِّ
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آثاره ومؤلفاتو:
لممرادم مؤلفات كثيرة بذؿ فييا كؿ جيده ,فدرس كتب السابقيف كتفحصيا ,فاقتطؼ مف

أزىارىا ,كجنى ما أعجبو مف ثمارىا ,كأضاؼ إلى ذلؾ ما حكتو قريحتو كجاد بو تفكيره كمف ىذه
المؤلفات(ُ) :

ُ -شرح عركض ابف الحاجب :كقد حققو األستاذ الدكتكر :محمكد محمد العامكدم ,غزة -
فمسطيف.

ِ -تفسير القرآف :كىك عشرة مجمدات أتى فيو بالفكائد الكثيرة (ِ).
ّ" -إعراب القرآف"(ّ).

ْ -شرح االستعاذة كالبسممة :ككاف منو نسخو بخط المؤلؼ عند السيكطي (ْ).

ٓ -شرح ألفية ابف مالؾ ,كقد حققو كطبعو الدكتكر :عبد الرحمف عمي سميماف.

ٔ -شرح التسييؿ ,كالتسييؿ كتاب في النحك البف مالؾ حققو كنشره :ناصر حسيف عمي .
ٕ -شرح الجزكلية ,كالجزكلية مقدمة مشيكرة مكجزة في النحك.
ٖ -شرح الحاجبية في النحك .

ٗ -شرح الفصكؿ الخمسيف البف معط(ٓ).

َُ -شرح المفصؿ (ٔ).

ُُ -جمؿ اإلعراب ,كىك كتاب مطبكع بتحقيؽ الدكتكرة  :سيير محمد خميفة .
ُِ -منظكمة في الحركؼ .جمع فييا معاني الحركؼ(ٕ).

ُّ -شرح الكاضحة مخطكطة يحققيا األستاذ الدكتكر :محمكد محمد العامكدم .
ُْ -منظكمة في الظاء كالضاد.

ُٓ -شرح باب كقؼ حمزة كىشاـ مف الشاطبية(ٖ) ,كقاؿ ابف حجر في الدرر :ذكر فيو احتماالت
أكثرىا ال يصح(ٗ).

(ُ) انظر :طبقات القراءّ|ُُّٓ كبغية الكعاةُ|ُٕٓ كشذرات الذىبٖ|ِٕٓ
(ِ) انظر:غاية النيايةُ|َِٕكالدرر الكامنةِ|ِّ كبغية الكعاةُ|ُٕٓ.
(ّ) الدرر الكامنة ِِّ/
(ْ) بغية الكعاةُ|ُٕٓ

(ٓ) الدرر الكامنة ِ|ِّ كبغية الكعاةُ|ُٕٓ.
(ٔ) كشؼ الظنكف ِ|ُْٕٕ
(ٕ) الدرر الكامنةِ|ِّ
(ٖ) الدرر الكامنةِ|ِّ
(ٗ) الدرر الكامنةِ|ِّ كغاية النياية ُ|َِٕ.
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ُٔ -كتاب سركر النفس.

ُٕ -كبل كبمى ,كراسة أفردىا لمحديث عف األداتيف.
ُٖ -ثمانية أبيات مف بحر الكامؿ عف فنكف السيؼ التميدة .كلو شرح إلبراىيـ بف الحسف.
ُٗ -منظكمة في الذاؿ المعجمة كالداؿ الميممة(ُ).

َِ -الجنى الداني في حركؼ المعاني كىك كتاب مطبكع بتحقيؽ الدكتكر :فخر الديف قباكة
كاألستاذ :محمد نديـ فاضؿ .
وفاتو:

تكفي بالقاىرة يكـ الفطر سنة تسع كأربعيف كسبعمائة(ِ) ,كالراجح في كفاتو سنة (ْٕٗىػ)

ألمريف:

األمر األكؿ :إجماع المترجميف لو عمى أف سنة كفاتو كانت سنة ْٕٗىػ ,كىك القكؿ المكثكؽ البف

حجر نفسو.

كاألمر الثاني :أنيا كردت كفاة المرادم في كفيات سنة تسع كأربعيف كسبعمائة لميجرة ,ذكرىا العماد

الحنبمي في كتابو(ّ) .كدفف في سرياقكس(ْ) ,بميدة في نكاحي القاىرة .
وقد رثاه أحد الشع ار بأب ات من الشعر وىي(ٓ):
ت على ي ِق ِيِن يف ا ْعتِ َق ِ
ادي
َوقَ ْف ُ
َ
ِ
اب جل يف ََتْ ِ
صي ِل ن ح و
كتَ ٌ
ُم َؤلِّ فُ وُ لَ وُ عِ لْ ٌم غَ ِزي ر
الورى يف ِ
علم ََْنو
لَ قَ ْد َسبَ َق َ
وفاق فما يطاق لو سب

اق

وقد بذل النصيحة يف كت اب
شهري فضلو يف الن ِ
اس طرا

لو شرف وىا أنا في

و ب ادي

ففوزك يف مرادك بامل

رادي

وما خيف ي و إال ذو ع ن ادي

فمهما شئت فن النحو خ ذه
ل بامل

فَما َشرح اخلُالصة َكاملُ ِ
رادي
َ
َ ََ
ِ
يح على ِو ِ
فق املُ رادي
َوتَ ْن ِق ٍ
وذُ ْىن ثاق ِ ب يف االج ت ِ
هاد
َ ٌ
ِ
على أَلْفي َّة س ب ق ال ج وادي
على ِ
اخليل املضمرة اهل وادي

ادي
وفيو ك فاية لذوي الرش
ح َع ْن ََْم ِ
ض ال ِو َد ِاد
فَ َهذا الن ْ
ُّص ُ

راد

مرادي ت ك ف
ّ
ِ
ِ
ِ
فَ ُخ ْذ بال ج ّد بال ت ذ َكا ِر فيو

(ُ) انظر :الدرر الكامنةِ|ِّ كبغية الكعاةُ|ُٕٓ كغاية النيايةُ|َِٕ.
(ِ) انظر :معرفة القراء الكبارّ|ُّّٓ كبغية الكعاةُ|ُٕٓ كمعجـ المؤلفيفّ|ُِٕ.
(ّ) شذرات الذىب ٖ.ِْٕ/
(ْ) غاية النياية ُ|َِٕ.

(ٓ) تكضيح المقاصد ُ.ِِٓ/
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ُنبذة عن قر

ر اقوس:

سرياقكس التي دفف فييا المرادم المعركؼ "بابف أـ قاسـ" ىي قرية مف قسـ الخانقاه

محافظة القميكبية مكضكعة عمى الشاطل الشرقي لترعة اإلسماعيمية غربي الخميج المصرم بنحك
مائتي متر ,كغربي الخانقاه مائمة إلى الجنكب بنحك ثبلثة أالؼ متر كخمسمائة ,كفي جنكب كفر

حمزة كذلؾ ,كأغمب أبنيتيا باألجر ,كليا جامع بمنارة ,كفييا مف الجية البحرية دكار أكسية لمخديكم
إسماعيؿ باشا ,كفي مقابمتيا قنطرة عمى الترعة اإلسماعيمية ,كيزرع في أراضييا صنؼ البصؿ
كالتنباؾ بكثرة ,ككذا قصب السكر كلو فييا عصارات ,كالعسؿ السرياقكسي مشيكر في مصر

بالجكدة....كىي مف الببلد القديمة....كالسمطاف محمد بف قبلككف كاف يتردد إلى سرياقكس كثي انر,

كأنشأ في شرقييا ميدانان بالقرب مف الخانقاه...

ككاف إنشاؤه سنة ِّٕىػ ثبلث كعشريف كسبعمائة ,كبني فيو قصك انر جميمة(ُ).

عام الوفاة:
العاـ الذم تكفي فيو ابف أـ قاسـ ممل بالنكبات كاألمراض".ففي عاـ تسع كأربعيف
عـ الفناء في الديار المصرية كعـ سائر الببلد ,فكاف يخرج مف القاىرة في كؿ يكـ ما
كسبعمائة" َّ
ينكؼ عف عشريف ألؼ جنازة ,كقد ضبط في شير شعباف كرمضاف فبمغ عدد مف مات فييما مف
الناس نحك تسعمائة ألؼ إنساف .كلـ يسمع بمثؿ ىذا الطاعكف فيما تقدـ مف الطكاعيف المشيكرة في

صدر اإلسبلـ.

كقاؿ الذىبي :إف الطكاعيف المشيكرة في صدر اإلسبلـ خمسة":كىي طاعكف شيركيو,
كطاعكف عمكاس كطاعكف الجارؼ كطاعكف الفتيات كطاعكف قتيبة".
فمـ يسمع بطاعكف ىذه السنة ألنو عـ الببلد قاطبة ,كمات فيو مف الناس ماال يحصى
دائر في الببلد نحك سبع سنيف حتى عزت جميع البضائع لقمة
عددىـ مف مسمـ ككافر ,كأقاـ ان

الجالب في الببلد ,كبمغ ثمف الراكية مف الماء اثني عشر درىمان بالقاىرة  .كمع انتشار ىذا الداء

الكبيؿ لـ يثبت مؤرخ مف المؤرخيف أف ابف أـ قاسـ المرادم مات بسبب ىذا الطاعكف(ِ) ,كاف كاف

ذلؾ صحيحان َّ
فإف ىذا األمر يضاؼ إلى كرامات ابف أـ قاسـ التقي الكلي.

(ُ) انظر :المكاعظ كاالعتبار ُِٗٗ/
(ِ) انظر :شذرات الذىب ٖ , ِْٕ/كمآثر اإلنافة ُٓٓ؛ُٔٓ
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شرحو:

"وصف لكتاب توض ح المقاصد و الم الك بشرح ألف ابن مالك لممرادي":
ما كقع تحت أيدينا ىك شرح المرادم المرسكـ ب"تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف

مالؾ" بتحقيؽ األستاذ الدكتكر عبد الرحمف عمي سميماف -أستاذ المغكيات في جامعة األزىر كعميد

كمية البنات اإلسبلمية بأسيكط سابقان ,كىذا الشرح طبعت طبعتو األكلي عاـ ُِْٖقََِٖ-ـ –
كىك الذم بيف أيدينا-بدار الفكر العربي في مدينة نصر بالقاىرة.

كقد كقع ىذا الشرح في ستة أجزاء مكزعة عمي ثبلثة مجمدات ,اشتمؿ المجمد األكؿ عمي قسميف:

األكؿ(الدراسة) كالثاني(التحقيؽ لنص الكتاب).

أما القسـ األكؿ( :الدراسة) فذكر ذلؾ في ثبلثة أبكاب:
 الباب األكؿ :ضـ فصميف تحدث في الفصؿ األكؿ عف العصر المممككي أم عصرالمؤلؼ(المرادم) ,كفي الفصؿ الثاني تحدث عف مصر كنحاتيا في عصر الممالؾ.

 الباب الثاني :ضـ أربعة فصكؿ تحدث في الفصؿ األكؿ عف صاحب األلفية كألفيتو ,كفيالفصؿ الثاني تحدث عف المرادم ,كفي الفصؿ الثالث تحدث عف شيكخو كتبلميذه ,كفي

الفصؿ الرابع تحدث عف الناقميف عف المرادم.

 الباب الثالث :كفيو أربعة فصكؿ ,تحدث في الفصؿ األكؿ منيا عف شرح المرادم ,كالفصؿالثاني تحدث عف ميؿ المرادم لمبصرييف كاعتماده عمى السماع ,كفي الفصؿ الثالث تحدث

عف شكاىده ,كفي الفصؿ الرابع كاألخير تحدث عف مكقفو مف ألفيو ابف مالؾ كألفيو ابف

معط.
كأما القسـ الثاني (التحقيؽ) :فقد كقع الشرح في ستة أجزاء ,اشتمؿ المجمد األكؿ عمي الجزء األكؿ
الذم يبدأ مف مقدمة األلفية إلي باب أعمـ كأرل ,كقد كقع ىذا المجمد في ٖٕٓ صفحة .
كأما المجمد الثاني فقد اشتمؿ عمي جزأيف :الجزء الثاني كالثالث ,فالجزء الثاني يبدأ مف

الفاعؿ كينتيي بالمضاؼ إلي ياء المتكمـ ,كالجزء الثالث يبدأ مف إعماؿ المصدر إلى المنادم
المضاؼ إلي ياء المتكمـ ,كقد كقع ىذا المجمد في َُٕٗ صفحات مع المجمد األكؿ ,كأما المجمد
الثالث كاألخير فيضـ ثبلثة أجزاء الرابع كالخامس كالسادس ,كأما الجزء الرابع فيبدأ مف أسماء
الزمت النداء كينتيي إلي الحكاية ,كالجزء الخامس يبدأ مف التأنيث كينتيي إلي فصؿ في زيادة

ىمزة الكصؿ ,كالجزء السادس كاألخير يبدأ مف اإلبداؿ إلي نياية شرح األلفية ,كقد كقع ىذا المجمد

مضافان إليو المجمديف األكؿ كالثاني في َُّٕ صفحات ,كقد جاءت ىذه المجمدات الثبلثة مرقمة
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ترقيمان متكاصبلن كمتتابعان ,فالشرح كمو يبدأ بالرقـ ُ كينتيي بالرقـ َُّٕ ,كبذلؾ يككف الشرح كمو

قد كقع في َُّٕ صفحة.
منيج المرادي في شرحو:

إف المرادم ماؿ لمتجديد كاالبتكار في منيج تأليفو ,فقد اعتمد عمي عرض آراء ابف مالؾ

في شرحو مؤيدان أك معارضان ,فنراه يسأؿ كيجيب ,كقد أفرد مسائؿ في تنبييات يضعيا بعد كؿ مسألة
تحتاج لمتكضيح كالتبييف.

كقد ماؿ ابف أـ قاسـ في شرحو إلي السيكلة كاليسر في كؿ ما ذىب إليو حتى أنو ليصرح

عقب المسائؿ الخبلفية المطكلة بتحقيؽ يشتمؿ عمي إجماؿ لما كقع فيو الخبلؼ ,كأنو يختار
المذىب الذم يريده ,ألنو األصكب ,أك لبعده عف التكمؼ كالتعقيد ,كيعتمد كثي انر عمى آراء ابف مالؾ
في التسييؿ كالكافية كشرحييما.

كما كيمتاز المرادم بالجمع بيف مذاىب النحاة بصرييف كككفييف كبغدادييف كمغاربة ,فيك يعرض

اآلراء بدقة كأمانة كيرجح كيتخير ما يراه مناسبان.
كال يقؼ المرادم حبيسان لمنحك فقط ,كانما يتجاكز بشرحو إلي التصريؼ كالمغة كالقراءات

كغيره .كمف ىنا جاءت شكاىد المرادم مف القرآف الكريـ ,كأكرد بعض الشكاىد ممف ال يحتج بقكلو

كأبي نكاس مقتديان بغيره مف العمماء الذيف سبقكه.

كقد ذكر أراء لكبار النحاة في شرحو مثؿ سيبكيو كالكسائي كالفراء كاألخفش كالمبرد كابف
السراج كثعمب كالجرمي كالفارسي كالسيرافي كالزمخشرم كابف كيساف كابف برىاف كابف جني كابف

مضاء كابف خركؼ كابف الحاجب كابف عصفكر كأبي حياف كغيرىـ مف كبار النحاة ,فتارة يكافؽ
مف يعرض لو الرأم مف ىؤالء األعبلـ ,كتارة يخالفو أك يضعفو أك يصححو أك يخطئو كيكازف بيف
تبصرة و
و
كثقة كاعتداد.
اآلراء كيرجح كيختار في
كقد سار عمى ىذا المنيج مف خمفو مثؿ األشمكني في شرحو لؤللفية ,كنيج نيجو كاتبع

سبيمو ,كىذا دليؿ إعجاب كرضا عمي ىذا المنيج كىذا الشرح.
" منيج المرادي في شرحو لكتاب ت ي ل الفوائد وتكم ل المقاصد البن مالك ":
يعد كتاب تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد مف الكتب الضخمة القيمة ,فقد جمع بيف دفتيو
قكاعد النحك كأسرارىا بابتكار يدؿ عمي تعمؽ في النحك ,كاستكشاؼ لمخبآتو ,كاحاطة بأكابده.
كىك الفيصؿ تستحكـ الفكرة عنده فيبرزىا مدعكمة بالدليؿ النقمى كالنظرم .
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فعمؽ ابف أـ قاسـ عمى التسييؿ تعميقان يفيد المعنى كيبيف المراد ,كقد ذيمو بفكائد جمة تكشؼ
مقاصده ,كتفصح مف مكنكنو .

لكنو ماؿ إلى عدـ اإلكثار كاإلسياب ,بؿ كضع األمر في نصابو دكف ممؿ أك خمؿ ,فبدأ

أكؿ ما بدأ بشرح الكبلـ عمى طريقة ابف مالؾ ,عارضان آراء النحاة كخبلفاتيـ ,فيعرض أكالن كبلـ
المصنؼ ثـ يعقبو بشرحو الكافي المختصر حتى يتسنى لمقارئ أف يفيمو دكف جيد كنصب كعناء.

شافعان ذلؾ باآليات القرآنية كاألحاديث النبكية كأمثاؿ العرب كأشعارىـ.
كقد يعرض تمخيصان بعد سرد المسألة كشرحيا كرأم العمماء فييا ,ليقربيا إلى األفياـ...

فقاؿ في إلحاؽ نكف الكقاية بقد كقط ":كتمخيص مف نقؿ الككفييف أف مف جعميا اسمي فعؿ  .قاؿ:

قدني كقطني بالنكف كتككف الياء في مكضع نصب ,كمف جعميا بمعني حسب .قاؿ :بغير نكف "
كقد يأتي بالشاىد ثـ يعمؽ عميو برأيو كرأم النحاة ,تسييبلن كتقريبان إلي األذىاف كازالة الشبيات كرفع

الغمكض الذم يسيطر عمي الشاىد ,فيبرزه في صكرة براقة تصؿ إلى مدارؾ المتعمـ ك القارئ دكف

تعب كمعاناة .

كفي باب إف كأخكاتيا بيف الطريؽ الذم سار عميو ابف مالؾ في اقتدائو بالنحاة ,فقاؿ في

إف كأخكاتيا" :عد المصنؼ ىذه األحرؼ خمسة؛ ألف أف المفتكحة فرع مف إف المكسكرة اقتداء
بسيبكيو كالمبرد في المقتضب كابف السراج في األصكؿ".

كنراه حينما يدخؿ في باب مف األبكاب ,فإنو يأتي لو بمقدمة مف عنده ثـ يعرض شرحو كقد

يعرض رأم النحاة ذاك انر النص مف كتبيـ باسطان آراءىـ .كقد اعتمد في النقؿ عمي كثير مف النحاة
في شرحو أمثاؿ أبي حياف كالمبرد كاألخفش كالسييمى كالزمخشرم كغيرىـ .قاؿ في نكف التككيد .

قاؿ سيبكيو أما يكنس كناس مف النحكييف فيقكلكف :اضرباف كاضربناف زيدان ,فيذا لـ تقمو العرب,

كليس لو نظير في كبلميا .كاعتمد أيضان عمى شيخو أبي حياف فقاؿ في زيادة الكاك في أك ,كلك.

قاؿ الشيخ أبك حياف :لـ أظفر في تعميمو بنص ,كيمكف عندم أف يككف زادكا الكاك منو

لمفرؽ بيف أكلي حالة النصب كالجر كبيف إلي الحرؼ ,كحممت حالة الرفع عمي النصب كالجر ,كال
أراه تعرض لشيخ آخر مف شيكخو في النقؿ عنو أك التأسي بو كالسير عمى نيجو ,كقد يعارض
النحاة في آرائيـ مراعيان ضبط الحقائؽ مع ترجيح ما يراه مبلئمان كنافعان مفيدان .

فقاؿ في قكؿ ابف مالؾ( :ببلـ االبتداء)
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قاؿ المرادم(ُ) :زعـ أكثرىـ أنيا مخًمٌصة لمحاؿ ,كليس كذلؾ ,لقكلو تعالى ﴿ :إني لىىي ٍح يزيننًي أىف
تى ٍذ ىىيبكا بً ًو ﴾(ِ) فيحزف مستقبؿ إلسناده إلى متكقع...

كنراه يجارم المصنؼ في (لدف) كيؤيده حينما قاؿ ابف مالؾ " :نكف مكسكرة لمكقاية كحذفيا

مع لدف كأخكات ليت جائز ".

(ّ)
ت ًمف لى يدني عذ انر ﴾
قاؿ المرادم  :مف حذفيا مع لدف قراءة نافع كأبي بكر ﴿ قى ٍد ىبمى ٍغ ى
النكف ,قاؿ المصنؼ :زعـ سيبكيو أف عدـ لحاقيا لمدف مف الضركرات ,كليس كذلؾ ,لقراءة نافع .
(ْ)

بتخفيؼ

كىكذا كاف ابف أـ قاسـ يعرض اآلراء كيفندىا كيرجح ما فيو الفائدة كالنفع.

حقان إنو شرح مفيد جعؿ تسييؿ ابف مالؾ يسي انر لمقارئ كالباحث ,فيك منيؿ لمف أراد أف

ينيؿ مف شرابو العذب  .حيث أبرز محاسف التسييؿ ,كجعمو قطفان دانيان طيب الرائحة حمك المذاؽ,

كمفتاحان لكؿ طارؽ ألبكاب النحك  .فكاف مصد انر كثيقان لمنحاة ينقمكف عنو كيعكلكف عميو ,كىذا يدؿ

عمى براعتو كحسف لباقتو كاجتياده كانكبابو عمى كتب السابقيف كاالقتداء بيـ .
" منيج المرادي في شرحو لكتاب الجنى الداني في حروف المعان ":

يعد كتاب الجنى الداني في حركؼ المعاني مف الكتب القيمة العظيمة ,حيث أنار لمقارئ
طريؽ اليداية ,فقد دقؽ كبلمو ,ككضع نصب عينيو الحركؼ كمعانييا فكشؼ عف غامضيا ,كيسر

الكقكؼ عمييا  .كذكرىا جممة كتفصيبلن ,كىي مع قمتيا كثر درىا كبعد غكرىا.

فقرب البعيد كسيؿ ما صعب منيا ,كجعمو في متناكؿ أيدينا كسماه الجنى الداني في

حركؼ المعاني .كيحتكم ىذا الكتاب  -الذم ندر كجكده كقؿ ما يماثمو أك يضاىيو  -عمى مقدمة
كخمسة أبكاب ,كاشتممت المقدمة عمى خمسة فصكؿ.

بيَّف في الفصؿ األكؿ حد الحرؼ كفي الثاني لماذا سمي حرفان ؟ كفي الثالث في جممة

الحرؼ كمعانيو كأقسامو ,حتى إنو قاؿ :إف النحكييف جعمكا لمحرؼ خمسيف معنى .

كفي الرابع في بياف عممو ,كقاؿ :إنو عامؿ كغير عامؿ ,كالخامس في عدة الحركؼ كقاؿ :إف

بعض النحكييف قالكا :إف جممة المعاني ثبلثة كسبعكف حرفان ,ذكر بعضيـ نيفان كتسعيف حرفان.

كلقد كقؼ ابف أـ قاسـ .عمى كممات أخرل مختمؼ في حرفيتيا ترتقي ليا عدة الحركؼ إلى المائة,
كىي منحصرة في خمسة أقساـ كجعؿ لكؿ قسـ بابان.

(ُ) تكضيح المقاصد ُٗٔ/
(ِ) سكرة يكسؼ ُُِّ/

(ّ) تكضيح المقاصد ُٕٗ/
(ْ) سكرة الكيؼ ُٖٕٔ/
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فالباب األكؿ في األحادم ,كىي أربعة عشر حرفان  .اليمزة ,كالباء ,كالتاء ,كالسيف,

كالشيف ,كالفاء ,كالكاؼ ,كالبلـ ,كالميـ ,كالنكف ,كالياء ,كالكاك ,كاأللؼ ,كالياء ,كقد جمعيا
ابف أـ قاسـ في كتابو ىذا في قكلؾ" :بكشؼ سألتمكنييا".

ثـ بدأ باليمزة مفصبلن ضاربان األمثمة مف القرآف الكريـ كأشعار العرب عارضان رأم النحاة

فيما يدكر في ىذا المكضع كما يط أر عميو مف تغيير.

ثـ عرض الباء مكضحان معانييا زائدة كغير زائدة .كقد يعتمد عمى رأم سيبكيو في عرضو

لمكبلـ ,فمثبلن قاؿ :رد كثير مف المحققيف سائر معاني الباء إلى معنى اإللصاؽ ,كما ذكر سيبكيو,
كجعمكه معنى (ال) كىكذا .عارضان ما في الباب األكؿ مف حركؼ المعاني مع تكضيح كازالة

الغمكض كابراز المحاسف كفي بعض األحياف يسأؿ كيجيب ليقرب المعاني إلى ذىف القارئ مزيبلن ما
فيو مف شبيات ,كقد يذكر تنبييات عقب كؿ قسـ مف األقساـ ,إلبداء مبلحظاتو ,أك تكضيح ما

أشكؿ ,كإلظيار ما أبيـ .عارضان فيو رأم النحاة.

فمثبلن :في تنبيو لو "الـ االستغاثة" قيؿ(ُ) :ىي زائدة .فبل تتعمؽ بشيء ,كقيؿ ليست زائدة فتتعمؽ.

كعمى ىذا :ففيما يتعمؽ بو قكالف :أحدىما :أنو الفعؿ المحذكؼ ,كىك اختيار ابف عصفكر كالثاني:

أنو حرؼ نداء ,كاليو ذىب ابف جني ,كذىب الككفيكف إلى أف ىذه البلـ بقية أؿ  ...كىكذا يكضح
كيبيف .ككثي انر ما يعتد برأم ابف مالؾ كيؤيده ,كيعتمد عمي ابف الناظـ في شرحو لؤللفية كغير ذلؾ
مف النحاة البارزيف المشيكريف أمثاؿ األخفش كابف األنبارم كالزجاج كالمبرد كابف يعيش كغيرىـ.

ثـ انتقؿ إلى الباب الثاني ,كىك (الثنائي) كقسمو إلى ضربيف :ضرب متفؽ عميو كمختمؼ
فيو كجميع ذلؾ ثبلثة كثبلثكف حرفان كىي :إذ ,كأؿ ,كأـ ,كاف ,كأك ,كأم ,كبؿ ,كاذا...

ثـ ذكرىا عمى الترتيب مبينان معانييا كأغراضيا عارضان رأم النحاة مؤيدان ما يراه متفقان كالمقصكد,

مستشيدان بكتاب هللا كأشعار العرب .ثـ ينتقؿ إلى الباب الثالث في الثبلثي ,كىك ضرباف :متفؽ عميو

كمختمؼ فيو كجممة ذلؾ أربعة كثبلثكف حرفان ,كىي :أجؿ ,كاذف ,كاذا ,كاال ,كالى ,كاما ,...ذكرىا

مرتبة مبينان معانييا كما يتعمؽ بيا ضاربان لذلؾ األمثمة.

كقد يذكر فكائد عقيب بعض المسائؿ ,ليعرض فييا رأم النحاة في إيجاز كاقتصار ,ليقؼ القارئ

عمي رأم النحاة في مسألة ما.

(ُ) انظر :الجني الداني َُْ.
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(ُ)
ً
يف ىم ىن و
اص﴾
فمثبلن قاؿ  :فائدة في "الت" قرئ ﴿ ىكىالت ح ى
المشيكر ,كالكقؼ عمييا بالتاء عند سيبكيو ,كالفراء ,كابف كيساف ,كالزجاج ,كبو كقؼ أكثر القراء
(ِ)

بفتح التاء كضميا ككسرىا كالفتح ىك

كالكقؼ عمييا بالياء عند الكسائي ,كالمبرد ,كبو ق أر الكسائي.

ثـ انتقؿ إلى الباب الرابع في الرباعي ,كىك ضرباف :متفؽ عميو كمختمؼ فيو كجممتو تسعة

عشر حرفان كىي :إذما ,كأال ,كأما ,كاما.......ثـ ذكرىا أيضان عمى الترتيب .بسطيا بأسمكبو بسطان

يزيؿ كؿ غمكض.

كقد اعتمد عمى أبي حياف ,ك َّ
اعتد برأيو معارضان رأم ابف مالؾ ,قاؿ في" :حتى" :كال يجكز

أف تقكؿ :أكمت السمكة حتى نصفيا أك ثمثيا ,قاؿ الزمخشرم :ألف الفعؿ المتعدم بيا الغرض منو

أف ينقضي شيئان فشيئان حتى يأتي عميو  .كقاؿ ابف مالؾ ال يمزـ كاستدؿ بقكؿ الشاعر:
(ٖ)
ت ئو اً
ت حتّى
نص ِفيا ارَج اً فَ ُع ْد ُ
ْ
َع َّ ْ
نت ل م ً فمازْل ُ

ثـ انتقؿ إلى الباب الخامس في الخماسي :كىك ثبلثة أحرؼ ,كاحد متفؽ عمى حرفيتو كىك

(لكف) كاثناف فييما خبلؼ كىما (أنتما كأنتف) ذكر ذلؾ مفصبلن.

كفي نياية كتابو قاؿ(ْ) :كذكر بعضيـ أف "كاف" الزائدة حرؼ ,ككذلؾ "أصبح كأمسى" في قكؿ

العرب" :ما أصبح أبردىا كما أمسى أدفأىا" قاؿ :ألف األفعاؿ ال تزاد.
كقد كاف حؽ ىذه األلفاظ أف أذكرىا في باب الثبلثي كالرباعي ,كانما أىممت ذكرىا ىنا
لشيرتيا كغرابة القكؿ بحرفيتيا .كىكذا كاف كتاب الجنى الداني في حركؼ المعاني بح انر فياضان لمف

أراد أف يرتكم ,كبمسمان شافيان لمف أراد أف يستشفي ,كمعينان ال ينضب لمف أحب تزكيد نفسو .فنرل
ابف ىشاـ في كتابو مغني المبيب عف كتب األعاريب ,قد أدلى بدلكه ,كنيؿ مف معينو كسار عمى

نيجو كاتبع طريقتو.
منيج المرادي في شرحو لكتاب ر ال في جمل ا عراب:
كفي الرسالة َّبيف المرادم أف أصؿ الجممة أال يككف ليا محؿ مف اإلعراب؛ ألف أصميا أف

تككف مستقمة ال تتعدد بمفرد ,كال تقع مكقعو ,كما كاف مف الجمؿ لو محؿ مف اإلعراب فإنما ذلؾ,

لكقكعو مكقع المفرد كسد مسده ,فتصير الجممة الكاقعة مكقع المفرد جزءان لما قبميا ,فنحكـ عمى

(ُ) الجنى الداني ْٖٗ؛َْٗ.
(ِ) سكرة ص ّٖ.ّ/

(ّ) البي ػػت بػػػبل نسػ ػػبة فػػػي الجن ػ ػى ال ػػداني ْْٓ كش ػػرح التص ػ ػريح ُ ٔٓٔ/كمغنػ ػػي المبيػ ػػب ِ ِْٔ/كىم ػػع اليكامػ ػػع
ِ.َّْ/
(ٗ) الجنى الداني َِٔ؛ُِٔ.
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مكضعيا بما يستحقو المفرد الكاقع في ذلؾ .كنراه قد ذكر أكالن :الجمؿ التي ليا محؿ مف اإلعراب

بأنيا سبعة:

ُ -الخبرية-ِ,كالحالية -ّ ,كالمحكية بالقكؿ -ْ ,كالمضاؼ إلييا -ٓ ,كالمعمؽ عنيا العامؿ,
ٔ -كالتابعة لما ىك معرب أك لو محؿ مف اإلعراب -ٕ ,كالكاقعة جكاب أداة شرط جازمة مصدرة
بالفاء أك إذا أك قد .

ثـ تناكؿ ىذه الجممة ,كتكمـ عمييا بإيجاز غير مخؿ عارضان رأم النحاة ضاربان لذلؾ

األمثمة مف القرآف الكريـ كأشعار العرب .ككثي انر ما يقؼ في بعض األماكف إلزالة الغمكض ككشؼ

ما أبيـ ,ليتسنى لمقارئ الفيـ كالمعرفة عمي ضكء بسط المسائؿ كعرضيا .

فكقؼ عند الجممة الكاقعة بعد "مذ كمنذ " فقاؿ السيرافي :في مكضع نصب عمى الحاؿ

كالجميكر أنو ال مكضع ليا مف اإلعراب ...كبعد أف أنيى الكبلـ عمى ىذا القسـ كما احتكاه مف
معاف كآراء كخبلفات ,دخؿ في القسـ الثاني :كىك الجمؿ التي ال مكضع ليا مف اإلعراب.

فقاؿ :ىي تسع -ُ :االبتدائية -ِ ,كاالعتراضية -ّ ,كالصمة -ْ ,كالتفسيرية -ٓ ,كجكاب القسـ,
ٔ -كالكاقعة بيف أدكات التحضيض -ٕ ,كالكاقعة بعد أدكات التعميؽ غير العاممة -ٖ ,كالكاقعة
جكابان ليا -ٗ ,كالتابعة لما ال مكضع لو.

كقد جمع ىذا القسـ كالذم قبمو في أبيات شعرية يسيؿ عمى القارئ حفظيا ثـ بسطيا مع إيجاز
يستطيع المريد أف يستنبط ىذه األحكاـ في صكرة مجممة مكجزة يسيؿ عمية استيعابيا.

كال ريب في أف يعتمد المرادم عمى كثير مف آراء النحاة العرب ,ليستشؼ ما صمح منيا ,كلينيؿ
مف معينيا.

كاف ىذه الرسالة مع إيجازىا كاختصارىا قد أفادت المراد كفتحت الطريؽ أماـ الباحث كي

يستنير بيا كييتدم بيدييا .ككانت نبراسان البف ىشاـ في كتابو مغني المبيب ,حيث استفاد منيا

طريقو التقسيـ كالتنظيـ ,غير أنو جعؿ القسـ الثاني في العدد كاألكؿ.
ِ
اد
اعت َم ُ
قمنا إ َّف
ذلؾ:

ِ
ي َعمَي آ ار ِ ِ
ابن َمالِك:
ُ
المراد ِّ
اف بالكافية الشافية كالتسييؿ كشرحييما ,كنقؿ عنيما آراء ابف مالؾ كمف أمثمة
المرادم استى ىع ى
م أل (ٔ)

في باب المعرب كالمبني :قاؿ :اإلعراب في االصطبلح مذىباف:
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قاؿ أحدىما :إنو لفظي  .قاؿ" :كحده في التسييؿ بقكلو(ُ) :اإلعراب ما جيء بو لبياف مقتضى
العامؿ مف حركة أك سككف أك حذؼ ".

كالبناء في االصطبلح  .قاؿ ":كأما في االصطبلح فقد حده في التسييؿ بقكلو(ِ) :ما جيء بو ال

لبياف مقتضى العمؿ مف شبو اإلعراب ,كليس حكاية أك إتباعان أك نقبلن أك تخمصان مف سككنيف ".
م أل (ٕ)

في باب المكصكؿ :تعريفو

قاؿ " :كقد حده في التسييؿ بقكلو(ّ) :ما افتقر أبدان إلى عائد أك خمفو جممة صريحة أك مؤكلة غير
طمبية كال إنشائية ".

كالمكصكؿ الحرفي قاؿ" :كأما الحرفي :فحده في التسييؿ بقكلو ما أكؿ مع ما يميو بمصدر كلـ

يحتج إلى عائد ".

م أل (ٖ)

في باب اإلضافة  .بعد قكؿ الناظـ:

كًذم ً
اس يميىا لى ٍف ًظَّي ٍة
اإلضاىفىة ٍ
ى
بعد الشرح المطكؿ ,كذكر "غير كمثؿ".

ضة ىك ىم ٍع ىن ًكيَّ ٍة
ًكتىٍم ىؾ ىم ٍح ى

قاؿ" :قاؿ في شرح التسييؿ(ْ) :قد يعني بغير كمثؿ مغايرة خاصة كمماثمة خاصة .فيحكـ
بتعريفيما ,كأكثر ما يككف ذلؾ في "غير" إذا كقع بيف ضديف كأجاز بعض العمماء –منيـ

ض ً
كب ىعمى ٍي ًي ٍـ ﴾
السيرافى -أف يعمؿ عمى ىذا قكلو تعالى ﴿ :ىغ ٍي ًر اٍل ىم ٍغ ي
صالًحان ىغ ٍي ىر الًَّذم يكَّنا ىن ٍع ىم يؿ ﴾(ٔ) فنعت بو النكرة مع
متضاديف كليس ببلزـ ,لقكلو تعالى ﴿ :ىن ٍع ىمؿ ى
مع كقكعو بيف متضاديف ".
(ٓ)

لكقكع غير فيو بيف

ادي وز اداتو عمى ابن مالك:
ا تد ر ُ
اكات ُ
الم ِر ِّ
و
ً
أكرد المرًاد ُّ ً
تنبيات بعد شرحو
ابف مالؾ ,كقد كضعيا في
ب ىشرحو يد ىرىانر كثيرة لـ يذكرىا ي
م ىعق ى
ى ى يى
يتعرض ليا ,كمف أمثمة ذلؾ:
لممسألة التي
ي
م أل (ٔ)

في باب العمـ  .بعد قكؿ الناظـ:
(ُ) التسييؿ البف مالؾ ُّّ/
(ِ) التسييؿ البف مالؾ ُّٓ/
(ّ) التسييؿ البف مالؾ ُُٖٔ/
(ْ) شرح التسييؿ البف مالؾ ِِّٔ/؛ِِٕ
(ٓ)

سكرة الفاتحة ُ.ٕ/

(ٔ)

سكرة فاطر ّٓ.ّٕ/
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ىعبلىًـ يذك ً
اإلضاىفى ٍة
ى
كش ى
اع ًفي األ ٍ
قاؿ المرادم بعد الشرح(ُ)" :كقد صرح بذلؾ في التسييؿ حيث قاؿ :كمعرل مف إضافة كاسناد كمزج
مفرد ,كما لـ يعر مركب ,كليس كما قاؿ؛ ألنو يرد عميو أشياء كثيرة مف المركب نحك ما تركب مف
حرفيف (كأنما) أك حرؼ كاسـ نحك (يا زيد) أك حرؼ كفعؿ نحك (قد قاـ) ".
م أل (ٕ)
في باب المعرؼ بأداة التعريؼ – بعد قكؿ الناظـ:
كالفضؿ كالحارث كالنعماف

قاؿ المرادم في تنبيو لو(ِ) ":اعمـ أف في تمثيمو بالنعماف نظ ار ,ألنو مثؿ بو في شرح التسييؿ لما
قارنت األداة نقمو ,كعمي ىذا فاألداة فيو الزمو ,كاذا كانت لممح لـ تكف الزمو ".
م أل (ٖ)
ىف) كتكصؿ
في باب المكصكؿ قاؿ" :كلـ يذكر الناظـ ىنا الحرفي ,فمنقدمو ,كىك خمسة أحرؼ( :أ ٍ
بفعؿ متصرؼ مطمقان خبلفان لمف منع كصميا باألمر ,ك(ما) :كتكصؿ بفعؿ متصرؼ غير أمر,
كقد تكصؿ بجممة اسمية خبلفان لقكـ ,كندر كصميا بميس في قكؿ الشاعر:
...

بما لستما أىؿ الخيانة كالغدر

تأثره بش خو أبي ح ان:

...

...

...

اضح في شرًح المرادم أنو نقؿ عف شيخو أبي حياف آراءه النحكية مف غير تعقيب كال تعميؽ,
كالك ي
كأعمؿ ذلؾ بقناعتو بآرائو كتسميمو لقكة رأيو في التعميؿ لممسائؿ النحكية كسداده ,كمف ذلؾ:
م أل (ٔ)

في باب حركؼ الجر – بعد قكؿ الناظـ:

لباغ مف ىمفىًٌر
نكرةن كما و

نفي كشبيو فجر
ىكًزيد في و
بعد الشرح قاؿ المرادم(ّ):

" قاؿ في االرتشاؼ :كفي إلحاؽ اليمزة بيا نظر ,كصرح بمنعو بعد كيؼ كنحكىا ".
م أل (ٕ)

في باب حركؼ الجر – بعد قكؿ الناظـ:

(ُ) تكضيح المقاصد ُُِٗ/
(ِ) تكضيح المقاصد ُْٕٔ/
(ّ) تكضيح المقاصد َُِِ/؛ُٕٓ
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العم ٍؿ
كالفا ٍ
كبع ىد الك ًاك شاعى ىذا ى

بؿ
كحذفت ير َّ
ب َّ
فجرت ٍ
بع ىد ٍ
بعد الشرح المطكؿ قاؿ:

" كفي االرتشاؼ(ُ) :كزعـ بعض النحكييف :أف الخفض ىك بالفاء كبؿ ,لنيابتيما مناب رب".
م أل (ٖ)

في باب الحاؿ – بعد قكؿ الناظـ:
بعد الشرح قاؿ:

كمصدر َّ
منكر حاال ىيقى ٍع

(ِ)

" كاستثني في التسييؿ

و
كبغتون زيد ى
بكثرة ٍ
طمىعى

ثبلثة أنكاع ال يقتصر فييا عمى السماع:

كيحتمؿ عندم أف يككف تميي انز .
الرجؿ عممان ...كفي االرتشاؼ:
األكؿ :قكليـ :أنت
ي
ي
عر ,قاؿ في االرتشاؼ :كاألظير أف يككف تميي انز.
ىير ًش ىان
الثاني :نحك :ىزيد ز ي
نقمو عن

بو و:

كقد اعتمد المرادم عمي سيبكيو في مكاطف كثيرة ,كذلؾ باإلشارة إلى مذىبو أك بنقؿ ما قالو سيبكيو
نصان ,كمف أمثمة ذلؾ:

م أل (ٔ)

في باب الفاعؿ – بعد قكؿ الناظـ:

ؼ قى ٍد يأتي ببلى ٍ و
ض ً
شعر كقى ٍع
كمع
الح ٍذ ي
ى
المج ًاز في ٍ
مير ذم ى
فصؿ ٍ
ك ى
قاؿ ":أما الحذؼ مع الحقيقي فذكره سيبكيو كحكى قاؿ فبلنة ".
م أل (ٕ)

في باب ظف – بعد قكؿ الناظـ:
بعد الشرح قاؿ:

كالتزـ التعميؽ قبؿ نفي ما

عمرك ,أردت أف تخبر أنؾ قد
يد ثىَّـ أـ
" قاؿ سيبكيو(ّ) ما نصو :كما أنؾ إذا قمت :قد
عممت أز ه
ي
ه
عممت أييما ثىَّـ ".
م أل (ٖ)

في باب االستثناء – بعد قكؿ الناظـ:

(ُ) ارتشاؼ الضرب ُْْٕٔ/

(ِ) التسييؿ البف مالؾ ِِّٕ/؛ِّٖ
(ّ) الكتاب ُِّٔ/
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ب ىما
كك ىخبلى ىح ى
ى
اشا كال تى ٍ
ص ىح ي
بعد الشرح قاؿ" :قاؿ سيبكيو(ُ) :لك قمت( :أتكني ما حاشا زيدان لـ يكف كبلمان) ,"...كقد أجازه
بعضيـ عمى قمة.

اعتماده عمى ابن الناظم في شرحو لالف :

قد اعتمد المرادم عمى ابف الناظـ في مكاطف كثيرة ,كذلؾ بالمناقشة إذا قىبًؿ الكبلـ المناقشة
معمبلن في بعض األحياف أك معارضان ,كمف أمثمة ذلؾ:
م أل (ٔ)

في باب الكبلـ – بعد قكؿ الناظـ:
بعد الشرح قاؿ المرادم(ِ):

يف ك ً
جر كالتَّ ً
بالى ًٌ
ىؿ
نك ً ٌ
الندا كأ ٍ

"كانما ينحصر االسـ باإلسناد إليو ,فإنو أجيب بما ذكره الشارح مف أنو أراد اإلسناد إليو فحذؼ
صمتو اعتمادان عمى التكفيؽ كفيو نظر؛ ألف االعتماد عمى التكفيؽ ال يحسف في مقاـ التعريؼ".
م أل (ٕ)

في باب المعرؼ بأداة التعريؼ – بعد قكؿ الناظـ:
الن ىع ً
الحًا ًر ًث ك ُّ
ماف
كالفضؿ ك ى
بعد الشرح قاؿ المرادم(ّ) ":كقكؿ الشارح :كقد يككف في المنقكؿ مف مصدر أك اسـ عيف ,ألف

المصادر كأسماء األعياف قد تجرم مجرم الصفات في الكصؼ بيا عمي التأكيؿ كىذا يقتضي أف

الممح لمكصؼ ".

م أل (ٖ)

في باب المفعكؿ فيو – بعد قكؿ الناظـ:
ً و
ً
ث ٍأزيمنا
ضمٌنًا
ام يك ٍ
ؼ ىكٍقت أ ٍىك ى
ال ًظٌير ٍ
في باطٌراد ىكييىنا ٍ
مكاىف ي
بعد الشرح قاؿ " :قاؿ الشارح :كاذا كاف كذلؾ فبل حاجة إلى االحتراز عنو بقيد االطراد؛ ألنو يخرج
بقكلنا (مضمف معنى في)".
اعتماد المرادي عمى ال ماع:
ُ
فقد ذكرنا أنو يعتمد عمى السماع كيحترـ القياس ,كمف أمثمة ذلؾ:
(ُ) الكتاب َِّٓ/

(ِ) تكضيح المقاصد َُِٕ/
(ّ) تكضيح المقاصد ُْٕٔ/
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م أل (ٔ)
في باب اإلضافة – بعد قكؿ الناظـ:

كمف بني فمـ َّ
يفندا

بعد الشرح قاؿ(ُ):

"كقد كرد السماع بالبناء قبؿ الجممة االسمية في قكلو:

عمى حيف الكراـ قميؿ

فإنو ركم بالفتح".

م أل (ٕ)

في باب االستثناء – بعد قكؿ الناظـ:

فاحفى ٍ
ظييماى
كًقٍي ىؿ حاى ى
ش ىك ىح ىشاى ٍ
قاؿ" :كقد سمع االستثناء بػ(حشا) في قكلو:
حشا رىط النبي فإف منيـ

كلـ يسمع بحاش".

بحك ار ال تكدرىا الدالء

م أل (ٖ)

في باب المبتدأ كالخبر – بعد قكؿ الناظـ:

ً
األخبار أف تؤخ ىار
ىصؿ في
كاأل ي
قاؿ(ِ)" :كمنع الككفيكف تقديـ الخبر إال في نحك في داره زيد .كىـ محجكجكف بالسماع ".
ول المرادي إلى الق اس:
م ُ
كقد كجدنا أف المرادم يميؿ إلى القياس كيحترمو ,كمف أمثمة ذلؾ:
م أل (ٔ)

في باب المشبيات بميس:

قاؿ(ّ)" :ما النافية حرؼ ميمؿ عند بني تميـ ,كىك القياس ,لعدـ اختصاصو".
م أل (ٕ)

في باب المفعكؿ فيو – بعد قكؿ الناظـ:
كذاؾ في ظرؼ الزماف ي ٍكثيٍر

كقد ينكب عف مكاف مصدر

(ُ) تكضيح المقاصد َِٖٗ/
(ِ) تكضيح المقاصد ُِْٖ/
(ّ) تكضيح المقاصد َُٓٔ/
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بعد الشرح قاؿ(ُ) ":ككثير في الزماف نحك( كاف ذلؾ خفكؽ النجـ كطمكع الثريا ) أم :كقت خفكؽ

النجـ ,ككقت طمكع الثريا ,ككثرتو تقتضي القياس عميو ".
م أل (ٖ)

في باب المفعكؿ معو – بعد قكؿ الناظـ:

ًفي ىن ٍح ًكً :س ً
يؽ يم ٍس ًرىع ٍو
ينصب تالي الك ًاك ىم ٍف يعكالى ىم ىع ٍو
يرل كالطَّر ى
ي
قاؿ ":كىذا الباب مقيس عمى األصح ,كقد فيـ ذلؾ مف قكلو (نحك) ".
الن ِ
مخالفَتُو ار ِ ُّ
حاة:
ُ
كقد تـ رصد مخالفو المرادم آلراء النحاة في شرحو ,ككاف يتبع ذلؾ بالتعميؿ كالدليؿ ,كمف أمثمة

ذلؾ:

م أل (ٔ)

في باب ظف كأخكاتيا – بعد قكؿ الناظـ:
سقيكط م ٍفعكلىي ًف أىك م ٍفع ً
كال تي ًج ٍز يى ىنا بًبلى ًدلى ً
كؿ
يؿ
ى ي ٍ ٍ ى ي
ي
بعد الشرح قاؿ" :كمنع ابف ممككف شيخ الشمكبيف حذؼ أحدىما اختصا انر كليس بصحيح ".
م أل (ٕ)

في باب الكبلـ – بعد قكؿ الناظـ:
قاؿ المرادم(ِ):

يمي لى ٍـ ىك ىي ىش ٍـ

"كالعامة يفتحكف عيف الماضي كيضمكف عيف المضارع – قاؿ ابف درستكيو كىك خطأ كليس كما
قاؿ .بؿ ىك لغة حكاىا الفراء كابف األعرابي كيعقكب كغيرىـ ".
م أل (ٖ)

في باب المعرب كالمبني – بعد قكؿ الناظـ:

كقىصرىاى ًمف ىن ٍق ً
ىشيىير
ص ًي ٌف أ ٍ
ٍ
ي
(ّ)
في تنبييات لو – ذكر الخبلؼ بيف النحكييف ثـ قاؿ المرادم " :كذىب بعضيـ إلى أف الـ (حـ)
ياء مف الحماية؛ ألف أحماء المرأة يحمكنيا ,كىك مردكد بقكلو في التثنية حمكاف ,كفي إحدل لغاتو

حمك".

(ُ) تكضيح المقاصد ِِٔٔ/
(ِ) تكضيح المقاصد ُِِٗ/
(ّ) تكضيح المقاصد ُُِٗ/
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الفصل األول
مصادر االستشهاد عند املزادي
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مدخل:
يراد بالشاىد ىنا ما يؤتى بو مف الكبلـ العربػي الفصػيح ليشػيد بصػحة نسػبة لفػظ أك صػيغة

أك داللة إلى العربية ,كالحاجة إلى الشكاىد في المغة العربية ممحة حتى ال ينسب إلػى المغػة مػا لػيس
منيا في أم مػف المجػاالت السػابقة ,كألف ذلػؾ يترتػب عميػو فسػاد فػي األحكػاـ الدينيػة باإلضػافة إلػى

الفساد المغكم ,كالكبلـ العربي الذم يحتج بو ىك القرآف الكريـ ,كالحديث الشػريؼ كمػا أثػر مػف كػبلـ

العرب شع انر كنث انر منذ الجاىمية حتى نياية عصر االحتجاج ,فالقرآف الكريـ ىك ذركة الذ ار مف الكبلـ

العربي ,كىك أكلى الكػبلـ العربػي بػأف يحػتج بػو ,كاألئمػة عمػى ذلػؾ ,كقػد احتجػكا بمتػكاتره كشػاذه (ُ),
كالحػػديث الش ػريؼ حيػػث ذىػػب جمػػع مػػف األئمػػة إل ػى االحتجػػاج بػػو – ألفاظػػو كتراكيبػػو -فػػي المغػػة,
كالػػذيف منع ػكا ذلػػؾ دفعيػػـ إل ػى المنػػع تجػػكيز ركايػػة الحػػديث الش ػريؼ بمعنػػاه ,أم دكف االلت ػزاـ التػػاـ

بألفاظو(ِ)( مع دخكؿ األعاجـ في ركايتو ).

كأمػػا كػػبلـ العػػرب ,فػػبل شػػؾ فػػي أنػػو منػػاط االحتجػػاج ,كلكػػف التحقيػػؽ ىػػك فػػي المغػػة التػػي
نأخذىا مف القبائؿ كالمناطؽ التي يحتج بكبلـ أىميا ,كالحد الزمني الذم يقؼ االحتجاج عنده.
كالمبلحظ أف االحتجاج بالشعر أفشى كأشيع كثيػ انر مػف االحتجػاج بكػبلـ العػرب النثػرم ,مػف

خط ػػب كرس ػػائؿ كأقػ ػكاؿ كأمث ػػاؿ ,كلع ػػؿ س ػػببو ش ػػيكع حفػ ػظ الش ػػعر؛ ألف إيقاعات ػػو تس ػػاعد عمػ ػى ذل ػػؾ,
كحضػكره الػػدائـ بػذلؾ فػػي ذاكػرة األئمػػة – أصػحاب الد ارسػػات المغكيػة التػػي جػاءت بالضػكابط المغكيػػة

فػػي شػػتى المسػػتكيات ,كمػػا أف ركايػػة الشػػعر أحػػرل أف تكػػكف أضػػبط؛ ألف الضػػبط يمثػػؿ عنصػ انر مػػف
عناصر إيقاعو.

كالش ػكاىد النحكيػػة ىػػي األدلػػة كالب ػراىيف التػػي يسػػتعيف بيػػا عممػػاء العربيػػة "قػػديميـ كحػػديثيـ"
إلثبػػات صػػحة اآلراء التػػي يػػأتكف بيػػا كيؤمنػػكف بمػػذاىبيا ,كتصػػحيح مسػػائميا مػػف جيػػة ,أك تخطئػػة

معارضييـ مف العمماء بما جاءكا بو مف حجج كشكاىد نحكية أك لغكية ,أك أدبية في مسائؿ أخرل.

(ُ)
(ِ)

انظر :خزانة األدب ُ , ٗ/كالمحتسب ُُُ/؛ُِ.
انظر :خزانة األدب ُ ,ُٓ-ٗ/االقتراح ٖٗ.
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إف أكثػػر ىػػذه األدلػػة كأصػػكبيا تحقيقػان فيمػػا اعتمػػد عميػػو العممػػاء ,ىػػي أشػػدىا صػػحة كأبعػػدىا

عف الشؾ كاالعتراض ,كتختمؼ ىذه الشكاىد في القكة ,كالضػعؼ تبعػان لنػكع الشػاىد الػذم اتفػؽ عميػو
عمماء العربية األقدمكف ,أك مكانو كزمانو ,فكانت عندىـ بأقساميا التالية التي أذكرىا حسب أىميتيا

في التأثير ,كاالستدالؿ كالتمثيؿ عمى مسائؿ النحك كالمغة:
ُ -أكالن :القرآف الكريـ كقراءاتو.
ِ -ثانيان :الحديث الشريؼ.
ّ -ثالثان :الشعر.
ْ -رابعان :النثر.

كما أف المتتبع لكتب المرادم ,يجده قد اعتمد في شرح مسائؿ النحك كأبيات األلفية عمى مػا

ذك ػػرت م ػػف ىػػػذه الشػ ػكاىد ,فك ػػاف كثيػ ػػر االستش ػػياد بػػػالقرآف الكػ ػريـ ,الش ػػاىد ال ػػذم ال يدخم ػػو الشػػػؾ
كاالعتػ ػراض ,ث ػػـ الشػ ػعر قديم ػػو كحديث ػػو ,جاىمي ػػو كاس ػػبلمية ,كي ػػأتي بع ػػد ذل ػػؾ الح ػػديث ,كالميج ػػات,

كسأذكر عدد المكاضع التي استشيد بيا ,لنتبيف مف خبلؿ ذلؾ مدل تأثره كاىتمامو في كؿ منيا.

كميما يكػف مػف أمػر ,فػإف القػرآف الكػريـ ىػك أكثػر الشػكاىد النحكيػة أثػ انر كأكضػحيا تػأثي انر فػي
و
بشيء مف التفصيؿ متناكالن الشكاىد النحكية عند المرادم:
الدراسات المغكية ,كسأكضح ذلؾ
أوالً :اال تشياد بالقرآن الكر م وق ار اتو عند المرادي:

لـ يصؿ إلي مرتبة القرآف شاىد أثبت قكة في البرىاف كالدليؿ منػو فػي الشػكاىد النحكيػة التػي

استعاف بيا عمماء العربية ,فيك كما قاؿ الرافعي" :لكال القرآف كأسػ ارره البيانيػة مػا اجتمػع العػرب عمػى
لغتػػو ,كلػػك لػػـ يجتمع ػكا لتبػػدلت لغػػاتيـ بػػاالختبلط الػػذم كقػػع كلػػـ يكػػف منػػو بػػد حتػػى تنػػتقض الفط ػرة
كتختبؿ الطباع ,ثـ يككف مصير ىذه المغات إلى العفاء المحالة"(ُ).

فالقرآف أفصح حجة ,كأعمى بيانان ,ال تعارضو حجة كال يقؼ ضده دليػؿ ألنػو كػبلـ هللا ,كمػا
و
بمساف عربي مبيف"(ِ) ,فيك معجزة.
عمي
في حديث الرسكؿ " : فإنما أنزؿ القرآف َّ
ق ػػاؿ الس ػػيكطي" :في ػػك حج ػػة ,كال يك ػػكف حج ػػة إال كى ػػك معجػ ػزة"
ً ًً
عضيـ لً ىب و
عض ظىيي انر.)ْ(
اف ىب ي
أتكف بًمثمو كلىك ىك ى
ال ىي ى

(ُ)

إعجاز القرآف ُٖٓ/

(ِ)

المزىرُّٓ/

(ْ)

سكرة اإلسراء ُٕٖٖ/

(ّ)

اإلتقاف في عمكـ القرآف ُْٔٓ /
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(ّ)

مستش ػػيدان بقكل ػػو تع ػػالى:

قاؿ العمماء" :قد اشتمؿ القػرآف العظػيـ عمػى جميػع أنػكاع البػراىيف كاألدلػة ,كمػا مػف برىػاف كداللػة إال
ككتاب هللا قد ينطؽ بو"(ُ).

فاالحتجاج بالقرآف جائز كما قاؿ السيكطي" :جائز سكاء كاف متكات انر ,أـ آحادان ,أـ شاذان"(ِ).

ككقكؿ "سعيد بف منصكر" متحدثان عف القرآف كفضمو" :مف أراد العمـ فعميو بالقرآف"(ّ).

كقاؿ اإلماـ الشافعي " :جميع ما تقكلو األمة شرح لمسنة ,كجميع السنة شرح لمقرآف".
كممػػا ي ػدؿ عم ػى أىميػػة الق ػرآف الك ػريـ فػػي االحتجػػاج استشػػياد عممػػاء المػػدارس النحكيػػة فػػي البص ػرة
كالككفة كبغداد أك غيرىـ بآياتو عمى المسائؿ المغكية(ْ).

لقد تتبعت المرادم في كتبو لمعرفة المكاضع التي استشيد فييػا بػالقرآف الكػريـ ,حيػث بمغػت

مػكاطف استشػػياده بػػالقرآف الكػريـ ,أربعمائػػة كسػػتة كأربعػػيف مكضػػعان فػػي كتػػاب الجنػى الػػداني ,كبمغػػت

ثبلثمائة كأربعة كخمسػيف مكضػعان فػي شػرح التسػييؿ ,كبمغػت ثبلثمائػة كسػبعيف مكضػعان فػي تكضػيح

المقاصد ,حتى يمكف القكؿ بأنو ال يخمك باب مف أبكاب الكتب دكف أف يستشيد بآية قرآنية يؤيد بيا
أك يعارض ما جاء بو أىؿ النحك ,أك ال ,كي يثبت رأيو في بعض المسائؿ المغكية.
وال بد ىنا من ب ان بعض من ىذه المواضع التي ذكرت عند المرادي:

ُ -ال كمل ا ات القرآن  ,بؿ يكتفي بػذكر كممػة أك كممتػيف مكضػع الشػاىد النحػكم ,كقػد يكػكف
ذلؾ كممة كاحدة ,أذكر منيا:

أ -قكلو تعالى :لىىن ٍسفى ىعان  ,)ٓ(كالشاىد فيو :أف األلؼ أبدلت مف النكف الخفيفة.
ب -قكلو تعالى :تىٍا ً
﵀ تى ٍفتى يؤا ,)ٔ(كالشاىد فيو :التاء مختصة باسـ هللا كىي لمقسـ.
ص ىر ىك َّرتىٍيف ,)ٕ(باب المعرب كالمبني ,استشيد فيو عمى ما أعرب
ت -قكلو تعالى:ثيَّـ ٍا ٍرًج ًع اهٍل ىب ى
أعرب إعراب المثنى كىك مخالؼ لمعناه بقصد التكثير.
َّ ً
يف ,)ٖ(الشاىد فيو :ىمزة الكصؿ.
ث -قكلو تعالىٍ:الذاك ًر ى
(ُ)

اإلتقاف في عمكـ القرآف ُٕٔٗ/

(ِ)

االقتراح ُُٓ/

(ْ)

انظر :اإلنصاؼُِِّ,ِٓٔ,ُّٓ/

(ّ)

(ٓ)

اإلتقاف في عمكـ القرآف ُُٔٔ/

سكرة العمؽ ُٔٗٓ/

(ٔ)

سكرة يكسؼ ُِٖٓ/

(ٖ)

سكرة األحزاب ّّّٓ/

(ٕ)

سكرة الممؾ ْٕٔ/
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ًَّ ً
اء ىج ىع ىؿ
كلـ أجد مف اآليات الطكيمة إال في بعض المكاضع ,كمنيا قكلو تعالى :تىىباى ىر ىؾ اهلذ ًم إف ىش ى
ً
ً
ً ً
َّ
صكىانر ,)ُ(كمع ذلؾ لـ يكمميا ,كىذا
لى ىؾ ىخ ٍي انر ٌمف ىذل ىؾ ىجَّنات تى ٍج ًرًم مف تى ٍحتيىا اه ٍألنٍنيى يار ىكىي ٍج ىعؿ ل ىؾ قي ي
عمى سبيؿ المثاؿ لتكضيح منيجو.
ِ-

تشيد عمى الم ائل النحو والصرف  ,أذكر منيا عمى سبيؿ االستدالؿ كالبرىاف:

أ -قكلو تعالى :لىيي ٍس ىج ىن َّف ىكلىىي يك ىكىنان ,)ِ(الشاىد فيو :أف نكف التككيد الخفيفة مختصة بالفعؿ(ّ).
ب -قكلو تعالى :أىأىسجد ً
ت ًطينان ,)ْ(الشاىد فيو :عمى الحاؿ مف منصكب الفعؿ الثاني
لم ٍف ىخمى ٍق ى
ٍ يي
"خمقت"(ٓ).

ج -قكلو في باب أسماء األفعاؿ كاألصكات عميؾ :بمعني الزـ ,كيتعدل بنفسو ,قاؿ تعالى  :ىعمى ٍي يك ٍـ
أىنفي ىس يك ٍـ.)ٔ(
ٖ -وقد جعل ا

القرآن حج لمتدل ل عمي أر و في معارض ا خر ن:

كقكلو في باب اسـ اإلشارة :قاؿ في شرح التسييؿ" :كقد يراد بينالؾ" الزماف ,كقد مثؿ بقكلو
تعالى :يى ىنًالىؾ اهٍبتيمًي اهٍل يمؤ ًمينك ىف .)ٕ(قاؿ المرادم" :كال حجة فيو الحتماؿ أف تككف اإلشارة إلى
ى
المكاف"(ٖ).
ٗ-

تشيد بالقرآن عمى الم أل الواحدة بآكثر من آ

تأك داً وتوض حاً:

كثي انر ما نجد المرادم يستشيد بآيتيف أك أكثر مف سكر مختمفة مف القرآف عمى المسألة الكاحدة,

قصده في ذلؾ التكضيح لممسألة كتأكيد ما يريد بيانو كشرحو ,أذكر عمى سبيؿ المثاؿ:

إف"
أ -باب المشبيات بميس "ما  ,ال  ,التٍ ,

(ٗ)

كقكلو تعالى  :ىما ىى ىذا ىب ىش انر ,)َُ(كقكلو تعالىَّ  :ما يى َّف أي َّميىاتً ًي ٍـ.)ُُ(
أ -كسر ىمزة إف :كقكلو في بيت األلفية:

(ُ)

سكرة الفرقاف َُِٓ/

(ّ)

تكضيح المقاصد ُِٖٗ/

(ِ)

(ْ)

سكرة يكسؼ ُِِّ/

سكرة اإلسراء ُُٕٔ/

(ٓ)

تكضيح المقاصد ِْٔٗ/

(ٕ)

سكرة األحزاب ُُّّ/

(ٔ)

(ٖ)
(ٗ)

سكرة المائدة َُٓٓ/

تكضيح المقاصد ُُٖٕ/
تكضيح المقاصد َُٓٔ/

(َُ)
(ُُ)

سكرة يكسؼ ُُِّ/

سكرة المجادلة ِٖٓ/
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...

...

...

ث إً َّف لً ىي ًم و
يف يم ٍك ًممىة
ىك ىح ٍي ي

...

ص ًر إً َّف
يعني :إذا كقعت جكاب قسـ مطمقان مع البلـ ,أك دكنيا ,مستشيدان بقكلو تعالى  :ىكاهٍل ىع ٍ
اف لىًفي يخ ٍس ور ,)ُ(كقكلو تعالى  :حـ كاهٍل ًكتى ً
اب اهٍل يمبً ً
يف ,إً ىنا أىىنزٍل ىناهي.)ِ(
نس ى
اه ًٍإل ى
ى
ج -باب حركؼ الجر ,قكلو في األلفية( :كمف كباء يفيميا بدالن) .قاؿ :عبلمة ذلؾ أف يحسف في
مكضعيا بدؿ(ّ) كما في قكلو تعالى:أىر ً
دن ىيا ًم ىف اه ٍآلى ًخ ى ًرة ,)ْ( كقكلو تعالى  :ىكلى ٍك
ضيتيًـ ٍباهٍل ىح ىي ًاة ايلُّ ٍ
ى
نكـ َّم ىبلئً ىكةن﴾(ٓ) .
اء لى ىج ىعٍم ىنا ًم ي
ىن ىش ي
د -باب إعراب الفعؿ :كقكلو تعالى  :لى ىعمَّوي ىي َّزَّكي أى ٍك ىي َّذ َّك ير فىتىىنفى ىعوي اهًل ٌذ ٍك ىرل .)ٔ(
كقكلو تعالى  :لَّعمٌ ًي أىبميغ اه يألسباب أىسباب اه َّ ً َّ
مع .)ٕ(
ى ٍ ي ٍى ى ٍى ى
لس ىم ىكات فىاىط ى
ٓ -يستشيد بالقرآف الكريـ كبالقراءات أحيانان أخرل:

ككاف ذلؾ في مكضع كاحد ىك باب "إعراب الفعؿ"(ٖ) قكلو :ألحؽ الفراء الرجاء بالتمني ,فجعؿ لو
جكابان منصكبان  ...كمنو قراءة حفص عف عاصـ :لَّعمٌ ًي أىبميغ اه يألسباب أىسباب اه َّ ً
ًَّ
ى
ٍ ي ٍى ى ٍى ى
لس ىم ىكات فىأىطمعى
(َُ)
 ,)ٗ(ككذلؾ قكلو تعالى :لى ىعمَّوي ىي َّزٌكي أى ٍك ىي َّذ َّك ير فىتىىنفى ىعوي اهلً ٌذ ٍك ىرل. 
ٔ -يؤكد عمى صحة القاعدة بالقرآف كالشعر:

ككاف ذلؾ في مكضع كاحد ىك باب "النعت "(ُُ) ,فقد استشيد بقكؿ الشاعر:
(ُِ)
كلىقى ػ ػ ػ ػ ػ ٍد أىم ػ ػ ػ ػ ػ ُّر عمى ػ ػ ػ ػ ػي المَّئػ ػ ػ ػ ػ ً
ػت ىال ىي ٍعنًينػ ػ ػ ػػي
ػيـ ىي يس ػ ػ ػ ػ ػُّبني
ػت يقٍمػ ػ ػ ػ ي
ت ثي َّمػ ػ ػ ػ ى
ضػ ػ ػ ػ ٍػي ي
فى ىم ى
ى
ي
ى
قاؿ :إف قكلو "يسبني" صفو ال حاؿ كمثمو قكلو تعالى  :ىكىآ ىيةه لَّيي يـ اهلَّمٍي يؿ ىن ٍسمى يخ ًم ٍنوي ايلَّنيى ىار﴾(ُّ) كأختـ
الكبلـ عمى القرآف بما قالو العمماء عف االستشياد بو كاالحتجاج بآياتو "بأف كؿ ركاياتو فصيحة
(ُ)

سكرة العصرَُّ.ُ,ِ/

(ِ)

سكرة الدخاف ْْ.ّ/

(ْ)

سكرة التكبة ٗ.ّٖ/

(ٔ)

سكرة عبس َٖ. ّ,ْ/

(ّ) تكضيح المقاصد ِ. ّٕٓ/
(ٓ)

سكرة الزخرؼ ّْ.َٔ/

(ٕ)

سكرة غافر َْ .ّٔ/

(ٗ)

سكرة غافرَْ.ّٔ,ّٕ/

(ٖ) تكضيح المقاصد ّ.َُِٔ/
(َُ)

سكرة عبس َٖ. ْ,ّ/

(ُُ) تكضيح المقاصد ِ.ْٖٗ/

(ُِ) البيػػت لعمي ػرة بػػف جػػابر الحنفػػي فػػي حماسػػة البحتػػرم ُُٕكلرجػػؿ مػػف سػػمكؿ فػػي الكتػػابّ ِْ/كخ ازنػػة األدب
ُ ّٕٓ/كابف عقيؿ ُّٗٔ/كىمع اليكامع ُ ّٔ/كتكضيح المقاصد ِ.ْٖٗ/

(ُّ)

سكرة يس ّٔ .ّٕ/
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حتى الشاذ منيا ,كلك أنو ال يقاس عمييا ,يقكؿ ابف جني" :غرضنا أف نرل كجو قكة ما يسمى اآلف

شاذان كأنو ضارب في صحة الركاية بجر أنو ,آخذ مف سمت العربية ميمة ميدانو(ُ).

عز اسمو – أفصح كبلـ كأبمغو كيجكز االستشياد بمتكاتره
كما يقكؿ البغدادم عنو" :فكبلمو – ٌ
كشاذه "(ِ).

فأبك األسكد الدؤلي – كىك أكؿ كاضع لمنحك – قد سمع قارئان يق أر أ َّ
﵀ ىب ًرئه ًم ىف
ىف اه ى
ً
يف ىكىريس ًكليوي﴾(ّ) بكسر البلـ مف "رسكلو " فغضب لذلؾ ككاف ىذا حاف انز لو عمى كضع قكاعد
اهٍل يم ٍش ًرك ى
كأسس النحك العربي(ْ).

الق ار ات القرآن :
إف السبب الذم حمؿ الخميفة عثماف "رضي هللا عنو" عمى جمع القرآف ككتابتو ىك ما بمغو

مف اختبلؼ الصحابة في قراءتو ,كلـ يمض زمف قصير عمى إرساؿ المصاحؼ إلى األمصار

حتى أصبح لكؿ مصر ق ارءة خاصة يتبعكف فييا قارئان يتغنكف بصحة قراءتو(ٓ) .ثـ استقر منيا سبع

سبع قراءات ىي :قراءة عبد هللا بف عامر اليحصبي المراكشي (ت ُُٖىػ) ,كابف كثير(ت

َُِىػ) ,كعاصـ كىك :أبك بكر ابف أبي النجكد (ت ُِٖىػ) ,كأبك عمرك بف العبلء (ت ُٓٓىػ),
كنافع (ت ُٗٔىػ) بالمدينة ,كحمزة بف حبيب (ت ُٔٓىػ) ,كالكسائي الككفي (ت ُٖٗىػ) ,كىؤالء
ىـ أصحاب القراءات الجائزة عند المسمميف ,كتسمى بالقراءات المتكاترة

(ٔ)

.

قاؿ أبك عمي الفارسي" :كليس كؿ ما جاز في قياس العربية تسكغ التبلكة بو حتى ينضـ
(ٕ)

إلى ذلؾ األثر المستفيض بقراءة السمؼ لو كأخذىـ بو ألف القراءة سنة
كذكر الرافعي

(ٖ)

.

قراءة :أبي جعفر يزيد بف القعقاع ,كيعقكب بف إسحاؽ الحضرمي ,كخمؼ بف

ىشاـ بف طالب  .فقاؿ" :ىي قراءات اآلحاد المتممة لمقراءات السبع ,كما بعدىا فيي القراءات

الشاذة " .

(ُ)

المحتسب ُ.ُُ/

(ِ)

خزانة األدب ُ.ٗ/

(ْ)

مراتب النحكييف ُ.ٖ/

(ٓ)

انظر :إعجاز القرآف ُ.َّ-ِٖ/

(ٔ)

إعجاز القرآف ُّٗ/؛َْ.

(ّ)

سكرة التكبة ٗ.ّ/

(ٕ)

انظر :إعجاز القرآف ُُْ/؛ِْ .

(ٖ)

انظر :إعجاز القرآف ُّٗ/؛ُْ .
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"كلك أف بعضيـ ينسب قراءة عاصـ ,كحمزة ,كابف عامر إلى المحف "(ُ) ,فرد السيكطي ىذه النسبة

بقكلو ":فيـ مخطئكف ,فإف قراءتيـ ثابتة األسانيد المتكاترة الصحيحة التي ال يطعف فييا"(ِ) ,كما
ردىـ ابف مالؾ باحتجاجو بقراءتيـ أذكر مف ذلؾ:

ُ -احتجاجو عمى جكاز العطؼ عمى الضمير المجركر مف غير إعادة الجار بقراءة حمزة .
كف بً ًو ىكاه ٍألىٍر ىح ًاـ ﴾(ّ).
اءلي ى
﴿تى ىس ى
ِ -جػ ػ ػكاز الفص ػ ػػؿ ب ػ ػػيف المض ػ ػػاؼ كالمض ػ ػػاؼ إلي ػ ػػو بمفع ػ ػػكؿ بقػ ػ ػراءة اب ػ ػػف ع ػ ػػامر ﴿ قى ٍتػ ػ ػ ىؿ أى ٍكىًال ىد ًىػ ػ ػ ٍـ
يش ىرىكائًيي ٍـ﴾(ْ).
(ٓ)

قراء
لقد اشتير غير ما ذكرت َّ

ّ-جكاز سككف الـ األمر بعد ثـ بقراءة حمزة ﴿ :ثيَّـ ٍل ىي ٍقطى ٍع ﴾
آخركف سماىـ ابف النديـ(ٔ) بقراء الشكاذ مثؿ :ابف مجاىد ,كعاصـ الجحدرم ,كعبد هللا بف عباس

المخزكمي كمسمـ بف حبيب ,كابف محيصف ,كعيسى بف عمر الثقفي ,كعنكاف بف عثماف الزبيدم,
كيزيد بف القعقاع كعبد هللا ابف اسحؽ الحضرمي .

لقد كانت شكاىد المرادم كاحتجاجاتو بالقراءات عمى المسائؿ النحكية أقؿ مما ىي عميو في

القرآف ,فقد بمغت "ٕٖ" سبعة كثمانيف مكضعان ,ذكر فييا ما جاء بو أصحاب القراءات مف

اختبلفات في قراءة اآليات القرآنية ,كاف ليا أكبر األثر في المسائؿ النحكية ,كمكاضع الكممات

اإلعرابية .

تفصيؿ ليذه القراءات:

ُ-قكلو في باب المعرب كالمبني(ٕ):

في المثنى كما ألحؽ بو لغة أخرل كىي لزكـ األلؼ "رفعان كنصبان كج انر " كىي لغة بني الحارث,
(ٖ)
اف لىس ً
اح ىر ً
اف ﴾
كأنكرىا المبرد  .كىك محجكج بنقد األئمة كىك أحسف ما خرج عميو قراءة ﴿ إً ٍف ىى ىذ ً ى
ِ-باب االسـ المكصكؿ " تشديد النكف في تثنية الذم ,كالتي "(ٗ).

(ُ) االقتراح ُ.ٕٗ/
(ِ) االقتراح ُ.َٖ/
(ّ) سكرة النساء ْ ُ/كاالقتراح َٖ؛ُٖ.

(ْ) سكرة األنعاـ ٔ ُّٕ/كانظر :اإلنصاؼ ُ.ّْٕ/
(ٓ) سكرة الحج ِِ ُٓ/ك االقتراح ُ.ِٖ/
(ٔ) انظر :االتقاف في عمكـ القرآف ُ ُٓٗ/كالفيرست ُ. ّّ/
(ٕ) تكضيح المقاصد ُ.َّّ/
(ٖ) سكرة طو َِ.ّٔ/

(ٗ) تكضيح المقاصد ُ.َِْ/
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قاؿ مصححان رأم الككفييف في تشديدىا مع الياء بقكلو" :كىك الصحيح لقراءة ابف كثير ﴿ :ىرب ىَّنا أى ًرىنا
ًَّ
ض َّبل ىنا ﴾ (ُ).
اهلم ىذ ٍي ًف أى ى
ّ-تفضيمو قراءة كرش في االستغناء عف ىمزة الكصؿ بالحركة المنقكلة إلى الساكف بقكلو :بؿ يبدأ
باليمزة في المشيكر مف قراءة كرش

(ِ)

.

(ّ)
ىف تيىكلُّكا ﴾(ْ).
ْ-قكلو :القاطع بالجكاز  ":يقصد جكاز تكسط خبر ليس"  ,قراءة ﴿ لى ٍي ىس البًَّر أ ٍ
ٓ-باب الفاعؿ(ٓ) " :حذؼ تاء التأنيث أك ثبكتيا " مع الفصؿ بإال  ,قاؿ :كبعضيـ ال يجيز ثبكتيا

مع الفصؿ بإال  ,إال في الضركرة  ,كالصحيح جكازه في النثر عمى قمة ,كمنو قراءة مالؾ بف دينار
 ,كالجحدرم ﴿ :فىأىصبحكٍا ىال تيرل إً َّالى مس ً
اكينيي ٍـ ﴾ (ٔ).
ىى
ٍىي
ى
ٔ -باب االستثناء(ٕ) "حاشا" قاؿ :كأقميا حشا كىذه التي يمييا المجركر بالبلـ ليست حرفان.

(ٖ)
ػاش هللا " باإلض ػػافة س ػػبحاف هللا ,كقػ ػراءة أب ػػي الس ػػماؿ:
ٕ" -حاش ػػا " ف ػػي قػ ػراءة اب ػػف مس ػػعكد ":ح ػ ى
"حاشػػا ﵀" بػػالتنكيف ,كالكجػػو فػػي قػراءة مػػف لػػـ ينػػكف أف تكػػكف مبنيػػة لشػػبييا ب ػ (حاشػػا) الحرفيػػة لفظػان
ن

كمعنى.

ٖ -نعـ كبئس :بقكلو (ٗ) :كفي نعـ أربع لغات :ىن ًعـ ,نً ًعـ ,ىن ٍعـ ,نً ٍعـ .كأفصحيا ىي :نً ٍعـ ,كىي لغة
لغة القرآف ,كبيا قرمء﴿ :فىنً ًع َّما ًىي ﴾ (َُ).
ى
(ُِ)
ً
ً
َّ
َّ
ٗ -نكنا التككيد(ُُ)" :تككيد الفعؿ بعد ال النافية " .ذكر قكلو تعالى ﴿ :ىكاتقيكٍا فتٍىنةن ال تيص ىيب ٌف ﴾
قاؿ :قيؿ" :ال تصيبف" جكاب قسـ مكجبة ,كاألصؿ " ً
لتص ىيب ًٌف" كقراءة ابف مسعكد كغيره ,ثـ أشبعت
ى ٌ
البلـ ,كىك ضعيؼ ألف اإلشباع بابو الشعر.

(ُ) سكرة فصمت ُْ.ِٗ/
(ِ) تكضيح المقاصد ُ.ُْٔ/
(ّ) تكضيح المقاصد ُ.ْٗٓ/
(ْ) سكرة البقرة ِ.ُٕٕ/
(ٓ) تكضيح المقاصد ِ.ٖٓٗ/
(ٔ) سكرة األحقاؼ ْٔ.ِٓ/

(ٕ) تكضيح المقاصد ِ.ُٔٗ/
(ٖ) تكضيح المقاصد ِ.ُٔٗ/
(ٗ) تكضيح المقاصد ّ.َّٗ/
(َُ) سكرة البقرة ِ. ُِٕ/

(ُُ)
(ُِ)

تكضيح المقاصد ْ.ُُٕٕ/
سكرة األنفاؿ ٖ.ِٓ/
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َُ -العدد (ُ):

كيق ػ ػ ػ ػؿ لىػ ػ ػ ػدل التٍَّأنًيػ ػ ػ ػ ً
ػث إً ٍح ػ ػ ػ ػ ىدل ىع ٍش ػ ػ ػ ػ ىرٍة
ى ٍ ى
يقصد "ع ًشرة" في التأنيث فيقكؿ :إحدل ً
عشرة ,كاثنتا عشرة كقد تفتح في المؤنث ,كبالفتح
ى
ق أر األعمش ,كالفتح ىك األفصح التسكيف كىي لغة الحجازييف .
ك َّ
يف ًفييىػ ػ ػ ػ ػ ػا ىعػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍف تى ًمػ ػ ػ ػ ػ ػ ويـ ىك ٍسػ ػ ػ ػ ػ ػ ىرٍة
الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ى

ثان اً :اال تشياد بالحد ث النبوي عند المرادي:

بعد أف أكضحت االحتجاج بالقرآف الكريـ ,البد مف الكبلـ ىنا عمى الحديث الشريؼ,

كمكقؼ عمماء العربية مف االستشياد كاالحتجاج بو عمى المسائؿ المغكية فأقكؿ:

لقد ذىب عمماء النحك كالمغة مذاىب مختمفة في األخذ بالحديث كاالستشياد بو أك رفضو كعدـ

االعتماد عميو في الشاىد النحكم مفضميف الشعر القديـ ,كاإلسبلمي محتجيف في ذلؾ بركايتو
بالمعنى مف جية ,كألف األقدميف لـ يأخذكا بو أك يجعمكه حجة في شكاىدىـ .كلكؿ مف ىؤالء

قديميـ كحديثيـ مذىبو كرأيو.

جكز ابف مالؾ االستشياد بالحديث ,كزاد عميو االحتجاج بكبلـ أىؿ البيت رضي هللا
"لقد َّ

عنيـ كما فعؿ اإلماـ الرضي" (ِ) ,كمنعو ابف الضائع ,كأبك حياف مستدليف بأمريف:
(ّ)

أحدىما :أف األحاديث ركيت بالمعنى ,كىذا ما ذكره السيكطي

حيث قاؿ" :كقد تداكلتيا األعجاـ

كالمكلدكف قبؿ تدكينيا ,فزادكا ,كأنقصكا ,كأبدلكا ألفاظيا".

ثانييما :أف أئمة النحكييف المتقدميف لـ يحتجكا بشيء منو كليذا لـ يحتج سيبكيو كغيره في

االستشياد بالحديث ,كما قاؿ أبك الحسف بف الضائع(ْ)" :كاعتمدكا في ذلؾ عمي القرآف كصريح

النقؿ عف العرب (ٓ)" ,كنجد ابف الضائع يقكؿ في مكاف آخر في كتابو" :كاذا سمعناه يخالؼ كبلـ
العرب في مكاضع كثيرة عممنا أف لغتو فسدت السيما أف ذلؾ العربي قد خالط العجـ ,أك سكف

الحاضرة ,فإف كثي انر ما تفسد األلسنة بالمخالطة ,كلذلؾ أكثر ما أخذت المغة عف سكاف البكادم,
ألف الحكاضر مجتمع ألمـ كثيرة ,كفي لغات مختمفة مف العرب كالعجـ " .كبيذا يع ُّد الحديث أقؿ
مصادر االحتجاج عناية مف النحاة كيرجع ذلؾ إلى:

ُ -كانت ركاية المغة كالشعر مجاؿ اىتماـ الناس في القرف األكؿ اليجرم كما بعده ,ككاف الركاة
يفخركف بمقدار ما يرككف كيحفظكف مف أشعار العرب ,أذكر مف ذلؾ عمى سبيؿ االستشياد:

(ُ)
(ِ)

تكضيح المقاصد ْ.ُِّٓ/
شرح درة الغكاص في أكىاـ الخكاص ُِٓ.

(ّ)

االقتراح ُ.ٖٗ/

(ٓ)

خزانة األدب ُ.َُ/

(ْ)

انظر :خزانة األدب ُ.ٗ/
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أ -كاف أبك بكر بف األ نبارم يحفظ ثبلثيف ألؼ بيت شاىد في القرآف ككاف أحفظ مف تقدـ مف
الككفييف(ُ).

ب -كاف أبك مسحؿ يركم عف " عمي بف المبارؾ األحمر" أربعيف ألؼ بيت شاىد في النحك

قاؿ :كسمعت أبا العباس أحمد بف يحيى ثعمبان يقكؿ :ما ندمت عمى شيء كندمي عمى ترؾ
سماع األبيات التي كاف يركييا أبك مسحؿ عف عمي بف المبارؾ األحمر(ِ).

ِ -لعؿ النحاة المتقدميف كجدكا حرجان في إخضاع القرآف كالحديث لقكاعد النحك كأحكامو ,فيذا

األصمعي يقكؿ" :سمعت مف سفياف الثكرم ثبلثيف ألؼ حديث كاف ال يفسر شيئان مف القرآف ,كال

شيئان مف المغة لو نظير في القرآف ككذلؾ الحديث تحرجان(ّ)".

ّ -لـ يكف كثير مف النحاة المتقدميف عمى معرفة كثيقة بالحديث النبكم كلـ يشتيركا باالىتماـ بو
بؿ غمب عمييـ القياس ,كاالىتماـ بالشعر ,كمنيـ أئمة النحك الخميؿ كسيبكيو كالكسائى.

كقد حذا أبك حياف المتكفى سنة ْٕٓىػ حذك ابف الضائع المتكفى سنة َٖٔىػ ,كأيده في

عدـ االحتجاج بالحديث ,كأكرد عمى ابف مالؾ اعتراضاتو فقاؿ" :كقد أكثر المصنؼ مف االستدالؿ
(ْ)

بما كقع في األحاديث عمى إثبات القكاعد الكمية

في لساف العرب ,كما رأيت أحدان مف المتقدميف

كالمتأخريف سمؾ ىذه الطريقة غيره عمى أف الكاضعيف األكليف لعمـ النحك المستقرئيف لؤلحكاـ مف
لساف العرب كأبي عمرك بف العبلء ,كعيسي بف عمر ,كسيبكيو مف أئمة البصرييف ,ثـ الكسائي,
كالفراء ,كعمي بف المبارؾ األحمر ,كىشاـ الضرير مف أئمة الككفييف كلك لـ يفعمكا ذلؾ ,كسمؾ

طريقيـ مف جاء بعدىـ مف عمماء بغداد كاألندلس كثقكا بو لجرل مجرل القرآف ,كلكف كقكع المحف
(ٓ)

الكثير فيما ركل مف الحديث ألف كثي انر مف الركاة كانكا غير عرب بالطبع

" إلى أف يقكؿ" :إنما

ترؾ العمماء ذلؾ لعدـ كثكقيـ أف ذلؾ لفظ الرسكؿ  إذ لك كثقكا بذلؾ لجرل مجرل القرآف في

إثبات القكاعد الكمية(ٔ)".

(ُ)
(ِ)
(ّ)

طبقات النحكييف كالمغكييف ُّٓ.ُْٓ,
طبقات النحكييف كالمغكييف ُّٓ ,كانظر :بغية الكعاة ِ.ُِّ/
انظر :تاريخ بغداد ُُِّ/؛ُْ.

(ْ)

انظر :ارتشاؼ الضرب ِ ,ِٗٓ/االقتراح ُ.َٗ/

(ٔ)

خزانة األدب ُ ,ُُ,َُ/في أصكؿ النحكْٕ.

(ٓ)

انظر :خزانة األدب ُ ,َُ/كشؼ الظنكف ُ.َْٓ/
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كقد رد األفغاني ما جاء بو أبك حياف قائبلن" :فنظرة إلى كتاب التيذيب لؤلزىرم ,كالصحاح

لمجكىرم ,كالمخصص البف سيده ,كالمجمؿ ,كمقاييس المغة البف فارس" ,كالفايؽ لمزمخشرم ,كافية

لدحض ما ادعى أبك حياف (ُ).

كيسترسؿ األفغاني في كبلمو فيقكؿ" :كلذلؾ نجد ما لدل المتأخريف مف ثركة نحكية أك

افر َّ
مكنيـ مف أف تككف نظرتيـ أشمؿ ,كأحكاميـ أسد ,كلك كانت ىذه
لغكية ,أك حديثية شيئان ك ان
الثركة في أيدم األقدميف كأبي عمرك بف العبلء ,كاألصمعي ,كسيبكيو ُّ ...
لعضكا عمييا بالنكاجذ

كلغيركا فرحيف كثي انر مف قكاعدىـ التي صاحبيا حيف كضعيا شح المكارد ,كلكانكا أشد المنكريف

عمي أبي حياف جحكده ,كضيؽ نظرتو ,كاتجاىو الجدب ,كالخصب محيط بو مف كؿ جانب(ِ).

كلـ يقتصر رفض الحديث ,كعدـ االحتجاج بو ,أك جعمو مف الشكاىد النحكية عمى أبي

حياف ,كابف الضائع فحسب ,بؿ سمؾ طريقيما آخركف.

حيث قاؿ السيكطي عنو" :قاؿ القرافي في شرح المحصكؿ :إنما أىممكا ذلؾ ألف الدكاعي

متكفرة عمي الكذب في الحديث ألسبابو المعركفة الحاممة لمكاضعيف عمى الكضع ,كأما المغة,

فالدكاعي إلى الكذب عمييا غاية الضعؼ"(ّ).

لقد احتج ىؤالء في رفضيـ لمحديث بالكذب في نقؿ الحديث مع النقؿ بالمعنى ,أك كجكد

التصحيؼ ,كالمحف ,كىذا ما نجده عند ابف الضايع حيث قاؿ" :كقد تقدـ غير مرة أف الحديث كقع
في ركايتو تصحيؼ كلحف ىذا مع أنيـ كانكا يجكزكف النقؿ بالمعنى كعميو حذاؽ األئمة ,كاف كاف

المحدثكف أخي انر قد تجنبكا ىذا كثي انر كحافظكا عميو ".

كنقؿ السيكطي رأم ابف الضائع في رفض االحتجاج بالحديث ,كما ذىب إليو األقدمكف في

ىذا المجاؿ حيث قاؿ" :قاؿ أبك الحسف الضائع في شرح الجمؿ :تجكيز الركاية بالمعنى ىك السبب
عندم في ترؾ األئمة كسيبكيو كغيره االستشياد عمى إثبات المغة بالحديث كاعتمدكا في ذلؾ عمي

القرآف ,كصريح النقؿ عف العرب ,كلكال تصريح العمماء بجكاز النقؿ بالمعنى في الحديث لكاف

األكلى في إثبات فصيح المغة كبلـ النبي صمى هللا عميو كسمـ؛ ألنو أفصح العرب(ْ).

(ُ)

في أصكؿ النحكْٗ.

(ّ)

المزىر في عمكـ المغة ُ.ُُٗ/

(ِ) في أصكؿ النحكْٗ؛َٓ.
(ْ)

االقتراح ُ.ٗٓ/
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(ُ)

كقد أيد السيكطي

ابف الضائع فيما ذىب إليو ككافؽ أبا حياف في رده عمى "ابف مالؾ"
(ِ)

بأنو استشيد عمى لغة "أكمكني البراغيث" بحديث الصحيحيف
(ّ)

"يتعاقبكف فيكـ مبلئكة بالميؿ

كمبلئكة بالنيار" حتى صار يسمييا لغة" :يتعاقبكف "

يفيـ مف قكؿ السيكطي أنو متأثر بمذىب ابف خركؼ ككبلمو حيث يقكؿ" :يستشيد

بالحديث كثي انر ,فإف كاف عمى كجو االستظيار كالتبرؾ بالمركم فحسف ,كاف كاف يرل أف مف قبمو

أغفؿ شيئان كجب عميو استدراكو فميس كما رأل "(ْ).

إال أننا نجد عمى خبلؼ ما ذىب إليو أبك حياف ,كابف الضائع ,كالقرافي ,كابف جماعة,
كابف خركؼ ,كالسيكطي كغيرىـ ممف دفع االحتجاج بالحديث ,كاالستشياد بو عمى المسائؿ النحكية

كالمغكية مف ذىب مذىب ابف مالؾ في االعتماد عمى الحديث كانزالو منزلة القرآف كالشعر الجاىمي

كاإلسبلمي في الشكاىد النحكية.

فتكسط الشاطبي حيث جكز االحتجاج بالحديث الذم اعتنى بنقؿ ألفاظو فقاؿ البغدادم في

الخزانة ,قاؿ الشاطبي في األلفية" :لـ نجد أحدان مف النحكييف استشيد بحديث الرسكؿ  كىـ
يستشيدكف بكبلـ أجبلؼ العرب كسفيائيـ الذيف يبكلكف عمى أعقابيـ ,كأشعارىـ التي فييا الفحش,

كالخنى ,كيترككف األحاديث الصحيحة ألنيا تنقؿ بالمعنى كتختمؼ ركاياتيا ,كألفاظيا بخبلؼ كبلـ

العرب كأشعارىـ ,فإف ركاتو اعتنكا بألفاظيا لما يبني عميو مف الحنك كلك كقفت عمى اجتيادىـ

قضيت منو العجب "(ٓ).

(ُ)
(ِ)

االقتراح ُٗٔ/؛ٕٗ.
الحديث في رياض الصالحيف ِ.ُّ/

(ّ)

خزانة األدب ُ.ُّ/

(ٓ)

خزانة األدب ُ.ُِ/

(ْ)

االقتراح ُ.ٗٓ/
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كنجد ابف األنبارم(ُ) يقكؿ في منع "أف" في خبر كاد" :كأما حديث كاد الفقر أف يككف كف انر

"(ِ) فإنو تعبير الركاة ,ألنو  أفصح مف نطؽ بالضاد ".

(ّ)

كسمؾ ناظر الجيش ىذا المنيج رادان عمى اعتراضات

أبي حياف عمى ابف مالؾ ,كأف

الحديث صادر عف أفصح الناس فقاؿ في حديث الرسكؿ" :ىؿ أنتـ تارككا لي صاحبي"(ْ) في ىذا

الحديث فصؿ بالجار كالمجركر ألنو متعمؽ بالمضاؼ ,كىك أفصح الناس "(ٓ).

و مكن أن نجمل رأي النحاة في موقفيم من اال تشياد بالحد ث بأنيم عمى ث ث مذاىب:

األول :مذىب الممانعيف ,كمنيـ :ابف الضائع ,الحسف بف عمي ت َٖٔىػ ؛ ألنو ركم بالمعنى ,ثـ
أبك حياف األندلسي ت ْٕٓىػ كسبب المنع عنده كثرة المحف ألف كثي انر مف الركاة كانكا غير عرب.

كجبلؿ الديف السيكطي ت ُُٗىػ ,لكنو أجاز االستدالؿ باألحاديث التي تثبت ركايتيا بالمفظ كىي

قميمة(ٔ).

الثاني :مذىب المجيزيف كىـ :ابف مالؾ ,كابف ىشاـ ,كالبدر الدماميني (ت ِٕٖىػ) ,كابف سعيد
التكنسي المتكفى (تُُٗٗىػ).

كما عد مف أصحاب ىذا المذىب :الجكىرم ,كابف سيده ,كابف فارس كابف خركؼ ,كابف جني,

كابف برم ,كالسييمي.

الثالث :مذىب المتحفظيف ,كأشيرىـ :أبك اسحؽ الشاطبي (ت َٕٗىػ) ,فقد تكسط الشاطبي في
شرح األلفية ,فجكز االحتجاج باألحاديث التي اعتني بألفاظيا(ٕ).

كمف نماذج استشياد المرادم باألحاديث النبكية  -عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر  -ما يمي:
فقد ظىير جمًَّيان استشياده بالح ً
الشر ً
النبكم َّ
ديث َّ
يؼ ك ًمف ذلؾ:
ى
ىى ى
ػرب كالمبنػػي" :لىخميػػكؼ فىػًػـ َّ ً ً
ً
ػاب المعػ ً
 ًذكػػره حػػديث النبػػي  فػػي بػ ًػب ًمػػف ريػ ًػح
ي ي
الصػػائـ عنػ ىػد هللا أطيػ ي
ي
(ٖ)
ً
المسؾ" .

(ُ)

خزانة األدب ُ ,ُّ/كانظر :اإلنصاؼ ُ.ّْٓ/

(ِ)

الحديث في مسند الشياب ُ. ِّْ/

(ْ)

الحديث في صحيح البخارم ُُ.ْٗٔ/

(ّ)

(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

تمييد القكاعد ُ.َٕ/

تمييد القكاعد ٕ.ِّٓٗ/
انظر :ىمع اليكامع ُ ّّٖ/؛ في أصكؿ النحكْٔ؛ْٖ .

انظر :خزانة األدب ُ , ُِ-ٗ/كانظر :عقكد الزبرجد ُ. َٕ-ٖٔ/

(ٖ) الحديث في مسند أحمد بف حنبؿ ِِّْ/
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 ًذكره حديث النبي  في ًباب
ي
 ًذكره حديث النبي  في ًباب
ي
 ًذكره حديث النبي  في بابًي

ً
اجعميىا ىعمىي ًيـ ًسنينان ىكسنيف يكسؼ"(ُ).
المعرب كالمبني" :الميي َّـ ى
الضمير " :ىغير َّ ً
ً
يكـ"(ِ).
أخكفني ىعمى ي
ي
الد ىجاؿ ى
اشا فى ً
ً
الن ً
ب َّ
اط ىمةى"(ّ).
امة أ ىح ُّ
إلي ىما ىح ى
اس َّ
االستثناء " :ى
أس ى

ثالثاً :اال تشياد بالشعر عند المرادي:

إف السبب في اعتماد الشاىد النحكم عمى أشعار العرب القدماء ىك كما نقؿ السيكطي عف

الشيخ عز الديف بف عبد السبلـ في فتاكيو" :اعتمد في العربية عمى أشعار العرب كىـ كفار ,لبعد

التدليس فيو"(ْ).

كلـ يقتصر الخبلؼ عمى شعر المكلديف ,بؿ تعداه إلى شعراء اإلسبلـ في العصر األمكم

الذم كاف فيو عمماء الككفة كالبصرة يستشيدكف بأشعار الطبقتيف "الجاىمييف كالمخضرميف ,ثـ

اختمفكا في اإلسبلمييف كجرير كالفرزدؽ ,فعدىـ أبك عمرك بف العبلء ت ُْٓىػ – مف المكلديف

الذيف ال يستشيد بشعرىـ"(ٓ).

كلـ يقؼ عمماء العربية جميعان مكقفان معارضان مف االحتجاج بشعر المكلديف ,فقد أيد

بعضيـ األخذ بشكاىده حتى قاؿ المبرد" :ىذه أشعار اخترناىا مف أشعار المكلديف حكيمة,
مستحسنة ,يحتاج إلييا لمتمثيؿ ألنيا أشكؿ بالدىر ,كيستعار مف ألفاظيا في المخاطبات كالخطب,

كالكتب(ٔ)" ,كلو قكؿ في الكامؿ" :كىذا باب طريؼ مف أشعار المكلديف" ثـ قاؿ" :كليس لقدـ العيد
يفضؿ القائؿ ,كال لحدثاف عيد ييتضـ المصيب كلكف يعطى كؿ ما يستحؽ"(ٕ).

كما يظير ذلؾ كاضحان في سؤاؿ ابف جني لمفارسي حيث قاؿ" :سألت أبا عمي :ىؿ يجكز

لنا في الشعر مف الضركرة ما جاز لممعرب أك ال؟ فقاؿ أبك عمي" :كما جاز أف نقيس منثكرنا عمى

منثكرىـ فكذا يجكز لنا أف نقيس شعرنا عمى شعرىـ ,فما أجازتو الضركرة ليـ ,أجازتو لنا"(ٖ).
كلتكضيح مدل االحتجاج بالشعر في الشكاىد النحكية ,أقكؿ:

لقد كضع عمماء العربية أصكالن يستندكف إلييا في شكاىدىـ منيا:
(ُ) الحديث في مسند أحمد بف حنبؿ ِ.ِّٗ/
(ِ) الحديث في رياض الصالحيف ِ.ِٕٗ/

(ّ) الحديث في مسند أحمد بف حنبؿ ِ.ٗٔ/

(ْ)

المزىرُ.َُْ/

(ٔ)

الكامؿِ.ُِٓ/

(ٖ)

الخصائصُ.ِّّ/

(ٓ) تاريخ آداب العرب ُ َّّ/؛ كانظر :الميجات العربية ُّْ/؛ْْ.
(ٕ)

الكامؿُ.ّْ/

 42

ُ -منع االحتجاج بشعر ىم ٍف ال يعرؼ قائمو ,حتى قاؿ البغدادم" :كليذا اجتيدنا في تخريج
أبيات الشرح كفحصنا عف قائميا كنسبتيا إلى القبيمة ,كميزنا اإلسبلمي عف الجاىمي,
كالصحابي عف التابعي"(ُ) .كبذلؾ أصبح مما يؤخذ عمى المرادم كمف سبقو مف عمماء

العربية ىك استشيادىـ بأشعار ال يعرؼ قائمكىا ,إذا كاف ىذا شرطان يمتزـ بو الجميع ,ال
كما ىي الحاؿ في الحديث الشريؼ الذم يستشيد بو مف يرفض االحتجاج باألحاديث.

ِ -الشعر المصنكع المكضكع كقكؿ ابف سبلـ" :كفي الشعر المسمكع مفتعؿ مكضكع كثير ال
خير فيو ,كال حجة في عربيتو  ...كقد تداكلو قكـ مف قكـ كمف كتاب إلى كتاب"(ِ) .كبيذا

نجد المبرد يمكـ سيبكيو بأنو قد ركل بيتيف مصنكعيف محمكليف عمى الضركرة ال يجيزىما

أحد مف النحكييف(ّ)  ,كىما:
ً
كف ى
الخي ػ ػ ػ ػ ػػر كاآل ًم ير ى
كنػ ػ ػ ػ ػ ػوي
يىػ ػ ػ ػ ػ ػ يـ القىػ ػ ػ ػ ػ ػائمي ى

إ ىذا مػػا ىخ يش ػكا يكم ػان ًم ػ ىف األمػػر معظٌمػػا

كاآلخر:

جميعػ ػ ػ ػ ػان كأىيػ ػ ػ ػ ػ ٍدم المعتىًفػ ػ ػ ػ ػيف رك ً
اىقيػ ػ ػ ػ ػ ٍو
يٍ
ىٍ
ى
ى ىى

الن ػ ػ ػ ػ ػاس محتى ً
ً
ض ػ ػ ػ ػ ػ ير ى
كنوي
ىكلىػ ػ ػ ػ ػ ٍـ ىي ٍرتىف ػ ػ ػ ػ ػ ٍؽ ىك َّ ي ي ٍ

(ْ)

(ٓ)

ّ -عدـ أخذىـ عف أىؿ البادية ,كبذلؾ يعد الشاىد ما أخذ عف حرشة الضباب ,كأكمة اليرابيع
كىذا منيج البصرييف في الشاىد النحكم ,كقد ردكا بو عمى الككفييف بقكليـ" :كأنتـ تأخذكنيا

عف أكمة الشكاريز كباعة الككاميخ"(ٔ).
ْ -إسراع بعض المحدثيف مف العمؿ

(ٕ)

فبل يستكثؽ فكرة كأرجكزة المتنبي في كصؼ الطرد "أم

"أم الصيد" التي أسرع في نظميا كىي:
بم ٍن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًزًؿ
كم ٍن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وزؿ لى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
يس لىىن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ى
ى

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

...

...

...

...

خزانة األدب ُُٓ/؛ُٔ.
مصادر الشعر الجاىمي ُ.ّْٓ/
الكامؿُ.ْٖٔ/
البيت ببل نسبة في الكتاب ُُٖٖ/كخزانة األدب َِْٕ/كىمع اليكامع ِّْْ/كالكامؿ ُ.ْٖٔ/

البيت ببل نسبة في الكتاب ُ ُٖٖ/كالكامؿ ُ ْٖٔ/كخزانة األدب ْ.ُِٕ/
انظر :نشأة النحكُ ,َُْ/كانظر :الميجات العربيةْٔ.
الخصائصُ.ِّٕ/

(ٖ) البيت لممتنبي في ديكانو َُّكالخصائص ُِّٕ/
كعجز البيت:

... ... ... ...

كال لغير الغاديات اليطؿ.
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(ٖ)

كؿ ىذا لـ يمنع مف األخذ بو ,كاالحتجاج بشكاىده لؤلسباب كاألدلة التي ذكرتيا في االستشياد

باألحاديث النبكية الشريفة ,كخير دليؿ عمى ذلؾ:

ُ -قكؿ ابف جني" :كثرة ما كرد في أشعار المحدثيف مف الضركرات كقصر الممدكد ,كصرؼ ما ال
ينصرؼ ,كشيادة جمة عمماء النحك أمثاؿ "أبي عمرك بف العبلء" إلى آخر كقت ,كالشعراء مف

بشار بف برد ,كفبلف كفبلف ,كلـ ىنر أحدان مف ىؤالء أنكر عمى أحد مف المكلديف ما كرد في
شعره مف ىذه الضركرات فدؿ ذلؾ عمى رضاىـ"(ُ).

فإف قمت :عيب بعضيـ كأبي نكاس  ...قيؿ :ىذا كما عيب الفرزدؽ كغيره في أشياء استنكرىا
أصحابنا ,فإذا جاز عيب أرباب المغة ,كفصحاء شعرائنا كاف مثؿ ذلؾ في أشعار المكلديف

أحرل بالجكاز استنكارىـ :ىمز مصائب ,كقالكا منارة منائر ,كمزادة كمزائد فيمزكا ذلؾ في

الشعر(ِ) ,كعميو قاؿ الراعي:
ةةةةةةةد ِن م ِ ةةةةةةةة فَ ٍ
ِ
مزائةةةةةةةةد َخ ْرقَةةةةةةةةا ال َة َ ْ ُ

المخمِفة ِ
ةةةةةةدا
ةةةةةةب بية َّ
أخة َّ
أحفَة َ
ةةةةةةان َو ْ
ةةةةةةن ُ

(ّ)

ِ -قكؿ السيكطي" :كقد تداكلو قكـ مف كتاب إلى كتاب ,لـ يأخذكه عف أىؿ البادية ,كلـ يعرضكه
عمى العمماء ,كليس ألحد إذا أجمع أىؿ العمـ كالركاية الصحيحة عمى إبطاؿ شيء منو أف ىيقبؿ مف
صحيفة كال ىيركم عف صحفي"(ْ).

ّ -عمى عمماء العربية أف ال يرفضكا االحتجاج ببعض الشعر العربي كىك ما يسمكنو بشعر
المكلديف بؿ ما يجب أف يعممكه ىك أف يفرقكا بيف المركم الصحيح كالمنتحؿ ,فيأخذكا صحيحو
كيطردكا المكضكع المنتحؿ ,كأصحاب االنتحاؿ معركفكف كىـ :حماد الراكية ,كخمؼ األحمر الذم

يصفو أبك الطيب بقكلو" :أخبرنا محمد بف يحيى ,أخبرنا محمد بف يزيد قاؿ :كاف خمؼ األحمر

يضرب بو المثؿ في عمؿ الشعر(ٓ).

كقكؿ ابف سبلـ في حماد الراكية" :كاف حماد الراكية غير مكثكؽ بو ,ككاف ينحؿ شعره

لرجؿ غيره ,كيزيد في األشعار"(ٔ).

(ُ)
(ِ)

الخصائصُِّٕ/؛ِّٖ.

انظر :الخصائصُ.ِّٖ/

(ّ) البي ػػت لم ارع ػػي النمي ػػرم ف ػػي ديكان ػػو ٖٖ كت ػػاج الع ػػركس ِّ ْٕٔ /كالمحك ػػـ ٖ ُٖٔ/كلس ػػاف الع ػػرب ُِِّْٓ/
كالصحاح ِ.ْٔٔ/

(ْ)

المزىرُ.ُُٕ/

(ٔ)

المزىرُ ,ُٕٓ /طبقات فحكؿ الشعراءُ.ْٖ/

(ٓ)

انظر :المزىرُ ,ُٕٕ /كانظر :طبقات النحكييفُ.ُُٔ/
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كخير ما يكضح األخذ بالشعر ,أك رفض االحتجاج بو ,ما ركم عف النبي  أنو قاؿ:

"إنما الشعر كبلـ مؤلؼ فما كافؽ الحؽ منو فيك مسالـ ,كما لـ يكافؽ الحؽ منو فبل خير فيو"
كقكؿ عائشة " :الشعر كبلـ حسف كقبيح ,فخذ الحسف كاترؾ القبيح " (ُ).

دواعي اال تشياد بالشعر واالحتجاج بو:
ىناؾ أسباب كثيرة فرضت نفسيا عمى عمماء العربية ,فدفعتيـ إلى االحتجاج بالشعر,

كاالعتماد عميو في شكاىدىـ النحكية كالمغكية كانت أكثر مف غيره مف مصادر االحتجاج
كاالستشياد كذلؾ:

ُ -أنيـ كانكا يتناشدكنو في كؿ مكاف كمناسبة ,فيك قريب إلى النفكس ,فالشعر كبلـ مكضكع,
كقكؿ منظكـ لكؿ ما يشعركف كيرككف بعكس القرآف الكريـ ,كالحديث الشريؼ المذيف يحتاجاف إلى

تفسير لبعض الكممات – إف لـ نقؿ لكثير مف كمماتو كآياتو .

ِ -أنو أسبؽ مصادر االحتجاج كاالستشياد عمى ما سكاىا ,كالشعر الجاىمي مثبلن :كألنو مألكؼ
كسيؿ عمى النطؽ كالحفظ ,فيك ديكاف العرب كتاريخ حياتيـ.

ّ -أنيـ يستعينكف بو عمى تكضيح آيات القرآف الكريـ ,كمفردات الحديث النبكم الشريؼ ,فيك
أشك ىؿ مف غريب كتاب هللا جؿ ثناؤه ,كغريب حديث رسكؿ هللا " " كحديث صحابتو
حجة فيما ٍ
كالتابعيف"(ِ) .قاؿ ابف عباس" :إذا سألتمكني عف غريب القرآف فالتمسكه في الشعر فإف الشعر ديكاف

العرب"(ّ).

كقاؿ أيضان" :إذا قرأتـ شيئان فمـ تدركا ما تفسيره فالتمسكه في الشعر فإنو ديكاف العرب (ْ)" عف

عكرمة عف ابف عباس " رضي هللا عنيما.

ْ -أنيـ أخذكه مف القبائؿ العربية المكثكؽ بيا كمنيا قريش التي نزؿ القرآف بمغتيا ,ككصفيا
الرسكؿ  بالفصاحة – كما يفيـ مف حديثو – "أنا أفصح العرب بيد أني مف قريش".

"يقكؿ الفارابي في أكؿ كتابو المسمى األلفاظ كالحركؼ" :كانت قريش أجكد قبائؿ العرب انتقادان

لؤلفصح مف األلفاظ كأسيميا عمى المساف عند النطؽ كأحسنيا مسمكعان إبانة عما في النفس ,كالذيف
عنيـ نقمت المغة العربية كبيـ اقتدم ,كعنيـ أخذ المساف العربي مف بيف قبائؿ العرب ىـ :قيس,

تميـ ,أسد ...إلى أف يقكؿ" :فإنو لـ يؤخذ ال مف لخـ ,كال مف جذاـ"(ٓ).
(ُ)

انظر :العمدة في محاسف الشعرُ.ِٕ/

(ّ)

غاية النيايةُ.ِّٖ /

(ٓ)

انظر :المزىرُ ُِِ /كاالقتراح َُُُ/؛َُِ.

(ِ) الصاحبي فقو المغةُ ,ُِّ/كانظر :المزىرِ.ّٗٗ/
(ْ)

أدب اإلمبلء كاإلستمبلءُ. ُٕ/
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أمثم من الم ائل التي احتج عم يا بالشعر:
 ذكر بعضيا لمتدليؿ كالبرىاف عمى صحة ما جاء بو تكضيحو لؤللفية عمى مسائؿ النحك كالمغةكالصرؼ:

ُ -االستشيادات المغكية:

استشيد بشعر طرفو بف العبد ,عمى المفردات المغكية في باب النسب ,حيث قاؿ :أشار بقكلو:

تمى" إلى ترجيح القمب في المنقمبة عف أصؿ فػ (مميكل) أفصح مف "مميى",
"كلؤلصمي قمب يي ٍع ى
يقاؿ :اعتماه ,يعتميو :إذا اختاره ,كاعتمامو يعتامو أيضان(ُ) ,قاؿ طرفة:
ً ً (ِ)
ً
ً
ت يعتىػ ػ ػ ً
ً
المتى ىش ٌدد
صػ ػ ػطى ًفي
كي ٍ
اـ الكػ ػ ػ ىر ىاـ ى
ىعقيمىة ىماؿ الفاحش ي
أىرم ى
المػ ػ ػ ٍك ى ى ٍ ي

ِ -االستشيادات الصرفية:

كفي الجزء الخامس مف تكضيح المرادم استشيادات كثيرة بالشعر عمى المسائؿ الصرفية ,كلـ

أذكرىا ىنا خكؼ اإلطالة كالممؿ.
ّ -االستشيادات النحكية:

أ -منع العطؼ ,قاؿ :إف ما امتنع فيو العطؼ نكعاف :نكع يجب فيو النصب عمى المعية ,كنكع
يضمر لو عامؿ ,ألف المعية فيو أيضان ممتنعة (ّ)كقكلو:
ً
اء ىب ًاردان
ىعمى ٍفتييىا ت ٍبنان ىك ىمػ ن

(ْ)

ت ىى َّمالىةن ىع ٍي ىنا ىىا
ىحتىى ىغ ىد ٍ

ب -باب حركؼ الجر(ٓ) :قاؿ عند شرح بيت األلفية" :كحذفت رب فجرت بعد بؿ "........
مثاؿ ذلؾ بعد بؿ قكؿ رؤبة بف العجاج:

اج قىتى يمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍو
ىبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍؿ ىبم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وػد ًمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍؿ يء الفى ىجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
(ٔ)
كج ٍي ىريم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍو
الى يي ٍش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػتىىرل ىكتَّ يان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو ى

(ُ)

تكضيح المقاصدّ.ُْْٓ/

(ِ) البي ػػت لطرف ػػة ب ػػف العب ػػد ف ػػي ديكان ػػو ُ ٕ/كت ػػاج الع ػػركس ٖ ِِْ/كلس ػػاف الع ػػرب ْ ُِِٓ/ك الكام ػػؿ ُْْٔ/
كالصحاح ّ َُُْ/كتكضيح المقاصد ّ. ُْْٓ/

(ّ) تكضيح المقاصد ِ.ٕٔٔ/

(ْ) البيت ببل نسبة في لساف العػرب ّْ ََّٕ/كخ ازنػة األدب ِ ُِّ/كابػف عقيػؿ ِ َِٕ/كمغنػي المبيػب ْٔٓٔ/
كىمع اليكامع ّ ُٓٗ/كتكضيح المقاصد ِ. ٕٔٔ/

(ٓ) تكضيح المقاصد ُ.َِِ/

(ٔ) البيتػػاف لرؤبػػة فػػي ديكانػػو صَُٓ كالمحكػػـ ْ َّْ/كاالنصػػاؼ ُ ُْٖ/كابػػف عقيػػؿ ّ ّٕ/كتكضػػيح المقاصػػد
ِ. ْٕٕ/
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ْ -باب عطؼ النسؽ(ُ) :قاؿ المرادم عند شرح بيت األلفية:

...

كحذؼ متبكع بدا ىنا استبح

...

...

...

كقؿ مع الفاء ,كندر مع أك,
في جكاز حذؼ المعطكؼ عميو ,حذؼ المتبكع كثر مع الكاك كما مثٌؿٌ ,
كقكؿ أمية اليذلي:
ً (ِ)
ً
كي ٍفض يؿ
فىيى ػ ػ ػ ٍؿ لى ػ ػ ػ ىؾ أى ٍك ًم ػ ػ ػ ٍف ىكالً ػ ػ ػود لى ػ ػ ػ ىؾ قىٍبمىىن ػ ػ ػا
يي ٌ
كس يـ أىكال ىد الع ىش ًار ي
أما شكاىده النحكية بشعر المكلديف فقد كانت كثيرة إذا أخذنا بعيف االعتبار أشعارىـ التي

لـ ينسبيا إلييـ ,بؿ اكتفى بالقكؿ" :كما قاؿ الشاعر "أك" كقكلو – كىي في حقيقتيا – ألبي نؤاس.

أك المعرم ,أك المتنبي ,أما مكضع االستشياد بشعرىـ الذم نسبو فيي قميمة ,ال تتجاكز ىذه
الشكاىد.

ج -باب أفعؿ التفضيؿ(ّ)" :قاؿ في شرح التسييؿ :كالذم سمع منو فالمشيكر فيو التزاـ اإلفراد

كالتذكير ,كقد ييجمع إذا كاف ما ىك لو جمعان ,كاذا صح جمع (أفعؿ) العارم مف معنى التفضيؿ
جاز أف يؤنث فيككف منو قكؿ ابف ىانل(ْ):
(ٓ)
ض ًمف َّ
ىكػ ػ ػ ػ ػ َّ
الذ ىى ًب
صػ ػ ػ ػ ػ ٍغرل ىك يك ٍبػ ػ ػ ػ ػرل م ػ ػ ػ ػػف فىقى ًاق ًعي ػ ػ ػ ػػا
اء يد ٌور ىعمى أى ٍر و ى
ىح ٍ
أف ي
ص ىب ي
ً
اء الج ً
كخ َّ ُّ ً
بالش ً
اىمييف
م استشياده ًٌ
عر ى
اصة لمشعر ى
وىذه بعض الشواىد الشعر  :يي ى
بلحظي ىعمىى ي
الم ىراد ًٌ
خضرميف كاإلسبلمييف كمف ذلؾ:
الم ى
كي
اء الج ً
ُّ ً
ً
ً
عر ً
استشياده بً ًش ً
اىمييف قىكلو:
ي
امرئ القيس في باب التنازًع كىك مف الشعر ى
ً (ٔ)
ً
فمػ ػ ػ ػ ػػك َّ
الم ػ ػػاؿ
عيشػ ػ ػ ػ ػ وػة
أف مػ ػ ػ ػ ػػا أسػ ػ ػ ػ ػػعى ألدنػ ػ ػ ػ ػػى ىم ى
ىكفى ػ ػػاني كل ػ ػػـ أطمي ػ ػ ٍ
ػب قمي ػ ػ هػؿ م ػ ػػف ى
(ُ) تكضيح المقاصد ِ.َُُّ/

(ِ) البيػػت ألميػػة بػػف أبػػي عائػػذ اليػػذلي فػػي شػػرح أشػػعار اليػػذلييف ِ ّٕٓ/كىمػػع اليكامػػع ّ ُّٗ/كتكضػػيح المقاصػػد
ِ. َُّّ/

(ّ) تكضيح المقاصد َِْٗ/؛ كانظر :التسييؿ البف مالؾ ّ.َٓ/
(ْ)

ىك :أبك نكاس الحسف بف ىانل  ,شاعر العراؽ فػي عصػره  ,كأحػد الشػعراء المكثػريف  ,كػاف لػو عمػـ بالمغػة حتػي

شيد لو بػذلؾ الشػافعي رضػي هللا عنػو اشػتير بمجكنػو كخمرياتػو  ,باإلضػافة لنظمػو فػي كػؿ أنػكاع الشػعر  ,لػو ديػكاف
مطبكع كمشيكر  .اختمؼ في كالدتو كمكتو  ,المشيكر أنو كلد سنة ُْٔق كتكفي سنةُٖٗ :ق.

انظر :خزانة األدب ُ ّْٕ/كاألعبلـ ِ ِِٓ/كالشعر كالشعراء ُ. ّْٓ/

(ٓ) البيت ألبي نكاس في ديكانو ِّْ كمغني المبيب ٓ ُّ/كخزانة األدب ٖ. ُّٓ/
كتكضيح المقاصد ّ. ُٔٓٗ/

)ٔ)

البيػػت مػػف الطكيػػؿ ,كىػػك المػػرئ القػػيس فػػي ديكانػػو َُّ كلػػو فػػي اإلنصػػاؼ ُ ٖٕ/كشػػرح ابػػف يعػػيش َُُِ/

كتكضػيح المقاصػػد كالمسػػالؾ ِ ِّٔ/كىمػػع اليكامػػع ّ ٖٗ/كبػبل نسػػبة فػػي ارتشػػاؼ الضػػرب ّ ُّْٖ/كمغنػػي
المبيب ُ ِّٕ/كشرح األشمكني ُ َُِ/كاألشباه كالنظائر لمسيكطي ّ.َُٔ/
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باب الفى ً
كقكؿ األعشى في ً
اعؿ:
فإم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا تػ ػ ػ ػريػ ػ ػن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي كلػًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
َّ
ػي لًػ َّػم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةه
ى

فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َّ
ادث أكدل ب ػ ػي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
إف ال ػ ػحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػك ى

(ُ)

ً
اء المخضرميف ػ ػ كىـ الذيف أدرككا الج ً
ُّ ً
ً
اىمًيَّة كاإلسبلـ ػ ػ قكؿ لىبيد بف ربيعة
ى
ى
 كمف استشياده بالشعر ي ىباب الح ً
في ً
اؿ:
ى
ً (ِ)
كلػ ػ ػ ػػـ يشػ ػ ػ ػػفؽ ىعمىػ ػ ػ ػػى نغػ ػ ػ ػػص الػ ػ ػ ػ ًٌػدجاؿ
فأرسػ ػمػ ػي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ال ػعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراؾ كلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذدىا
ً
المكصكؿ:
كقكؿ حساف بف ثابت في باب ى
(ّ)
ح ػ ػ ػ ػ ػ ػػب النػبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي مػ ػ ػح ػ ػمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وػد َّإيػ ػػان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ككف ػ ػ ػ ػػى بن ػ ػ ػ ػػا شػ ػ ػ ػ ػرفان ىعمىػ ػ ػ ػػى م ػ ػ ػ ػػف غيرن ػ ػ ػ ػػا
ً
ً
استشياده ُّ ً
ً
ً
قاؿ جر يير:
 ك ًمفبالشعراء اإلسبلمييف ىكجرير كالفى ىر ى
زدؽ قىكلو في باب المعرب كالمبني ,ى
(ْ)
ً
آخػ ػري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف
كبػػنً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي أبً ػي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػو
ػؼ ى
ك ٍأن ىكػ ػرىنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ىزعػىػػان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
ىع ىرف ػنىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ىج ػعػػفى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ار ى
النحاة بًيـ في قىك ً
 كىق َّؿ استًخداـ المرًادم ًثيف في التَّ ً
لش ً
اعًدىـ
كخ َّ
الذيف ال ىيعتى ُّد ُّ ي
مثيؿ ى
الم ى
اصة ى
حد ى
عر ي
ىي ي
ً
اؿ أبك نكاس:
ىكأبي نكاس ,ىح ي
قاؿ في باب االبتداء ػ ػ قى ى
يث ى
(ٓ)
ً
ىغ ػي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر مػ ػ ػػأسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ و
ً
الح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػزف
ػكؼ ىعمى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ىزىم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وػف
ىيػ ٍػنػػقىػ ػػض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي بً ػػالػػيىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌػـ ك ى
ى
ٍ

)ُ)

البيت مف المتقارب ,كىك لؤلعشى في ديكانو َُِ كببل نسبة في تكضيح المقاصد كالمسالؾ ِ.ُٓٗ/

)ِ) البيت مف الكافر ,كىك منسكب لمبيد بف ربيعة في تكضيح المقاصد كالمسالؾ ِ ُٓٗ/كلـ أعثػر عميػو فػي ديكانػو,
كببل نسبة في ارتشاؼ الضرب ّ ُّٓٔ/كشرح ابف عقيؿ ُ َّٔ/كشرح التصريح ُ. ّّٕ/

)ّ) البيت مف الكامؿ ,كىك منسكب لحسػاف بػف ثابػت كلػـ أعثػر عميػو فػي ديكانػو ,كلػو فػي معػاني القػرآف لمفػراء ُِٕ/
ُِٗ كمنسكب لكعب بف مالؾ أك لغيره في ىمع اليكامع ُُِ/كلـ أعثر عميو فػي ديػكاف كعػب بػف مالػؾ ,كبػبل
نسبة في سر صناعة اإلعراب ُ ُّٓ/كشرح ابف يعيش ُِْ/كارتشاؼ الضرب ْ َُّٕ/كتكضيح المقاصد
كالمسالؾ ِ ٔٗٗ/كأكضح المسالؾ ُ.َُّ/

)ْ)البيت مف الكافر ,كىك لجرير في ديكانو ْٕٓ كلو فػي شػرح التصػريح ُ ٕٗ/كبػبل نسػبة فػي شػرح الكافيػة الشػافية
البف مالؾ ُ ََِ/كارتشاؼ الضرب ٓ ِّْٔ/كشرح األشمكني ُ ٖٗ/كاألشباه كالنظائر لمسيكطي ْ.ُْٔ/

)ٓ) البيت مف المديد ,كىك منسكب ألبي نػكاس فػي مغنػي المبيػب ُ ُٕٖ/كىمػع اليكامػع ُ َّٗ/كلػـ أعثػر عميػو فػي
ديكانػػو ,كبػػبل نسػػبة فػػي شػػرح التسػػييؿ البػػف مالػػؾ ْ ّّ/كشػػرح ابػػف عقيػػؿ ُ ُُٗ/كاألشػػباه كالنظػػائر لمسػػيكطي

ِ. ٓٗ/
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رابعاً :اال تشياد بالنثر عند المرادي:

تعد األقكاؿ كاألمثاؿ العربية مف الشكاىد النحكية التي يعتمد عمييا النحاة في كتبيـ لمتدليؿ

عمي المسائؿ ,أك لتصحيح مذاىب النحاة كعمماء المغة ,يظير ذلؾ كاضحان في قكؿ ابف عصفكر:
"النحك عمـ مستخرج بالمقاييس المستنبطة مف استقراء كبلـ العرب المكصمة إلى معرفة أحكاـ

أجزائو التي ائتمؼ منيا"(ُ) .كلتكضيح الشكاىد النحكية باألقكاؿ كاألمثاؿ ال بد مف بحث األمكر

اآلتية:

ٔ -شرط االحتجاج بيا:
لقد اشترطكا في الشكاىد النحكية بأقكاؿ العرب كاالحتجاج بيا صحة نقميا عف الفصحاء

المكثكؽ بعربيتيـ ,كما قاؿ الفارابي في أكؿ كتابو المسمى األلفاظ كالحركؼ "كانت قريش أجكد
انتقا نء لؤلفصح مف األلفاظ ,كأسيميا عمى المساف عند النطؽ ,كأحسنيا مسمكعان ,كالذيف منيـ نقمت
العربية ,كبيـ اقتدم ,كعنيـ أخذ المساف العربي مف بيف قبائؿ العرب ,ىـ قيس ,كتميـ ,كأسد ,ثـ
ىذيؿ كبعض كنانة كلـ يؤخذ عف غيرىـ مف سائر قبائميـ"(ِ).

كعمى نقيض ما ذىب إليو الفارابي ,نجد األفغاني ال يفضؿ لغة عمى لغة ,كما نجد عنده

مكثكؽ بيـ أـ غير مكثكؽ فيقكؿ" :المغات عمى اختبلفيا حجة
تقسيمان لمقبائؿ سكاء أكانكا ممف ىـ
ه
كميا ,أال ترل أف لغة الحجازييف في إعماؿ (ما) كلغة التميمييف في ترؾ عمميا .كؿ منيا يقبمو
القياس ؟ فميس لؾ أف ترد إحدل المغتيف بصاحبتيا"(ّ) .كقكؿ األفغاني ىذا يرفضو األقدمكف مف
عمماء العربية كأبي عمرك بف العبلء الذم يقكؿ" :ال أقكؿ - :قالت العرب – إال ما سمعت مف

عالية السافمة كسافمة العالية"(ْ) .إف المفيكـ مف قكؿ أبي عمرك بف العبلء عالية السافمة كسافمة
العالية "ىك األخذ مف قبائؿ العرب المكثكؽ بيا" كىذا ما نجده عند سيبكيو الذم يكرر في كتابو
(ٔ)

قكلو" :العرب المكثكؽ بيـ"(ٓ) ,أك "كىك كبلـ أكثر العرب كأفصحيـ"

كيجد المتتبع لكتاب سيبكيو

سيبكيو أنو ال يستشيد إال بأقكاؿ أىؿ الحجاز كتميـ كلغتيـ ,حتى في القراءات بدليؿ قكلو" :كمثؿ

ذلؾ قراءة أىؿ الحجاز"(ٕ).

(ُ)
(ِ)

تكضيح المقاصد ُِٓٓ/؛ كانظر :تقريب المقرب ُ.ُْ/
في أصكؿ النحك ٗٓ  ,كانظر :المزىرُ. ُُِ/

(ّ) في أصكؿ النحكّٔ؛ كانظر :كالجني الدانيِٕ؛ كالخصائص ِ.َُ/
(ْ) تاريخ النحك العربي ُ ,ِّ/كانظر :العمدة في محاسف الشعرُ.ٖٗ/
(ٓ)

الكتابَُّْ/؛ُّٗ؛َّٗ؛ِّْ.

(ٕ)

الكتاب ّ.ِٔ/

(ٔ)

الكتاب ُ.ّْٔ/
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ٕ -القبائل العرب :
قسـ عمماء العربية القبائؿ العربية – لغرض االحتجاج كاالستشياد بأقكاليا في شكاىدىـ النحكية

كالمغكية إلى:

أ -القبائؿ المكثكؽ بيا كىي :قيس ,تميـ ,أسد ,ىذيؿ ,كنانة ,كبعض الطائييف.

ب -القبائؿ غير المكثكؽ بيا ,كىي:

لخـ ,خزاعة ,قضاعة ,جذاـ ,غساف ,إياد ,تغمب ,عبد القيس ,أىؿ اليمف ,بني حنيفة ,سكاف

اليمف ,ثقيؼ ,سكاف الطائؼ ,أزد ,عماف ,بكر.

ال يؤخذ مف لخـ أك جذاـ ألنيـ مجاكركف لمصر كالقبط ,كال مف قضاعة كغساف كاياد

لمجاكرة أىؿ الشاـ ,كال مف تغمب كالنمر لمجاكرتيـ لميكنانية ,كال مف بكر لمجاكرتيـ الفرس كالنبط,
كال مف أىؿ اليمف أصبلن لمخالطتيـ لمحبشة ,كال مف أزد كعماف أك عبد القيس لمخالطتيـ لمفرس

كاليند (ُ).

الشك ً
اىد ًمف ىك ً
ديد ًمف َّ
بلـ
الم ىرًاد ُّ
الع ى
م ى
وىذه بعض الشواىد من أقوال العرب وأمثاليم :ىذ ىك ىر ي
رب كأمثالًيـ في ىش ً
الع ً
رحو ك ًمف ذلؾ(ِ):
ى
ً
ً
ً
 في ًت فىائػ ىدة ىكقػكلًيـ " :ىمػف يسػمع
إف يك ًج ىػد ٍ
صا انر ٍ
باب ظف كأخكاتيا :جكاز ىحذؼ ىمفعكلي الفعؿ اقت ى
ييخؿ".
ًً
ً
ً
أكابً ًريكـ".
قكؿ
الب ىرىكةي أعمى ىم ىنا هللاي ىمع ى
بعض ىمف ييكثى ي
ؽ بً ىع ىربًيَّتو " ى
 في باب أعمـ كأرل :يً
ً
ً
 في ًػذكؼ معطكفػان
المح ي
المضػاؼ ٍ
باب اإلضافىة ٍ
الم ى
أف ىيك ى
ػكف ى
ضاؼ إليو ىبع ىػد ىحػذؼ ي
أف ىشرطى ىج ًٌر ي
ً
ً
ً و
ًً
ػاء
كم ى
عنػى بً ىعػاطؼ يمتَّص وػؿ أك يمنفىص وػؿ (بػبل) ىكقػكلًيـ " :ىمػا يك ُّػؿ ىس ى
ػكداء تىم ىػرة ,كال ىب ى
ىعمىى مثمػو لىفظػان ى
يض ى
حمة".
ىش ى

(ُ)

تاريخ النحك العربي ُ ُِ/كانظر :الميجات العربية ِْ.

(ِ) تكضيح المقاصد ُ.ِِٕ/
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الفصل الثاني
استشهاد املزادي تلهجات العزب
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الم ائل النحو التي ا تشيد بيا المرادي بميجات العرب ح ب ترت ب ألف
(ٖٓ م أل ) ث ثون م أل

ابن مالك

الك م وما تألف منو

ٔ -م أل  :القول بأن تنو ن الترنم ىو ال حق لمروي المطمق في لغ تم م وق س
يقكؿ المرادم(ُ)" :كتنكيف الترنـ كىك البلحؽ لمركم المطمؽ عكضان مف مدة اإلطبلؽ في

لغة تميـ كقيس كقكلو:
أىًقمًٌػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي المَّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكـ عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًاذؿ ك ً
العتىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىاب ٍف
ٍى ى
ى

"... ... ... ...

(ِ)

التحم ل والتوض ح:
ادم في شػرحو أف تنػكيف التػرنـ فػي لغػة تمػيـ كقػيس ىػك الػذم يمحػؽ بحػرؼ الػركم
ذكر المر ُّ

المطمػؽ فػي نيايػة الكممػة عكضػان مػف مػدة اإلطػبلؽ ,كقػد اسػتدؿ المػرادم عمػى ذلػؾ بقكلػو فػي البيػػت

أصابف كاألصؿ في البيت كالعتابا –أصابا .
العتابف –
السابؽ ك
ٍ
ٍ

ادم يخالؼ المصنؼ (الناظـ) كذلؾ في قكلو :قاؿ المصنؼ الترنـ ىك
كفي ظني أف المر َّ

عمى حذؼ مضاؼ أم تنكيف ذم ترنـ ,كيذىب المرادم إلى القكؿ بأف تنكيف الترنـ ىك عكض مف
الترنـ ألف الترنـ مد الصكت بمدة تجانس حرؼ الركم ,كقد استدؿ عمى صحة ما ذىب إليو بقكلو:
كىذا القسـ يشترؾ فيو االسـ كالفعؿ كالحرؼ ,فمثالو مف االسـ قكؿ العجاج:
(ّ)
صاح ما ىاج العيكف ُّ
فف
يا
ً
الذ ىر ٍ
ى
ى
كمثالو مف الفعؿ:

(ُ)
(ِ)

ًمف طىمى وؿ كاألىت ً
حمى أىٍنيى ىج ٍف
ٍ
ٍ ٌ

(ْ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾُ ,ِٕٕ/كانظر :الجني الدانئُْ.
البيػػت لجريػػر ف ػػي ديكانػػو صُّٖ كىمػػع اليكامػػع ِ ُٖٓ/كالكت ػػاب ْ َِٓ/كابػػف عقيػػؿ ُ ُٖ/كتػػاج العػػركس

ِّ ِّٗ/كتكضيح المقاصد ُ ِٕٕ/كاعراب القرآف ِ. ْٖٓ/

كعجز البيت:

ىص ىاب ٍف.
ص ٍب ي
ت لىقى ٍد أ ى
 ... ... ... ...ىكقيكلًي إً ٍف أى ى
(ّ) البيت مف الرجز لمعجاج في ديكانو صْْٖ كتاج العركس ِّ َّٖ/كخ ازنػة األدب ّ ّْْ/كتكضػيح المقاصػد
ُ ِٕٖ/كالجني الداني ُْٔ ك األصكؿ ِ. ّٖٕ/

(ْ)

البيت مف الرجز لمعجاج فػي ديكانػو صّْٖ كتػاج العػركس ِٖ َُِ/كالكتػاب ْ َِٕ/كمغنػي المبيػب ّْْٗ/

كتكضيح المقاصد ُ ِٕٗ/كالجني الداني ُْٔ كاألصكؿ ِ. ّٖٕ/
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كمف الحرؼ قكؿ النابغة:

لى َّما تىيز ٍؿ بً ًر ىحًا ىلنا ك ىكأى ٍف قىًدف

ؼ التَّىرُّح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يؿ ىغ ٍي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىر أى َّف ًرىك ىاب ىن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
أى ًز ى

كقد كرد عف ابف عقيؿ أف جيل بالتنكيف بدالن مف األلؼ ألجؿ الترنـ

(ُ)

(ِ)

المعرب والمبني

مبني لتضمنو معنى حرف التعر ف في لغ أىل الحجاز
ٕ -م أل :القول بأن (أمس)
ُّ
ادم(ّ)" :كأمس مثاؿ لما بني عمى الكسر كىك اسـ لدخكؿ حرؼ الجر كحرؼ
يقكؿ المر ُّ

التعريؼ عميو في نحك (باألمس) كلصحة اإلسناد إليو  -كبني عند أىؿ الحجاز لتضمنو معنى
حرؼ التعريؼ ألنو معرفة بغير أداة ظاىرة ,كحرؾ اللتقاء الساكنيف ككسر عمى أصؿ التقائيما".
التحم ل والتوض ح:
ذكػػر الم ػرادم فػػي شػػرحو أف كممػػو (أمػػس) مبنيػػة عم ػى الكسػػر لػػدخكؿ حػػرؼ الجػػر كحػػرؼ

التعريؼ عميو فيجكز قكلنا :األمس كباألمس ككذلؾ لصحة اإلسناد إليو كقكلنا ... :أمس األكؿ:

ػي عمػى الكسػر لتضػمنو
ثـ يذكر المرادم رأم أىؿ الحجاز في بناء كممو (أمس) كذلؾ بقكلػو إنػو مبن ُّ
معن ػى حػػرؼ التعريػػؼ ألنػػو معرفػػة بغيػػر أداة ظػػاىرة كحػػرؾ اللتقػػاء السػػاكنيف فقكلنػػا :أمػػس بػػدكف أؿ
التعريػػؼ ىػػي معرفػػة بحػػد ذاتيػػا كال تحتػػاج إل ػى أؿ التعريػػؼ ,ككسػػر حػػرؼ السػػيف لتجػػاكز السػػاكنيف
الميـ كالسيف .

أىؿ الحجاز في ىذه المسألة؛ ألنو أراد في بناء كممة (أمػس) أنيػا مبنيػة
كقد خالؼ المر ُّ
ادم ى
عمى الكسر لدخكؿ حرؼ الجر كالتعريؼ كصحة اإلسناد.
المعرب والمبني

ٖ -م أل  :القول بأن كممو (ذو) الموصول مبن

عمى األعرف في لغ ط ئ

ادم(ْ)" :كبدأ (بذك) ألنيا ال تفارؽ اإلعراب باألحرؼ أك قيد إعرابيا بأف تبيف
يقكؿ المر ُّ

معنى الصحبة احت ار انز مف (ذك) المكصكلة في لغة طييء فإنيا مبنية عمى األعرؼ".

التحم ل والتوض ح:

(ُ)

البيػػت لمنابغػػة الػػذبياني فػػي ابػػف عقيػػؿ ُ ُٗ/كتكضػػيح المقاصػػد ُ ِٕٗ/كاع ػراب الق ػرآف ِ ْٖٓ/كخ ازنػػة األدب

ٕ ُٕٗ/كجامع الدركس ِ ِّٖ/كالجنى الداني ُْٔ.

(ِ)

شرح ابف عقيؿ ُ.ُٗ/

(ْ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾُ ّْٔ-ُّٓ/كانظر :رسالة في جمؿ اإلعرابٖٔ كالجنى الدانيِِْ .

(ّ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ُ.َُّ/
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ذكر المرادم في شرحو َّ
أف كممو (ذك) التػي بمعنػى صػاحب ىػي المعربػة كىػي مػف األسػماء

الستة التي ترفع بالكاك كتنصب باأللؼ كتجر بالياء ,أما (ذك) المكصػكلة فإنيػا مبنيػة عمػى األعػرؼ
كىي لغة طيل كما قاؿ المرادم.
كيبػػدك َّ
ادم يكافػػؽ ىػػذه المغػػة بػػدليؿ أنػػو ذكرىػػا فػػي شػػرحو كلػػـ يعتػػرض عمييػػا كأكػ ٌػدىا
أف المػر ُّ

بقكلو عمى األعرؼ ,كيستنتج مف ذلؾ أنو عمى األغمب كاألشير.
المعرب والمبني

ٗ -م أل  :القول ب عراب (ك وكمتا) إعراب المثنى مع الظاىر والمضمر في لغ كنان

ادم(ُ)" :أمػػا (كػػبل ككمتػػا) فيمػػا اسػػماف (مفػػردا المفػػظ مثنيػػا المعنػى) بػػدليؿ اإلخبػػار
يقػػكؿ المػر ُّ

عنيما باإلفراد تارة مراعاة لمفظ كبالتثنية تارة مراعاة لممعنى كقد اجتمع األمراف في قكلو:
(ِ)
ً
ً
معا ك ًك ىبل ٍأنفى ٍي ًي ىما ىاربًي
م ىب ٍي ىنيي ىمػ ػ ػ ػا
ك ىبل يى ىمػ ػ ػ ػا حػ ػ ػ ػ ى
قى ٍد أ ٍق ى
يف ىج ػ ػ ػ َّػد ى
الج ػ ػ ػ ٍػر ي

كبككنيما مفردم المفظ مثنػي المعنػى ,أعربػا إعػراب المفػرد فػي مكضػع كأعربػا إعػراب المثنػى

في مكضع ,فأعربا مع الظاىر إعراب المفرد المقصكر بحركات مقدرة ,كمع المضمر إعػراب المثنػى
باأللؼ رفعان كبالياء ج انر كنصبان.
كلمػػا كػػاف اإلع ػراب بػػالحركؼ فرع ػان عػػف اإلعػراب بالحركػػات ,كاإلضػػافة إلػى المضػػمر فرع ػان

عف اإلضافة إلي المظير ,جعؿ الفرع مع الفرع كاألصؿ مع األصؿ تحصيبلن لكماؿ المناسبة.

كالى ىذا أشار بقكلو:

ً
ضافان يكصبل
ضمر يم ى
إذا ب يم ى

أم إذا كصػػؿ (كػػبل) بمضػػمر حػػاؿ ككنػػو مضػػافان إلػى ذلػػؾ المضػ يػمر ,فمضػػافان مػػف الضػػمير
المستكف فػي كصػؿ كىػك ضػمير (كػبل) ,كقكلػو(:كمتا كػذاؾ) يعنػي مثػؿ (كػبل) فػي أف إعرابيػا إعػراب

المثنى مشركط باإلضافة إلى الضمير".

(ُ)
(ِ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ُِّٓ /؛ِّٔ.

البيت لمفرزدؽ في تكضيح المقاصد ُ ِّٓ/كىمع اليكامع ُ ُّٖ/كاإلنصاؼ ُ ّٖٓ/كخزانة األدب ُُُّ/

كببل نسبة في جامع الدركس ِ. ِِٖ/
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التحم ل والتوض ح:
ذكر المرادم في شرحو أف (كبل ككمتا) ك(اثناف كاثنتاف) في المفظ مفرد كفػي المعنػى مثنػى,

كألنيما كذلؾ أعربا إعراب المفػرد تػارة كاعػراب المثنػى تػارة أخػرل ,كمػا استشػيد بالبيػت السػابؽ حيػث

ىع َّد معنى (كبل) كثنى الخبر حيث قػاؿ (قػد أقمعػا) ,كالثػاني أنػو اعتبػر لفػظ (كػبل) ككحػد الخبػر حيػث
قاؿ (رابي) ,كبككنيما كذلؾ أعربا مع الظاىر إعراب المفرد المقصػكر بحركػات مقػدرة كمػع المضػمر
إعراب المثنى رفعان باأللؼ كج انر كنصبان بالياء.

ادم يخػػالؼ لغػػة كنانػػة حيػػث إنػػو أعػػرب (كػػبل ككمتػػا) مػػع الظػػاىر إع ػراب
كيبلحػػظ أف الم ػر َّ

المفرد كمع المضمر إعراب المثني ,أما لغة كنانة أف يعربا إعراب المثني مع الظاىر كالمضمر.
المعرب والمبني

٘ -م أل  :القول بأن المثنى وما ألحق بو مزم األلف رفعاً ونصباً وج ارً وىي لغ بني الحارث

ادم(ُ)" :كأما (اثناف كاثنتاف) فيعرباف إعراب المثنى ببل شرط ,كلذلؾ شبييما بما
يقكؿ المر ُّ

ىك مثنى حقيقة لئبل يتكىـ أنيما مثؿ (كبل ككمتا) في اشتراط اإلضافة إلى المضمر".
التحم ل والتوض ح:

ذكػػر الم ػرادم فػػي شػػرحو أف (اثنػػاف كاثنتػػاف) كػ ػ (ابنػػيف كابنتػػيف) يعربػػاف إع ػراب المثن ػى دكف
شركط ,كليس مثؿ (كبل ككمتا) في اشتراط اإلضافة إلى المضمر ,كيقكؿ إف الياء تحؿ محؿ األلػؼ

العمػ ػريف) كق ػػاؿ إف الج ػػر
ػالعمريف -أري ػػت ي
ف ػػي المثنػ ػى كاأللف ػػاظ الممحق ػػة ب ػػو جػ ػ انر كنص ػػبان (م ػػررت ب ػ ي
كالنصػػب حمػػؿ عميػػو؛ ألف كبلىمػػا فضػػمة ,كأمػػا الرفػػع لػػـ يحمػػؿ عميػػو؛ ألنػػو عمػػدة (ِ) ,كيبلحػػظ أف

المرادم يخالؼ لغة بني الحارث بف كعب الذيف يقكلػكف بػإلزاـ األلػؼ فػي المثنػى كمػا ألحػؽ بػو رفعػان
كنصبان كج انر.

المعرب والمبني

 -ٙم أل  :القول بأن ألف االثن ن المتصم باألفعال الخم

تمزميا النون في لغ ط ئ

ادم(ّ)" :فنحك(يفعبلف) ىك كؿ فعؿ اتصؿ بو ألؼ االثنيف مخاطبيف أك غائبيف
يقكؿ المر ُّ

نحك(:أنتما تفعبلف) كىما يفعبلف سكاء كاف ضمي انر كما مثؿ بو ,أك حرفان نحك(:يفعبلف الزيديف) في

لغة طيل كأزد شنكءة".
(ُ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ُ.ِّٗ/

(ّ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ُ.ّْٓ/

(ِ)

انظر :تكضيح المقاصد كالمسالؾ ُ.ِّٗ/
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التحم ل والتوض ح:

ادم َّ
أف األفعاؿ الخمسة التي تتصؿ بيا ألؼ االثنيف لممخاطب نحك :أنتما تفعػبلف
ذكر المر ُّ

أك ألػؼ االثنػػيف لمغائػػب نحػػك :ىمػػا يفعػػبلف سػكاء كػػاف ضػمي انر كمػػا فػػي األمثمػػة أك حرفػان كمػػا فػػي لغػػة
طيل نحك :يفعبلف الزيديف فإنيا جميعان تمزميا النكف ,كفي ظني أف المرادم يكافؽ ىذه المغة.
المعرب والمبني

-ٚم أل  :القول بحذف التنو ن عند الوقف في لغ رب ع
يقكؿ المرادم(ُ)" :كيحتمؿ أف تككف (كاف) المقدرة ناقصة( ,كآخر)اسميا( ,كألؼ) خبرىا,

ككقؼ [أم الناظـ] عميو بحذؼ التنكيف عمى لغة ربيعة".

التحم ل والتوض ح:

تحدث المرادم في ىذه المسألة عف الجكانب اإلعرابية لبيت الناظـَّ ,
فقدر كجكد (كاف) بعد

(أم) في قكؿ الناظـ:
َّ
كأم فعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وػؿ آخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ هػر من ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو أل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ

ياء فمعتبلن عرؼ
أك ك هاك أك ه

كقاؿ يحتمؿ أف تككف (كاف) تامػة كبالتػالي ف َّ
ػإف آخػر تعػرب مبتػدأ ,كألػؼ تعػرب خبػره ,كالجممػة فػي

محػػؿ نصػػب خبػػر كػػاف ,ثػػـ أىتبػػع قكلػػو َّ
بأنػػو يحتمػػؿ أف تكػػكف (كػػاف) المقػػدرة ناقصػػة ,كبالتػػالي فػػإف
(آخر) يعرب اسميا( ,كألؼ) خبرىا منصػكب بتنػكيف الفػتح كاألصػؿ فػي البيػت (منػو ألفػان) كقػد كقػؼ

الناظـ عمى كممة (ألؼ) بحذؼ التنكيف كىذا عمى لغة ربيعة.

كقد ذكر المرادم في كضع آخر حذؼ التنكيف عند الكقؼ في لغة ربيعة ,فقاؿ بعد قكؿ

الناظـ:

ام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يرهؤ إال ىعمً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػى
كمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ ىيفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكا إال ٍ

...

...

...

...

(عمًي) لكنو (أم
امرؤ) عمى البدؿ كنصبو عمى االستثناء كما لك انفرد ,ى
"فيجكز رفع ( ه
عميان"(ِ).
الناظـ) كقؼ عمى لغة ربيعة (فحذؼ) تنكيف المنصكب كاألصؿ :إال َّ

(ُ)
(ِ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾُ.ّْٗ/
تكضيح المقاصد كالمسالؾ ِ.ٕٔٔ/
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 -ٛم أل  :لزوم نون الوقا

الضم ر

ِ
ب با م فعل عمى لغ بني م م
مع ا المتكمم إن ُنص َ

م(ُ)" :تمػ ػػزـ ن ػػكف الكقاي ػػة أيض ػ ػان م ػػع يػ ػػاء الم ػػتكمـ إف نص ػػب باسػ ػػـ فع ػػؿ نحػ ػػك
يق ػػكؿ المػ ػراد ُّ

(عميكني) حكاه سيبكيو كحكي أيضان (عميكى) باليػاء ,كسػمع الفػراء مػف بعػض بنػي سػميـ (مكػانكني)
يريد انتظرني في مكانؾ ,كلـ يذكر الناظـ ىذا في النظـ كذكره في التسييؿ".

التحم ل والتوض ح:
ذكر المرادم في شرحو أنو يمزـ نكف الكقاية مع ياء المتكمـ في أسماء األفعاؿ إف نصب

باسـ الفعؿ نحك عميكني كما حكاه سيبكيو(ِ) ,كيجكز أيضان حذؼ النكف كما حكاه سيبكيو

نحك:عميكى بالياء كقد أكد الفراء ىذا المذىب حيث نقؿ أنو سمع مف بعض بني سميـ مكانكنى:
يريد انتظرني في مكانؾ(ّ).

الموصول

 -ٜم أل  :القول ب عراب (الذ ن) عمى لغ ىذ ل
ادم(ْ)" :قاؿ في شرح التسييؿ :كعمى كؿ حاؿ ففي (الذم كالذيف) شبو بالشجي
يقكؿ المر ُّ

ك الشجييف ,في المفظ كبعض المعنى ,فمذلؾ لـ تجمع العرب عمى ترؾ إعراب الذيف بؿ إعرابو في

(نصر المذكف آمنكا عمى الذيف كفركا) كالى ىذه المغة أشار بقكلو:
لغة ىذيؿ مشيكر فيقكلكف :ي
كبعضيـ بالكاك رفعان نطقان ,قمت :كنقميا بعضيـ عف عقيؿ".
التحم ل والتوض ح:

ذكر المرادم في شرحو أف العرب لـ تجمع عمى ترؾ إعراب (الذم كالذيف) ,كلذلؾ فقػد نقػؿ

عف بعض العرب إعرابيا كمشيت إلى لغة ىذيؿ فقػالكا :نصػر المػذكف آمنػكا عمػى الػذيف كفػركا كعمػى
قػػكليـ يجػػكز أف تقػػكؿ :جػػاء المػػذكف آمن ػكا ,ك أريػػت الػػذيف آمن ػكا كمػػررت بالػػذيف آمن ػكا كالػى ىػػذه المغػػة
أشار الناظـ بقكلو :كبعضيـ بالكاك رفعان نطقان.

(ُ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ُ.ّٖٕ/

(ِ)

الكتاب ِ.ُّٔ/

(ْ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ُ.ِْٓ/

(ّ)

معاني القرآف ُ.ِّّ/
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الموصول

ٓٔ -م أل  :القول بأن كمم (ذات) بمعنى التي و(ذوات) بمعنى ال تي مبن عمى الضم في
لغ ط ي

ادم(ُ)" :بعد قكؿ الناظـ:
يقكؿ المر ُّ
َّ ً
ات
ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان لىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىد ٍي ًي ٍـ ىذ ي
ىك ىكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالتي أى ٍي ى

ضع َّ ً
ً
ات
البلتي أىتىى ىذ ىك ي
ىك ىم ٍك ى

يعنػي أف بعػػض طيػيء تقػػكؿ (ذات) إذا أراد معنػى (التػػي) ك(ذكات) إذا أراد معنػى (البلتػػي)
بالبنػػاء عمػى الضػػـ فييمػػا ,كظػػاىر ىػػذا أنػػو إذا أراد غيػػر( التػػي كالبلتػػي ) يقػػكؿ (ذك) عمػى األصػػؿ,

كأطمؽ ابف عصفكر القكؿ في تثنية (ذك كذكات) كجمعيا ,قاؿ المصنؼ :أظف الحامؿ لو عمػى ذلػؾ
قكليـ (ذات كذكات) بمعنى (التي كالبلتي) فأضربت عنو لذلؾ".

التحم ل والتوض ح:

ذكر المرادم في شرحو أف كممو ( ذات كذكات ) مبنية عمى الضـ كىي بمعنى ( التي

كالبلتي) عمى الترتيب ,كما نقؿ ما ذكره ابف عصفكر مف قكلو أف (ذك) ك(ذات) تثنى كتجمع ,كقد
كرد في القراف الكريـ نحك قكلو تعالى  :ىذ ىكاتىا أى ٍف ىن و
اف

(ِ)

.

المشبيات بة (ل س)

ٔٔ -م أل  :القول بأن (ما) الناف

حرف ميمل عند بني تم م

ادم(ّ)" :ما النافية حرؼ ميمؿ عند بني تميـ ,كىك القياس العدـ اختصاصو
يقكؿ المر ُّ

القرف الكريـ قكلو
كألحقو أىؿ الحجاز بميس ,ألنيا لنفي الحاؿ غالبان ,فأعممكه عمميا ,كبو كرد في آ
تعالى  :ىما ىى ىذاى ىب ىش انر)ْ( كَّ ما يى َّف أي َّميىاتً ًي ٍـ )ٓ( كمف أعمميا شرط في إعماليا شركطان."...
التحم ل والتوض ح:
أكرد المرادم في شرحو أف (ما) النافية حرؼ ميمؿ ,كقػد أكػد مػذىب بنػي تمػيـ بقكلػو :كىػك

القياس ,كعمؿ لذلؾ بعػدـ اختصاصػو ,كقػد ذكػر رأل أىػؿ الحجػاز الػذيف يعممػكف (مػا) النافيػة عمػؿ

(ُ)
(ِ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾُ.ّْٖ/
سكرة الرحمفٓٓ.ْٖ/

(ّ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾُ.َٓٔ/

(ٓ)

سكرة المجادلة ٖٓ.ِ/

(ْ)

سكرة يكسؼُِ.ُّ/
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ػرف الك ػريـ ,لكنػػو يػػرل َّ
أف (مػػا) حػػرؼ ميمػػؿ كمػػا ذىػػب إليػػو بنػػك
لػػيس ,كاستشػػيد ليػػـ بآيػػات مػػف القػ آ
تميـ.

ال التي لنفي الجنس

ٕٔ -م أل  :القول بحذف خبر (ال) إذا عمم من ال اق عند الحجاز ن ووجوب ذلك عند
التم م ن والطائ ن.

ادم(ُ)" :إذا عمـ خبر (ال) كثير حذفو عند الحجازييف ,ككجب عند التميمييف
يقكؿ المر َّ
ض ٍي ىر ,)ِ( كاف لـ يعمـ كجب ذكره عند جميع العرب".
كالطائييف ,كمف حذفو قكلو تعالى :قىاليكٍا ىال ى
التحم ل والتوض ح:

ذكر المرادم في شرحو َّ
أف الحجازييف يقكلكف بحذؼ خبر (ال) إذا فيـ مػف السػياؽ ككجػكب

الحذؼ أيضان عند التميمييف كالطائييف ,كاستدؿ عمى حذؼ خبر (ال) بقكلو تعالى :قالكا ال ضػير

كالخبر المحذكؼ معمكـ ضمنان مف السياؽ إذ يقدر بقكلنا :ال ضير لكـ ,كاف لـ يعمـ كجب ذكره عند

أغير مف هللا"
جميع العرب كمثاؿ ذلؾ قكلو صمى هللا عميو كسمـ في الحديث" :ال أحد ي
ظن وأخواتيا

ٖٔ -إج ار القول مجرى الظن في العمل مطمقاً في لغ

(ّ).

مم

يقكؿ المرادم (ْ)" :لغة سميـ إجراء القكؿ مجرل الظف في العمؿ مطمقا ,أم ببل شرط مف

الشركط المذككرة ,حكاه سيبكيو ,فيقكلكف :قمت زيدان قائمان ,كقؿ ذا مشفقان".
التحم ل والتوض ح:

ذكر المرادم في شرحو أف بني سميـ يجركف القػكؿ مجػرل الظػف فػي العمػؿ مطمقػان بػبل قيػكد

كال شركط ,حيث يرتفع االسـ بيػا كينتصػب الخبػر بيػا نحػك ,قكلنػا :قمػت زيػدان قائمػان ,كقػؿ ذا مشػنقان,

فزيد فػي المثػاؿ األكؿ :اسػـ منصػكب عمػى أنػو خبػر لظػف التػي أجػرل القػكؿ مج ارىػا كاسػميا ضػمير
متصؿ في محؿ رفع كالقكؿ ىك :ظننت زيػدان قائمػان ,ككػذلؾ فػي المثػاؿ الثػاني :حيػث انتصػب االسػـ

(ذا) عمى أنو خبر لظف كاسميا ضمير في محؿ رفع.
(ُ)

تكضيح االمقاصد كالمسالؾُ.ْٓٓ/

(ِ)

سكرة الشعراءِٔ. َٓ/

(ْ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾَُٕٓ/؛ كانظر :شرح ابف عقيؿِ.ُٔ/

(ّ) الحديث في مسند أحمد ُ.ُّٖ/
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كما كرد في قكؿ الشاعر:
...

...

...

الدار تى ٍج ىم يع ىنا
تقكؿ ى
فمتى ي

...

(ُ)

ػدار منصػكبة
ػدار تجمعنػا ,فال ى
فأجرم الشاعر (تقكؿ) مجرل (الظف) فأصبحت الجممة :فمتػى تظ ُّػف ال ى
لتظف كاسميا ضمير ي َّ
ُّ
قدر بػ (أنت).
عمى أنيا خبر
اال تثنا

ٗٔ -م أل  :جواز النصب وا تباع في الم تثنى المنقطع بعد نفي عند بني تم م

صح إغناؤه عف
ادم(ِ)" :كالراجح النصب :ىك المنقطع بعد نفي أك كنفي إف
َّ
يقكؿ المر ُّ
المستثني منو ,فإ َّف بني تميـ يجيزكف فيو النصب كاإلتباع كيقرؤكف إً َّال إًتٌىباعى الَّ ًظ ٌف )ّ(كذكر
بعض النحكييف َّ
أما الحجازيكف فالنصب عندىـ كاجب ,فإف لـ يصح
أف النصب عندىـ أرجح ,ك َّ

إغناؤه عف المستثنى منو تعيف نصبو عند الجميع ,كىك كؿ استثناء منقطع ال يجكز فيو تفريغ ما

قبؿ (إال) لبلسـ الكاقع بعدىا نحك :ما زاد إال ما نقص كما نفع إال ما ضر ,كجعؿ المصنؼ منو:
اصـ اٍليكـ ًمف أىم ًر ً
ً
هللا إً َّالى ىمف َّرًح ىـ. )ْ( "
 ىال ىع ى ى ٍ ى ٍ ٍ
التحم ل والتوض ح:
ذكر المرادم ليجة التميمييف كالحجازييف في نصب المستثنى المنقطع بعػد النفػي أك شػبيو,
فقػاؿ :إف التميميػػيف أجػػازكا النصػػب كاإلتبػػاع كاسػػتدلكا عمػى ذلػػؾ بقػػراءة قكلػػو تعػػالى :ىمػا لىييػـ بًػ ًو ًمػ ٍف
ًعٍمػوـ إال إتًٌىبػاعي الظَّػ ٌف فػػاألكلى عمػى اإلبػػداؿ مػػف المسػتثنى منػو كىػك (العمػػـ) ,كفػي الثانيػػة :منصػػكب
عمى االستثناء ,أما عند الحجازييف فالنصب كاجب في االستثناء المنقطع بعد نفي أك شبيو كىذا ما
يذىب إليو الجميكر؛ َّ
ألف المستثنى ليس مف جنس المستثنى منو فيمتنع البدؿ .

(ُ)

البيت لعمر بف أبي ربيعة في ديكانو صّْْ كالكتاب ُ ُِْ/كخزانة األدب ٗ ُٖٓ/كتػاج العػركس َََّّ/

كالمقتضب ِ ّْٖ/كصدر البيت:
الرًحيؿ فىدكف بع ًد و
غد . ... ... ... ...
َّ
ى ىٍ
أما َّ ي
(ِ) تكضيح المقاصد كالمسالؾِ.َٕٔ/
(ّ)

سكرة النساءْ. ُٕٓ/

(ْ)

سكرة ىكدُُ. ّْ/
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حروف الجر

بأن (لعل) حرف جر في لغ عق ل وأن (متى) حرف جر في لغ ىذ ل
٘ٔ -م أل  :القول َّ

ادم(ُ)" :كأما لعؿ فتجر في لغة عقيؿ ثابتة األكؿ كمحذكفتو ,كمفتكحة اآلخر
يقكؿ المر ُّ

كمكسكرتو ,خبلفان لمف أنكر الجر بيا ,كأما متى (فتجر) في لغة ىذيؿ بمعنى (مف) كمف

كبلميـ(:أخرجيا متى كمو أم مف كمو)".
التحم ل والتوض ح:

ذكر المرادم أف (لعؿ) ليا أربع لغات كىي:

لعؿ هللا يفرج الكرب عنا ,الثانية :محذكفة الػبلـ األكلػى نحػك :ع ٌػؿ
األكلى :ثابتة البلـ األكلى نحكٌ :
هللا يف ػػرج الك ػػرب عن ػػا ,كالثالث ػػة :مفتكح ػػة ال ػػبلـ األخيػ ػرة نح ػػك :لع ػ َّػؿ هللا يف ػػرج الك ػػرب عن ػػا ,كالرابع ػػة:
ً
لعؿ هللا يفرج الكرب عنا ,ثـ عزم الجر بيا في لغة عقيؿ ,كذكر أنو قػد
مكسكرة البلـ األخيرة نحكٌ :
أنكر البعض الجر بيا مثؿ الفارسي كما ذكر ذلؾ السيكطي في اليمع (ِ).
ثـ انتقؿ إلي الحديث مف (متى) الجارة في لغة ىذيؿ كىي التي بمعنى (مف) كقد مثؿ لذلؾ

بقكلو :أخرجيا متى كمو أم مف كمو ,كقػد أنكػر الػبعض الجػر بيػا كتػأكؿ المعنػى بتقػدير كسػط :أم
أخرجيا مف كسط كمو.

ا ضاف

 -ٔٙم أل  :القول ببنا (مع) عمى ال كون في لغ رب ع

ادم(ّ)" :مع :اسـ لمكاف االصطحاب أك كقتو عمى ما يميؽ بالمصاحب ,كىك
يقكؿ المر ُّ

مبلزـ لئلضافة كالظرفية ,كقد يجر بمف ,حكي سيبكيو مف معو ,كىك معرب في أكثر المغات,
كبناؤه عمى السككف لغة ربيعو كغنـ ,كلـ يحفظ سيبكيو أنو لغة فزعـ َّأنو ضركرة ".

التحم ل والتوض ح:

ذكػػر المػرادم أف (مػػع) اسػػـ لمكػػاف االصػػطحاب ,كىػػك مػبلزـ لئلضػػافة كالظرفيػػة ,كقػػد يجػػر
بمف ,كاستشيد بقكؿ سيبكيوً :مف ىم ًع ًو ,ثـ أ ٌكد المرادم َّ
أف (مػع) معػرب فػي أكثػر المغػات ,كاسػتثناء
لغػة ربيعػػة فػػإنيـ قػد بنػػكه عمػػي السػككف ,كقػػد عقػػب المػرادم عمػى ذلػػؾ بقكلػػو :ك قػد كجػػد فػػي المحكػػـ

(ُ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾِّٕٗ/؛ كانظر :شرح ابف عقيؿ ّ.ْ/

(ّ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾِ , ُٖٔ/كانظر :الجني الدانيَّٓ؛َّٔ.

(ِ)

ىمع اليكامع ِ.ّّٕ/
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البػف سػػيده ذلػػؾ(ُ) ,كلػػـ يحفػظ سػػيبكيو َّأنػػو لغػػة فػزعـ َّأنػػو ضػػركرة كيؤخػػذ بحجػة مػػف حفػػظ ,كال عبػػرة
بمف لـ يحفظ كاف كاف سيبكيو ,كدليؿ البناء عمى السككف قكؿ الشاعر:
ً
ً
ت ًزىي ىارتي يك يـ لً ىما ىما
ام ىم ٍع يك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍـ
ىكا ٍف ىك ىان ٍ
ىكىرٍيشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍن يك يـ ىك ىى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىك ى

(ِ)

(فصل) في تابع المنادى

-ٔٚم أل  :القول بضم (ىا ) أ ُّيا إذا لم كن بعدىا ا م إشارة في لغ بني مالك
ادم(ّ)" :إذا نكديت (أم) فيي نكرة مقصكدة مبنية عمى الضـ ,كتمزميا (ىا)
يقكؿ المر ُّ

ضميا إذا يكف بعدىا اسـ إشارة في لغة بني مالؾ مف بني أسد كقد قرئ بيا"
التنبيو مفتكحة الياء ,ك ٌ
التحم ل والتوض ح:

ذكر الم اردم في شرحو َّ
أف (الياء) في أيُّيا مفتكحة ,ك(أم) نكرة مقصكدة مبنية عمي الضـ

كما بعدىا صفة ,كعند بني مالؾ تضـ إذا لـ يكف بعدىا اسـ إشارة نحك قكلو تعالى :ىياى ُّأيوي
(ْ)
َّ
كؿ. )ٓ(
ي  ىياى ُّأيوي َّ
النبً ُّ
الريس ي
ما ال نصرف

 -ٔٛم أل  :القول ببنا فَعال عمماً لمؤنث عمى الك ر مطمقاً عند الحجاز ن والتفص ل عند التم م ن
ادم(ٔ)" :لغة الحجازييف بناء فعاؿ عممان لمؤنث نحك حذاـ عمى الكسر مطمقان ,كأما
يقكؿ المر ُّ

ففصػػؿ أكثػػرىـ بػػيف مػػا آخ ػره راء نحػػك حضػػار فبنػػكه عم ػى الكسػػر ,كبػػيف مػػا لػػيس آخ ػره راء
بنػػك تمػػيـ َّ

فمنعكه مف الصرؼ ,كبعضيـ أعرب النكعيف إعراب ما ال ينصرؼ".
التحم ل والتوض ح:

أف الحجػػازييف يقكلػػكف ببنػػاء فىعػػاؿ عم ػى الكسػػر مطمق ػان نحػػك :حػ ً
ػذاـ كقطػ ً
ذكػػر الم ػرادم َّ
ػاش,
فصؿ بنك تميـ في المسألة فجعمكا ما آخره حرؼ راء مبنيان عمى الكسر نحك :حضار ,كبيف ما
بينما َّ

(ُ)
(ِ)

انظر :المحكـ ُ.ّْ/

البيػػت لم ارعػػي النميػػرم فػػي الكتػػاب ّ ِٖٕ/كلجريػػر فػػي إعػراب الق ػرآف ِ ّٓٓ/كب ػبل نسػػبة فػػي ابػػف عقيػػؿ َّٕ/

كالجني الدانئَّ .

(ّ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ّ.َُٕٓ/

(ْ)

سكرة األنفاؿ ٖ. ْٔ/

(ٔ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ْ.َُِِ/

(ٓ)

سكرة المائدة ٓ. ُْ/
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ليس فيو حرؼ راء ,فمنعكه مف الصرؼ نحك :يج ىشما كعمة المنع مف الصػرؼ ىػي العػدؿ عػف فاعمػة
كلمعممية كما ذىب إلى ذلؾ سيبكيو(ُ) ,كالتأنيث كالعممية كما ذىب إلى ذلؾ المبرد .
إعراب الفعل

 -ٜٔم أل  :القول ب عمال (أن وأخواتيا) الجزم عند بني صباح
ادم(ِ)" :كأما الجازمة (أم َّ
أف) فقاؿ في التسييؿ :كال يجزـ بيا خبلفان لبعض
يقكؿ المر ُّ

الككفييف ,...كحكي المحيانى أنيا لغة بني صباح".
التحم ل والتوض ح:

أف تككف َّ
(أف) جازمة لمفعؿ بعدىا ,كلذلؾ نقؿ ما قالو ابف مالؾ في
نفى المرادم في شرحو ٍ
التسييؿ القكؿ بأنو ال يجزـ بيا خبلفان لمككفييف ,ثـ ذكر َّ
أف الجزـ بيا لغة بني صباح ,كما نقؿ
عف الرؤاسى القكؿ بأف ذلؾ مسمكح عف العرب ,كالبعض يرفع بيا ,كمنيا قكلو تعالى في قراءه ابف
اعةى.)ّ( 
محيص لً ىم ٍف أى ىر ىاد أىف ييتً ُّـ َّ
ض ى
الر ى
الحكا

(من) إعراب األول عمى لغ الحجاز ن
ٕٓ -م أل  :القول ب عراب اال م بعد َ
ادم(ْ)" :إذا سئؿ بمف عف عمـ مذككر لـ يتيقف نفي االشتراؾ فيو ,ففيو لغتاف:
يقكؿ المر ُّ

ػت زيػدان ,مػف
إحداىما :أف يحكى فيو بعد (مف) إعراب األكؿ فتقكؿ لمف قػاؿ :قػاـ زيػد ,مػف زي هػد؟ ك أري ي
زيدان؟ ً
ىذه لغة الحجازييف".
التحم ل والتوض ح:
(مف) التػي لمسػؤاؿ يعػرب إعػراب االسػـ
ذكر المرادم في شرحو أف االسـ العمـ المذككر بعد ى
(مف) كقد مثؿ عمى ذلؾ بأكضح مثاؿ كال داعي لئلعادة.
األكؿ أم الذم قبؿ ى

(ُ)

انظر :الكتاب ُِٕٕ/؛ِٖٕ.

(ِ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ْ.ُِّٕ/

(ْ)

تكضيح المقاصد المسالؾْ ,َُّٓ/كانظر :شرح التسييؿُ.ّٕٔ/

(ّ) سكرة البقرة ِ. ِّّ/
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ٕٔ -م أل  :القول بأن (ىمم) ا م فعل عند الحجاز ن وفعل أمر عند بني تم م
ادم(ُ)" :اختمؼ العرب في ىمـ فيي عند الحجازييف اسـ فعؿ بمعنى احضر أك
يقكؿ المر ُّ

أقبؿ ,كىي عند بني تميـ فعؿ أمر ال يتصرؼ ممتزـ إدغامو ,كاَّنما ذكر ىنا باعتبار فعميتيا ,كقد
استعمؿ ليا مضارعان مف قيؿ لو ىمـ فقاؿ :ال أىمـ".
التحم ل والتوض ح:
ذكػػر المػرادم فػػي مسػػألة (ىمػػـ) اخػػتبلؼ العػػرب فييػػا ,بػػيف فعميتيػػا كمػػا ذىبػػت بػػالقكؿ بػػذلؾ

تميـ ,كبيف القكؿ بأنيا اسػـ فعػؿ كمػا قػاؿ بػذلؾ الحجػازيكف ,كقػد التػزـ معظػـ النحػاة فػتح مػيـ (ىم َّػـ)

أف الجرمى قاؿ فيو الفتح كالكسر عف بعض بني تميـ أيضان ,كاذا اتصػؿ بػو نائػب نحك:ىممػو لػـ
إال ٌ
يضػػـ بػػؿ يفػػتح ,كيفػػتح أيضػان إذا اتصػػؿ بػػو سػػاكف نحػػك :ىمػ َّػـ الرجػػؿ ,كعنػػد بنػػي تمػػيـ تكػػكف فعػبلن,إذا
كىمي ًٌمي ,كمنو قكؿ أبك
كىمي ُّمكا ى
اتصؿ بيا الضمائر المرفكعة البارزة ,كأكدت بنكف التككيد فيقاؿ :ىمي َّما ى
الطيب:
(ِ)
ً
قىص ػ ػ ػ ػ ٍػد ىنا لىػ ػ ػ ػػو قىص ػ ػ ػ ػػد الحبًي ػ ػ ػ ػ ً ً
لمسيكؼ ىىمي َّمنا
إًلى ٍي ىنا ىكيقٍم ىنا
ػاؤهي
ػب لقى ػ ػ ػ ػ ي
ى
ٍ ى ى
َّ
فأك ىدىا بالنكف الشديدة ,كذىب بعض النحاة إلي القكؿ بأنيا مركبو مف(ىا) التنبيو ك(لي َّـ)التي
ىػي فعػػؿ أمػر مػػف قػػكليـ (:لى َّػـ هللاي شػػعثو)أم :جمعػػو ,كذىػب الفػراء إلػى القػػكؿ بػ َّ
ػأف تركيبيػا يػػأتي مػػف

ك(أـ)التػػي بمعنػػى اقصػػد فخففػػت اليم ػزة بإلقػػاء حركتيػػا إلػػي السػػاكف قبميػػا قص ػد
(ىػ ٍػؿ)التي لمزجػػرَّ ,
ى
(ىمـ) كقكؿ البصرييف أقرب إلى الصكاب كما يقكؿ المرادم.
َّ
إعراب الفعل وعواممو

أن) عمى لغ بني صباح
ٕٕ-م أل  :جواز الجزم بة( ْ
(ّ)
بأف خبلفان لمككفييف ككافقيـ مف البصرييف أبك عبيدة كالمحياني ,
يقكؿ المرادم " :كال يجزـ ٍ
كحكي المحياني أنيا لغة بني صباح ,كقاؿ الرؤاسي :فصحاء العرب ينصبكف بػ :أف كأخكاتيػا ً
الفعػؿ

كدكنيـ قكـ يجزمكف بيا ".

التحم ل والتوض ح:

(ُ)
(ِ)
(ّ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ٔ ,َُٔٓ/كانظر :شرح التسييؿُِّٓ/؛ِّٗ؛ِٖٔ ؛ِ.ِّٕ/
البيت ألبي الطيب في تكضيح المقاصد ٔ. ُُٔٓ/
شرح التسييؿ ُ.ْٕٔ /
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(أف) كىـ بنك صباح كبعض الكػكفييف
ذكر المرادم أف مف العرب مف يجزـ بحرؼ النصب ٍ
كالبصػرييف ,كقػػد عػ از المػرادم نسػػبة ىػػذه المغػة إلػػى بنػػي صػباح ألبػػي عبيػػدة كالمحيػاني ,كقػػد استشػػيد
المرادم عمى الجزـ بيا بقكؿ الشاعر:
ىىمً ىنػ ػ ػ ػ ػ ػػا
إذا ىم ى
ػداف أ ٍ
ػاؿ ًكٍلػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
اغػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػد ٍكىنا قىػ ػ ػ ػ ػ ػ ى

الص ٍي يد ىن ٍح ًط ًب
أف يأٍتًنا َّ
تعالىكا إلى ٍ

كقاؿ غيره:
ً
أف تى ٍعمىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػـ بيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا فىتىيرَّد ىىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
أيحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاذ ير ٍ

ركيا ثً ٍقبلن ىعمى َّي كما ًىيا
فىتىتٍ ى

(ُ)

(ِ)

كيعقب المرادم بعد ذكره ىذه الشكاىد بقكلو ":كاذا ثبت ذلؾ ,فالظاىر جكازه عمى قمة"(ّ).
ٖٕ -م أل  :القول ب عمال (ما) عمل ل س عند الحجاز ن واىماليا عند التم م ن

يقكؿ المرادم(ْ)" :كأما المشترؾ فحقو أال يعمؿ ,لعدـ اختصاصو بأحدىما كقد خالؼ ىذا

األصؿ أحرؼ ,منيا (ما) الحجازية ,أعمميا أىؿ الحجاز عمؿ ليس لشبييا بيا ,كأىمميا بنك تميـ

عمى األصؿ ".

التحم ل والتوض ح:

ذكر الم اردم الخبلؼ في إعماؿ (ما) عمؿ ليس ,فقاؿ َّ
إف الحجازييف أعممكىا عمؿ ليس

يد
ألنيا تشبييا في النفي في ككنيا لنفي الحاؿ غالبان كفي دخكليا عمى جممة اسمية كقكلنا :ما ز ه
ظبلًَّـ لٌٍم ىعبً ًيد... )ٓ(الخ ,بينما ذىب التميميكف
ُّؾ بً ى
قائمان كمنو في كتاب هللا كقكلو تعالى  ىك ىما ىرب ى
إلى إىماليا عمى األصؿ ألنيا غير مختصة باألسماء أك باألفعاؿ أك بالحركؼ ,كلذلؾ تيمؿ

يد – كما بيف السماء كاألرض -كما فييا طعاـ كقد ذىب المرادم بالقكؿ
كيمغى عمميا فنقكؿ :ما ز ي
إلى أف ما الحجازية كأخكاتيا ترفع كتنصب (ٔ).

(ُ)

البيػػت المػػرئ القػػيس فػػي ديكانػػو صّٖٗ كخ ازنػػة األدب ْ ِِٗ/كش ػرح التسػػييؿ ُ ْٕٔ/كبػػبل نسػػبة فػػي الجنػػى

الداني ِِٕ كمغني المبيب ُ. َُٖ/

(ِ)

البيػ ػػت لجميػ ػػؿ بثينػ ػػة فػ ػػي ديكانػ ػػو صِِٖ كىمػ ػػع اليكامػ ػػع ِِْٖ/كمغنػ ػػي المبيػ ػػب ُ َُٖ/كشػ ػػرح التسػ ػػييؿ ُ/

ْٕٔ كببل نسبة في الجنى الداني ِِٕ .

(ّ)

شرح التسييؿُ. ْٕٔ/

(ْ)

الجنى الدانيِٕكانظرِِّ .

(ٔ)

انظر :الجنى الداني ِٖ.

(ٓ)

سكرة فصمت ُْ. ْٔ/
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لعل) تجر وترفع عمى لغ بني عق ل
ٕٗ -م أل  :القول بأن( َّ

يقكؿ المرادم(ُ)" :كزاد بعض المتأخريف قسمان آخر ,يجر كيرفع ,قاؿ :كىك( لعؿ) خاصة,

عمى لغة بني يعقيؿ ,كليس كما ذكر ,فإف لعؿ عمى ىذه المغة جارة فقط كلرفع الخبر بعدىا كجو
غير ذلؾ".

التحم ل والتوض ح:

نقؿ المرادم عف بعض النحاة المتأخريف أنو يكجد قسـ يجر كيرفع كىك بعد ( لعؿ) عمى

لغة بني عقيؿ ,ثـ يعقب بقكلو :كليس كما ذكر بمعنى أنو ينفي نسبة ىذه المغة بالجر كالرفع لبني
عقيؿ ,كيثبت أف لغة بني عقيؿ الجر فقط ب(لعؿ) كقكلنا :لعؿ ً
هللا.
ٕ٘ -م أل  :القول بأن لغ ( تعاقبون ف كم) لغ ط ي أو لغ أزد شنو ة
يقكؿ المرادم(ِ)" :كنسب بعض النحكييف ً
ىذه المغة إلى طييء ,كقاؿ بعضيـ :ىي لغة أزد
شنكءة ,كمف أنكر ً
ىذه المغة تأكؿ ما كرد مف ذلؾ فبعضيـ يجعؿ ذلؾ خب انر مقدمان كمبتدأ مؤخ انر,
كبعضيـ يجعؿ ما اتصؿ بالفعؿ ضمائر ,كاألسماء الظاىرة أبداؿ منيا كىذاف تأكيبلف صحيحاف

لما سمع مف ذلؾ ".

التحم ل والتوض ح:

ذكر المرادم في معاني حرؼ الكاك أنو يأتي عمى لغػات العػرب بتػأكيبلت مختمفػة منيػا لغػة

(يتعػػاقبكف فػػيكـ مبلئك ػةه بالميػػؿ كمبلئك ػةه بالنيػػار) حيػػث إنػػو حػػديث كرد عػػف النبػػي صػػمى هللا عميػػو
إف الػكاك فيػو عبلمػة إضػمار َّ
كسمـ ,كقػد قػاؿ السػييمىَّ :
ألنػو حػديث مختصػر ,كقػد ركاه الب ٌػزار مط ٌػكالن
إف ﵀ مبلئكةه يتعاقبكف فيكـ مبلئكةه بالميؿ كمبلئكةه بالنيار) ,كعمػى ذلػؾ ف َّ
مجردان فقاؿ فيوَّ (:
ػإف الػكاك
َّ
تكػػكف ضػػمير رفػػع عمػػى الفاعميػػة كمبلئكػةه تكػػكف بػػدؿ مػػف الضػػمير المرفػػكع ,كىػػذا كجػػو إع اربػػي ,كلػػو

تأكيػػؿ آخػػر كىػػك َّ
أف (مبلئكػةه) مبتػػدأ مػػؤخر ك(يتعػػاقبكف فػػيكـ) جممػػة فػي محػػؿ خبػػر مقػػدـ كالػكاك فػػي
ألف ىػ ً
(يتعػػاقبكف) لمجمػػع ,كىػػذاف التػػأكيبلف صػػحيحاف كمػػا قػػاؿ الم ػرادم؛ َّ
ػذه المغػػة كردت عػػف قػػكـ
مخصكصيف مف العرب (ّ).

(ُ)

الجنى الدانيِٖ.

(ّ)

انظر :الجنى الداني َُٕ.ُُٕ-

(ِ)

الجنى الداني ُُٕ .
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 -ٕٙم أل  :القول بجواز النصب وا بدال في الم تثنى عند بني تم م

يقكؿ المرادم(ُ)" :كقسـ يجكز نصبة كابدالو ,كالنصب أرجح كىك المنقطع إذا كقع بعد نفي
ً
اع الَّ ًظ ٌف,)ِ(
يـ بً ًو ًم ٍف عٍموـ إً َّال إًتٌىب ى
أك شبيو ,بشرط أف يصح إغناؤه عف المستثنى منو نحك :ىما لى ي
فيذا فيو لغتاف :لغة الحجازييفَّ :
أف نصبة كاجب ,كلغة بني تميـ جكاز نصبة كابدالو كيقرءكف إال

إتباعي الظف بالرفع ,قاؿ بعضيـ كالنصب عندىـ أرجح ,فإف لـ يصح إغناؤه عف المستثنى منو
تعيف نصبو عند الجميع نحك :ما زاد إال ما نقص كما نفع إال ما ضر".
التحم ل والتوض ح:

كفصؿ في الكجكه اإلعرابية
ذكر المرادم في معنى الحرؼ (إال) الرباعي َّأنو لبلستثناء
َّ

إتباع كاال
لممستثني فقاؿ :عند التميمييف يجكز النصب كاإلبداؿ في قكلنا ما ليـ بو مف عمـ إال
ى
إتباعي بالنصب عمى االستثناء كبالرفع عمى البدؿ في محؿ (عمـ) كىك الرفع ,كلكف النصب عندىـ
يد.
أحد إال زيدان كاال ز ه
أرجح ,فكؿ استثناء منقطع مسبكؽ بنفي يجكز فيو الكجياف نحك :ما قاـ ه
ما ال نصرف

بأن (أمس) ممنوع من الصرف عند بني تم م
 -ٕٚم أل  :القول َّ

ادم(ّ)" :نظيػػر سػحر فػػي امتناعػػو مػػف الصػرؼ (أمػػس) عنػػد بنػي تمػػيـ ,فػػإف مػػنيـ
يقػكؿ المػر ُّ

مف يعربو في الرفع غيػر منصػرؼ كيبنيػو عمػى الكسػر فػي الجػر كالنصػب ,كمػنيـ مػف يعربػو إعػراب
ما ال ينصرؼ مف األحكاؿ الثبلث ,خبلفان لمف أنكر ذلؾ ,كغير بني تميـ يبنكنو عمى الكسر".

التحم ل والتوض ح:

ذكر المرادم في شرحو َّ
أف مف بني تميـ مف يعرب (أمس) في الرفع غير منصرؼ فيقكؿ :ىذا

أمس
ي
أمس
ي

أمس األحداث أك انقضى
أمس بما فيو كال يجكز التنكيف ,فنقكؿ ىذا ي
األحداث أك انقضى ي
شاىدت ً
أمس األحداث عمى النصب
بما فيو ,كيبنكنو عمى الكسر في الجر كالنصب فنقكؿ:
ي

كنظرت إلى ً
أمس األحداث عمى الجر ككبلىما مبني عمى الكسر كما تقكؿ بنك تميـ ,كبعضيـ
ي
أمس
أمس األكؿ – شاىدت ى
يعربو إعراب الممنكع مف الصرؼ في األحكاؿ الثبلث فتقكؿ :ىذا ي

أمس األكؿ .
األكؿ – نظرت إلى ى

إعراب الفعل

الجارة الداخم عمى الفعل عند عكل وبمعنبر
 -ٕٛم أل  :القول بفتح ال م
َّ
(ُ)

الجنى الدانيُٓٓ.

(ّ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ْ ,ُُِٖ/كانظر :شرح التسييؿُ.َّْ/

(ِ)

سكرة النساء ْ.ُٕٓ/
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ادم(ُ)" :ذكر في التسييؿ َّ
أف فتح البلـ الجارة الداخمة عمى الفعؿ لغة عكؿ
يقكؿ المر ُّ

يـ
كبمعنبر ,كقاؿ أبك زيد :سمعت مف يقرأ  :ىك ىما ىك ى
اف هللاي لى ي
يعذب ٍ
التحم ل والتوض ح:

(ِ)

".

نقؿ المرادم عف ابف مالؾ قكلو بأف فتح البلـ الجارة لغة عكؿ بمعنبر كمثاؿ ذلؾ قكلنا:

لتخرج مف البيت أك أخرج عمى لغة عكؿ كبمعنبر.

عوامل الجزم

 -ٕٜم أل  :القول بأن حرك الم الطمب الفتح عند بني م م

(ّ)
ػت :فتحيػػا
يقػػكؿ الم ػر ُّ
ادم " :حرك ػة الـ الطمػػب الكسػػرة ,قػػاؿ فػػي التسػػييؿ :كفتحيػػا لغػػة (قمػ ي
حكاه الفَّراء عف بني سميـ فحكي عنو مطمقان ,كما في التسييؿ كعنو تفتح لفتحة الياء بعدىا ,فظاىر
ىذا أنيا ال تفتح إذا انضـ ما بعدىا نحك( :لًيكرـ) أك انكسر نحك( :لتأذف)".

التحم ل والتوض ح:

نقػػؿ الم ػرادم عػػف ابػػف مالػػؾ قكلػػو َّ
أف فػػتح الـ الطمػػب لغػػة حكاىػػا الف ػراء عػػف بنػػي سػػميـ ثػػـ
انضـ ما بعدىا نحك :لًييكرـ كاَّنما تكسر.
فصؿ المرادم في المسألة فقاؿ :ػ ػ ػ ػ ال تفتح الـ الطمب إذا
َّ
ػ ػ ػ ػ ال تفتح الـ الطمب إذا انكسر ما بعدىا نحك :لًتأذف كاَّنما بالكسر.
عوامل الجزم

ٖٓ -م أل  :القول بك ر ىمزه أ َّان عمي لغ بني م م

ادم(ْ)" :ك َّأيػػاف ك ػ (متػى) كقػػد تسػػتعمؿ فػػي األزمنػػة التػػي تقػػع فييػػا األمػػكر الفطػػاـ,
يقػػكؿ المػر ُّ

ككسػػر ىم ػزه َّأيػػاف لغػػة سػػميـ ,كقػػرلء بيػػا ش ػاذان ,كالج ػزـ بيػػا محفػػكظ خبلف ػان لمػػف أنكػػره كلػػـ يحفظػػو
سيبكيو لقمتو".

التحم ل والتوض ح:

ذكر المرادم َّ
أف أيَّاف كمتى تستخدـ لظركؼ الزماف ,كأكرد أف ىمزه (أياف) تكسر عمػى لغػة

ل بيػا عمػي كجػو الشػذكذ كىػي قػراءه صػحيحة عػف النبػي صػمى هللا
بني سػميـ فتصػبح َّ
(إيػاف) كقػد قيػر ي
السػ ً
اىا )ٓ( كقػػد كجػػد فػػي كػػبلـ العػػرب
عميػػو كسػػمـ نحػػك :قكلػػو تعػػالى  :ىي ٍسػىئمي ى
اف يم ٍر ىسػ ى
كن ىؾ ىعػ ًف َّ ى
اعة َّإيػ ى
لكنو قميؿ ,كلذلؾ يحفظ كال يقاس عميو كقد ذكر المرادم َّ
أف سيبكيو لـ يحفظو لقمتو.
(ُ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ْ.ُِْٔ/

(ّ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ْ.ُِٖٔ/

(ٓ)

سكرة األعراؼ ٕ ُٖٕ/كسكرة النازعات ٕٗ.ِْ/

(ِ) سكرة األنفاؿ ٖ.ّّ/
(ْ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ْ ,ُِٕٔ/كانظر :شرح التسييؿُ. ُْٓ/
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الم ائل الصرف

والصوت

التي ا تشيد بيا المرادي بميجات العرب

(ٙٙم أل ) ت و تون م أل
المعرب والمبني

ٔ -م أل  :القول بصرف ما صحب األلف و الم م في لغ أىل ال من

ادم(ُ)" :كقاؿ في التسييؿ [الناظـ] :ما لـ يصحب األلؼ كالبلـ أك بدليما يعني
يقكؿ المر ُّ

األلؼ كالميـ في لغة أىؿ اليمف لقكؿ الشاعر:
...

...

...

اعتاد أكلىقىا
أمأى ٍرىمًد
تىبً ي
ى
يت بًمىٍيؿ ٍ

...

التحم ل والتوض ح:

(ِ)

ادم فػػي شػػرحو َّ
أف مػػاال ينصػػرؼ كىػػك مشػػابية االسػػـ لمفعػػؿ ,فأصػػبح الفػػتح ينػػكب
ذكػػر المػر ُّ

ػررت بأحم ىػد كصػميت
عف الكسر كلكنو سكت كلـ يتحػدث عػف الرفػع كالنصػب؛ ألنيمػا أصػؿ مثػؿ (م ي
ػررت باألحم ًػد كصػميت
جد) كيقكؿ إنو ينصرؼ إذا كجد األلػؼ كالػبلـ كيجػر بالكسػرة نحػك (م ي
في مسا ى
فػػي المسػ ً
ػجد) ,ثػػـ تحػػدث عػػف (أؿ التعريػػؼ) ال ازئػػدة حيػػث أدخػػؿ األلػػؼ كالػػبلـ بتقػػدير التنكيػػر منيمػػا
كىي في الحقيقة زائدة ,كما استشيد بقكؿ الشاعر:
ػت الكلي ػ ػ ػ ػ ىػد ب ػ ػ ػ ػ ىػف اليزي ػ ػ ػ ػ ًػد يمباركػ ػ ػ ػ ػان
ىأري ػ ػ ػ ػ ي

...

...

...

...

(ّ)

حيث أدخؿ الشاعر فييما األلؼ كالبلـ بتقدير التنكير فييا كىي في الحقيقة زائدة ,ثـ ذكر

المرادم رأم أىؿ اليمف كىك إبداؿ البلـ ميمان في التعريؼ نحك قكلو(:بميؿ أمأرمد) فإف أرمد ال

ينصرؼ ,كلكف لما دخمو الميـ التي ىي عكض البلـ عمى لغة أىؿ اليمف انصرؼ ,كاألصؿ في
البيت (بميؿ األر ً
مد) تجر بالكسرة كما ينجر فيما إذا دخمو البلـ نحك (مررت باألحسف).

(ُ)
(ِ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ُ ّّْ/؛ ٓ.ُٓٓٓ/

البيت لرجؿ مف طيل في تكضيح المقاصد ُ ّّْ/كىمع اليكامع ُٖٔ/

كصدر البيت:
ت ًم ٍف ىن ٍج ود ىبريقان
أىأف ًش ٍم ى
(ّ) البيػػت البػػف ميػػادة فػػي
ُ ُُٓ/كعجز البيت:

تىأىلَّقا . ... ... ... ...
تكضػػيح المقاصػػد ُ ّّْ/كىمػػع اليكامػػع ُ ٖٔ/كخ ازنػػة األدب ِِِٔ/كجػػامع الػػدركس

ً
الخ ىبلفى ًة ىك ً
اء ً
ىعب ً
اىميوي .
 ... ... ... ...ىشد ى
يدان بًأ ٍ ى
 69

ا م ا شارة

ٕ -م أل  :القول بجواز جمع كممو (أولى) عمى لغ القصر والمد

ادم (ُ)" :بعد قكؿ الناظـ (كبألىى أشر لجمع مطمقا) أم مذك انر كاف أك مؤنثان:
يقكؿ المر َّ

فتقكؿ( :أكلي خرجكا أك أكلي خرجف) كيشار بو إلى العاقؿ كغيره.

قاؿ الشارح :كأكثر ما يستعمؿ فيمف يعقؿ ,كقد يجل لغيره ,كفيو لغتاف :القصر :كىي لغة بني

القرف كليذا قاؿ(:كالمد أكلى) كقد
تميـ ,كالمد كىي لغة أىؿ الحجاز ,كىي الفصحى ,كبيا جاء آ

حكي فييا لغات أخر ,كىي (ىبلء) بإبداؿ اليمزة ىاء كأكالء بضـ اليمزتيف (كالى) بالتنكيف حكاه

قطرب".

التحم ل والتوض ح:
ذكر الم اردم في شرحو أف الجمع لكممو (أكلى) سكاء أكاف مذك انر أـ مؤنثان مثؿ أكلي خرجػكا

كمؤنث مثػؿ أكلػي خػرجف سػكاء لمعاقػؿ كغيػر العاقػؿ كينقػؿ المػرادم أف ابػف النػاظـ قكلػو( :كأكثػر مػا

يسػتعمؿ فمػف لمعاقػؿ كقػد يجيػل لغيػره كفيػو لغتػػاف  )...كلغػة المػد ىػي المغػة الفصػحى كمػا بػيَّف ذلػػؾ
كنيي ٍـ )ِ(كىػي
المرادم في شرحو حيث كرد منو في القراف الكريـ نحك قكلو تعالى  :ىىاأىنتي ٍـ أي ٍكىال ًء تي ًحُّب ى
لغة أىؿ الحجاز.أما لغة القصر :فيي لغة بني تميـ كذلؾ نحك :أكلي خرجكا كأكلي خرجف.
ا م ا شارة

ٖ -م أل  :القول با تعمال الكاف مع ال م عند الحجاز ن وا تعمال الكاف ب الم في أ ما
ا شارة عند التم م ن

ادم(ّ)" :لمنح ػػكييف ف ػػي أس ػػماء اإلش ػػارة م ػػذىباف :أح ػػدىما أف لي ػػا مػ ػرتبتيف قريبػ ػة
يق ػػكؿ المػ ػر ُّ

كبعيدة ,كاآلخر أف ليا ثبلث مراتب قريبة كبعيدة كمتكسطة ,كىذا ىك المشيكر  ...قاؿ المصنؼ:

كالمذىب األكؿ ىك الصحيح ,كىك الظاىر مف كبلـ المتقدميف ,يعني :القكؿ بػأف ليػا مػرتبتيف فقػط,

قمت :كنسبو الصفار إلى سيبكيو ,كقد استدؿ لو في شرح التسييؿ بأكجو:

أكليا :كىك أقكاىا:أف الفراء ركل أف الحجازييف ليس مف لغتيـ استعماؿ الكاؼ ببل الـ كأف
التميمييف ليس مف لغتيـ استعماؿ الكاؼ مع البلـ ,كأف بني تميـ يقكلكف(:ذاؾ كتيؾ) حيث يقكؿ

الحجازيكف(:ذلؾ كتمؾ)".
التحم ل والتوض ح:

(ُ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ َُْٕ /؛ َْٖ .

(ّ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ َُْٗ/؛َُْ.

(ِ)

سكرة آؿ عمراف ّ.ُُٗ/
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تحدث المرادم في شرحو عف أسػماء اإلشػارة كىػك الػذم يبلحػظ فيػو المشػار إليػو مػف ناحيػة

قربو أك بعده أم أف المشار إليو لو مرتبتاف:

قريبة كبعيدة ,كالقريبة تسػتعمؿ لػو جميػع أسػماء اإلشػارة المتقدمػة دكف أف يػزاد عمييػا شػيء

في آخرىا(نحك ىذا ىذه)

كالبعيػػدة :كتسػػتعمؿ لػػو جميػػع أسػػماء اإلشػػارة كت ػزاد عمييػػا الكػػاؼ فنقػػكؿ :ذاؾ رجػػؿ مقبػػؿ,

كالكاؼ كالبلـ فنقكؿ :ذلؾ الرجؿ أقبؿ إلينا.

كأمػػا الػػبلـ فيػػي حػػرؼ داؿ عم ػى البعػػد ,ت ػزاد قبػػؿ الكػػاؼ ,كىػػي مبلزمػػو ليػػا ,إال فػػي التثنيػػة

مطمقان .كفي الجمع في لغة مف َّ
مده .كفيما سبقتو ىاء التنبيو ,فبل تقػكؿ :ىػذا لػؾ رجػؿ عاقػؿ ,كذلػؾ
لكثرة الزكائد ,كالجميكر ثبلث مراتب:

قربى :كىي الذم يشار إلييا بما ليس فيو كاؼ كال الـ.
ككسطى :كىي الذم يشار إلييا بما فيو الكاؼ كحدىا.

كبعدل :كىي الذم يشار إلييا بما فيو الكاؼ كالبلـ(ُ) .كفي ظني أف الناظـ مع المذىب

األكؿ الذم يقكؿ بأف لو مرتبتيف كما ذكر المرادم.
الموصول

ٗ -م أل  :القول بحذف نون التثن في (الذي والتي ) عند بني الحارث بن كعب

ادم(ِ)" :في تثنية (الذم كالتي) لغة ثالثة كىي حذؼ النكف كقكؿ الفرزدؽ:
يقكؿ المر َّ
(ّ)
كؾ ك فى َّككا األى ٍغبلال
أىىبن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي يكمى ٍيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وب إً َّف ىع َّمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َّي المَّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذا
الممي ى
قىتىبل ي

ك قكؿ أخر:

لىًقيؿ فىخر لىيـ ً
يـ
ى ه يي ى
صم ي

ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا المٌتىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا لىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػك كلىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد ٍ ً
يـ
ٍ ى ى
يى
ت تىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي

(ْ)

كذكػر فػػي التسػػييؿ :أف حػذؼ النػػكف مػػف قكلػػو(:ىمػا المتػػا) لضػػركرة الشػعر كىػػك مخػػالؼ لمػػا

في التسييؿ ,فإنو قاؿ يجكز إثبات نكنيا كحذفيا.

(ُ) انظر :دليؿ السالؾ َُُِ/؛ُُِك شرح ابف عقيؿ ُ.ُّٓ/
(ِ)
(ّ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ُُِْ /؛ِِْ.
البيػت لمفػػرزدؽ فػػي تكضػػيح المقاصػػد ُ َِْ/ك لؤلخطػػؿ فػػي ديكانػػو ّٕٖ كالكتػػاب ُ ُٖٔ/كخ ازنػػة األدب ٔٔ/

كىمع اليكامع ُ.ُّٔ/

(ْ)

البي ػػت لؤلخطػ ػػؿ كلػ ػػيس فػ ػػي ديكانػ ػػو كىػ ػػك فػػػي تكضػ ػػيح المقاصػ ػػد ُ ُِْ/كخ ازنػ ػػة األدب ُْٔ/ك ىمػ ػػع اليكامػ ػػع

ُ.ُّٔ/
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كقد ذكر منو قبؿ ذلؾ أف مف أسباب حذؼ نكف التثنية تقصير الصمة ,كمثمو بقكلو:
كؾ ك فى َّككا األى ٍغبلال
أىىبن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي يكمى ٍيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ وب إً َّف ىع َّمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َّي المَّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذا
الممي ى
قىتىبل ي
كقد ذكر غيره أف حذؼ ىذه النكف لغة بني الحارث بف كعب كبعض ربيعو ".

التحم ل والتوض ح:

ذكػػر المػرادم فػػي شػػرحو أف نػػكف التثنيػػة تحػػذؼ فػػي (الػػذم كالتػػي) كاستشػػيد بالشػػعر السػػابؽ

في قكلو (المذا) فأصميا المذاف حيث حذفت النكف كذلؾ تخفيفان ,كاستشػيد أيضػان بقػكؿ الشػاعر(:المتا)

كأصػػميا (المتػػاف) كلكػػف حػػذفت النػػكف تخفيف ػان ,إذ أصػػمو المػػذاف قػػتبل الممػػكؾ كىػػك لغػػة بنػػي الحػػارث,
كيبلحظ َّ
أف المرادم يعترض عمى الناظـ كذلؾ الضطراب رأيو في ىذه المسألة حيث يعزل إليو فػي
كتابو شرح التسييؿ القكؿ بػأف النػكف فػي (المػذاف) تحػذؼ لضػركرة الشػعر ,بينمػا يػذىب فػي التسػييؿ

إلى َّ
أف (النكف) يجكز إثباتيا كحذفيا.

الموصول

ٓ -م أل  :القول بحذف نون (الذ ن) عمى لغ ىذ ل
ادم(ُ) " :في الذيف أربع لغات المشيكرة كلغة ىذيؿ ,كحذؼ نكنو لطكؿ االسـ
يقكؿ المر ُّ

بالصمة مطمقان ,كىكذا ذكر المغاربة كأنشدكا قكؿ الشاعر:
ً ً (ِ)
ً
يىـ القىكـ يك ُّؿ ً
ك َّ
القكـ يًا أي َّـ ىخالد
اؤ يى ٍـ
إف ال ػ ػ ػ ػػذم ىح ىانػ ػ ػ ػ ػ ٍ
ت بً ىفٍمػ ػ ػ ػ ػ وج د ىمػ ػ ػ ػ ػ ي
ي ٍي

كفصػػؿ المصػػنؼ فقػػاؿ( :كيغنػػي عن ػو الػػذم) فػػي غيػػر تخصػػيص كثي ػ انر ,كفيػػو لمضػػركرة قمػػيبلن كأنشػػد

البيػػت عمػى أنػػو ضػػركرة ,قيػػؿ (ىػػك) مخػػالؼ لمػػا ذكػره أكؿ التسػػييؿ ,فإنػو ذكػػر لحػػذؼ النػػكف أسػػبابان
فقاؿ :كتسقط (النكف) لئلضافة كلمضركرة ,قمت :ىك غير مخالؼ لو ,فإنو قكلػو :كيغنػي عنػو الػذم,
معناه أف (الذم) المفرد المفظ قد يعبر بو عف جمع ,ال أنو جمع حذفت نكنو.

أال ترل قكلو في الشرح :كاذا لـ يقصد بالذم (تخصيص) جاز أف يعبر بو عف جمػع حمػبلن

عمي ( مف ) ,كأما ,ك(إف) الذم حانػت ,فمحتمػؿ ألف يكػكف مفػردان عبػر بػو عػف الجمػع ,كأف يكػكف

جمعان حذفت نكنو ,كالمغة الرابعة :حذؼ األلؼ كالػبلـ .فيقاؿ(الػذيف) قػاؿ أبػك عمػرك :سػمعت أعرابيػان
(يقرأ) (صراط لذيف) بتخفيؼ البلـ".

(ُ)
(ِ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ُِْٓ/؛ِْٔ.

البيت لؤلشيب بف رميمة في الكتاب ُ ُٖٕ/كتكضيح المقاصد ُ ِْٓ/كىمع اليكامع ُ ُْٔ/كتاج العػركس

ٔ. ُٓٓ/
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التحم ل والتوض ح:
ذكػر المػرادم فػػي شػرحو أف لكممػة (الػػذيف) أربػػع لغػات كحػػذؼ النػػكف مػف كممػة (الػػذيف) ىػػي

لغػػة ىػػذيؿ كاستشػػيد بالشػػعر السػػابؽ بقكلػػو (الػػذم) حيػػث حػػذفت النػػكف مػػف (الػػذيف) لمتخفيػػؼ كق ػاؿ
ػرف
البعض إف حذؼ النكف لمضػركرة كلكػف عمػى لغػة ىػذيؿ ال يحتػاج لضػركرة ,كقػد كرد منػو فػي الق آ
ًَّ
اضكٍا ,)ُ( أم كالذيف ,فحذفت نكف الذم.
الكريـ نحك قكلو تعالى :ىك يخ ٍ
ضتي ٍـ ىكالذم ىخ ي
المضاف إلى ا المتكمم

 -ٙم أل  :القول بقمب األلف ا ً في اال م المقصور عند ىذ ل
غبلمام كال خبلؼ فيو ,كألؼ
ادم(ِ)" :كشمؿ ذلؾ ألؼ المثنى نحك :ىذاف
يقكؿ المر ُّ
ى

ياء كىي لغة ىذيؿ,
المقصكر ,نحك :ىي عصام كفيو لغتاف :إقرار األلؼ كىي المشيكرة كقمبيا ن
كحكاىا عيس بف عمر مف قريش".
التحم ل والتوض ح:
تحدث المػرادم فػي شػرحو مػف االسػـ المقصػكر الػذم يشػتمؿ عمػى ألػؼ المثنػى نحػك :ىػذاف

ػام كقػػد قسػ َّػـ ذلػػؾ إل ػى لغتػػيف :األكل ػى :اإلقػرار بػػاأللؼ كعقػػب عم ػى ذلػػؾ بقكلػػو:
غبلمػػام كىػػي عصػ ى
ػاء كىػي لغػة ىػذيؿ,
كىي المشيكرة كىذا دليؿ إعجابو كرضاه مف ىذا المذىب ,الثانية :قمب األلػؼ ي ن

كقد حكاىا عيس بف عمر عف قريش.

النعت

 .ٚم أل  :جواز تثن الوصف الرافع ال ببي وجمعو جمع المذكر ال الم عمى لغ ط ئ
يقكؿ المرادم(ّ)" :يجكز تثنية الكصؼ الرافع السببي كجمعو جمع المذكر السالـ عمى لغة
و
كبرجاؿ حسنيف غممانيـ".
طيل ,فنقكؿ :مررت برجميف حسنيف غبلماىما,
التحم ل والتوض ح:
نقؿ المرادم في شرحو أنو يجكز عمى لغػة طيػل تثنيػة الكصػؼ ال ارفػع كجمعػو جمػع المػذكر
السػػالـ نحػػك :مػػررت بػػرجميف حسػػنيف غبلماىمػػا ,عمػػى التثنيػػة كمػػررت برجػ و
ػاؿ حسػػنيف غممػػانيـ عمػػى
الجمع المذكر السالـ ,كلـ يعقب المرادم برأيو في ىذه المسألة كانما اكتفى بعرض لغة طيل.

(ُ)

سكرة التكبة ٗ.ٔٗ/

(ّ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾِ.ُٗٓ/

(ِ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾِ.ّٖٔ/
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عطف الن ق

(إما) عند أىل الحجاز وفتحيا عند ق س وأ د وتم م
ٖ -م أل  :القول بك ر ىمزة َّ
(ُ)
"(إما) المذككرة لغتاف :كسر ىمزتيا ,كىي لغة الحجاز ,كمف جاكرىـ
ادم َّ :
يقكؿ المر ُّ

كىي الفصحى ,كفتح ىمزتيا كىي لغة قيس كأسد كتميـ ,كحكي إبداؿ الميـ األكلى ياء مع كسر
اليمزة كفتحيا ".

التحم ل والتوض ح:
(إما) لغتاف :األكلى :لغة أىؿ الحجاز كمف جاكرىـ ,كقد عقب بقكلو كىػي
ذكر المرادم في َّ

الفصحى كىذا دليؿ ميمو إلى ىذا المذىب.

(أمػػا) ,كقػػد كرد إبػػداؿ المػػيـ األكلػى يػػاء مػػع
الثانيػػة :لغػػة قػػيس كتمػػيـ كأسػػد ,كىػػي فػػتح ىمػزة َّ

كسر اليمزة كفتحيا ,فتصبح (إيما) أك(أيما) كلـ أقؼ عمى ىذه المغة .
أ ما األفعال واألصوات

يات) والوقف عم يا باليا (ى ياه) عند الحجاز ن
 -ٜم أل  :القول بفتح التا في كممو (ى َ
وك رىا عند تم م وأ د والوقف عم يا بالتا

ادم(ِ)" :كأما ىييات فاسـ فعؿ بمعنى ىب يعد خبلفان ألبي إسحاؽ إذ جعميا بمعنى
يقكؿ المر ُّ
ات ىيي ى ً
كف )ّ( كخبلفان لممبرد إذ
ات ل ىما تي ى
كع يد ى
البعد كزعـ أنيا في مكضع رفع نحك قكلو تعالى  :ىى ٍييى ى ى ٍ ى
زعـ أنيا ظرؼ غير متمكف كبني إلبيامو ,كتأكيمو عنده في البعد كيفتح الحجازيكف (تا) ىييات
فيقفكف بالياء (ىيياه) ,كيكسرىا تميـ كأسد كيقفكف بالتاء كبعضيـ يضميا ".
التحم ل والتوض ح:

ذكػر المػرادم أف فػي مسػػألة ىييػات أقػكاؿ كصػدر أريػو بيػا حيػث قػاؿ إنيػػا اسػـ فعػؿ بمعنػى

بعد ,ثـ ذكر أقكاؿ النحاة عمى اختبلفيـ كأقكاؿ قبائؿ العرب كمنيا قكؿ الحجازييف الذيف يقكلكف َّ
بأف
(تاء) ىييات مفتكحة كيقفكف عمييا بالياء أم (ىيياه) ,بينما ذىبت تميـ كأسد إلى القكؿ بكسر التاء
ً
ىييات) كقد ذكر
(ىييات
ىييات) كالكقؼ عمييا بالتاء كبعضيـ ضميا أم
في ىييات أم (ىييات
ي
ي
المرادم أف الصغاني حكي فييا ستان كثبلثيف لغة.

(ُ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ّ.َُُٕ/

(ّ)

سكرة المؤمنكفِّ. ّٔ/

(ِ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ْ,ُُّٔ/كانظر:شرح التسييؿُ.ّّٗ/
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نونا التوك د

ٓٔ -م أل  :القول بحذف األخ ر من فعل األمر المعتل أو المضارع المعتم ن المؤكد ن بالنون
ادل
يقػػكؿ الم ػر ُّ

ارًم َّف يا زيد ,كمنو:
...

...

...

(ُ)

إذا بقيما ك ر عند فزاره نحو (ارِم َّن)

فػػي التنبيػػو الثالػػث" :لغػػة ف ػزارة حػػذؼ األخػػر إذا كػػاف يػػاء تمػػي كس ػرة نحػػك:
كال ً
الجزعا
تقاس َّف ىب ٍعدم اليى َّـ ك ى

...

التحم ل والتوض ح:

(ِ)

ذكػػر الم ػرادم فػػي تنبييػػو الثالػػث َّ
أف لغػػة ف ػ ازره فػػي األمػػر أك المضػػارع المعتمػػيف كالمؤكػػديف
ػيف – ً
يقاسػ َّ
بػػالنكف نحػػك :ارمػ َّ
ػيف ,فإنيػػا تحػػذؼ اليػػاء التػػي ىػػي أخػػر الفعػػؿ ( ارمػػي – يقاسػػي ) ألنيػػا
مسبكقة بكسرة ,كالكسرة دليؿ عمى كجكد الياء المحذكفة فتصبح الكممة :ارًم َّف – ً
يقاس َّف.
نونا التوك د

(اخش َّن و ا َع َّن) عند ط ي
ٔٔ -م أل  :القول بجواز حذف ال ا المفتوح ما قبميا نحو
َ
(ّ)
يف فتقكؿ ً
اخش َّ
اخش َّػف يػا
يقكؿ المر ُّ
ادم " :أجاز الككفيكف حذؼ الياء المفتكح ما قبميا نحك :ى

ىند كحكي الفراء أنيا لغة طييء ".
التحم ل والتوض ح:

ذك ػر الم ػرادم فػػي شػػرحو َّ
أف الف ػراء نسػػب ىػػذه المغػػة إل ػى طي ػيء حيػػث أجػػازت حػػذؼ اليػػاء
يف فتصػػبحً :
ػيف كاسػ ىػع َّ
اخشػ َّ
اخشػ ٌػفى يػػا ىنػػد كاسػ ًػع َّف يػػا فاطمػػة كتكػػكف لمخاطبػة
المحػػذكؼ مػػا قبميػػا مثػػؿ ى
ً
ً
عكض عنيا بتشديد النكف.
يف يا ىند ك اسع ى
المؤنث ,كاألصؿ فييا اخش ى
يف يا فاطمة ,فحذفت الياء ك ٌ

(ُ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ُُُْٖ/؛ُُِٖ.

(ِ) البيت ببل نسبة في تكضيح المقاصد ْ ُُِٖ/كىمع اليكامع ِ ُٓٓ/كاألمالي ُ ِِ/كصدر البيت:
عف لى ٍك ىعةَّ إثٍ ًرم كال ىىمىعا
.... .... .... ....
ال تيتٍبً ٍ
(ّ) تكضيح المقاصد كالمسالؾ ْ.ُُّٖ/
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كف

تثن

المقصور والممدود وجمعيما تصح حاً

ٕٔ -م أل  :القول بقمب اليمزة في اال م الممدود إلى ا عمى لغ فزاره

ادم(ُ)" :كأمػػا الػػذم شػػذ فػػي الممػػدكد فأشػػياء منيػػا :قمبيػػا يػػاء نحػػك :حم اريػػاف ,...
يقػػكؿ الم ػر ُّ

كحكي النحاس أف الككفييف أجازكا فييا اإلقرار ,كحكي غيره َّ
أف قمبيا ياء لغة ف ازره ".

التحم ل والتوض ح:

ذكػػر الم ػرادم فػػي شػػرحو َّ
أف الممػػدكد يشػػذ منػػو خمسػػو أشػػياء ,كذكػػر منيػػا ىنػػا مػػا يناسػػب

مسألتنا ىذه ,حيث قاؿ :تقمب ىمزه االسـ الممػدكد إلػى يػاء نحػك قكلنػا :فػي كممػة حمػراء – حم اريػاف
ككساء – كساياف ,كيعقب المرادم عمى ذلؾ بقكلو :كىذا كمو يحفػظ كال يقػاس عميػو؛ ألنػو نػادر شػاذ

كقعػد القكاعػد عميػو كأصػؿ ليػذه المسػائؿ
قميؿ ,مخالفان بذلؾ الكسائي الػذم أخػذ بالنػادر كالشػاذ القميػؿ َّ
النادرة عف العرب.

كف

تثن

المقصور والممدود وجمعيما تصح حاً

ٖٔ -م أل  :القول بفتح الع ن المعتم بعد الفا المفتوح عمى لغ ىذ ل .

يقكؿ المػرادم(ِ)" :كمػف المنتمػي إلػى قػكـ مػف العػرب فػتح العػيف المعتمػة بعػد الفػاء المفتكحػة
كبيضة ,فإنيا لغة ىذيؿ قاؿ شاعرىـ:
جكزة
نحك :ى
ى
أىخك بي و
ب
ي ىى ى
ضات ىر ه
ائح يمتىأى ًٌك ي
ثبلث عكر و
ات لكـ ﴾
كبمغتيـ قرلء ﴿
ي ىى

(ْ)

...

...

...

...

(ّ)

نحك:ظبية العتبلؿ المو "
كمنو إسكاف العيف في
ٍ

التحم ل والتوض ح:

ضػة,
كب ٍي ى
ذكػر المػرادم أف مػف العػرب مػف فػتح العػيف المعتمػة بعػد الفػاء المفتكحػة نحػك :ىج ٍػكىزة ى
ث عكر و
ات لَّ يك ٍـ ﴾كما في قراءة األعمػش ,كاألصػؿ عنػد
كقد كرد منو في كتاب هللا الكريـ نحك ﴿ :ثى ىبل ي ى ى
ث عكر و
ات لَّ يك ٍـ﴾
حفص عف عاصـ ﴿ثى ىبل ي ى ٍ

(ُ) تكضيح المقاصد كالمسالؾ ْ.ُّٔٗ/
(ِ)
(ّ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ْ. ُّٕٔ/
البيػػت لرجػػؿ مػػف ىػػذيؿ فػػي ىمػػع اليكامػػع ُ ّٖ/كتكضػػيح المقاصػػد ْ ُّٕٔ/كتػػاج العػػركس ُٖ ِٕٓ/كخ ازنػػة

األدب ٖ َُّ/كعجز البيت:

المن ًكىب ٍي ًف ىسيبك يح .
 ... ... ... ...ىر ه
فيؽ بً ىم ٍس ًح ٍ
(ْ) سكرة النكرِْ. ٖٓ/
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جمع التك ر

ٗٔ-م أل :القول باطراد عمى فتح ع ن فعل المضاف تخف فاً عند تم م وكمب

ادم(ُ)" :اطرد عند تميـ كبعض كمب فتح عيف فعؿ المضاؼ تخفيفان فقيػؿ فػي االسػـ فقػط,
يقكؿ المر ُّ

فبل يصح في :ثياب يج يدد إال الضـ ".
التحم ل والتوض ح:

ذكػػر الم ػرادم فػػي شػػرحو أف بنػػي تمػػيـ كبعػػض كػػبلب فتح ػكا عػػيف الفعػػؿ المضػػاؼ تخفيف ػان,

ػاب يج يػدد ألف فتحيػا يغيػر المعنػى فقكلنػا يج ىػدد
فقيؿ في االسـ فقط حيث إنو يصح الفتح في قكلنػا :ثي ه
القرف الكريـ.
بيض كغرابيب سكد أم الجباؿ كما كرد في آ
الن ب

٘ٔ -م أل  :القول بحذف ال ا في فَع ل عند الن ب عمى لغ أىل الحجاز

(ِ)
كعقىيؿ – يعقىيمى ك ىع ًقيمى ىذا
يقكؿ المر ُّ
ادم " :فالمطرد فييما عدـ الحذؼ كقكليـ في ىعقيؿ ي
مذىب سيبكيو ,كىك مفيكـ قكلػو (فعػؿ الـ ) كذىػب المبػرد إلػى جػكاز الحػذؼ فييمػا فالكجيػاف عنػده

مطرداف قياسان عمى ما سمع مف ذلؾ كىك قكليـ :قريشي كىذلي كجدم –فػي بنػي صػبر -كفقمػى –
فػػي بنػػي فقػػيـ كنانػػة –كأمػػا فقػػيـ دارـ فمػػـ يشػػذكا فيػػو –كممحػػي -فػػي ممػػيح خ ازعػػة كقػػكمي فػػي قػػكيـ
كسػػممى فػػي سػػميـ كقػػالكا فػػي ثقيػػؼ ثقفػػي ,ككافػػؽ السػػيرافى المبػػرد كقػػاؿ :الحػػذؼ فػػي ىػػذا خػػارج عػػف

الشذكذ كىك كثير جدان في لغة أىؿ الحجػاز ,قيػؿ :كتسػكية المبػرد بػيف فىعيػؿ كفيعيػؿ ليسػت بجيػدة ,إذ
سمع الحذؼ في فىعيؿ كثي انر ,كلـ يسمع في فيعيؿ إال في ثقيؼ كلك فرؽ بينيما لكاف أسعد بالنظر".

التحم ل والتوض ح:

ذكػػر الم ػرادم أف النػػاظـ لػػـ يفػػرؽ بػػيف فىعيػػؿ كفيعيػػؿ فػػي النسػػب كأف حػػذؼ اليػػاء عنػػده فػػي

الصيغتيف جائزة فتقكؿ :قريش –قرشي بحذؼ الياء كىذيؿ ىذلي بالحذؼ أيضان ,كثقيؼ ثقفي بحذؼ

الياء أيضان.

(ُ)
(ِ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ْ.ُّٖٔ/
تكضيح المقاصد كالمسالؾ ْ.ُْٓٓ/
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الوقف

 .ٔٙم أل  :الوقف عمى اال م المنون بحذف التنو ن و كون ا خر مطمقاً عند رب ع

يقػػكؿ الم ػرادم(ُ)" :فػػي الكقػػؼ عمػػى المنػػكف ثػػبلث لغػػات:األكلى :كىػػي الفصػػحى أف يكقػػؼ

عميو بإبداؿ تنكينو ألفػان إف كػاف بعػد فتحػة ,كبحذفػو إف كػاف بعػد ضػمة أك كسػرة كقكلػؾ :أريػت زي ىػدا,

يد ,كالثانية :أف يكقؼ عميو بحذؼ التنكيف كسككف اآلخر مطمقان كذكر ذلؾ أبػك
يد ,كمررت بز ٍ
كىذا ز ٍ
الحسػػف كقطػػرب كأبػػك عبيػػد كالككفيػػكف ,كنسػػبيا المصػػنؼ إلػػى ربيعػػة ,الثالثػػة :أف يكقػػؼ عميػػو بإبػػداؿ
التنكيف ألفان بعد الفتحة ,ككاكان بعد الضػمة ,كيػاء بعػد الكسػرة ,كنسػبيا المصػنؼ إلػى األزد ,كزعػـ أبػك
عثماف أنيا لغة قكـ مف أىؿ اليمف ليسكا فصحاء كاقتصر ىنا عمى الفصحاء".

التحم ل والتوض ح:

ذكػػر المػرادم فػػي شػػرحو ثػػبلث لغػػات فػػي الكقػػؼ عمػػى المنػػكف كلكنػػو اختػػار األكلػػى كقػػدميا
عمى غيرىا كقاؿ :كىي الفصحى ,كالتي يكقػؼ عمػى المنػكف بإبػداؿ تنكينػو ألفػان إف كانػت بعػد فتحػة,

يد.
يد ,كمررت بز ٍ
يدا ,كبحذؼ التنكيف إف كاف بعد ضمة أك كسرة ,كقكلؾ ىذا ز ٍ
مثؿ رأيت ز ى
أما عند ربيعة فيكقؼ عمى المنكف بحذؼ التنكيف كسككف اآلخر مطمقان في الحاالت الثبلث
يد.
يد ,كمررت بز ٍ
يد ,كىذا ز ٍ
فنقكؿ :رأيت ز ٍ

الوقف

 .ٔٚالقول بحذف ألف ضم ر الغائب منقوالً فتح إلى ما قبمو اخت ا ارً عند ط ي

يقػػكؿ المػرادم(ِ)" :كذكػػر فػػي التسػػييؿ أنػػو قػػد يحػػذؼ ألػػؼ ضػػمير الغائبػػة منقػكالن فتحػػة إلػػى مػػا قبمػػو,

اختيػػا انر ,كقػػكؿ بعػػض طي ػيء :كالك ارمػػة ذات أكػػرمكـ هللا ىبػ ٍػو ,يريػػد بيػػا ,كاستشػػكؿ قكلػػو اختيػػا انر فإنػػو
يقتضي جكاز القياس عميو كىك قميؿ".
التحم ل والتوض ح:
بيف المرادم في شرحو في ىذه المسػألة أنػو يجػكز عمػى كجػو االختيػار حػذؼ ألػؼ الضػمير
الغائبػػة مػػع نقػػؿ فتحتػػو إلػػى مػػا قبمػػو كالمثػػاؿ :كالك ارمػػة ذات أكػػرمكـ هللا ىبػ ٍػو ,كاألصػػؿ بيػػا ,كيعقػػب
الم ػرادم عمػػى ذلػػؾ كنسػػبتيا إلػػى طيػػيء بأنػػو يقػػاس عميػػو رغػػـ أنػػو كصػػفو أنػػو قميػػؿ؛ ألف االختيػػار
يقتضي القياس عميو.

(ُ)
(ِ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ٓ.ُْٔٗ/
تكضيح المقاصد كالمسالؾٓ.ُُْٕ/
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الوقف

 .ٔٛالم أل  :القول بقمب ألف المقصور ا عند الوقف عم يا عمى لغ فزارة وقمبيا واواً عند
طي

يقػػكؿ المػرادم(ُ)" :كبعػػض العػػرب يقمبػػكف األلػػؼ المكقػػكؼ عمييػػا يػػاء ,فيقكلػػكف :أفعػػى كعصػػى كىػػي

لغ ػػة فػ ػ ازرة كن ػػاس م ػػف ق ػػيس ,كبعض ػػيـ يقمبي ػػا كاكان فيقكل ػػكف :ى ػػذا أفع ػػك ,كعص ػػك كى ػػي لغ ػػة ط ػػيء,
كبعضيـ يقمبيا ىمزة فيقكلكف :ىذا أفعاء كعصاء ,ليس مف لغة ىؤالء التخفيؼ".

التحم ل والتوض ح:

ذكػػر الم ػرادم فػػي شػػرحو أقػػكاالن فػػي األلػػؼ المقصػػكرة عنػػد الكقػػؼ عمييػػا كنسػػب كػػؿ قػػكؿ

لصاحبو كما رأينا عند لغة ف ازرة كعند لغة طييء كىي صػكر لمكقػؼ عمػى األلػؼ المقصػكرة كمػا فػي
قكلنػػا :عصػػى كأفعػػى ,لكػػف الم ػرادم يعتػػرض عمػػى مػػف قمػػب األلػػؼ ىػػاء كقػػاؿ إنػػو شػػاذ كقكلنػػا فػػي
عصى كأفعى عصو كأفعو.

الوقف

 .ٜٔم أل :القول بحذف اليمزة إذا نقمت حركتيا والوقف عمى حامل حركتيا عند الحجاز ن

يقكؿ المرادم(ِ)" :إذا نقمػت حركػة اليمػزة حػذفيا الحجػازيكف كاقفػيف عمػى حامػؿ حركتيػا كمػا

يكقؼ عميو مستبدان بيا ,فيقكلكف( :ىذا الخب) باإلسػكاف كالػركـ كاإلشػماـ كغيػر ذلػؾ بشػركطو ,كأمػا

غير الحجازييف فبل يحذفيا بؿ منيـ مف يثبتيا ساكنة نحك:ىذا البطؤ كرأيت البطػأ كمػررت بػالبطل,

كمنيـ مف يبدليا بمجانس الحركة المنقكلة ,فيقكؿ :ىذا البطك كرأيت البطا كمػررت بػالبطي ,...كأمػا

فػػي النصػػب فيمػػزـ فػػتح ماقبميػػا ,كقػػد يبػػدلكنيا كػػذلؾ بعػػد حركػػة ,فيقكلػػكف :ىػػذا الكمػػك مػػررت بػػالكمي,
كأىؿ الحجاز يقكلكف( :الكبل) في األحكاؿ كميا".

التحم ل والتوض ح:

ذىب المرادم كعادتو في ذكر آراء النحاة في المسألة ,كسرد آراء القبائػؿ العربيػة فػي لغاتيػا

لبلسػػتدالؿ عمػى كجػػكد تمػػؾ المغػػة فػػي أقػكاؿ العػػرب كمنيػػا مػػا أكرده فػػي ىػػذه المسػػألة مػػف نقػػؿ حركػػة
اليمػزة كالكقػػكؼ عم ػى الحػػرؼ الحامػػؿ بيػػا مثػػؿ :بػػطء ككفػػؤ كالخػػبء ,كقػػاؿ مػػف العػػرب مػػف يحػػذفيا

كينقؿ حركتيا كيقؼ عمى حامميا ,فتصبح بطى -كفك -الخب فنقكؿ :ىذا بطك كىذا كفك كىذا خب
كرأيت بطا ككفا كخبا كمررت ببطي ككفي كخبي .

(ُ)
(ِ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ٓ.ُْٕٔ/
تكضيح المقاصد كالمسالؾ ٓ.َُْٖ/
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الوقف

َِ -م أل  :القول بالوقف بالنقل إلى متحرك لغ لخم

يقكؿ المرادم(ُ)" :نقؿ في الكافية كغيرىا أف الكقؼ بالنقؿ إلى متحرؾ لغة لخمية كأنشد:
(ِ)
تيحمد مس ً
ً
ً ً
اع ٍي ًو ىكيي ٍعمى ٍـ ىر ىش يد ٍه
ص يد ٍه
ٍ ىٍ ى ى
ىم ٍف ىي ٍأتىم ٍر لٍم ىخ ٍي ًر ف ٍي ىما قى ى

فنقؿ حركة الياء إلى الداؿ كىي متحركة" .

التحم ل والتوض ح:

ذكػػر المػرادم فػػي شػػرحو أف الكقػػؼ بالنقػػؿ إلػى متحػػرؾ لغػػة لخميػػة كاسػػتدؿ عمػى ذلػػؾ بقػػكؿ

كر ىش ىػدهي فنقمػت حركػة
كر ىش يػده كاألصػؿ فييػا قى ى
الشاعر في البيت السابؽ كالشاىد فيو قكلػو :قى ى
ص ىػدهي ى
ص يػده ى
الياء إلى الداؿ كىي متحركة ,ثـ عقب المرادم بقكلو :كيحتمؿ أف يككف أصمو قصدكه بػكاك الجمػع

كتفاء بالضمة.
حمبلن عمى معنى مف ,ثـ حذؼ الكاك ا ن
الوقف

ٕٔ -م أل  :القول ب عطا الوصل حكم الوقف عند ط ي

يقكؿ المرادم(ّ)" :مثاؿ إعطاء الكصؿ حكـ الكقؼ نث انر قراءة غير حمزة كالكسائي :لى ٍـ
(ْ)
اى يـ أ ٍقتىًد ٍه يقؿ َّال أى ٍسأىلي يك ٍـ  )ٓ(منيـ قكؿ بعض طييء ىذه حبمك يا فتى؛ ألنو
ىيتى ىسَّن ٍو ىك يأنظ ٍر  فىبًيي ىد ي
يبدؿ ىذه األلؼ كاكان عند الكقؼ ,فأجرل الكصؿ مجراه".

التحم ل والتوض ح:

ذكر المرادم في شػرحو أف ذلػؾ مكجػكد بكثػرة فػي الشػعر ,كاسػتدؿ عمػى كجػكده أيضػان بػذكر

قكؿ بعض طييء :ىذه حبمك يا فتي ,ألنو عند الكقؼ عمى ألؼ (حبمي) يبدلكنيا كاكان فيقكلكف :ىػذه
حبمك ,ثـ أجريت في الكصؿ مجرل الكقؼ.

(ُ)
(ِ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ٓ.ُُْٖ/
البيت ببل نسبة في تكضيح المقاصد ٓ ُُْٖ/كىمع اليكامع ّ. ّٗٓ/

(ّ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ٓ.َُْٗ/

(ٓ)

سكرة األنعاـ ٔ. َٗ/

(ْ)

سكرة البقرة ِ. ِٓٗ/
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ا مال

ٕٕ .م أل  :القول ب مال األلف لمك رة عند أىل الحجاز وقمبيا ا في لغ ىذ ل

أف أىػؿ الحجػاز يميمػكف بػاأللؼ لمكسػرة ,كذكػر فػي اليػػاء َّ
يقػكؿ المػرادم(ُ)" :ذكػر سػيبكيو َّ
أف

فدؿ ىذا مف جية النقؿ أف الكسػرة أقػكل  ...كاحتػرز
أىؿ الحجاز ككثي انر مف العرب ال يميمكف لمياءَّ ,
بقكلو (أك شذكذ) مف قمب األلؼ ياء في اإلضافة إلػى يػاء المػتكمـ فػي لغػة ىػذيؿ ,فػإنيـ يقكلػكف فػي

في كمف قمب األلؼ يػاء فػي الكقػؼ عنػد بعػض طيػيء نحػك :عصػي كقفػي فػبل
صي كقي َّ
عصا كقفان يع َّ
ٍ
ٍ
تسكغ اإلمالة ألجؿ ذلؾ" .

التحم ل والتوض ح:

ذكر المرادم في شرحو أقساـ اإلمالة كأصحابيا كأسبابيا كغير ذلؾ ,ثـ نسب كؿ قكؿ لمغػة

قبيم ػػة كنق ػػؿ ع ػػف س ػػيبكيو ذل ػػؾ ,فأى ػػؿ الحج ػػاز يميم ػػكف األل ػػؼ إلػ ػى الكسػ ػرة كم ػػا ف ػػي قكل ػػو تع ػػالى:
(ّ)
(ِ)
َّ
 ىك ُّ
ضػى ىرُّبػ ىؾ أى َّال تى ٍعيبػ يدكٍا
الض ىحى ىكال ٍمي ًؿ إً ىذا ىس ىجى كأنيـ ال يميمكف الياء نحك قكلو تعػالي  :ىكقى ى
كعقب بقكلو ألف الكسرة أقكل مف الياء .
ا مال

ٖٕ-م أل  :القول ب مال ذوات الواو وذوات ال ا عند بني تم م

ادم(ْ)" :نقػػؿ عػػف بعػػض الحجػػازييف إمالػػة نحػػك :خػػاؼ كطػػاب كفق ػان لبنػػي تمػػيـ,
يقػػكؿ الم ػر ُّ

كعامتيـ يفرقكف بيف ذكات الكاك نحك :خاؼ فبل يميمكف ,كبيف ذكات الياء نحك :طاب فيميمكف".

التحم ل والتوض ح:

ذكر المرادم في شرحو أف إمالة ذكات الػكاك غيػر مجمػع عمييػا نحػك خػاؼ كأصػميا الخػكؼ

فػػبل تمػػاؿ عنػػد عامػػة النحػػاة ,بخػػبلؼ ذكات اليػػاء نحػػك طػػاب كأصػػميا مػػف الطيػػب فػػإف عامػػة النحػػاة
يميمكف ذلؾ.

(ُ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ٓ.ُُْٗ/

(ِ)

سكرة الضحى ُّٗ/؛ِ

(ْ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ٓ.ُْْٗ/

(ّ)

سكرة اإلسراء ُٕ. ِّ/
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ا مال

ٕٗ-م أل  :القول ب مال (حتى) عند أىل نجد وال من

ادم(ُ)" :كمنع سيبكيو كمف كافقو إمالة (حتى) ,كحكى ابف مقسػـ اإلمالػة فييػا عػف
يقكؿ المر ُّ

بعض أىؿ نجد كأكثر أىؿ اليمف ,كحكيت إمالتيا عف حمزة كالكسائي".

التحم ل والتوض ح:

ذكر المرادم أف اإلمالة مف خكاص األفعاؿ كاألسػماء المتمكنػة ,فمػذلؾ ال يصػح إمالػة غيػر

المػػتمكف نحػػك :إذا كمػػا ,إال مػػا سػػمع عػػف العػػرب إمالتيػػا فػػي األسػػماء غيػػر المتمكنػػة مثػػؿ :ذا كمتػػى
كأنى مػف الحػركؼ ,كبمػى كيػا ,أمػا (حتػى) فقػد منػع إمالتيػا سػيبكيو ,كأماليػا حمػزة كالكسػائي كيػذىب

المرادم باألخذ برأم حمزة كالكسائي؛ ألنو حكي عنيما اإلمالة في (حتى).
ٕ٘ -م أل  :القول بتأن ث األقصى عمى قُص ا عمى الق اس

(ِ)
يقكؿ المرادم " :إذا اعتمت الـ فعمى –بضـ الفاء -فتارة تككف الميا يػاء ,كتػارة تكػكف كاكان

صيا تأنيث األقصى فمـ يفرقكا فػي
فإف كانت ياء سممت في االسـ نحك :الفيتٍيا ,كفي الصفة نحك :القي ٍ
في ٍعمي مف ذكات الياء بيف االسـ كالصفة ,ما لـ يفرقكا في فعمى -بالفتح -مف ذكات الكاك كمػا سػبؽ,

كاف كانػػت كاكان سػػممت فػػي االسػػـ نحػػك :يحػ ٍػزكل – اسػػـ مكضػػع -كقمبػػت يػػاء فػػي الصػفة نحػػك :الػػدنيا
صػػكل فػػي لغػػة غيػػر تمػػيـ ,كأمػػا تمػػيـ فيقكلػػكف
كالعميػػا فيػػذا معنػى قكلػػو (بػػالعكس) كشػػذ مػػف ذلػؾ كالقي ٍ

صػػيا عم ػى القيػػاس كشػػذ أيض ػان الحمػػكل عنػػد الجميػػع  ,...إال َّ
أف أىػػؿ الحجػػاز أظيػػركا ال ػكاك فػػي
القي ٍ
القيصكل كبنكا تميـ قالكا القيصيا" .

التحم ل والتوض ح:

ذكر المرادم في شػرحو أف األسػماء المكزكنػة عمػى في ٍعمىػي بيػا قسػميف :أف تكػكف الميػا يػاء,
فإف كانت سممت في االسـ مف القمب أم ال تقمب نحك :الفيتيػا كفػي الصػفة :القيصػيا ,كاف كانػت كاكان
سػػممت االسػػـ نحػػك :يحػػزكل كقمبػػت يػػاء فػػي الصػػفة نحػػك :الػػدنيا كالعميػػا كاألصػػؿ فييػػا الػ ُّػدنكم كالعمػػكم
كقمبت فييا إلي الياء ,ألنيـ استثقمكا الكاك مع ضمة أكلو.

(ُ)
(ِ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ٓ.َُِٓ/
تكضيح المقاصد كالمسالؾ ُْٔٓٗ/؛ُٓٗٓ.
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ِٔ -م أل  :القول بتصح ح ذوات ال ا عند لغ تم م

يقكؿ المرادم(ُ)" :يعني أف التصحيح في ذكات الكاك كثير مشتير بخبلؼ الكاك ,كذلؾ لثقؿ

الػكاك كخفػػة اليػػاء ,كمثػػاؿ ذلػػؾ فػػي اليػػاء كقػػكليـ :خػػذه مطيكبػػة بػػو نفس ػان ,كقػػاؿ شػػاعرَّ :
كأنيػػا تفاح ػةه
مطيكبةه كتصحيح ذكات الياء لغة تميمية حكاىا المازني كغيره ,كقاؿ عمقمة كىك تميمي:
(ِ)
ىي ٍكيـ ًٌ
الرىذ ًاذ ىعمى ٍي ًو َّ
كـ
... ... ... ...
الد ٍج يف ىم ٍغيي ي

التحم ل والتوض ح:

ذكػػر المػرادم فػػي شػػرحو أف ذكات الػكاك تصػػحح بشػػكؿ كبيػػر بخػػبلؼ الػكاك ,كقػػد عمَّػػؿ لػػذلؾ

بقكلو :كذلؾ لثقؿ الكاك كخفة الياء ,فقكلنا :خذه مطيكبة بو نفسان أصػميا خػذه مطيبػة بػو نفسػان ككػذلؾ

مغيكـ أصميا مغيـ عمى القياس كجاءت في الشعر عمى األصؿ دكف إعبلؿ.

-ٕٚم أل  :العنعن لغ تم م وىي إبدال الع ن من حرف ن الحا واليمزة

(ّ)
ض ىب ىح كاليمزة فػي
ض ىب ىع بمعنى ى
يقكؿ المرادم " :أبدلت العيف مف حرفيف :الحاء في قكليـ :ى
عف زيدان قائـ ,أعني َّ
نحكَّ :
أف زيدان قائـ كىي عنعنة تميـ".

التحم ل والتوض ح:

ذكر المرادم في شرحو إبداؿ بعض الحركؼ مف بعض كمنيا :إبداؿ العػيف فػي قكلنػا :ع َّػف

ىمزة كأصميا َّ
ضب ىح.
أف كىذه التي تسمي بالعنعنة ,كابداليا حاء
مثؿ:ضب ىع كاألصؿ ى
ى
-ٕٛم أل  :إبدال الم م با عند لغ بني مازن

يقكؿ المرادم(ْ)" :أبدلت الباء مف الميـ في قكليـ :با اسمؾ؟ يريػدكف :مػا اسػمؾ؟ كىػي لغػة
سكؿ".
سكؿ في الفي ي
الب ي
بني مازف ,كمف الفاء قكليـ :ي
التحم ل والتوض ح:
ذكر المرادم في شرحو إبداؿ بعض الحركؼ مف بعض كما ذكرنػا كمنيػا :إبػداؿ البػاء ميمػان

في قكلنػا :بػا اسػمؾ كاألصػؿ مػا اسػمؾ؟ كىػي لغػة بنػي مػازف ,كابػداؿ المػيـ بػاء فػي قكلنػا :رتػب كلػـ
يقكلكا رتـ ,كابداؿ الميـ نكنان نحك :عنبر كاألصؿ عمبر.

(ُ)
(ِ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾٔ.ُُِٔ/
البيت لعمقمة الفحؿ في ديكانو صٗٓ المقتضب ُ ِّٗ/كتكضيح المقاصد ُُِٔٔ/

كصدر البيت:

حتَّي تى ىذ َّكر بي و
َّجوي . ... ... ... ...
ى ىٍ ى
ضات ىك ىىي ى
ى
(ّ)
تكضيح المقاصد كالمسالؾ ٔ.ُِٔٓ/
(ْ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ٔ.َُّٔ/
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-ٕٜم أل :القول بحذف الواو من ع ن الفعل المك ورة

يقكؿ المرادم(ُ)" :أف تككف عيف الفعؿ مكسكرة ,فمك كانت مفتكحة نحػك ىي ٍكج يػؿ أك مضػمكمة
يج يد قاؿ الشاعر:
نحكٍ :يك ي
ض يؤ لـ تحذؼ الكاك ,إال ما شذ مف قكؿ بعضيـ ي
(ِ)
ً
ً
يج ٍد ىف ىغميبل
بشرىب وة
لك ش ٍئت قد نقى ىع الفي ىؤ ياد ٍ
م ال ي
تى ىدعي الصكاد ى
كىي لغة عامرية".

التحم ل والتوض ح:

ذكػػر الم ػرادم َّ
أف مػػف شػػركط حػػذؼ ال ػكاك أف تكػػكف عػػيف الفعػػؿ مكسػػكرة أك أف تكػػكف اليػػاء

كع يػد مبنيػان لممجيػكؿ إال مػا شػذ مػف قػكليـ يي ىػدعي
أكع ىػد كال مػف يي ى
مفتكحة ,فبل تحذؼ مػف ييكع يػد مضػارع ى
كي يج يد بضـ الجيـ فيي محذكفة الكاك كاألصؿ :اليجكدف غميبلن.
كي ىذ ير في لغة ,ى
ي
ٖٓ-م أل  :القول بحذف الم الفعل مفتوح الفا ومك ورة في لغ

مم

يقكؿ المرادم(ّ)" :كقد فيـ مف قكلو فكائد :أف ىذا الحذؼ مطرد في كؿ فعؿ مضاعؼ
عمى فعؿ ,كالى ىذا ذىب الشمكبيف كصرح سيبكيو بأنو شاذ ,كأنو لـ يرد إال في لفظيف مف الثبلثي

ت في
كىما :ى
أح ٍس ي
كمس ي
ظٍم ي
ت ٍ
ت ,في ظممت كمسست ,كفي لفظ ثالث مف الزكائد عمى الثبلثة ,كىك :ى
أحسست ,كممف ذىب إلى عدـ اطراده ابف عصفكر ,كحكي في التسييؿ:أف الحذؼ لغة سميـ,
ي

رد عمي ابف عصفكر .
كبذلؾ يي ٌ
التحم ل والتوض ح:

يبلحظ أف المرادم في ىذه المسألة يتبنى االطراد في الحذؼ مخالفان بذلؾ ابف عصفكر كقد

مست كقد
استدؿ عمى الحذؼ بكجكده في لغة سميـ ,كىذا دليؿ مكافقتو لمحذؼ في قكلنا:
َّ
ظمت ك ي
ي
ت ىعمى ٍي ًو ىعًاكفان )ْ(كفي ظمت لغات لغة أىؿ الحجاز
كرد في القرآف الكريـ كمنو قكلو تعالى :ى
ظٍم ى
كىي كسر الظاء ,كلغة بني تميـ كىي فتحيا .

(ُ)
(ِ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ٔ.ُِّّ/
البيت لجرير في تاج العركس ُ ِٖ/كالمحكـ ُ ُّٓ/كابف عقيؿ ْ ِِٖ/كتكضػيح المقاصػد ٔ ُِّّ/كمغنػي

المبيب ّ. َْْ/

(ّ)
(ْ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ٔ ,ُّٔٔ/كانظر:شرح التسييؿِ. ِٕٓ/

سكرة طو َِ. ٕٗ/
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ُّ-م أل :القول با دغام في الفعل الث ثي إذا ِّكن آخره التصالو بضم ر الرفع عند بكر
يقكؿ المرادم(ُ)" :إذا سكف آخر الفعؿ المدغـ فيو التصالو بضمير الرفع كجب الفؾ؛ َّ
ألف

ثاني المثميف قد سكف فتعذر اإلدغاـ ,كالمراد بضمير الرفع تاء الضمير كنا كنكف اإلناث نحك:

(رددت ,كرددنا ,كرددف )...كزعـ الخميؿ َّ
كم َّرنا كىرَّدت)".
أف ناسان مف بكر يقكلكف (:ىرَّدنا ى
التحم ل والتوض ح:
يبلحظ أف المرادم في ً
ىذه المسألة يخالؼ الخميؿ بف أحمد الذم نقؿ عف بكر بف كائؿ في
جكاز اإلدغاـ في الفعؿ المتصؿ بضمير الرفع ,بدليؿ قكلو :كزعـ الخميؿ ,كقكلو :كىذا ال ينبغي أف
يؤخذ بو ككذلؾ قكلو في غير مكضع أنيا لغة ضعيفة كأنيـ قدركا اإلدغاـ قبؿ دخكؿ النكف كالتاء

كأبقكا المفظ عمى حالو(ِ)  ,كيذىب المرادم بالقكؿ إلى كجكب فؾ اإلدغاـ نحك :حممت ك رددت ,أما
إذا جزـ أك كقؼ عميو فقد جاز فيو الكجياف :الفؾ :كىك لغة أىؿ الحجاز نحك :لـ يحمي ٍؿ كلـ ىي يح ٌؿ
كح ٌؿ ,كاإلدغاـ :كىك لغة بني تميـ نحك :لـ ىي يح ٌؿ – يح ٌؿ ,كقد جاء في القرآف الكريـ ُّ
الفؾ
كاحميؿ ي
(ّ)
ً
ً
ضبًي  )ْ(ىكالىى تى ٍمينف
غالبان كمنو قكلو تعالىً:إف تى ٍم ىس ٍس يكـ ىح ىس ىنةه  , ىك ىمف ىي ٍحم ٍؿ ىعمى ٍيو ىغ ى
ً (ٓ)
اغض ٍ ً
ص ٍكتً ىؾ )ٔ(كجاء اإلدغاـ عمى لغة بني تميـ في قراءة ابف كثير
تى ٍستى ٍكث ير , ىك ٍ ي
ض مف ى
(ٕ)
هللا )ٖ(كعند
كالككفييف نحك :قكلو تعالى  :ىمف ىيرتى َّد ًم ي
نك ٍـ ىعف ًدينً ًو كقراءة السبعة  ىك ىمف يي ىش ٌ
اؽ ى
كغ َّ
ض كاألصؿ يأرَّد
كعند تميـ إذا أدغـ فبل بد مف طرح ىمزة الكصؿ ,لعدـ االحتياج إلييا نحك :يرَّد ى

كع َّ
أغ َّ
ض ,كعند كعب الكسر مطمق نا
كي
ض ,كقد كرد فييا لغات :فعند أسد الفتح مطمقان نحك :يرَّد كًف َّر ى
ض ,كاإلتباع لحركة الفاء نحك :رُّد كًف ًر ً
نحك :يرًٌد كًف ًٌر ك ىع ًٌ
كع َّ
ض كىك أكثر في كبلميـ كما يقكؿ
ي ٌ
المرادم.

(ُ)

تكضيح المقاصد كالمسالؾ ٔ ,ُْٕٔ/كانظر:شرح التسييؿِ.ِْٕ/

(ّ)

سكرة آؿ عمراف ّ. َُِ/

(ِ) انظر شرح التسييؿِ.ُُُّ/
(ْ)
(ٓ)

سكرة طو َِ.ُٖ/
سكرة المدثر ْٕ.ٔ/

(ٔ)

سكرة لقماف ُّ.ُٗ/

(ٖ)

سكرة الحشر ٗٓ. ْ/

(ٕ)

سكرة المائدة ٓ. ْٓ/
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الوقف

ِّ -م أل إبدال التنو ن مطمقاً ألفاً بعد فتح و ا بعد ك رة وواواً بعد ضم عند أزد
يقكؿ المرادم(ُ)" :قكلو (في لغة غير األزد) يعني أف لغة األزد إبداؿ التنكيف مطمقان بعد

يد ٍك ,كأطمؽ المصنؼ
يدم كىذا ز ي
فتحة ,كياء بعد كسرة ,ككاكان بعد ضمة نحك :رأيت ز ى
يدا كمررت بز ٍ
في قكلو :األزد كقيَّد غيره بأزد السراة كزعـ أبك عثماف أنيا لغة قكـ مف أىؿ اليمف كليسكا فصحاء".

التحم ل والتوض ح:

يبدك أف المرادم يكافؽ لغة األزد بإبداؿ التنكيف ألفان كما مثَّؿ سابقان لكنػو يصػؼ قػكؿ النػاظـ

بأنو فيو إطبلؽ كيحسف أف يقيَّد ألنو كرد عف غير كاحػد التقييػد عنػد لغػة أزد السػراة كىػذا دليػؿ عمػى
تبحر المرادم كمعرفتو بمغات كليجات القبائؿ العربية كسعة اطبلعو كشمكلية تفكيره كاعمالو لعقمو.
منع الصرف

ٖٖ -م أل  :القول بصرف كران ونحوه ل

تغنا عند أ د

"

يقكؿ المرادم(ِ)" :كصرؼ سكراف كنحكه ,لبلستغناء فيو بػ :فعبلنة عف :فىعمىى ,لغة أسدية

التحم ل والتوض ح:

ذكر المرادم أف بني أسد يصرفكف كممة سكراف ,ألنيـ يقكلكف في مؤنثو فعبلنة فيك عندىـ
مف باب ندماف ,كقد جمع المصنؼ ما جاء عمى كزف فعبلف كمؤنثو فعبلنة سكراف كسكرانة في لغة

مػف لغػات العػرب :كك َّ
ػأف المػرادم يكافػؽ رأم بنػي أسػد كالمصػنؼ أيضػان لػكركد ذلػؾ فػي السػماع عػػف
العرب .

منع الصرف

عال لغ أ د
ٖٗ-م أل  :فتح الم فَ َ
(ّ)
اؿ بالفتح تخفيفان".
عاؿ لغة أسدية ,فيقكلكف ىنز ى
يقكؿ المرادم " :كفتح فى ى
التحم ل والتوض ح:
اؿ
ذكر المرادم أف فتح الـ (فعػاؿ) لغػة أسػدية كاسػتدؿ عمػى ذلػؾ بقػكليـ فػي اسػـ الفعػؿ :ىنػز ى
اؾ بمعنػػى أدرؾ ,كيبػػدك أف المػرادم يكافػػؽ لغػػة بنػػي أسػػد كلػػذلؾ ذكرىػػا كلػػـ يعتػػرض
بمعنػػى انػػزؿ ى
كدر ٌ
عمييا كانما عمَّؿ ليا بقكلو بالفتح تخفيفان.
(ُ)

شرح التسييؿ ِ.ُُْٓ/

(ّ)

شرح التسييؿ ُ.ّْْ/

(ِ)

شرح التسييؿ ُ.ّٖٗ /
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التصر ف

ٖ٘ -م أل  :إبدال ال ا المخفف ج ماً في لغ أ د

يقكؿ المرادم(ُ) ":كقد تبدؿ الياء المخففة أيضان جيمان ,قاؿ الفراء كىي لغة بني دبير مف
ً
غبلمج كىذه ً
كدارم "
بني أسد خاصة ,يقكلكف ,ىذا
دارٌج يريدكف :يغبلمي ى

التحم ل والتوض ح:

ذكػػر المػرادم أف لغػػة بنػػي أسػػد تبػػدؿ فييػػا اليػػاء المخففػػة جيمػان كقػػد مثَّػػؿ بقكلػػو :ىػػذا غبلمػػج

كىذه ً
دارج ,كيبدك أف المرادم يكافؽ ىذه المغة ألنو نقؿ عف الفراء أنيا لغة بني أسد .
مخارج الحروف

 -ٖٙم أل  :النطق بالكاف ج ماً والعكس في لغ ال من وأىل بغداد

يقكؿ المرادم(ِ)" :الكاؼ كالجيـ كقكليـ :ىج ىمؿ ,قاؿ ابف دريد :كىي لغة في اليمف كثيرة مف
و
ككاؼ كقكليـ :في ىريجؿ :ىريكؿ "
أىؿ بغداد كبالعكس يعني جيمان
التحم ل و التوض ح:

ذكػػر الم ػرادم َّ
أف ناس ػان مػػف الػػيمف كأىػػؿ بغػػداد ينطقػػكف الكػػاؼ جيم ػان كبػػالعكس فيقكلػػكف :فػػي ىج ىمػػؿ ,
ركؿ كىكذا ...إلخ كيبدك َّ
أف المرادم يكافؽ ىذه المغة بدليؿ َّأنو ذكرىا .
رجؿ ي
ىكمؿ ك ي
أبن الفعل ومعان يا
 -ٖٚم أل  :القول بت ك ن ع ن فَ ِع َل وفَ ُع َل عمى لغتي تم م وبكر بن وائل
(ّ)
مثاؿ فى ًع ىؿ:
يقكؿ المرادم " :كتسكيف عينو كعيف فى يع ىؿ كشبييما مف األسماء لغة تميمية ,ي
ً
ؼ بسككف الراء في ظرؼ كشبييما مف األسماء نحك :ىن ٍم ور
ظر ى
ىعٍم ىـ بسككف البلـ في ىعم ىـ ,كفى يع ىؿٍ :
ً
و
كريجؿ كذكر أبف ىشاـ أف ذلؾ لغة بكر بف كائؿ كناس كثير مف بني تميـ".
كرجؿ في :نم ور ى
التحم ل والتوض ح:
ذكػػر المػرادم أف تسػػكيف عػػيف (فى ًعػ ىػؿ) ك(فى يعػ ىػؿ) لغػػة تميميػػة ,كمثػػؿ لػػذلؾ نقػػؿ عػػف أبػػف ىشػػاـ
نسبة ىذه المغة إلى بكر بف كائؿ كناس مف بني تمي ,لكنو بالجممة لـ يعارض ىذه المغة ,بؿ ذكرىا
كفصؿ فييا كمثَّؿ ليا كىذا دليؿ رضاه عمييا.

(ُ)

شرح التسييؿ ِ.َُِٖ/

(ّ)

شرح التسييؿ ُ.ِْٖ/

(ِ)

شرح التسييؿ ِ.َُٗٓ/
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نونا التوك د

 .ٖٛم أل  :القول بترك التنو ن في روي مطمق عند تم م.

يقكؿ المرادم(ُ)" :كقكلو في لغة تميـ ذكر بعضيـ أنو كثير في لغة قيس أيضان بخبلؼ

أىؿ الحجاز فإنيـ يبقكف المده".

التحم ل والتوض ح:

ذكػر المػرادم أف تمػػيـ يبػدلكف مكػػاف المػػدة أك التنػػكيف النػكف ,فيمػػا ينكنػػكف مػا لػػـ ينكنػكا ,لمػػا

كاف يريدكف الترنـ ,أبدلكا مكاف المدة نكنان أك لفظكا ,بتماـ البناء كما ىػك منػو كمػا فعػؿ أىػؿ الحجػاز

ذلؾ بحركؼ المد ,كمف ذلؾ قكؿ الشاعر في األسماء:

(ِ)

عساك ٍف
يا أبتا عمٌ ىؾ أك
ى

أصابف.
أصبت لقد
ككذلؾ قكؿ الشاعر في األفعاؿ :قكلي أف
ي
ى
التصر ف

 .ٖٜم أل  :إبدال الع ن من اليمزة عند تم م ما ت مى بالعنعن

يقكؿ المرادم(ّ)" :كلـ يذكر سيبكيو إبداؿ العيف مف اليمزة ,ألف ذلؾ قميؿ ,كانما أطمؽ

المصنؼ عميو الكثرة باعتبار عكسو ,كقاؿ ابف عصفكر كال يفعؿ ذلؾ إال بنك تميـ كىك عنعنة

تميـ".

التحم ل والتوض ح:

أف فتصبح َّ
ذكر المرادم أف إبداؿ العيف مف اليمزة ,في مثؿ قكلناَّ :
عف فإنيا قميمة في كبلـ

العرب كقد نسب ابف عصفكر ىذه المغة إلى بني تميـ كأطمؽ عمييا العنعنة.
التصر ف

ٓٗ -م أل  :القول ب بدال اليمزة حرفاً من جنس موضعيا عند أىل الحجاز

يقكؿ المرادم(ْ)" :فنقكؿ في كأس كبئر كبؤس :كاس باأللؼ كبير بالياء بكس بالكاك
كاإلبداؿ لغة الحجاز كاليمز لغة تميـ".

(ُ)
(ِ)

شرح التسييؿ ُ.ّٕٕ/
البيػػت مػػف الرجػػز لرؤبػػة بػػف العجػػاج فػػي ممحػػؽ ديكانػػو صُُٖ الكتػػاب ِ ّٕٓ/كاألصػػكؿ ِ ّٖٕ/كاإلنصػػاؼ

ُُُٖ/كشرح التسييؿ ُ ّٕٕ/كالجني الداني َْٕ.

(ّ)
(ْ)

شرح التسييؿ ِ.ٕٗٔ /

شرح التسييؿ ِ.ْٖٗ /
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التحم ل والتوض ح:
ذكر المرادم أف العرب مف يق أر بالتخفيؼ سػاكنة بعػد حركػة بإبػداليا مػدة تجانسػيا كمػا مثػؿ

عمى ذلؾ في لغػة أىػؿ الحجػاز بينمػا يػرل التميميػكف أف اليمػز أشػير ,كقػد كردت المغتػاف فػي كتػاب
سيبكيو كقد كرد منيا عف العرب ,كلذلؾ ذكرىما المرادم .
التصر ف

ٔٗ -م أل  :القول ب بدال الواو ا ً في الصف المحض عند أىل الحجاز
(ُ)
العميػػا كالقيصػػيا كالػ ُّػدنيا تأنيػػث األدنػػى كقػػد شػ َّػذ مػػف
يقػكؿ المػرادم " :مثػػاؿ الصػػفة المحضػػة :ي

الحٍم ىكل – بإجماع -كىك تأنيث األحمى ,كالقصكل – عند غير تميـ -فإف كاف في ٍعمى اسمان فبل
ذلؾ :ي
إبػػداؿ ؾ :يخػ ىػزكم :اسػػـ كػػاف (اسػػـ جبػػؿ) ألف االسػػـ أخػ ُّ
ػؼ فكػػاف أحمػ ىػؿ لمثقػػؿ بخػػبلؼ الصػػفة ,كبنػػك
تميـ يقكلكف :القصيا فيجركنيا عمى القياس" .

التحم ل والتوض ح:

ػاء ال يكػكف إال فػي الصػفة المحضػة عمػى كزف (في ٍعمىػى) كمثَّػؿ
ذكػر المػرادم أف إبػداؿ الػكاك ي ن
لحمكل كالقصكل كىػذا عنػد غيػر تمػيـ
لذلؾ بقكلو :العميا كالقصيا كالدنيا ,أك جارية مجرل األسماء كا ي
كىػػـ أىػػؿ الحجػػاز كمػػا ىػػك مكضػػح بػػالمتف ,أمػػا التميميػػكف فػػإنيـ يجعمكنيػػا بػػالكاك فيقكلػػكف :العمػػكل
كالقصكل كالدنكل .
التصر ف

ٕٗ -م أل  :القول ب بدال الواو ال اكن وال ا ال اكن ألفاً عند الحجاز ن

يق ػػكؿ المػ ػرادم(ِ)" :اإلش ػػارة إل ػػى إب ػػداؿ الػ ػكاك الس ػػاكنة كالي ػػاء الس ػػاكنة كالمػ ػراد ,نح ػػك :ىي ٍكتىع ػ يػد
ػاء فيطػػرد إبػػداؿ كاكه أك يائػػو ألفػان عنػػد بعػػض الحجػػازييف,
ى
كي ٍيتسػػر مضػػارع :افتعػػؿ ممػػا فػػاؤه كاكان أك يػ ن
قاؿ ابف عصفكر :ىي لغة لبعض العرب كنسبيا ابف الخشاب لمحجازييف كجاء القرآف بخبلؼ ذلؾ,

كف﴾(ّ)".
نحك ﴿ :ىيتَّقُّ ى

التحم ل والتوض ح:

ذكر المػرادم أف الحجػازييف يبػدلكف الػكاك كاليػاء السػاكنتيف ألفػان نحػك قكلنػا :ي ً
كتعػد مػف الفعػؿ
ى
ىك ىع ىد فالفاء ىك حرؼ الكاك كعند اإلتياف بو مف صيغة افتعؿ فيصبح أكتعد ,كأيتسر كمضارعو يكتعد

(ُ)
(ِ)
(ّ)

شرح التسييؿ ِ.َُُِ /
شرح التسييؿ ِ.َُِِ /
سكرة البقرة ِ. ُٖٕ/
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كييتسػػر عنػػد الحجػػازييف ,بينمػػا يػػذىب الجميػػكر إلػػى القػػكؿ بػػأف مضػػارع الفعػػؿ ىك ىعػ ىػد ىػػك ىي ًعػػد بحػػذؼ
يدعي كىكذا .
يجد – يقع – ى
حرؼ العمة الكاك كمنو كجد – كقع -كدع فمضارعيا ي
التصر ف

ٖٗ -م أل  :القول باطراد إبدال الواو ألفاً مما ىو عمى وزن أفعال مما كون فاؤه واو عند تم م

يقػػكؿ المػرادم(ُ)" :يطػػرد إبػػداؿ الػكاك السػػاكنة ألفػان فػػي جمػػع عمػػى كزف أفعػػاؿ ممػػا مفػػرده كاك

آقات".
كآثاف ك ه
في لغة تميـ فيقكلكف في :أكالد كأكثاف كأكقات ,ه
آالد ه
التحم ل والتوض ح:

ذكػػر الم ػرادم أف الجمػػع م ػػف كزف (أفعػػاؿ) ممػػا فػػاؤه كاك مث ػػؿ :أكالد كأكثػػاف كأكتػػاد كأكغ ػػاد
ػاد
ػاف كآت ه
كغيره فإنو يطرد فييا الجمع عمى إبداؿ الكاك مف ىذه الجمكع ألفان عند تميـ فتصبح آالد كآث ه
كآغاد عند تميـ.
ه
التصر ف

ٗٗ -م أل  :القول ب بدال الك رة فتح وال ا ألفاً مما آخره ا تمي ك رة عند طي

يقػػكؿ المػرادم(ِ)" :اط ػرد فػػي لغػػة طػػيء فيمػػا آخػره يػػاء تمػػي كسػرة جعػ يػؿ الكسػرة فتحػػة كاليػػاء
ألفان ,كقكؿ الشاعر:
(ّ)
ً
ًأفي ً و
ضا "
أتـ تىٍب ىعثي ى
عمى م ٍح ىم ور ثىَّكبتيمكه كما ير ى
كنوي
كؿ عاـ ىم ه
ٌ

التحم ل والتوض ح:

ذكر المرادم أف لغة طييء تجيز جعؿ الفتحة بػدؿ الكسػرة ,كاأللػؼ بػدؿ اليػاء فػي الفعػؿ أك

اضػى ,كلػذلؾ
االسـ الذم ينتيي بالياء المسػبكقة بكسػرة مثػؿ :رضػي فتصػبح عنػد طيػيء :يرضػا أك ر ى
نقؿ المرادم ما قالو الناظـ في شرحو الكافية قكلو:
يل تر ً
ت في ر ً
كبنًيت لًط و
اضي
اضي
كب ىن ٍ
بنحك ر ى
اضى ي
ي ى ٍ ى ىى ٍ

(ُ)
(ِ)
(ّ)

شرح التسييؿ ِ.َُِِ /
شرح التسييؿ ِ.َُِّ /

البيت لزيد الخيؿ في ديكانو صِٓ كالكتاب ُ ُِٗ/كالشعر كالشعراء ُ َُٖ/كشرح التسييؿ ِ َُِّ/كخ ازنػة
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التصر ف

٘ٗ -م أل  :القول بتصح ح ما ىو عمى وزن (مفعول) فة (مب ع) أصمو مب وع بالتصح ح عند
تم م

يقػػكؿ الم ػ اردم(ُ)" :كاف كانػػت يػػاء إلػػى آخ ػره ,مثالػػو ىمبيػػع ,فػػإف أصػػمو مبيػػكع ,رأم سػػيبكيو:
نقمت الحركػة إلػي اليػاء ثػـ حػذفت الػكاك ,فبقػي ىميب ٍيػعه -بيػاء سػاكنة بعػد ضػمة ,فجعمػت الضػمة كسػرة
لتصح الياء  ...كتصحيحيا لغة تميمية ".

التحم ل والتوض ح:

ذكر المرادم أف بني تميـ يتمكف مفعكالن مف الياء نحك :ىم ٍعييكف كميسكر بو كمخيكط كمبيكع
كغيره ,كقد ذىب المبرد إلى أف بعض العرب أجازكا ىرَّد مبيع إلى أصمو في الضركرة كلـ يجعمو لغة

كيضػػيؼ النػػاظـ أم ابػػف مالػػؾ بأنػػو ربمػػا صػػححت ال ػكاك كػ ػ :مصػ يػكٍكف كال يقػػاس عمػػى مػػا يحفػػظ منػػو
أتم ػكا فػػي ال ػكاكات ألف ال ػكاكات أثقػػؿ عمػػييـ مػػف اليػػاءات
خبلف ػان لممبػػرد كيقػػكؿ سػػيبكيو ":كال نعمميػػـ ُّ
كالمرادم يرل بأف الصحيح ال يقاس عميو لقمتو .

التصر ف

 -ٗٙم أل  :القول بحذف أحد ال ا ن في كمم ( تحي) لغ تم م وعدم الحذف عند أىل
الحجاز

(ِ)
كيسك ك{ يسػتحي  ,،كالحػذؼ فػي ىيسػتى ًحي لغػة تميميػة ,كبيػا
يقكؿ المرادم " :فتقكؿ :ىيجي ي
ق أر ابف محيصف كركيت عف ابف كثيػر ,كيسػتحيى – بيػاءيف -لغػة حجازيػة كقكلػو فػي اإلعػراب ,أم
تقكؿ في النصب :لف ىي ًجي كلف ىي يس ىك كلف يستحيى كما تقػكؿ :لػف ىي ًفػي كلػف ىيغ يػزىك كلػف يسػتىبًي ,كفػي
ى
ى
ى
ى
الجزـ لـ ىي ًج كلـ ىي يس كلـ يستى ًح".
التحم ل والتوض ح:

ذكػػر الم ػرادم أف مػػف العػػرب مػػف يق ػ أر بػػالتخفيؼ فتحػػذؼ أحػػد الحػػركؼ المتشػػابية كمػػا فػػي
المثاؿ (يستحي) كىذه لغة تميـ فتحذؼ أحد الياءيف ,بينما ذىػب قػكـ آخػركف كىػـ أىػؿ الحجػاز إلػى

القػراءة بإثبػات اليػاءيف فػي كممػة (يسػتحيى) ,كأحكاليػا اإلعرابيػة مكضػحة إذا دخمػت عمييػا النكاصػب
أك الجكازـ .

(ُ)
(ِ)

شرح التسييؿ ِ.َُِٖ/
شرح التسييؿ ِ.ََُٓ /
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التصر ف

 -ٗٚم أل  :القول ب بدال تا الضم ر طا ً عند تم م
(ُ)
فحصت :فحصطي كيركم باإلبداؿ قكؿ عمقمة:
طت :ىخ ىبطُّ ,كفي
ي
يقكؿ المرادم " :فتقكؿ في ىخ ىب ي
(ِ)
كفي يك ًؿ ح ِّي قى ٍد ىخبطَّ
و
...
...
...
...
بنعمة
ى
ٌ ى

كىذه لغة قكـ مف بني تميـ .

التحم ل والتوض ح:

ػاء
طاء ,كأىؿ ىػذه المغػة يبػدلكف التػاء ط ن
ذكر المرادم أف قكمان مف تميـ يبدلكف تاء الضمير ن
ػت كاألكلػػى عنػػد المػرادم أف
أيضػان بعػػد الظػػاء كالضػػاد نحػػك :حف ٍ
ػت كخضػطي فػػي :خضػ ي
ظػطي فػػي :حفظ ي
يقػػكؿ النػػاظـ :بعػػد حػػركؼ اإلطبػػاؽ كلػػيس بعػػد الطػػاء فقػػط كمػػا فػػي الشػػاىد عنػػد عمقمػػة خػػبطُّ فػػي:
خبطت.
ي

ا مال

 -ٗٛم أل  :القول بأن ا مال ل ت واجب فيي عند تم م جائزة

(ّ)
أف اإلمالػػة ليسػػت
يقػكؿ المػرادم " :الغػرض مػػف اإلمالػة ىػػك التناسػػب ,كيعنػي بقكلػػو :جػكا انز ٌ
بكاجبة ,ألف مف العرب مف أمػاؿ كىػـ تمػيـ كأسػد كقػيس كعامػة أىػؿ نجػد كمػنيـ مػف لػـ ييمػؿ إال فػي

مكاضع قميمة ,كىـ أىؿ الحجاز".

التحم ل والتوض ح:

ذكر المرادم أف اإلمالة الغرض منيا ىػك التناسػب ,كقػد نفػى أف تكػكف اإلمالػة كاجبػة بػدليؿ

أف ناسان مف العرب أمالكا فػي القػراءة كىػـ تمػبـ كأسػد كقػيس كأىػؿ نجػد ,كمػف النػاس مػف لػـ ييمػؿ فػي
القراءة كمنيـ أىؿ الحجاز.
الوقف

 -ٜٗم أل  :إذا نقمت حرك اليمزة حذفت عند الحجاز ن

يقكؿ المرادم(ْ)" :كاذا نقمت حركة اليمزة حذفيا الحجازيكف كاقفػيف عمػى حامػؿ حركتيػا كمػا

يكقؼ عميو مستبدان بيا ,كأثبتيا غيرىـ ساكنة أك مبدلة بمجانس حركة ماقبميا ناقبلن أك متبعان"
(ُ)
(ِ)

شرح التسييؿ ِ.َُٕٔ /
البيػػت لعمقمػػة الفحػػؿ فػػي ديكانػػو ْٖ كالكتػػاب ْ ُْٕ/كتػػاج العػػركس ُٗ ُُٗ/كشػػرح التسػػييؿ ِ ُٕٔ/كعج ػز

البيت:

ؽ لً ىشأ و ً
 ... ... ... ...فى يح َّ
كب .
ٍس م ٍف ىن ىد ى
اؾ ىذين ي
(ّ) شرح التسييؿ ِ.ُُّٗ /
(ْ)

شرح التسييؿ ِ.ُُٔٔ /
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التحم ل والتوض ح:
الخب باإلسكاف كالركـ كاإلشماـ كالتضعيؼ كغيره,
ذكر المرادم أف الحجازييف يقكلكف :ىذا
ٍ
البطىأ كمررت بالبطيء
أما الحجازييف فيثبتكنيا ساكنة كيقكلكف :ىذا الخبء كىذا البطيؤ كرأيت ي
الوقف

ٓ٘ -م أل  :القول بت ك ن حرف الروي عند تم م واثبات المدة عند أىل الحجاز

يقكؿ المرادم(ُ)" :كقكلو (كقؼ قكـ) ىـ ناس مف بني تميـ ,كغيريىـ كقفكا عمى حرؼ الركم
عاذؿ
المكـ
كما كقفكا في الكبلـ كأنو ليس بشعر ,قاؿ سيبكيو :سمعناىـ يقكلكف لجرير :أقمي
ى
ى
العتاب كأثبت أىؿ الحجاز المدة سكاء أترنمكا أـ لـ يترنمكا ؟ كقكلو:
ك
ٍ
(ِ)
ً
أً
ىم ٍف ً
جبلف ذا ىزواد كغير َّ ً
م"
م
آؿ َّ
ىع ى
ميةى ر ه
ى
مزكد ٍ
ائح أك يم ٍغتد ٍ

التحم ل والتوض ح:

ذكر المرادم أف مػف قبائػؿ العػرب مػف ذىػب إلػى تسػكيف حػرؼ الػركم كىػك آخػر حػرؼ فػي

القصيدة كىـ بنك تمػيـ ,فػي حػيف أف أىػؿ الحجػاز ذىبػكا إلػى إثبػات المػدة لحػرؼ الػركم ففػي الشػاىد

ػزكدم) أثبت ػكا اليػػاء بعػػد الػػداؿ ,كقػػد قػػاؿ سػػيبكيو(ّ) ":كأمػػا نػػاس كثيػػر مػػف بنػػي تمػػيـ فػػإنيـ يبػػدلكف
(مػ َّ

مكاف المدة النػكف فيمػا ين َّػكف كمػا لػـ ين َّػكف ,لمػا لػـ يريػدكا التػرنـ أبػدلكا مكػاف المػدة نكنػان كلفظػكا بتمػاـ

البناء ,كما ىك منو كما فعؿ أىؿ الحجاز ذلؾ بحرؼ المد سمعناىـ يقكلكف:
(ْ)
عساكف
يا أبتا عمَّ ىؾ أك
ٍ
التصر ف

ٔ٘ -م أل  :القول بأن ت م ال ت ال تنقل حرك اليمزة إلى ال اكن قبميا

يقكؿ المرادم(ٓ)" :أشػار بقكلػو غالبػان إلػى تػيـ الػبلت فػإنيـ ال ينقمػكف بػؿ يقكلػكف :تػرأل ,كمػا

قاؿ جميع العرب :تنأل ,قاؿ الشاعر:

ًكبلنا عالًـ بالتَُّّر ً
ىات"
ى ه

الـ تىٍأرىىياهي
ل ىع ٍي ىن َّي ىم ٍ
أ ًير ٍ

(ُ)
(ِ)

شرح التسييؿ ِ.ُُٕٕ /

البيت لمنابغة الذبياني في طبقات فحكؿ الشعراء ُ ٕٔ/كالشعر كالشعراء ُ ٖٕ/كشرح التسييؿ ِ ُُٕٕ/كخزانة

األدب ٕ. َِّ/

(ّ)

الكتابَِْٔ/؛َِٕ .

(ْ) سبؽ تخريجو .
(ٓ)
(ٔ)

(ٔ)

شرح التسييؿ ِ ٖٕٗ /؛ َُٔٓ.
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التحم ل والتوض ح:
ذكػر المػرادم أف ناسػان مػػف العػرب ال ينقمػكف حركػػة اليمػزة إلػى السػاكف قبميػػا كىػـ تػيـ الػػبلت

مثؿ( :ترأياه) فتصبح (تىىرياه) كانما يبقكنيا كىذا ما أنشد بو الشاعر في البيت السابؽ فيك لػـ يحػذؼ
اليمزة لمتخفيؼ كانما أخرجيا عمى األصؿ .
التصر ف

ٕ٘ -م أل  :القول ب قرار الواو وال ا من فا االفتعال عند بعض الحجاز ن

(ُ)
تاء عمى ضربيف :مقيس كمسمكع كالمقيس ما ذكػره مػف
يقكؿ المرادم " :إبداؿ الكاك كالياء ن
إبداليا مف فاء االفتعاؿ كفركعو يعني بفركعو :األفعاؿ كاسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ ,مثػاؿ ذلػؾ :اتَّع ىػد
كيتَّع يػد كمتَّ ًعػػد كمتَّ ىعػد كمصػػدرىا االتعػػاد كىػك مػػف الكعػػد ,كمثػاؿ اليػػاء :اتَّسػػر كيتَّسػر كمتَّسػػر كاالتسػػار
كىك مف اليسر  ,...كأشار بقكلو (الفصحى) إلى لغة بعض الحجازييف كىػي إقرارىػا عمػى حسػب مػا
تقتضيو الحركات قبميما ,فيقكلكف فيقكلكف :ايتصؿ ياتصؿ فيك مكتى ً
صؿ "
ى
التحم ل والتوض ح:
ذكػػر المػرادم أف لغػػة بعػػض الحجػػازييف إقػرار الػكاك كاليػػاء مػػف فػػاء االفتعػػاؿ مثػػؿ :يػػا ً
تصػػؿ

كمكتصؿ كلكنو كصفيا َّ
بأف ىذه المغة غريبة .

مخارج الحروف

ٖ٘ -م أل  :ا ظيار لممثم ن لغ أىل الحجاز

يقكؿ المرادم(ِ)" :إذا تحرؾ المثبلف مػف كممتػيف كلػـ يككنػا ىمػزتيف جػاز اإلدغػاـ مػا لػـ يميػا

ػؾ كانمػا جػاز فػي كممتػيف ككجػب
ساكنان غير ليف ,كاإلظيار في ذلؾ لغة أىؿ الحجاز ,نحػك :ىج ىع ىػؿ ل ى
في كممة".

التحم ل والتوض ح:

ذكػػر الم ػرادم أف اإلظيػػار لغػػة أىػػؿ الحجػػاز ,لكنػػو بػػيَّف أف اإلدغػػاـ جػػائز كىػػك مػػف كػػبلـ

العرب ,كقػد أكػد ذلػؾ أثيػر الػديف األندلسػي بقكلػو :كتمقينػاه مػف المشػايخ أىػؿ األداء إدغػاـ مػا ذكرنػاه
عف أبي عمرك كالذم ركم ذلؾ أئمة ثقات .

(ُ)
(ِ)

شرح التسييؿ ِ.َُّّ /
شرح التسييؿ ُُُِٖ /كانظر.ُُِٖ :
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نونا التوك د

ٗ٘ -م أل  :القول بحذف ا الضم ر بعد الفتح عند طي

َّ
ىند -بحذؼ الياء – نقؿ ذلؾ عنيـ الفراء".
يقكؿ المرادم(ُ)" :يقكلكف
اخشف يا ي
التحم ل و التوض ح:

ذكر المرادم أف ياء الضمير بعد الفتحػة كمػا فػي قكلنػا :اخش َّػف يػا ىنػد تحػذؼ يػاء الضػمير

َّ
اخشيف يا ىند.
عمى لغة طيء كقد نقؿ الفراء ذلؾ عف الطائييف ,كاألصؿ في المثاؿ:
التصر ف

٘٘ -م أل  :القول ب بدال تا التأن ث ىا عند طي في الوقف

(ِ)
ػاء فػي الكقػؼ,
يقكؿ المرادم " :كزعـ قطرب أف طيئان تبدؿ مػف تػاء جمػع المؤنػث السػالـ ى ن
البناه ؟ كاإلخكة كاألخك ٍاه ؟"
فيقكلكف ":كيؼ البنكف ك ٍ

التحم ل والتوض ح:

ذكػر المػرادم أف بعػػض العػرب تبػػدؿ تػػاء التأنيػػث ىػاء كمػػا فػػي قكلنػا كيػػؼ اإلخػػكةي كاألخػك ٍاه؟

كىػؤالء ىػػـ بنػػك طػػيء ,كقػػد كرد فػػي اإلفصػػاح" فأمػػا ماحكػػاه الفػراء كقطػػرب مػػف الكقػػؼ عمييػػا باليػػاء

فشاذ ال يقاس عميو"

(ّ)

.

الوقف

 -٘ٙم أل  :القول بقمب األلف الموقوف عم يا ا ً عند فزارة وق س وىمزة أو واواً عند طي
(ْ)
ً
أفعػي ك
ياء لغة ف ازرة كناس مػف قػيس – كىػي قميمػة – يقكلػكف :ىػذه ى
يقكؿ المرادم " :قمبيا ن
كعصػ ٍػك ,كقمبيػػا ىمػزة لغػػة لػػبعض طيػيء
أفعػ ٍػك
عصػ
ى
ػي ,كقمبيػػا كاكان لغػةه لػػبعض طيػيء يقكلػػكف :ىػػذه ى
ى ى ٍ
كعص ٍأ ,كمف يقمبيا ىمزة ليس مف لغتو التخفيؼ".
أيضان يقكلكف :ىذا أىفع ٍأ
ى
التحم ل والتوض ح:
كصؼ المرادم ىذه المغات أم قمب األلؼ التي يكقؼ عمييا (ياء أك كاكا أك ىمػزة ) بقكلػو:
إف قمبيا ياء لغة ضػعيفة ,ككأنػو ال يكافقيػا ,فػبل يصػح عنػده القػكؿ :ى ً
صػي ,أمػا المغػات
ػذه أفعػي كع
ىٍ ى ى ٍ
األخرل فجائزة كسمعت عف العرب .

(ُ)

شرح التسييؿُ. ّٔٗ /

(ِ)

شرح التسييؿ ِ.َُٔٗ /

(ْ)

شرح التسييؿ ِ.ُُٕٓ /

(ّ)

شرح التسييؿ ِ.َُُٕ /
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الوقف

 -٘ٚم أل  :القول ب ج ار الوصل مجرى الوقف ك بدال ألف المقصور واواً في الوصل عند
الطائ ن

يقكؿ المػرادم(ُ)" :مثػاؿ ذلػؾ اضػط ار انر قكلػو :ببػازؿ كجنػاء أك عيي ًٌػؿ فشػدد الػبلـ مػع كصػميا
اى يـ
بحػػرؼ اإلطػػبلؽ ,كنظيػػر ذلػػؾ فػػي الشػػعر كثيػػر ,كمثػػاؿ ذلػػؾ فػػي االختيػػار ,قػراءة مػػف قػ أر  فىبًييػ ىد ي
ا ٍقتىًده )ِ(ك كتابًي ٍو إني  )ّ(كمف إجراء الكصؿ مجػرل الكقػؼ قػكؿ بعػض طػيء فػي الكصػؿ :ى ً
ػذه
ٍ
ى
يحٍبمىك يا فتي".
التحم ل والتوض ح:

ذكػػر الم ػرادم أف لغػػة طػػيء يجػػركف الكصػػؿ مجػػرل الكقػػؼ ففػػي قػػكليـ :ىػػذه يحٍبمىػػك يػػا فتػػى
(حٍبمىػى) كاكان فػي الكصػؿ ,كيعقػب المػرادم عمػى ذلػؾ بقكلػو :كاإلبػداؿ ىنػا
أبدلكا ىذه األلؼ في كممػة ي
كاكان ال يككف إال في الكقؼ كمف ىنا فإف المرادم يخالؼ ىذه المغة التي كردت عف طيء .
أبن الفعل ومعان يا

 -٘ٛم أل  :القول بالتزام الك ر عند غ ر بني عامر ف ما فاؤه واو
يقكؿ المرادم(ْ)" :مثاؿ ذلؾ :ي ًع يد ً
كي ًزيف ,كحػذفت الػكاك لكقكعيػا بػيف يػاء ككسػرة ,كلغػة
كيج يد ى
ى ى
يفع يؿ بالضـ كقكؿ بعضيـ:
بني عامر في ذلؾ :ي
(ٓ)
تىدع َّ ً
م ال ىي يج ٍد ىف ىغميبل
لك ًش ٍئ ًت قد ىنقى ىع الفي ىؤ ياد بً ىش ٍرىب وة
ىي
الصكاد ى

ىذا ظاىر كبلمو ,قيؿ كليس كذلؾ".

التحم ل والتوض ح:

ذكر المرادم أف الفعؿ الذم يككف كاكم الفاء مثؿ :كعد ككزف ككقؼ ككجد كغيره فإنو يؤتى
فعػػؿ) ثػػـ تحػػذؼ ال ػكاك لكقكعيػػا بػػيف يػ و
بمضػػارعو عمػػى كزف (ي ً
ػاء ككس ػرة مثػػؿً :
يكعػػد كيػ ً
ػكزف كيكًقػػؼ
ى
ً
ً
ػؼ ىكيجػ يػد عمػػى كزف ىي ًعػ يػؿ ألنػػو محػػذكؼ الفػػاء ,أمػػا بنػػك عػػامر
كيقػ ي
كيػ ي
ػزف ى
كيكجػػد فتصػػبح األفعػػاؿ ىيعػ يػد ى

يج يػد بضػـ الجػيـ ,كيعقػب المػرادم بقكلػو :كىػذا ال
(ي ي
فع يؿ) فيككف كما فػي البيػت ي
فيأتكف بو عمى كزف ى
يجعؿ قانكنا كميان إذا كجد في بيتيـ .
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

شرح التسييؿ ِ.ُُٕٓ /
سكرة األنعاـ ٔ. َٗ/
سكرة الحاقة ُٗٔٗ/؛َِ.
شرح التسييؿ ُِْٓ/كانظر.َُُْ/ِ :

البيػػت لجريػػر فػػي مغنػػي المبيػػب ّ َْْ/كتكضػػيح المقاصػػد ٔ ُِّٔ/كشػػرح التسػػييؿ ِ َُُْ/كتػػاج العػػركس

ُ ِٖ/كالمحكـ ُ. ُّٓ/
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مخارج الحروف

 -ٜ٘م أل  :القول ب بدال الطا تا عند عجم أىل المشرق وابدال الظا ثا عند الفُرس

يقكؿ المرادم(ُ)" :كالصاد كالسيف ,نحك :سائر في صائر كالطاء كالتاء نحك :تاؿ في طػاؿ

كىي تسمع في عجـ أىؿ المشرؽ كثي انر ,لفقد الطػاء فػي كبلميػـ كالظػاء كالثػاء ,نحػك :ثػالـ فػي ظػالـ
كالبػػاء كالفػػاء كىػػي كثيػرة فػػي لغػػة الفػػرس كغيػػرىـ فتػػارة يكػػكف لفػػظ البػػاء أغمػػب كتػػارة يكػػكف لفػػظ الفػػاء

أغمب ,نحك :ىبمخ كأصبياف "
التحم ل والتوض ح:
أف ً
ذكر الناظـ َّ
ىذه المغات مما يستقبح النطؽ بيا عند بعض العرب ,فشرح المرادم ذلؾ
كنسب كؿ قبح في النطؽ لصاحبة فعجـ أىؿ المشرؽ يقكلكف في طاؿ :قاؿ كالفرس يكثركف في

ظالـ ثالـ ,ثـ قاؿ المرادم" :فقد بمغت حركؼ المعجـ بالفركع المستحسنة كالمستقبحة ثبلثة

كأربعيف"(ِ) كىناؾ مف يبدلكف الصاد مف السيف إف كقعت بعد غيف أك خاء أك قاؼ أك طاء مثؿ:
ً
كىذه لغة بني
سغب كسخر كسقر كسطع فتقكؿ :صغب كصخر كصقر كصطع كأبدلكا لمتجانس

العنبر(ّ).

التصر ف

ٓ -ٙم أل  :إبدال ال ن از اً إن تحركت قبل قاف عند لغ كمب

يقكؿ المرادم(ْ)" :كاف تحركت السيف قبؿ قاؼ يجكز إبداليا زايان ,نحك :زقر في سقىر ً
كىذه
ى
يصدر بزام خالصة
كيزد ير في:
لغة كمب ...كتبدؿ مف الصاد أيضان فتقكؿ أزدقنى في :أصدقني ي
ي
كىي لغة كمب كقاؿ أبك جعفر الطكمسي لغة عذره ككعب كبني القيس ".

التحم ل والتوض ح:

ذكر المرادم أف إبداؿ الحركؼ بعضيا ببعض كارد عف العرب كذلؾ إما لتجانس الحركؼ
أك بغيرىا أك ربما لصعكبة نطؽ بعض الحركؼ فبعض ً
ىذه القبائؿ نطقت بما ىك قبيح كالبعض
مستحسف.

(ُ)

شرح التسييؿ ِ.َُٗٔ /

(ِ)

شرح التسييؿ ِ.َُٕٗ /

(ْ)

شرح التسييؿ ِ.َُّٕ /

(ّ)

شرح التسييؿ ِ.َُِٕ /
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تتم م الك م عمى كممات مفتقرة إلى ذلك

ٔ -ٙم أل  :القول في ع ن (نعم) الك ر عند أش اخ قر ش وعند لغ كنان

(ُ)
كحاء حتى عينان ,فكسر عيف
حاء
ي
يقكؿ المرادم " :ككسر عينيا لغة كنانة ,كقد تبدؿ ن
(نعـ) لغة فصيحة تكمـ بيا الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ ككبلـ جماعة مف الصحابة ,عمر كعمي

كالزبير كابف مسعكد ,كذكر الكسائي َّ
أف أشياخ قريش يتكممكف بيا مكسكرة ,كبيا ق أر الكسائي فعمى

ىذا ال تختص بكنانة كقد تبدؿ العيف بالحاء ,...كأما إبداؿ حاء (حتى) عينان فيي لغة ىذيؿ كبيا
جنَّنو ىحتَّى ًح و
يف ﴾"(ِ).
ق أر ابف مسعكد ﴿ ىلي ٍس ي
التحم ل والتوض ح:
(ن ًعـ) لغة فصيحة تكمـ بيا النبي صمى هللا عميو كسمـ
ذكر المرادم أف كسر عيف ى
كصحابتو الكراـ كقد ق أر بيا اإلماـ الكسائي كىك صاحب إحدل القراءات السبع المشيكرة فكرد عنو
َّأنو ق أر قكلة تعالى:قىاليكٍا ىن ًع ٍـ )ّ(بكسر العيف كأما عف إبداؿ الحاء في كممة (حتى) عينان فقد كرد
منو في قراءة ابف مسعكد كما في قكلة تعالى :لىىي ٍس يجينَّنو ىحتَّى ًح و
يف كىذا عمى لغة ىذيؿ.
منع الصرف

ٕ -ٙم أل  :القول بصرف (كمتا) عند الت م

بيا عمى لغ كنان

يقكؿ المرادم(ْ)" :لك سميت بكمتا ,امتنع الصرؼَّ ,
يت بيا مف
ألف ألفيا لمتأنيث فمك ىس َّم ى
تَّ ,
ألف ألفيا-إذ ذالؾ -منقمبة ,كال
ص ىرٍف ى
قكلؾ :رأي ي
ت كمتييما أك كمتي المرأتيف -عمى لغة كنانة – ى
تككف لمتأنيث ".

التحم ل والتوض ح:
ذكر المرادم أف( كمتا) إذا سمينا بيا فيي ممنكعة مف الصرؼ ,كأف نقكؿ :جاءت كمتا

كرأيت كمتا كمررت بكمتا ,بينما ذىب أيناس عمى لغة كنانة أنيا مصركفة كعممكا لذلؾ بأف ألفيا ال
تككف لمتأنيث كانما ىي منقمبة ,كيبدك أف المرادم يرل بأنيا ممنكعة مف الصرؼ .

(ُ)

شرح التسييؿ َُُٔ/كُُٔكانظر:الجني الدانئَٓ.

(ِ)

سكرة يكسؼ ُِ. ّٓ/

(ْ)

شرح التسييؿ ُ.ّٖٔ/

(ّ)

سكرة األعراؼ ٕ. ْْ/
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الوقف

ٖ -ٙم أل  :الوقف بنقل الحرك إلي المتحرك لغ لخم

كصح
يقكؿ المرادم(ُ)" :ثبت في نسخة الرقي كنسخة أيخرل :لغة لخمية كقاؿ في الكافية:
َّ

حرؾ كغير :ىا لف يقببل كقاؿ في شرحيا :كيجكز في لغة لخـ الكقؼ بنقؿ
كقؼ لخـ بالنقؿ إلى يم َّ
ي
الحركة إلي المتحرؾ ,كقكؿ الشاعر:
(ِ)
تيحمد مس ً
ً
ً ً
اع ٍي ًو ىكيي ٍعمى ٍـ ىر ىش يد ٍه
ص يد ٍه
ٍ ىٍ ى ى
ىم ٍف ىي ٍأتىم ٍر لٍم ىخ ٍي ًر ف ٍي ىما قى ى
فنقؿ حركة الياء إلى الداؿ كىي متحركة ,قيؿ :كيحتمؿ أف يككف أصمو :قصدكه بكاك الجماعة –

اكتفاء بالضمة ".
حمبلن عمى :مف ثـ حذؼ الكاك
ن
التحم ل والتوض ح:
ذكر المرادم لتدعيـ صحة ىذه المغة بيت الناظـ في الكافية كنقؿ شرح الناظـ ليذا البيت

كاستدؿ عمى ذلؾ بقكؿ الشاعر في األبيات السابقة ,ثـ يعقب بقكلو :كيحتمؿ أف يككف أصمو:
قصدكه بكاك الجماعة كىذا تخريج مف المرادم مقبكؿ .
التصر ف

ٗ -ٙم أل  :إبدال الم م من البا عمي لغ مازن بن ش بان

(ّ)
اسم ىؾ؟ كال يقكلكف في
باسم ىؾ؟ يريدكف :ما ي
يقكؿ المرادم " :كمثاؿ الباء مف الميـ ,قكليـ :ي
غير ىذا :با بمعني :ما كىي لغة مازنية خاطب بيا بعض الخمفاء أبا عثماف المازني حيف ىكفى ىد

عميو كالحكاية مشيكرة".

التحم ل والتوض ح:

ذكر المرادم أف مف لغات العرب إبداؿ الميـ مف الباء مثؿ قكليـ :ما زاؿ راتًمان عمى كذا

كراتبان ,أم مقيمان كقد نسب المرادم ىذه المغة إلى مازف بف شيباف.

(ُ)

شرح التسييؿ ِ.ُُٕٔ/

(ّ)

شرح التسييؿ ِ.َُٕٔ /

(ِ)

سبؽ تخريجو .
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٘ -ٙم أل  :القول بز ادة

ناً بعد كاف المؤنث في الوقف عند لغ بكر

يقكؿ المرادم(ُ)" :كأما سيف الكقؼ فيي في لغة بكر ,يزيدكف سينان بعد كاؼ المؤنثة ,لبياف
ً
كىذه لغة قميمة
عميكس ,فإذا كصمكا حذفكىا فيي في ذلؾ نظير ىاء السكت
حركة الكاؼ ,نحك:
ٍ
تسمى كسكسة بكر" ككذلؾ الشيف في لغة تميـ فإنيا تزاد بعد كاؼ الخطاب في لغة تميـ كزيادة
السيف في لغة بكر فيقكلكف :أكرمتي ًك ٍش كتسمي كشكشة تميـ"(ِ).

التحم ل والتوض ح:

ذكر المرادم في معاني حرفي السيف كالشيف َّ
أف مف العرب مف يزيد سينان بعد الكاؼ ,كىـ

بنك بكر كمنيـ مف يزيد شينان كىـ بنك تميـ كتسمى إضافة السيف كسكسة بكر ,كتسمى إضافة
الشيف كشكشة تميـ ,كقد كصؼ المرادم ً
ىذه المغات بأنيا قميمة في كبلـ العرب كعند الكصؿ
عميؾ بقراءة القرآف كأكرم ً
تحذؼ الزيادة في المغتيف فنقكؿً :
تؾ باألمس...
ي

(أن) عند تم م
 -ٙٙم أل  :القول َّ
بأن (عن) تكون بمعنى ْ
(ّ)
(أف)
يقكؿ المرادم " :ك َّ
أما القسـ الثاني مف قسمي (عف) الحرفية فيك أف تككف بمعنى ٍ
تقكـ :أم :أف تقكـ كعمي ذلؾ أنشدكا بيت ذم الرمة:
كىي لغة لبني تميـ ,يقكلكف :أعجبني عف ى
(ْ)
ماء ً ً ً
أعف تىرَّسم ى ً
كـ
اء ىم ٍنزلةن
ى ي ٌ
ىٍ ى ٍ
الص ىب ىابة م ٍف ىع ٍي ىن ٍي ىؾ ىم ٍس يج ي
ت م ٍف ىخ ٍرقى ى

قمت ككذلؾ يفعمكف في َّ
(أف) المشددة قاؿ الزمخشرم :كتبدؿ قيس كتميـ ىمزتيا عينان فتقكؿ :أشي يد
ىع َّف محمدان رسكؿ هللا كىي عنعنة تميـ ".
التحم ل والتوض ح:

(أف) عند تميـ ,كما َّ
أف تميـ
ذكر المرادم في معنى الحرؼ عف الثنائي أنيا تككف بمعنى ٍ
تبدؿ اليمزة بالعيف كىي لغة عف العرب تسمى بالعنعنة كىك إبداؿ العيف مكاف اليمزة فتقكؿ :عسى
عف يستجيب هللا لنا ,أم عسى أف يستجيب.

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

الجنى الدانئَ.
الجنى الدانئُ.
الجنى الداني ِْٗ؛َِٓ.

البيت لذم الرمة في ديكانو ٕٔٓ كالجنى الداني َِٓ كخزانة األدب ّ ّْٓ/كالمحكـ ُِْٖ/

كالعمدة ُ. ُٕٖ/
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آراؤه النحو :

أذكر طائف من آ ار المرادى في كتبو المختمف :

أوالً :من آ ار المرادي في كتابو توض ح المقاصد والم الك:

لـ يكف لممرادم آراء انفرادية في النحك كالمغة تميزه عمف سبقو مف عممائيما بعد ستة قركف

خمت عف عصر المرادم نضجت فييا قكاعد العربية ,كاستقرت أيسسيا كأىركانيا عمى يد جيابذة
العمماء كسيبكيو ,كالفارسي ,كالمبرد ,كابف جني ,كالفراء ,كالكسائي ,كثعمب الذيف لـ يترككا أدؽ

المسائؿ كأبسطيا بعد أف خاضكا البحث في األصكؿ ,كالصعاب منيا ,فكضعكا ليا األسس كالقكاعد

التي تـ يتمكف مف جاء بعدىـ أف يأتي بجديد بعدىا ,إال أنو يبقي يختار كيرجح رأيان عمى آخر,

كبذلؾ أستطيع أف أقكؿ" :إف ما ذكره المرادم في تكضيحو مف آراء كمسائؿ في النحك كالمغة ما
ىي إال آراء اجتيادية " في حقيقة أمرىا " تأييد لبعض اآلراء التي يؤمف بصحتيا مف جية ,أك
رفض لبعض ما جاء بو آخركف مف مسائؿ ال تتفؽ كما يؤمف بو أك يديف بصحتو فقكلو " ىك

الصحيح " ,أك خبلفان لمف قاؿ "...كىذا ىك مذىب  ,"...لـ يكف مما ينفرد بو ,بؿ رأل آلخر سبقو
يؤمف بصحتو ,ككذلؾ في حاؿ الرفض ,كعدـ التأييد ,كمف ىذه اآل ارء كالمسائؿ:

ٔ -ع مات اال م:

كمسند لبلسـ تمييز حصؿ

بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالجر كالتنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكيف كالنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدا كأؿ

قاؿ المرادم" :لبلسـ خمس عبلمات ...منيا :الجر كيشمؿ الجر بالحركؼ نحك :بزيد ,كبالمضاؼ
نحك :غبلـ زيد ,كال جر بغيرىما خبلفا لمف زاد التبعية(ُ) ,كيقصد بو " األخفش " كما يتضح مف

قكؿ السيكطي" :ال ثالث ليما ,كمف زاد التبعية فيك األخفش(ِ) كذىب المتأخركف إلى رأم يخالؼ
المرادم كمف سبقو مف عمماء النحك كىك ":شمؿ الجر بحرؼ الجر ,كباإلضافة ,كبالتبعية(ّ)".
(ْ)

كما ذىب الدكتكر " أميف عمي السيد

" إلى القكؿ بأف ":الجر يشمؿ الجر بالحرؼ,

كباإلضافة ,كبالتبعية ,كالجر بالجكار".

(ُ) تكضيح المقاصد ُ.ِٕٓ/
(ِ)

ىمع اليكامع ِ.ُّّ/

(ْ)

في عمـ النحك ُ ِٓ/كانظر :تكضيح المقاصد ُ ,ِْٔ/كشرح ابف عقيؿ ُ.ُٕ/

(ّ)

شرح المككدم ُ.ِٖ/
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ٕ -حذف نون الوقا من الفعل(ٔ):
استشيد المرادم بقكؿ الشاعر:
تىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػراه كالثَّغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـً يي ىعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّػؿ ًم ٍسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكان

يسكء الفىالًي ً
ات إذا ىف ٍمي ىنني
ىي ي ى

(ِ)

فقاؿ في" :األصؿ :فمينني" فحذؼ النكف الثانية ,كىي "نكف الكقاية" ,كبيذا لـ يختمؼ المرادم عما
ذىب إليو المبرد كابف جني كالخضراكم كأبك حياف (ّ) ,كالسيرافي كالفارسي كالفراء ,كأكثر المتأخريف
كابف ىشاـ ,كالعيني ,ألنيا تدؿ عمى إعراب ,فكانت أكلى بالحذؼ ,كما أنيا دخمت لغير عامؿ,

كنكف الرفع دخمت لعامؿ ,كألف الثقؿ نشأ عف الثانية فيي أحؽ بالحذؼ ,كبذلؾ عمؿ المرادم رأيو
في حذؼ نكف الكقاية مف الفعؿ كقد خالؼ فييا سيبكيو(ْ) ,كالككفييف كابف مالؾ الذيف ذىبكا إلى أف

المحذكؼ نكف اإلناث " أم الضمير الرافع " .
ٖ -اال م الموصول(٘):

ذىب المرادم إلى أف "ما" المصدرية حرؼ مصدرم ال يحتاج إلى عائد كىك في ىذا مؤيد

لقكؿ سيبكيو كرأيو ,كمخالؼ لمذىب األخفش ,كابف السراج المذيف ذىبا إلى أف " ما " المصدرية

اسـ يحتاج إلى عائد كما عارض المبرد ,كالمازني ,كالسييمي في قكليـ" :إنيا مفتقرة إلى ضمير,
(ٔ)

" فيي مع الفعؿ بمعنى المصدر ,أك

مت بو
قمت بو ,فتقديره :القياـ الذم ق ى
فإذا قمت :يعجبني ما ى
أك بمعني الذم ,فإنيا إذا كانت بمعني المصدر لـ تحتج إلى عائد يعكد عمييا مف صمتيا ,كانما
ىي بمنزلة أف مع الفعؿ في قكلؾ "بمغني أف خرج زيد " في تأكيؿ مصدر كاذا كانت بمعنى الذم لـ
يكف بد مف عائد يعكد عمييا مف صمتيا(ٕ).

ٗ -التنازع في العمل(:)ٛ

" فممكاحد منيما العمؿ "

قاؿ المرادم ":العمؿ مف أحد المتنازعيف في لفظ المتنازع فيو ألف اآلخر لو عمؿ كلكف في ضميره

" ,فقدر لآلخر ضمي انر فاعبلن كاف أك مفعكالن .
(ُ)
(ِ)

تكضيح المقاصد ُ.ّٕٗ/
البيت لعمرك بف معد يكرب في ديكانو صُّٕ كالكتاب ّ َِٓ/كخزانة األدب ٓ ِّٕ/كىك ببل نسػبة فػي ىمػع

اليكامع ِ. ُِٕ/

(ّ)
(ْ)
(ٓ)

ىمع اليكامع ُ.ُِٖ/
انظر :الكتاب ّ.َِٓ/

تكضيح المقاصدُ.ُْٕ/

(ٔ)

ىمع اليكامع ُ.ِٔٓ/

(ٖ)

تكضيح المقاصد ِ ,ّٔٓ/كانظر :شرح ابف عقيؿ ِ.ُٓٗ/

(ٕ)

األزىية في عمـ الحركؼ ُ.ٖٕ/
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(ُ)

إف ما ذىب إليو المرادم تأييد لمذىب ابف جني

الذم قاؿ ":مف اختار إعماؿ الفعؿ الثاني ألف

العامؿ األقرب نحك :ضربت كضربني زيد ,كضربني كضربت زيدان ,كنظير ىذا قكؿ اليذلي:
ً (ِ)
تي َّ
كك يؿ بًاأل ٍىد ىنى كا ٍف ىج َّؿ ما ىي ٍمضى
ػكـ كاَّنم ػ ػ ػ ػ ػػا
ىبمى ػ ػ ػ ػ ػػي إًَّنيى ػ ػ ػ ػ ػػا تى ٍعفي ػ ػ ػ ػ ػػك ي
الكمي ػ ػ ػ ػ ػ ي
كفي إعماؿ األكؿ قكؿ كثير:

الص ػ ػ ػ ػ ىبر عنػ ػ ػ ػ ًػؾ فى ىع ػ ػ ػ ػاقىنًي
ت َّ
كلقػ ػ ػ ػػد أى ىرٍد ي
ذكر ابف جني في الخصائص

(ْ)

ً ً
عمى ه ً ً ً
يـ
ى
ؽ ب ىقٍمبي م ٍف ىىكاؾ قىد ي

(ّ)

ىذيف البيتيف حيث قاؿ عف األكؿ" :كمف ذلؾ قكؿ مف

اختار إعماؿ الفعؿ الثاني ألنو العامؿ األقرب" كقاؿ عف الثاني" :كمما جاء في معنى إعماؿ األكؿ

قكؿ كثير" ,فكمما كافؽ ابف جني خالؼ آخريف منيـ الفراء الذم ذىب إلى أف العمؿ لكمييما,
فقكلؾ :قاـ كقعد زيد ,فإف " زيدان " مرفكع بالفعميف ,فرد المرادم قكؿ الفراء قائبل" :كالصحيح
ألحدىما" كما رد البغداديكف ما ذىب إليو الفراء بقكليـ" :فإف كاف رفع الفاعؿ بالفعميف فذلؾ ممتنع

ألنا ال نعمؿ فاعبلن فيو فعبلف في مكضع ,بؿ لـ نعمـ شيئان كاحدان ,اسمان مفردان ,كال كممة مفردة عمؿ

فييا عامبلف" ثـ يقكلكف" :فإف كاف قد جعميما كالشيء الكاحد فجعمو إياىما كالشيء الكاحد غير
جائز ألنو ال داللة عميو".

كلكف مما يؤاخذ عميو المرادم في ىذا الباب ىك أنو يبيف أم الفعميف أحؽ بالعمؿ ,كأف

االختبلؼ مكجكد بيف النحاة ىنا كما كضحو – ابف مضاء " في قكليـ :قاـ كقعد زيد – فقاؿ" :فإف
عمقت زيد بالفعؿ الثاني فإف الفراء ال يجيزه ,كالكسائي يجيزه عمى حذؼ الفاعؿ كغيره يجيزه عمى

اإلضمار(ٓ) الذم يفسره ما بعده ,كالدليؿ عمى حذفو قكؿ الشاعر :فإف الفعؿ "جرل" ال فاعؿ لو
ت بًاٍل ًحج ً
اب )ٔ(كصحة مذىب الكسائي قكؿ عمقمة:
كالدليؿ عميو قكلو تعالى :ىحتَّى تىىك ىار ٍ
ى
كما لـ يختمؼ البصريكف كالككفيكف في العمؿ ألحدىما كلكف الخبلؼ بينيما ىك أف
(ٕ)

الككفييف ذىبكا إلى إعماؿ األكؿ

مستشيديف بقكؿ الشاعر:

الخرد ً
الخ ىد ىاال
بًيىا ىي ٍقتى ٍد ىن ىنا ي ي ى

صػ ػ ػ ػ ػ ٍػك انر
ىكقىػ ػ ػ ػ ػ ٍػد ىن ٍغ ىنػ ػ ػ ػ ػػي بًيىػ ػ ػ ػ ػػا ىكىنػ ػ ػ ػ ػ ىػرل يع ي

(ُ)

(ُ)

الخصائص َُِٕ/؛ُُٕ.

(ِ)

البيػػت ألبػػي خ ػراش اليػػذلي فػػي شػػرح أشػػعار اليػػذلييف ّ َُِّ/كال ػكافي بالكفيػػات ُّ ِٕٔ/كاألمػػالي ُُِٕ/

(ّ)

البيت لكثير في ديكانو صِٕٓ كتاج العركس ِٔ ُّٖ/كالمحكـ ُ ُِِ/كالصحاح ٓ. ُِٓٗ/

كالشعر كالشعراء ُ ْْٓ/كالكامؿ ِ. ُّٕ/

(ْ)

الخصائص َُِٕ/؛ُُٕ.

(ٓ)

انظر :ىمع اليكامع ّ ,ٗٔ/كمغني المبيب ٓ ,ّٓٓ/كشرح ابف عقيؿ ُُِٔ/؛ُِٔ .

(ٕ)

انظر :اإلنصاؼ ُٕٗ /؛ْٖ  ,كشرح األلفية ُ.ُٕٖ/

(ٔ)

سكرة ص ّٖ. ِّ/
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كيقكؿ امرئ القيس:

طميب ىق ً
الماؿ
ىكفىاني ىكلى ٍـ أى ٍ ٍ ه
ميؿ م ىف ى

ىفمى ػ ػ ػ ٍػك أ َّ
ألد ىن ػ ػ ػػي ىم ًع ٍي ىش ػ ػ ػ وػة
ىس ػ ػ ػ ىػعي ٍ
ىف ىم ػ ػ ػػا أ ٍ

ً (ِ)

كذىب البصرييف إلي إعماؿ الثاني (ّ) محتجيف بقكؿ الشاعر:
(ْ)
ً
بنك عبد شمس مف مناؼ كىاشـ
كلكػ ػ ػ ػ َّػف نصػ ػ ػ ػػفان لػ ػ ػ ػػك سػ ػ ػ ػػببت كسػ ػ ػ ػػبني
ط انر .)ٓ(كقد رد ابف األنبارم قكؿ الككفييف
غ ىعمى ٍي ًو ًق ٍ
كما احتجكا بقكلو تعالى :ىآتيكنًي أي ٍف ًر ٍ
كاستشيادىـ بشعر امرئ القيس حيث قاؿ" :إنما أعمؿ األكؿ منيما مراعاة لممعنى ألنو لك أعمؿ

الثاني لكاف الكبلـ متناقضان(ٔ) ,كمنو:
جفى ػ ػ ػػكنًي كل ػ ػ ػػـ أىج ػ ػ ػ ي ً
ػبلء إًنن ػ ػ ػػي
ٍ
ى ٍ
ػؼ األىخ ػ ػ ػ ى

لً ىغير ج و
ميمي يم ٍي ًم يؿ
ميؿ مف ىخ َّ
ى

(ٕ)

كمما يؤيد صحة مذىب البصرييف في إعماؿ الثاني استشياد السيكطي بقكؿ الشاعر:
ً (ٖ)
ً
إذا يك ٍنػ ػ ى ً ً
لمكد
ػاحب
ىحفى ى
ًجيا انر فى يك ٍف في ى
ظ ٌ
ػت تيٍرض ػ ػػيو ىكيي ٍرضػ ػ ى
صػ ػ ه
الغ ٍي ًب أ ٍ
ػيؾ ى

بجعؿ "صاحب" فاعبلن "ليرضيؾ" كىك الفعؿ الثاني .
٘ -إعراب األ ما ال ت (:)ٜ

ذىب المرادم إلى عدـ التزاـ النقص في األسماء الستة كاعرابيا بحركات مقدرة في

الحركؼ ,كىذا تأييد لمذىب سيبكيو كجميكر البصرييف ,كما صححو ابف مالؾ كأبك حياف ,كابف
ىشاـ ,أما الكسائي كالفراء فقد ذىبا إلي أنيا معربة مف مكانيف بالحركؼ كالحركات معان ,كىك
مذىب الككفييف(َُ) ,كأف "إعرابيا بالحركؼ تعكيض عما دخميا مف الحذؼ" ,كما أف ىذه "الحركؼ

(ُ)
(ِ)

البيت لمرار األسدم في ديكانو صُّٕ كالكتاب ُ ٕٖ/كاإلنصاؼ ُ ٕٗ/كببل نسبة في المقتضب ْ.ٕٕ/
البيت المرئ القيس في ديكانو صّٗ كىمع اليكامع ّ ٖٗ/كاإلنصاؼ ُ ٕٗ/كالكتاب ُ ٕٗ/كتكضيح المقاصد

ُِِٖ/كببل نسبة في المقتضب ْ. ٕٔ/

(ّ)
(ْ)

انظر :اإلنصاؼ ُٕٗ /؛ْٖ  ,كشرح األلفية ُ. ُٕٖ/

البيت لمفرزدؽ في ديكانو ْْٖ كالكتاب ُ ٕٕ/كاإلنصاؼ ُ ُٖ/كالمقتضب ْ.ْٕ/

كتاج العركس ِْ َْٗ/كالصحاح ْ. ُِّْ/

(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

سكرة الكيؼ ُٖ. ٗٔ/
اإلنصاؼ ُ. ّٖ/

البي ػػت ب ػػبل نس ػػبة فػ ػي ىم ػػع اليكام ػػع ُ ِِّ/كج ػػامع ال ػػدركس العربي ػػة ّ ِْ/كمغن ػػي المبي ػػب ٓ ّٓٓ/كتكض ػػيح

المقاصد ِ ّٓٓ/كاعراب القرآف ُِ. ْْٗ/

(ٖ)

البيت ببل نسبة في جامع الدركس ّ ِٓ/كمغني المبيب ْ ُِّ/كابف عقيؿ ِ. ُّٔ/

كتكضيح المقاصد ِ. َْٔ/

(ٗ)

انظر :تكضيح المقاصد ُُّّ/؛ُّٔ .

(َُ)

انظر :ىمع اليكامع ُُِٔ/؛ُِٕ ,كاإلنصاؼ ُ.ُّ/
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(ِ)

عند األخفش دالئؿ إعراب (ُ) ,كذىب ثعمب الككفي

ىرمة:

أيضان إلى نقص "ىف" مستشيدان بقكؿ ابف
ىف فيما مضى و
ىف ً
عمى و
كىف

(ّ)

هللا أعطػ ػ ػ ػ ػػاؾ فض ػ ػ ػ ػ ػبلن مػ ػ ػ ػ ػػف عطيتػ ػ ػ ػ ػػو

ككذلؾ جعؿ المازني الباء في (أبيؾ) كالخاء في (أخيؾ) حركؼ إعراب كأف "األلؼ كالكاك
(ْ)

كالياء" حركؼ إشباع حدثت عف الحركات ,كبذلؾ يككف مذىب المرادم بصريان

فيما يتعمؽ

بإع ارب األسماء الستة بحركات مقدرة عمى الحركؼ .

أما المتأخركف مػف عممػاء العربيػة ,فقػد ذىػب الزبيػدم إلػى إعرابيػا بػالحركؼ "األلػؼ كالػكاك

كاليػػاء" كذىػػب السػػيكطي إل ػى القػػكؿ" :ففػػي ىػػف الػػنقص كىػػك اإلع ػراب بالحركػػات مستشػػيدان بحػػديث

الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ:

(ٓ)

 -ٙالمفعول معو(:)ٚ

"مف تعزل بعزاء الجاىمية فأعضكه بيف أبيو كال تكنكا"

(ٔ)

.

"ناصب المفعكؿ معو كتقديمو عمى مصاحبو "
ذا النصب ال بالكاك في القكؿ األحؽ

بم ػ ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػ ػػف الفع ػ ػ ػ ػ ػػؿ كش ػ ػ ػ ػ ػػبيو س ػ ػ ػ ػ ػػبؽ

بحث المرادم في ىذا الباب ناحيتيف :األكلى :ال يعمؿ في المفعكؿ معو العامؿ المعنكم

كاسـ اإلشارة ,كحركؼ التشبيو ,كالظرؼ ,كىك في ىذا مكافؽ لسيبكيو الذم ذىب إلي أنو ال ينصبو

العامؿ المعنكم(ٖ) ,كألبي إسحؽ الزجاج إلى أنو منصكب بعامؿ مقدر فقكلؾ :استكل الماء

كالخشبة ,فالتقدير :استكل الماء كالبس الخشبة (ٗ) ,كىك أيضان قكؿ الزمخشرم" :البد لممفعكؿ معو
(َُ)

مف فعؿ أك معناه "

أما الجرجاني فقد ذىب إلى "أف الكاك ىك الناصب لممفعكؿ معو"

المرادم في ىذه المسألة كما خالؼ ثعمبان المستشيد بقكؿ الشاعر:

(ُ)

فخالفو

(ُ)

ىمع اليكامع ُ.ُِٖ/

(ّ)

البيت البف ىرمة في ديكانػو صِِّ كتػاريخ بغػداد ٖ ِِٕ/كخ ازنػة األدب ٕ ِٔٓ/كتػاريخ دمشػؽ ٕ ٕٔ/كىمػع

(ِ)

مجالس ثعمب ُ.ُِ/

اليكامع ُ. ِِْ/

(ْ)

انظر :اإلنصاؼ ُُّ/؛ُْ.

الحديث في مسند اإلماـ أحمد ٓ.ُّٔ/

(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ىمع اليكامع ُ.ُِٗ/
انظر :تكضيح المقاصد ِ.ّٔٔ/
ىمع اليكامع ِ.ُٕٕ/

انظر :اإلنصاؼ ُ ,َِٔ/كالجني الداني ُٓٓ ,كأسرار العربية ُ.ُّٖ/

(َُ)

انظر :أسرار العربية ُ ,ُّٖ/كىمع اليكامع ِ.ُٕٔ/
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ػيك ٍـ
كبنًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي أىبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
فى يك ي
كن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكا أنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتييـ ى

الكٍم ىي ٍتي ًف ًم ىف ال ًطٌ ىحاؿ
اف ي
ىم ىك ى

ً (ِ)

كالتقدير عنده :مع كالناصب ىك الكاك ,الثانية :تقديـ المفعكؿ معو عمى مصاحبو نحك,

استكل كالخشبة الماء ,كىك مذىب الجميكر ,كقد منعو المرادم مخالفان الجميكر ,كابف جني الذم

أجازه(ّ) متمسكان بقكؿ الشاعر:
ً
ً
يم ػ ػ ػ ػ ػ ػةن
ىج ىم ٍعػ ػ ػ ػ ػ ػ ي
ػت ىكفي ٍح ىش ػ ػ ػ ػ ػ ػان غ ىيب ػ ػ ػ ػ ػ ػةن ىكىنم ى

ث ًخص و
ت ىع ٍنيىا بً ىم ٍر ىع ًكل
اؿ لى ٍس ى
ثى ىبل ي ى

(ْ)

لقد عد الجميكر الكاك في ىذا البيت لمعطؼ ألنو معطكؼ عمى " نميمة " كلكنو قدـ لمضركرة(ٓ).

ك أرل المرادم في ناصب المفعكؿ معو بصرم ,فالعامؿ عند البصرييف ىك الفعؿ ,أما الككفيكف فقد

ذىبكا إلى أف المفعكؿ معو منصكب عمى الخبلؼ(ٔ).
 -ٚحرف الجر َب ْم َو(:)ٚ

ذىب المرادم إلي أف ى"بٍموى" اسـ ,يؤيد ما ذىب إليو دخكؿ حرؼ الجر عمييا في قكلو 
في الحديث القدسي" :أعددت لعبادم الصالحيف ما ال عيف رأت كال أذف سمعت كال خطر عمى قمب
(ٖ)

بشر ذخ انر مف بمو ما اطمعتـ عميو"

.

إف ما ذىب إليو المرادم مخالؼ لغيره مف النحاة فقد زعـ األخفش أف " ىبٍموى " حرؼ جر
بمعنى "مف" كذىب الزمخشرل إلى أنيا اسـ فعؿ ,كمصدر بمعنى الترؾ يضاؼ فيقاؿ :بمو زيد,
كأنو قيؿ :ترؾ ز ويد(ٗ) ,كاآلخركف عدكىا في حركؼ االستثناء ,فيي عند الككفييف كالبغدادييف بمعنى
"السيما" نحك ,أكممت العبيد بمو األحرار – أم " السيما األحرار" كقد أنكر البصريكف ذلؾ ألف

"إال" في االستثناء ال تقع مكانيا(َُ).

(ُ)
(ِ)

الجنى الداني ُٓٓ ,كىمع اليكامع ِ.ُٕٕ/
البيت ببل نسبة في ىمع اليكامع ِ ُٕٕ/كالكتاب ُ ِٖٗ/كجامع الدركس ّٕٔ/

كاعراب القرآف ُُ. َّٔ/

(ّ)
(ْ)

انظر :الخصائصِ ,ّّٖ/كىمع اليكامع ِ ,ُٕٖ/كخزانة األدب َُّّ/

البيت ليزيد بف الحكـ في األصكؿ ُ ِّٔ/كخزانة األدب ٗ ُُْ/كببل نسبة في الخصائص ِّّٖ/

كىمع اليكامع ِ. ُٕٗ/

(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

.

انظر :خزانة األدب ّ ,ُُّ/كشرح ابف عقيؿ ِ.َِْ/

انظر :االنصاؼ َُِٔ/؛َِٕ.
انظر :تكضيح المقاصد ِ.َْٕ/
الحديث في رياض الصالحيف ِّّْ/

المفصؿ ُ ,ُٗٔ/كانظر :مغني المبيب ِ ,َِْ/كالجني الدانئِْ.

(َُ)

ىمع اليكامع ِ.َِِ/
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كذىب السكاكي مذىب الككفييف كالبغدادييف بقكلو في باب االستثناء "كىينا كممات

استثنائية ىي" :ليس ,كال يككف ,كبمو أيضان عند االخفش ,كتنصب ما بعدىا ألبتة "(ُ).

أما قطرب فقد ركل رفع ما بعدىا عمى أنيا بمعنى "كيؼ" كقد ركل الرفع كالنصب كالجر في قكؿ

الشاعر:

اجـ ض ػ ػ ػ ػ ػ ً
احيان ىىاماتييػ ػ ػ ػ ػػا
الج ىم ػ ػ ػ ػ ػ ً ى ى
تى ػ ػ ػ ػ ػ ىذ ير ى

(ّ)

ككافقو ابف ىشاـ في جعميا بمعني كيؼ

ؼ ىكأَّنيا لـ تيخم ً
األك َّ
ؽ
ىبٍموى ي

(ِ)

.

 -ٛا ضاف :

أ -إضاف أفعل التفض ل(ٗ):
ذىب المرادم إلى أنيا محضة ألنو ينعت بالمعرفة ,كىك مذىب سيبكيو "كقد نقؿ عف أبك

البقاء ,كالككفييف كجماعة مف المتأخريف كالجزكلى ,كابف أبي الربيع ,كابف عصفكر أف إضافة غير
محضة؛ أل نيا في تقدير االنفصاؿ بالضمير فاعؿ أفعؿ أم أنيا منفصمة بو في الحقيقة كالتقدير
بدليؿ قكليـ مررت برجؿ أفضؿ القكـ ,كلك كانت إضافتو محضة ,لزـ كصؼ النكرة كالمعرفة"(ٓ).

كلك قارنا رأم المرادم بآراء اآلخريف لكجدناه قد خالؼ :ابف السراج ,كالفارسي ,المذيف ذىبا

إلى أف إضافة أفعؿ التفضيؿ غير محضة (ٔ).
(ٕ)

كما ذىب ابف يعيش

إلى ذلؾ أيضان ,يقكؿ" :اعمـ أف أفعؿ ىذه التي يراد بيا التفضيؿ مف

مف اإلضافة المنفصمة غير المحضة ,فبل تفيد تعريفان ,ألف النية فييا التنكيف كاالنفصاؿ لتقديرؾ

فييا "مف".

(ُ) مفتاح العمكـ ُ.َُْ/
(ِ)

البيت لكعب بف مالؾ في ديكانو صِْٓ كتاج العركس ّٔ ّْٓ/كتكضيح المقاصد ّ ُُٕٔ/كبػبل نسػبة فػي

(ّ)

انظر :مغني المبيب َِِْ/؛َِٕ.

في ىمع اليكامع ِ ُِِ/كخزانة األدب ٔ ُُِ/كالجني الداني ِْٓ .

(ْ)

تكضيح المقاصد ِ.ٕٖٕ/

(ٓ)

حاشية الصباف ِ.َْٔ/

(ٕ)

شرح المفصؿ ّ.ْ/

(ٔ)

انظر :حاشية الصباف ِ.َْٔ/
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ب -إضاف مع(ٔ):
فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتح ككسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر لسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػككف يتصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

كمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع فييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا قيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ كنقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

قاؿ المرادم" :مع اسـ لمكاف االصطحاب ,أك كقتو عمى ما يميؽ بالمصاحب كىك مبلزـ

لئلضافة عمى الظرفية " ,فيككف المرادم بذلؾ مكافقان لمذىب سيبكيو في إضافة "مع" ىذه بأنيا اسـ
مبلزـ لئلضافة ,كمخالفان ألبي جعفر النحاس الذم زعـ – كما قاؿ المرادم – أف اإلجماع منعقد
حرفيتيا إذا كانت ساكنة" كقد رد ابف ىشاـ قكؿ النحاس حيث قاؿ" :مع :اسـ بدليؿ التنكيف في

قكلؾ "معان" كدخكؿ الجار في حكاية سيبكيو " مف معؾ " كقراءة بعضيـ( :ىذا ذكر مف معي)
"كأنيا باقية عمى اسميتيا "(ِ) ,كىي عند ربيعة مبنية عمى السككف لتضمنيا معنى حرؼ المصاحبة

كاف لـ يكضع ,فسار بعض المتأخريف كابف ىشاـ عمى مذىب المرادم في جعؿ "مع" اسمان مبلزمان

لئلضافة.

 -ٜنعم و بئس(ٖ):
يذكر المخصكص بالمدح كالذـ بعد الفاعؿ ,كفي إعرابو ثبلثة أكجو:
أ -مبتدأ كالجممة قبمو خبره.

ب -خبر مبتدأ كاجب الحذؼ .

ج -مبتدأ حذؼ خبره .

(ٓ)

قاؿ المرادم" :األكؿ ىك الصحيح ,كبو جزـ سيبكيو"(ْ) ,كىك ما ذىب إليو " الزجاجي

أيضان " .كبذلؾ تككف " نعـ ك بئس " فعميف بدليؿ قكلو ":أف يذكر فاعميما " كما لـ يختمؼ عما
ذىب إليو الكسائي في فعميتيما باتصاؿ الضمير المرفكع بيما لما نقؿ عف العرب قكليـ :نعما
(ٔ)

رجميف ,كنعمكا رجاالن ,إال أف المرادم قد خالؼ آخريف مف النحاة كابف كيساف
(ٕ)

أف المخصكص بالمدح كالذـ بدؿ مف الفاعؿ ,كحكي ابف األنبارل

الذم ذىب إلى أف

عف ثعمب عف سممة عف

الفراء أف إعرابيان بشر بمكلكده فقاؿ" :كهللا ما ىي بنعـ المكلكدة " بدخكؿ حرؼ الجر عمييا,

(ُ)

تكضيح المقاصد ِ.ُٖٔ/

(ّ)

تكضيح المقاصد ِ ,ِِٗ/كانظر :شرح ابف عقيؿ ّ.ُٕٔ/

(ِ)

(ْ)

مغني المبيب ِِّْ/؛ِّّ ,كانظر :ىمع اليكامع ِ.ُٖٔ/

تكضيح المقاصد ِ. ِِٗ/

(ٓ)

الجمؿ في النحك ُ.َُٖ/

(ٕ)

اإلنصاؼ ُ.ٖٕ/

(ٔ)

شرح التصريح عمي التكضيح ِ.ّٖ/
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فاعتبركىا اسمان ,كاذا ما قكرف رأيو بمذىب المدرستيف نجده قد كافؽ البصرييف في فعميتيما كخالؼ
الككفييف الذيف ذىبكا إلي أنيما اسماف مبتدآف(ُ).

ٓٔ -أفعل التفض ل(ٕ):
" مف المصاحبة ألفعؿ التفضيؿ "

ذىب المرادم إلى أف "مف" ىذه تفيد االبتداء كىك مذىب سيبكيو كالمبرد ,كقد خالؼ في

ذلؾ "الناظـ" في شرح التسييؿ الذم ذىب فيو إلى أنيا لمعنى المجاكزة ,كتقديره في "زيد أفضؿ مف
عمرك" جاكز زيد عم انر في الفضؿ ,ثـ قاؿ المرادم" :كأقكؿ :الظاىر ككنيا البتداء الغاية ,كال تفيد

معنى التبعيض كقكؿ المبرد كما رد بو المصنؼ مف أف االبتداء لك كاف مقصكدان لجاز أف يقع
بعدىا "قد" ,قد رد بو " ابف كالد قبمو " ,كليس ببلزـ ألف االنتياء قد يترؾ اإلخبار بو لككنو ال يعمـ,

أك لكنو ال يقصد اإلخبار بو ,كيككف ذلؾ أبمغ في التفضيؿ إذ ال يقؼ السامع عمى محؿ االنتياء,

أما المتأخركف فقد أيدكا ما ذىب إليو المرادم ,منيـ ابف سعيد الذم قاؿ ":يبطؿ ككنيا لمتبعيض
أمراف:

أ -عدـ صبلحية بعض مكضعيا.

ب -ككف المجركر بيا عامان نحك" :هللا أعظـ مف كؿ عظيـ".
ثان اً :من آ ار المرادي في كتابو شرح الت ي ل:

ٔ -ا عراب في اال م والفعل(ٖ):

ذىب المرادم ىنا مذىب البصرييف في أصالة اإلعراب في االسـ كفرعيتو في الفعؿ,

مخالفان الككفييف ,كابف خركؼ فيما ذىبكا إليو ,حيث قاؿ" :مذىب البصرييف أف اإلعراب في االسـ

أصؿ كفي الفعؿ فرع ,كقاؿ الككفيكف إنو أصؿ فييما ,كعف بعض المتأخريف أف الفعؿ أحؽ بو مف

االسـ"(ْ).

قاؿ المرادم" :كالصحيح مذىب البصرييف لما ذكر ,كىك كجكب قبكؿ االسـ بصيغة كاحدة

معاني مختمفة ,كىي :الفاعمية ,كالمفعكلية ,كاإلضافة ,فمكال اإلع ارب ما عممت ىذه المعاني مف

الصيغة ,كذلؾ نحك :ما حسف زيدان بالنصب في التعجب ,كبالرفع في النفي ,كبالجر في االستفياـ,

فمكال اإلعراب لكقع المبس ,كما ضعؼ رأم ابف خركؼ الذم قاؿ ":أكثر األسماء معرب كأكثر

(ُ)

اإلنصاؼ ُ.ٖٔ/

(ِ)

تكضيح المقاصد ِ.ّْٗ/

(ْ)

شرح ابف عقيؿ ُ.ّٕ/

(ّ)

انظر :شرح التسييؿ البف مالؾ ُ.ّٓ-ّّ/
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األفعاؿ مبني ,كالكثرة دليؿ األصالة " ,فرد عميو المرادم بقكلو ":كىك ضعيؼ ألنو قد تكثر الفركع,
كتقؿ األصكؿ ".

أما الككفيكف فقد احتجكا بأف المبس الذم أكجب اإلعراب في األسماء مكجكد في األفعاؿ

في المكاضع نحك" :ال تأكؿ السمؾ كتشرب المبف" بالنصب نيي عف الجمع بينيما ,كبالجزـ فنيي

عنيما مطمقان ,كبالرفع نيي عف األكؿ كاباحة الثاني ,قاؿ المرادم مجيبان عمى احتجاج الككفييف:

"كأجيب بأف النصب عمى إضمار أف ,كالجزـ عمى إرادة ال ,كالرفع عمى القطع ,فمك أظيرت
العكامؿ المضمرة لـ تحتج إلي اإلعراب "(ُ).

ٖ -إظيار ضم ر الرفع بعد فعل الغائب والغائب :
قاؿ المرادم" :ىؿ يجكز إبراز جائز الخفاء ,فيقاؿ(:زيد قاـ ىك) ,كيجعؿ (ىك) فاعؿ (قاـ)

؟ فالجكاب :ال يجكز إظياره إال في مكاضع كالحصر بإال ,كالضمير "ىك" في المثاؿ المذككر

تككيد لمضمير المستكف ,أف الحصر بإال ىك ما حكي عف المبرد أنو أجاز ذلؾ في الشعر كغيره

عمى معنى الحصر ,فقكلؾ :قاـ أنا ,بمعنى :ما قاـ إال أنا ,كالمرادم في ىذه المسألة ال يخرج عف
رأم سيبكيو ,فقد جكز في قكلو تعالى:أىف يي ًم َّؿ يى ىك.)ِ(
كقكلؾ :مررت برجؿ مكرمؾ ىك ككف الضمير فاعبلن (ّ) ,أف إظيار الضمير في الشعر

ىك مذىب كثير مف النحاة منيـ الجرمي الذم قاؿ" :يجكز في الشعر :قاـ ىك ,كقاـ أنا " كبذلؾ

كاف اشتراط المرادم في إظيار الضمير في مكضع الحصر بإال يختمؼ عما ذىب إليو الجرمي,
كاشتراطو ذلؾ ضركرة شعرية ,كىك مع ىذا يؤيد ما ذىب إليو الجرمي بقكلو" :كىك صحيح؛ ألنو
يجكز إقامة المنفصؿ مقاـ المتصؿ لمضركرة ".
ٖ -ا م ا شارة "ذا"(ٗ):
ذىب المرادم إلى أف اسـ اإلشارة "ذا" ثبلثي الكضع ,كما ذىب إليو تأييد لمذىب

البصرييف بقكلو مذىب البصرييف أف –ذا -ثبلثي الكضع ثـ اختمفكا في المحذكؼ فقيؿ :العيف,

كقيؿ :البلـ كىك األظير ألنيا ظرؼ" قاؿ مدلبلن عمى صحة تأييده لمذىب البصرييف" :كيدؿ عمى

(ُ)

انظر :شرح التسييؿ ُِّ/؛ّٕ.

(ِ)

سكرة البقرة ِ.ِِٖ/

(ْ)

انظر :تكضيح المقاصد ُ.َْٓ/

(ّ)

حاشية الصباف ُ ,ُّٗ/كتكضيح المقاصد ُ.ُّْ/
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صحة قكؿ البصرييف أف "ذا" ثبلثي الكضع قكليـ في التصغير "ذييا" بثبلث ياءات(ُ) ,فالذاؿ

كحدىا ليست ىي االسـ كما ذىب إليو الككفيكف .
(ِ)

كذىب األخفش

"ذم" بتشديد الياء ,إال أنيـ
كمف تابعو مف البصرييف إلى أف أصمو ِّ

حذفكا الياء الثانية فبقي (ذل) فأبدلكا مف الياء ألفان لئبل يمتحؽ بػ "كي" ,كذىب بعضيـ إلى أف

األصؿ في – ذا – ذكم – بفتح الكاك ألف باب (شكيت) أكثر مف باب (حييت) فحذؼ البلـ تأكيدان

لئلبياـ كقمبت الكاك ألفان لتحركيا كانفتاح ما قبميا .

تتجمى بصرية المرادم في معارضتو الككفييف فيما ذىبكا إليو مف أف "االسـ ذا – الذاؿ

كحدىا كما زيد عمييا تكثير ليا "(ّ) ,لقد احتج الككفيكف فيما ذىبكا إليو بقكليـ في التثنية "ذاف"

فاأللؼ كالنكف لمتثنية فمـ يبؽ إال الذاؿ ,كأف ألؼ "ذا" عند الككفييف زائدة.

(ْ)

ْ -كمما أيد بو مذىب سيبكيو كجميكر البصرييف ,كركد "إف" بمعنى "نعـ"
إف  ,كرٌبم ػ ػ ػ ػ ػػا
ق ػ ػ ػ ػ ػػالكا كب ػ ػ ػ ػ ػػرت فقم ػ ػ ػ ػ ػػت ٌ

في قكؿ الشاعر:
(ٓ)

فتطربا
ذكر الكبير شبابو ٌ

٘ -كان وأخواتيا(:)ٙ
يظير كاضحان ميؿ المرادم إلى مذىب البصرييف في ىذا الباب كتأييده ليـ في ذىابو إلى:

أ -أنيا ارفعة لبلسـ ناصبو لمخبر ,كالككفيكف ذىبكا إلى أنيا نصبت الخبر كبقي المبتدأ عمى رفعو
فمـ تعمؿ فيو شيئان (ٕ) ,قاؿ المرادم :كالصحيح مذىب البصرييف .

ب -أف الخبر منصكب عمى أنو مشبو بالمفعكؿ ,كقاؿ الفراء منصكب تشبييان لو بالحاؿ ,كعف
الككفييف منصكب عمى الحاؿ (ٖ) ,قاؿ المرادم مؤيدان البصرييف كمخالفان الفراء كالككفييف:

"كالصحيح األكؿ لكركده مضم انر كمعرفة كجامدان كأنو ال يستغني عنو كليس ذلؾ شأف الحاؿ".

(ُ)

اإلنصاؼ ُ.ّٖٓ/

(ِ)

اإلنصاؼ ُ.ّٓٓ/

(ْ)

خزانة األدب ْ.ّٔ/

(ّ)

(ٓ)

اإلنصاؼ ُ.ّٓٓ/
البيت ببل نسبة في خزانة األدب ْ. ّٔ/

(ٔ)

انظر :تكضيح المقاصد ُ.ْٗٗ-ِْٗ/

(ٖ)

انظر:اإلنصاؼ ُ.ُُّ/

(ٕ)

انظر :ىمع اليكامع ُ , ّّٓ/كتكضيح المقاصد ُ.ِْٗ/
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 -ٙل س(ٔ):
اختمؼ النحاة في "ليس" فذىب بعضيـ إلى حرفيتيا كبعضيـ إلى فعميتيا كىك ما ذىب

إليو الجميكر ,كقد عمؿ ذلؾ باتصاليا بالضمائر فقاؿ" :كأما ليس فمكضكعو لمنفي ,كاختمؼ في
فعميتيا فذىب الجميكر إلى أنيا فعؿ – كىك الصحيح – التصاؿ ضمائر الرفع البارزة كتاء التأنيث

الساكنة بيا" كىذا ما ذىب إليو في كتابو "الجنى الداني" مؤيدان سيبكيو رأس المدرسة البصرية ,كابف
بل جامدان ال يتصرؼ ,كما ذىب إلى فعميتيا ابف ىشاـ الذم كضح رأيو بعد أف
مالؾ الذم جعميا فع ن
نقؿ آراء النحاة المتقدميف فقاؿ" :كأما ليس فذىب الفارسي في الحمبيات إلى أنيا حرؼ نفي بمنزلة

ما النافية كتبع ابف ىشاـ في فعميتيا التي قاؿ فييا أبك بكر ابف شقير (ِ)" :كالصحيح أنيا فعؿ

بدليؿ اتصاؿ تاء التأنيث الساكنة بيا .كال تنكر معارضة المرادم لبعض النحاة السابقيف كابف
(ْ)

السراج(ّ) ,الذم ذىب إلي أنيا حرؼ بمنزلة "ما" ,أما اليركم

فقد سمؾ المذىبيف مصححان فعمية

فعمية "ليس" كحرفيتيا فقاؿ" :تككف ليس فعبلن بمنزلة كاف ترفع االسـ كتنصب الخبر ,كتككف حرفان
بمنزلة "ما" نحك :ليس الطيب إال المسؾ – بالرفع كالتقدير :ما الطيب إال المسؾ.

 -ٚز ادة أصبح وأمس(٘):

لـ يؤيد المرادم مف أجاز زيادة غير "كاف" ككقؼ منيـ مكقفان معارضان حيث قاؿ :ال تزاد

مف أفعاؿ ىذا الباب قياسان غير "كاف" خبلفان لمككفييف فإنيـ أجازكا زيادة "أصبح كأمس" في التعجب
كحككا :ما أصبح أبردىا ,كما أمس أدفأىا ,كىذا عند البصرييف نادر ال يقاس عميو,
كما أجاز أبك عمي الفارسي زيادة "أصبح" في قكؿ الشاعر:
ً (ٔ)
كؿ بً ىم ٍش يغكؿ
ػؾ ىك ىش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانًييما
أ ٍ
ىع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ يػد ُّك ىع ٍي ىن ٍي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
ىص ىب ىح ىم ٍش يغ ه
ثـ زيادة "أمس" في قكؿ اآلخر:
ػاذؿ قي ػ ػ ػػكلًي م ػ ػ ػػا ى ً
أ ً
ػأكبي
ى
ى ى ٍ
ىع ػ ػ ػ ى
كي ػ ػ ػػت ف ػ ػ ػ ًٌ

ىكثي انر أ ىىرل أ ٍىم ً
س لى ىد ٍيؾ يذينكبي

(ٕ)

أما الفراء فقد عمؿ زيادة أفعاؿ ىذا الباب بقكلو" :إف ذلؾ جائز إذا لـ ينقض المعنى",

كأجاز بعضيـ زيادة "أضحى" كسائر أفعاؿ ىذا الباب ككؿ فعؿ غير متعد مف غير ىذا الباب إذا

لـ ينقض المعنى ,كىك عارض المرادم ما ذىب إليو ىؤالء النحاة فقاؿ" :كالصحيح أف ذلؾ ال
(ُ)

انظر :الجنى الداني ّْٗ؛ْْٗ.

(ّ)

مغني المبيب ّ.ٓٓٓ/

(ِ)

(ْ)

شرح قطر الندم ُ.ِٖ/

األزىية في عمـ الحركؼ ُ.ُٗٓ/

(ٓ)

انظر :تكضيح المقاصد ُْٗ/؛َُٓ.

(ٕ)

البيت ببل نسبة في ىمع اليكامع ُ ُّٖ/كحاشية الصباف ُ. ُّٖ/

(ٔ)

البيت ببل نسبة في ىمع اليكامع ُ ُّٖ/كحاشية الصباف ُ. َّٖ/
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(ُ)

يجكز" كىك في ىذا تأييد لمذىب اليركم

زائدة مستشيدان بقكؿ الفرزدؽ:
ت بًػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػد ًار قىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػكوـ
فى ىك ٍيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
ػؼ إ ىذا ىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػرٍر ى

الذم لـ يذكر غير زيادة "كاف" بقكلو" :تككف كاف "ممغاة
ىك ًجير و
اف لىىنا – ىك يانكا – ًكرًاـ

(ِ)

"كاف" ىنا زائدة ال اسـ ليا كال خبر عند الخميؿ :كقد رد المبرد ىذا فزعـ أف ليا اسـ كخبر ,اسميا
الكاك التي فييا ,كخبرىا – لنا – التي قبميا كأنو قاؿ" :كجيراف كانكا لنا كراـ".

 -ٛالمعطوف عمى ا م إن (ٖ):
لقد جكز المرادم رفع المعطكؼ عمى اسـ إف ,كلكنو اشترط في جكاز ذلؾ أف يككف االسـ

المعطكؼ بعد خبر إف نحك :إف زيدان قائـ كعمرك كىك مذىب ابف مالؾ

الخبر بإجماع ال قبمو مطمقان خبلفان لمكسائي".

(ْ)

في قكلو ..." :كلكف بعد

كاختمفكا في تكجييو فقيؿ :ىك معطكؼ عمى محؿ اسـ أف ,ألنو كاف قبؿ دخكليا في

مكضع رفع ,كقيؿ :عمى الضمير المستكف في الخبر إف كاف مما يتحمؿ ضمي انر ,كقيؿ :إنو مبتدأ
كخبره محذكؼ ,كقيؿ :عمى محؿ إف كما عممت فيو ,قاؿ المرادم" :كىك الصحيح ,فيك مف باب
(ٓ)

عطؼ الجمؿ ,أك عطؼ المفردات" ,أف ما ذىب إليو المرادم مخالؼ لمذىب الككفييف

جك از العطؼ عمى محؿ إف قبؿ تماـ الخبر.

الذيف

أما الفراء فقد ذىب مذىبان آخر حيث قاؿ" :ال يجكز ذلؾ إال فيما لـ يظير فيو عمؿ إف
(ٔ)

"كزاد الكسائي

شرطان آخر كىك" :يجكز ذلؾ عمى كؿ حاؿ سكاء أكاف يظير فيو عمؿ إف أـ لـ

يظير نحك :إف زيدان كعمرك قائماف ,كانؾ كبكر منطمقاف .

(ُ)
(ِ)

األزىية في عمـ الحركؼ ُ.ُٖٖ/

البيػػت لمفػػرزدؽ فػػي ديكانػػو ِ َِٗ/كتػػاج العػػركس ّٔ ْٕ/كالمحكػػـ ٕ َُٗ/كابػػف عقيػػؿ ُ ِٖٗ/كخ ازنػػة األدب

ٗ ُِٕ/كحاشية الصباف ُ ّٕٖ/كاعراب القرآف َُ. ُٓٓ/

(ّ)

تكضيح المقاصد ُّّٓ/؛ّْٓ.

(ْ)

شرح التسييؿ ِ.ْٕ/

(ٔ)

اإلنصاؼ ُ.ُٖٓ/

(ٓ)

اإلنصاؼ ُ.ُٖٓ/
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ثالثاً :آ ار المرادي في كتابو الجنى الداني:

لقد أكضح المرادم رأيو في بعض المسائؿ النحكية في كتابو "الجنى الداني" بعبارات تدؿ

عمي ما يؤمف بو ,كيؤيده بقكلو( :كالمختار عندم) ,أك(كىك الصحيح) ,أك (كىذا أقرب المذاىب
إلى الصكاب) ...كمف ىذه اآلراء:

ٔ-حذف ىمزة اال تفيام(ٔ):

ذىب قكـ إلى أف حذؼ ىمزة االستفياـ ألمف المبس مف ضركرات الشعر كلك كانت قبؿ

"أـ" المتصمة ,كىك ما ذىب إليو سيبكيو الذم أيده المرادم بقكلو" :كالمختار أف حذفيا مطرد إذا كاف
بعدىا أـ المتصمة لكثرتو نظمان كنث انر ,فمف النظـ قكؿ الشاعر:
(ِ)
الج ٍم ىر أ ٍىـ بًثى ىم ً
اف
ػت ىد ًاري ػ ػ ػ ػان
ًف يك ٍنػ ػ ػ ػ ى
لى ىع ٍمػ ػ ػ ػ يػر ىؾ مػ ػ ػ ػػا أ ٍىد ًرم كا ٍ
بً ىس ٍب وع ىرىم ٍي ىف ى
اء ىعمى ٍي ًي ٍـ أىن ىذ ٍرتىيي ٍـ
كىك كذلؾ مذىب ابف ىشاـ األنصارم ,كفي النثر قراءة ابف محيصف  ىس ىك ي
أى ٍـ لى ٍـ تي ًنذ ٍريى ٍـ )ّ(بيمزة كاحدة ,كذىب األخفش(ْ) إلى جكاز حذفيا في االختيار كاف لـ يكف بعدىا
ي أىف عَّب َّ ً ً ً
ً
يؿ ,)ٓ(كىك ما ذىب إليو
"أـ" كجعؿ منو قكلو تعالى :ىكتًٍم ىؾ ن ٍع ىمةه تى يمُّنيىا ىعمى َّ ٍ ى
دت ىبني إ ٍسرائ ى
ابف ىشاـ في المغني(ٔ) مستشيدان بقكؿ الكميت:
(ٕ)
ً
َّ ً
ب
ب
ػت كمػػا ىشػ ٍػكقان إلػػي البػػيض أى ٍ
طى ًرٍبػ ي
كال لىعبان مني كيذك الش ٍيب ىيٍم ىع ي
طػ ىػر ي

أراد :أك ذك الشيب يمعب .
ٕ -كاف الخطاب(:)ٛ

حرؼ يدؿ عمى أحكاؿ المخاطب كيتصؿ بستة أشياء:
ُ -اسـ إشارة نحك :ذاؾ

ِ -الضمير المنفصؿ الذم في محؿ نصب نحك إياؾ.

(ُ)
(ِ)

الجنى الداني ّْ.
البي ػػت لعم ػػر ب ػػف أب ػػي ربيع ػػة ف ػػي ديكان ػػو صّٗٗ كىم ػػع اليكام ػػع ُّٕٔ/ك كالكت ػػاب ّ ُٕٓ/كج ػػامع ال ػػدركس

ِ ُْْ/كخزانة األدب ُُ ُِِ/كالمقتضب ّ ِْٗ/كببل نسبة في ابف عقيؿ ّ َِّ/كالجنى الدانيّٓ .

(ّ)
(ْ)
(ٓ)

سكرة البقرة ِ.ٔ/

انظر :مغني المبيب ُ.ٕٖ/
سكرة الشعراء ِٔ. ِِ/

(ٔ)

مغني المبيب ُ.ٕٔ/

(ٖ)

الجنى الداني ُٗ؛ّٗ.

(ٕ)

البيت لمكميت في الياشميات صُٓ كىمع اليكامع ِ ِْٖ/كخزانة األدب ْ. ُّّ/
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ً
ت ىعمى َّى ,)ُ(فالكاؼ في ذلؾ
ّ -أرأيت التي بمعنى :أخبًرني كقكلو تعالى:أى ىأىرٍيتى ىؾ ىى ىذا الَّذم ىك َّرٍم ى
حرؼ خطاب ال مكضع لو مف اإلعراب ىذا مذىب سيبكيو(ِ) الذم أيده المرادم بقكلو :كىك
الصحيح ,مخالفان الفراء الذم ذىب إلى أف الكاؼ في أرأيتؾ اسـ في مكضع رفع بالفاعمية ,كالتاء
خطاب ,كمضعفان رأيو بقكلو "كىك ضعيؼ لكجييف":
أ -أف التاء ال يستغنى عنيا بخبلؼ الكاؼ.

ب -أف التاء محككـ بفاعميتيا في غير ىذا الفعؿ بإجماع .

كما استبعد ما ذىب إليو الكسائي مف الكاؼ في "أرأيتؾ" في مكضع نصب بقكلو" :كىك بعيد".
ّ -بعض األفعاؿ نحك ليس ,نعـ ,بئس .

ْ -بعض أسماء األفعاؿ نحك :حييمؾ ,ركيدؾ.
ٓ -بعض الحركؼ مثؿ :بمى ,فنقكؿ :ببلؾ .
ٖ -واو رب(ٖ):
ذىب المرادم إلى أف الجر برب المحذكفة ال بالكاك؛ ألف الكاك أسكة الفاء كبؿ ,كأف الكاك في بيت

الشعر:
ً
ىع ىما ً
رؽ
الم ٍختى ٍ
ىكقىاتًـ األ ٍ
ؽ ىخ ًاكم ي

ىع ً
الخفى ٍؽ
لم ً
بلـ َّ
اع ى
يم ٍشتىبً ًو األ ٍ

(ْ)

الذم استشيد بو المبرد كالككفيكف عمى الجر بالكاك ال برب المحذكفة ,أف الكاك المذككرة

عاطفة إلمكاف إسقاط الراكم شيئان مف أكليا ,كإلمكاف عطفيا عمى ما في نفسو .

إف ما ذىب إليو المرادم مخالؼ لمذىب ثعمب أف الجر بالكاك التي ىي عكض مف رب,
(ٓ)

مؤيد كمكافؽ لرأم الرماني

الذم ذىب إلى الجر برب المضمرة ,قاؿ المرادم" :كيدؿ عمي فسادة

مجيء الجر عمى إضمار رب كال عكض منيا كذلؾ في نحك قكلو:
(ٔ)
ت أى ٍق ً
ضي الحياةى ًم ٍف ىجمىمىو
قفت في طىمىمً ٍو
ًك ٍد ي
ىر ٍسًـ ىد وار ىك ي

(ُ)

سكرة اإلسراء ُٕ.ِٔ/

(ِ)

الكتاب ُ.َِٓ/

(ْ)

البيػ ػػت لرؤبػ ػػة فػ ػػي ديكانػ ػػو َُْ كتػ ػػاج العػ ػػركس ِٓ ِِّ/كالكتػ ػػاب ْ َُِ/كخ ازنػ ػػة األدب َُ ِٓ/كاألصػ ػػكؿ

(ّ)

الجنى الداني ُْٓ.

ِ ّٖٗ/كالعمدة ِ ُِّ/كالجنى الداني ُْٓ .

(ٓ)
(ٔ)

معاني الحركؼ ُ.ُٔ/

البيػػت لجميػػؿ بػػف معمػػر فػػي ديكانػػو ُٖٗ كتػػاج العػػركس ِٖ ِِِ/كاإلنصػػاؼ ُ ِّّ/كمغنػػي المبيػػب ِِْٔ/

كىمع اليكامع ِ ِْٗ/كتكضيح المقاصد ِ ٕٕٔ/كببل نسبة في ابف عقيؿ ّ ّٖ/كالجنى الداني ْٓٓ .
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(ُ)

كلك تتبعنا المرادم إلى جانب المدرستيف لرأيناه نكاه يؤيد البصرييف

في أف كاك رب ال

تعمؿ كانما العمؿ لرب مقدرة ,كىذا ما دفع األنبارم إلى فساد ما ذىب إليو الككفيكف أنيا تضمر
بعد بؿ كقكؿ الشاعر:
...

...

...
(ّ)

فت
الح ىج ٍ
اء ىكظى ٍي ًر ى
ىب ٍؿ ىج ٍكًز تىٍييى ى

...

حيث قاؿ بعد أف ذكر بيت امرئ القيس:

كما ىك رأم ابف ىشاـ
و
الب ٍح ًر ٍأر ىخي يس يدكلىوي
كليؿ ىك ىم ٍك ًج ى

(ِ)

اع الييم ً
كـ ىلي ٍبتىمًي
ىع َّ
مي ٍ
بأنك ً ي

(ْ)

"ال تدخؿ كاك رب إال عمى منكر ,كال تتعمؽ إال بمؤخر ,كالصحيح أنيا كاك العطؼ".
ٗ -أل(٘):
كضح المرادم ما يككف حرؼ التعريؼ فقاؿ :أؿ :اسمية كحرفية ,فاالسمية ىي :أؿ
المكصكلة ,كما سكم ذلؾ مف أقساميا فيك حرؼ ,منيا :أف تككف حرؼ تعريؼ ,كمذىب سيبكيو
أنو حرؼ ثنائي كىمزتو ىمزة كصؿ" ,فالبلـ كحدىا ىي حرؼ التعريؼ عند سيبكيو"(ٔ).

قاؿ المرادم :كىك أقرب المذاىب إلى الصكاب ,كقكفان مع ظاىر المفظ كىك بذلؾ مؤيد

لسيبكيو كمخالؼ لمخميؿ الذم "ذىب إلى أنو حرؼ تعريؼ ثنائي ,كىمزتو ىمزة قطع لكثرة

االستعماؿ(ٕ) ,فيك "أؿ" عند الخميؿ(ٖ) ,كىك أيضان مذىب ابف كيساف ,كابف جني .

كما نقؿ المرادم رأم ابف مالؾ الذم اختار مذىب الخميؿ ,فمف جعؿ حرؼ التعريؼ ثنائيان

كىمزتو أصمية عبر عنو "أؿ" ,كمف جعؿ حرؼ التعريؼ البلـ كحدىا عبر عنيا بالبلـ ,قاؿ :كفي
كتاب سيبكيو التعبير باألمريف كلكف األكؿ أقيس .

(ُ)
(ِ)

(ّ)
(ْ)

اإلنصاؼ ُ. ِِّ/
البيت لسؤر الذئب في تاج العركس ِّ ُُٕ/كالبحر المحيط ِ ُِٖ/كاإلنصاؼ ُ ِّْ/كصدر البيت :
ت . ... ... ... ...
قد ىعفى ٍ
ىدا انر لً ىس ٍم ىمى ىب ٍع ىد ىح ٍك وؿ ٍ
مغني المبيب ّْٖٔ/؛ّٕٖ.

البيػػت المػػرئ القػػيس فػػي ديكانػػو صُٖ كتػػاريخ بغػػداد ٗ ِْٓ/كطبقػػات فحػػكؿ الشػػعراء ُ ٖٓ/كجػػامع الػػدركس

ّ ُّٗ/كتكضيح المقاصد ِ ٕٕٓ/كاعراب القرآف ْ. ُٕٔ/

(ٓ)

الجنى الداني ُِٗ؛ُّٗ.

(ٔ)

شرح قطر الندم ُ ُُِ/كانظر :معاني الحركؼ ٓٔ.ٔٗ-

(ٖ)

شرح قطر الندم ُ ُُِ/كمعاني الحركؼ ُ.ٔٗ/

(ٕ)

معاني الحركؼ ُ. ٔٗ/
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أما السيكطي مف المتأخريف ,فقد نقؿ ما ذىب إليو المبرد ,كىك رأم بعيد عف الصكاب حيث

قاؿ" :ذكر المبرد في كتابو المسمي بػ "الشافي" :أف حرؼ التعريؼ اليمزة المفتكحة كحدىا كضـ
البلـ إلييا لئبل يشتبو التعريؼ باالستفياـ (ُ)".

٘ -إذن(ٕ):
قاؿ المرادم" :مف شركط نصب الفعؿ المضارع أال يفصؿ بيف "إذف" كالفعؿ بفاصؿ غير
(ّ)

القسـ ,كبذلؾ عارض في ىذه المسألة ما أجازه ابف عصفكر
أكرمؾ .

مف الفصؿ بالظرؼ نحك :إذف غدان

كابف بابشاذ مف الفصؿ بالنداء كالدعاء نحك :إذف يا زيد أحسف إليؾ ك"إذف يغفر هللا لؾ
يدخمؾ الجنة " ,كالكسائي مف الفصؿ بمعمكؿ الفعؿ ,مكضحان رأيو بالرد كالمعارضة حيث قاؿ

المرادم" :لـ يسمع شيء مف ذلؾ ,فالصحيح منعو" كىك في ىذا مكافؽ لما ذىب إليو" ابف ىشاـ"
الذم قاؿ :إذا فصؿ بغير القسـ فبالرفع ال بالنصب (ْ).
َن
 -ٙأ َّ

(٘)

المفتوح اليمزة:

كضح المرادم ما تككف عميو "أف" مؤيدان سيبكيو كالمبرد كالفراء حيث قاؿ" :اختمؼ في

المفتكحة اليمزة فقيؿ ىي فرع لممكسكرة كىك مذىب سيبكيو كالمبرد في المقتضب ,كابف السراج في
األصكؿ ,كلذلؾ قاؿ ىؤالء في "أف" كأخكاتيا :األحرؼ الخمسة ,كلـ يعدكا أف المفتكحة ألنيا فرع
كىك مذىب الفراء ,كقيؿ :ىما أصبلف ,قاؿ المرادم :كالصحيح األكؿ كيدؿ عمى صحتو أكجو:
أ -أف الكبلـ مع المكسكرة جممة غير مؤكلة بمفرد.

ب -أف المكسكرة مستغنية بمعمكليا عف زيادة بخبلؼ المفتكحة.

ت -أف المفتكحة تصير مكسكرة بحذؼ ما تتعمؽ بو ,كال تصير المكسكرة مفتكحة إال بزيادة
كالمرجكح إليو بحذؼ أصؿ .

ث -المكسكرة كممة مستقمة كالمفتكحة كبعض اسـ .

(ُ)
(ِ)

شرح الرضي عمي الكافية ِ.ََٓ/
انظر :الجنى الداني ِّٔ؛ّّٔ.

(ّ)

مغني المبيب ُُُٗ/؛َُِ.

(ٓ)

الجنى الداني َِْ؛َْْ.

(ْ)

انظر :مغني المبيب ُ.ُُٖ/
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(ٔ)

"-ٚمنذ"

ب ط ال مركب :

كمما ذىب إليو مؤيدان لممذىب البصرم القكؿ بأف (منذ) بسيطة "كىك الصحيح" مخالؼ

بذلؾ الككفييف الذيف قالكا :إنيا مركبة .
رابعاً :آراؤه في المصطمحات النحو :

المصطمحات النحكية كثيرة متعددة تعرؼ بألفاظيا كمسمياتيا أبكاب النحك كمسائمو ,حيث

ال يكفي اإللماـ بيا في فصؿ مف أبكاب رسالة ,كليذا اقتصر في الحديث عنيا عمى أبكاب
معدكدة ,فاخترت مف المرفكعات" باب المبتدأ كالخبر ,كباب الفاعؿ "كمف المنصكبات" المفعكؿ لو,

االستثناء ,الحاؿ ,التمييز" كمف المجركرات "باب اإلضافة" متبعان تمؾ المصطمحات مف عصر

سيبكيو إلى زمف المرادم في مجمكعة مف مصنفات العمماء كسيبكيو ت ِٖٓىػ في الكتاب ,كابف
السراج ت ُّٔىػ في األصكؿ ,كالزجاجي ت ِّٓىػ في الجمؿ ,كالفارسي ت ّٕٕىػ في

اإليضاح ,كالزمخشرل ت ّٖٓىػ في المفصؿ ,كابف األنبارم ت ٕٕٓىػ في اإلنصاؼ ,كابف

عصفكر ت ٗٔٔىػ في المقرب ,كابف مالؾ ِٕٔىػ في التسييؿ كابف الناظـ في شرحو أللفية كالده,

كأبي حياف ت ْٕٓىػ في االرتشاؼ كابف ىشاـ ت ُٕٔىػ في المغني كأكضح المسالؾ .

لقد كاف القصد مف ذلؾ بياف اختبلؼ النحاة في تسميتيا مف جية ,كمكقؼ المرادم فيما

استعممو منيا إلى جانب اصطبلحات المتقدميف مف جية أخرل .
االبتدا :

سماه سيبكيو (ِ)ت َُٖىػ باب (المسند كالمسند إليو) ,أك المبتدأ كالخبر كما ذىب المبرد,

كابف السراج ,كالزجاجي ,كالفارسي ,كالزمخشرل إلى أنو المبتدأ كالخبر ,أك المسند ,كالمسند إليو.

كذىب سيبكيو إلى اصطبلح آخر فقد سمي الخبر" :مبني عمى مبتدأ " بدليؿ قكلو(ّ)" :ىذا باب

يككف المبتدأ فيو مضم انر ,كيككف المبني عمى المبتدأ مظي انر".
(ْ)

أما أبك حياف

فقد سمى المبتدأ بػ" المحككـ عميو بقكلو :الخبر ىك التابع المحدث بو عف االسـ

المحككـ عميو عمى سبيؿ اإلسناد" ,كىناؾ حاالت إعرابية تتعمؽ بالخبر منيا:
(ٓ)

ُ -ذىب ابف عصفكر

(ُ)
(ِ)

انظر :الجنى الداني َُٓ.
الكتاب ُِّ/؛ِ.ُِٔ/

(ّ)

الكتاب ِ.ُُّ/

(ٓ)

المقرب ُ.ٖٓ/

(ْ)

يد قائمان .
إلى أنو قد يغني عف الخبر حاؿ تسد مسده نحك :ز ه

االرتشاؼ ْ.َُٖٓ/
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ِ-كقاؿ ابف مالؾ (ُ) :ال يغني عف الخبر ظرؼ الزماف .

ّ -كذىب ابف السراج إلى أف الظرؼ كالمجركر قسـ برأسو كليس مف قبيؿ المفرد كال مف قبيؿ
الجممة

(ِ)

.

كقد عارض المرادم

(ّ)

ابف السراج فيما ذىب إليو فقاؿ" :يقسـ الخبر إلي قسميف مفرد

كجممة خبلفان البف السراج في إثباتو ثالثان ال مفردان كال جممة ,كىك الظرؼ كالجار كالمجركر ".
كما ذىب المرادم إلي تسميو ىذا الباب بالمبتدأ كالخبر(ْ) ,كتسمية الخبر بالمسند

(ٓ)

كلـ يخرج

عمف سبقو في تقسيـ الخبر إلى مفرد كجممة ,كالى جامد كمشتؽ ,كالجامد فارغ(ٔ) ,أم :فارغ مف
الضمير فبل يتحممو خبلفان لمكسائي .
الفاعل:
"ذىب المبرد

(ٕ)

إلى "أف الفاعؿ كالفعؿ بمنزلة االبتداء كالخبر" نفيـ مف ذلؾ أف الفاعؿ

عنده ىك المسند إليو ,كالفعؿ ىك المسند ,كىك ما ذىب إليو الفارسي(ٖ) ,كالزمخشرم
(َُ)

عصفكر

(ٗ)

".
(ُُ)

أما أبك حياف

فقد أكضحو بما جاء بو المبرد عف تعريؼ كاصطبلح ,فقاؿ :ذىب قكـ

إلي أف الفاعؿ ارتفع بشبيو لممبتدأ ,كسماه المرادم

لممفعكؿ أك جار مجراه.

(ُ)

انظر :شرح التسييؿ ُ.ُِٖ/

(ِ)

شرح ابف عقيؿ ُ.ُُِ/

(ْ)

تكضيح المقاصد ُ.َْٕ/

(ّ)

(ٓ)

تكضيح المقاصد ُ.ْْٕ/
تكضيح المقاصد ُ.َْٕ/

(ٔ)

تكضيح المقاصد ُ.ْٕٕ/

(ٖ)

اإليضاح َُُُ/

(ٕ)

(ٗ)

المقتضب ُ.ُْٔ/

المفصؿ في صنعة االعراب ُ.ّٖ/

)َُ(

انظر :المقرب ُ.ّٓ/

)ُِ(

تكضيح المقاصد ِ.ّٖٓ/

)ُُ(

كابف

انظر :االرتشاؼ ْ.َُِّ/
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(ُِ)

بالمسند إليو فعؿ تاـ مقدـ غير مصكغ

المفعول لو:
ذىب النحاة إلي تسميتو بالمفعكؿ لو ,كلـ يسمكه بالمفعكؿ ألجمو ,كلـ يذكره بيذا االسـ إال

ابف ىشاـ(ُ) الذم سماه بالمفعكؿ ألجمو كالمفعكؿ مف أجمو ,أما ابف مالؾ

(ِ)

فقد شبيو بالمفعكؿ بو

بو حيث قاؿ" :ينصبو مفيـ الحديث نصب المفعكؿ بو المصاحب في األصؿ حرؼ جر" ,كلك قارنا

رأم المرادم

(ّ)

في ىذا الباب بآراء مف سبقكه مف النحاة نجده ال يختمؼ عنيـ في ىذا االصطبلح

فقد سماه بػ" المفعكؿ لو ".
اال تثنا :

(ْ)

لقد سمي سيبكيو

المستثنى منو باسـ "المستثنى فيو ,كأطمؽ عميو اسـ البدؿ ,فيقكؿ" :ىذا

"ىذا باب ما يككف فيو المستثنى فيو بدالن مما نفي ما أدخؿ فيو نحك" :ما أتاني أحد إال زيد" جعمت

المستثنى بدالن مف األكؿ ,كشبيو ابف السراج
(ٔ)

أما ابف عصفكر

الناظـ ,لكننا نجد المرادم

(ٕ)

(ٓ)

بالمفعكؿ إذا أتى بعد استغناء الفعؿ بالفاعؿ .

فقد سمى المستثنى منو باسـ "المخرج منو" كىذا ما ذىب إليو ابف

يسمي المستثنى منو "مخرج" كليس "مخرج منو" كما ىك الحاؿ عند ابف

ابف الناظـ كابف عصفكر ككضح ابف الناظـ مصطمح االستثناء المفرغ كىك أف يككف المستثنى منو

مقد انر في قكة المتطرؼ بو نحك :ما قاـ إال زيدان ,كالتقدير :ما قاـ أحد إال زيد .

أما فيما يتعمؽ األمر باالستثناء المنقطع فقد ذىب إليو ابف السراج(ٖ) ,كالزمخشرم(ٗ) ,كابف
(َُ)

كابف مالؾ

كسار عمى مذىبيـ المرادم

(ُُ)

كما جعمو بدالن إذا تقدـ عمى المستثنى منو .

)ُ( أكضح المسالؾ ِ. ِِٓ/
)ِ(

انظر :شرح التسييؿ ِ.ُٖٗ/

)ّ(

تكضيح المقاصد ِ.ْٔٓ/

)ْ(

الكتاب ِ.ُُّ/

)ٓ(

انظر :األصكؿ في النحك ُ.َِٔ/

)ٔ(
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

انظر :المقرب ُٔٔ؛ُٕٔ.
تكضيح المقاصد ِ.ِٔٗ/
األصكؿ في النحك ُ.َِٗ/
المفصؿ ُ.ٗٔ/

(َُ)
(ُُ)

األصكؿ في النحك ِِٖٓ/؛ِٖٔ.
انظر :تكضيح المقاصد َِِٕ/؛ُِٕ.
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الحال:
المبرد

(ُ)

لقد ذىب عمماء النحك في مصطمح الحاؿ مذاىب شتى ,كقد تتبعتيا عندىـ فكجدت
يسميو مفعكالن فيو فيقكؿ" :ككذلؾ الحاؿ ىي مفعكؿ فييا" كقاؿ في مكضكع آخر(ِ)" :ىذا

باب مف المفعكؿ كلكنا عزلناه مما قبمو ألنو مفعكؿ فيو ,كىك الذم يسميو النحاة الحاؿ" كىك ما

ذىب إليو الفارسي(ّ) ,كما شبيو الفارسي في مكضع آخر بالتمييز فقاؿ(ْ)" :كفي الحاؿ شبو مف

التمييز ألنو مبيف إلبياـ ,فقكلؾ جاء زيد راكبان فإف راكبان يبيف اإلبياـ كما في التمييز فمذلؾ كاف

الحاؿ نذكره كما ىك في التمييز".
(ٓ)

أما الزمخشرم

فقد شبيو بالمفعكؿ كىك ما ذىب إليو البصريكف مف حيث إنيا فضمة

كشبيو بالظرؼ مف حيث إنيا مفعكؿ فييا ,كالحاؿ مفعكؿ مطمؽ عند األخفش ,كالمبرد(ٔ) ,كالعامؿ

في كؿ منيا فعؿ محذكؼ ىك الحاؿ .

أما مف حيث الحاؿ المؤكدة كالمؤسسة كالمبينة ,فقد ذىب النحاة فييا مذاىب كثيرة ,فسماىا

سيبكيو بالحاؿ المؤكدة ,كىك ما ذىب إليو الزمخشرم(ٕ) ,كابف الناظـ ,كأبك حياف (ٖ) ,كابف

ىشاـ(ٗ) ,كذىب ابف الناظـ إلى القكؿ بأنيا حاؿ مؤسسة أك مؤكدة ,كحاؿ غير مؤكدة ,كحاؿ منتقمة
(َُ)

منتقمة مشتقة ,كحاؿ جامدة كسماىا ابف ىشاـ

في المغني مقصكدة كمكاطئة "بحسب قصدىا

لذاتيا ,كالمكاطئة بيا ,كالى مقارنة كمقدرة كمحكية بحسب الزماف ,كحاؿ منتقمة نحك :جاء زيد

راكبان ,كغير منتقمة نحك (ىك الحؽ مصدقان) ,كالى ىذا ذىب الفارسي(ُُ) ,كأبك حياف(ُِ) ,كابف
(ُّ)

ىشاـ

(ُ)
(ِ)

.

المقتضب ْ.ِٗٗ/
المقتضب ْ.ُٔٔ/

(ّ)

اإليضاح ُُُٕ/

(ٓ)

المفصؿ ُ.ٖٗ/

(ْ)

(ٔ)

اإليضاح ُُِٕ/
شرح التسييؿ البف مالؾ ِِّٕ/؛ِّٖ.

(ٕ)

المفصؿ في صنعة اإلعراب ُ.ِٗ/

(ٗ)

مغني المبيب ٓ.ِْْ/

(ٖ)

االرتشاؼْ.ُُٓٔ/

(َُ)

مغني المبيب ٓ.ِْٕ/

(ُُ)

اإليضاح ُُّٕ/

(ُّ)

مغني المبيب ٓ.ِْٗ-ِْٕ/

(ُِ)

انظر :االرتشاؼ ُُْٓٔ/؛ُِٔٓ .
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أما المرادم

(ُ)

فمـ يذىب إلى تشبيو الحاؿ بالتمييز ألف الحاؿ في تقدير "في" كالتمييز
(ِ)

" أم

يقدر بػ (مف) ,إال أنو ذىب إلى أف الحاؿ منتقمة "أم غير مبلزمة لصاحبيا" كحاؿ مشتقة
(ّ)
ؽ ًٍ
ض ًعيفان ,)ْ(كحاؿ غير
مصكغة مف المصدر"كحاؿ الزمة
نحك :قكلو تعالى  :ىك ًخمي ى
اف ى
نس ي
اإل ى
(ٓ)
ً
و
ً
فركٍا ىج ًميعان ,)ٔ(كالحاؿ المنتقمة عند المرادم
مشتقة
فركٍا ثيىبات أى ًك ان ي
نحك قكلو تعالى :فىان ي

ضرباف :مبينة كمؤكدة ,ثـ حاؿ جامدة مؤكلة بالمشتؽ نحك :بعتو يدان بيد.
التم ز:
ذىب ابف السراج
(ٗ)

التمييز(ٖ) ,كالتفسير

(ٕ)

إلى تسميتو بػ"المفسر بدليؿ قكلو ... :كيصمح أف يككف مفس انر ,كسماه

بقكلو" :ككما ال يجكز تقديـ ما نصب عمى التفسير ..إلى أف يقكؿ" :ألف

المفسر ال يككف إال نكرة "(َُ) ,كىك ما ذىب إليو ابف الناظـ .
(ُِ)

أما المبرد(ُُ) ,كالزمخشرم

(ُّ)

كأبك حياف

فقد أطمقكا عميو اسـ ,التبييف ,كالتفسير,

كالمميز ,كالمبيف ,كالمفسر ,كىذا ما ذىب إليو المرادم فسماىا(ُْ) :بالتمييز ,كالمبيف ,كالمفسر,
كبذلؾ لـ يخالؼ ما ذىب إليو الحاؿ في اصطبلحاتو لمتمييز .

(ُ)
(ِ)
(ّ)

تكضيح المقاصد ِ.ِٔٗ/
تكضيح المقاصد ِ.ّٔٗ/
تكضيح المقاصد ِ.ّٔٗ/

(ْ)

سكرة النساء ْ.ِٖ/

(ٔ)

سكرة النساء ْ.ُٕ/

(ٓ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

تكضيح المقاصد ِ.ّٔٗ/
األصكؿ ُ.ِِٓ/
األصكؿ ُ.ِِْ/
األصكؿ ِ.َِّ/

(َُ)
(ُُ)

األصكؿ ِ.َِّ/
المقتضب ّ.ِّ/

(ُِ)

المفصؿ ُ.ّٗ/

(ُْ)

انظر :تكضيح المقاصد ِِٕٔ/؛ِٕٕ.

(ُّ)

االرتشاؼ ْ.ُُِٔ/
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ا ضاف :

(ُ)

يطمؽ سيبكيو

اإلضافة عمى النسبة فيقكؿ :ىذا باب اإلضافة كىي النسبة ,كىك ما ذىب

إليو أبك حياف(ِ) ,حيث قاؿ :في اصطبلح النحاة تطمؽ اإلضافة عمى النسبة ,كما نقؿ المرادم

(ّ)

مف االرتشاؼ قكلو شيخو أبي حياف :كالذم أذىب إليو أف اإلضافة تفيد االختصاص ,كليس عمى

تقدير حرؼ.

كاإلضافة عند الفارسي

(ْ)

محضة كغير محضة ,كغير المحضة ىي ما نكل فيو
(ٓ)

االنفصاؿ ,كىذا ىك مذىب ابف عصفكر

.

(ٔ)

أما اإلضافة المحضة فيي بمعنى البلـ ,كبمعنى مف ,كزاد الككفيكف

عند نحك :ىذه ناقة رقكد الحمب أم :عند الحمب.
(ٕ)

كعند ابف مالؾ

بمعني في كمف كالبلـ ,كاإلضافة عند الزمخشرم
(ٗ)

ذىب إليو ابف مالؾ ,كالمرادم

كىي عنده محضة كغير محضة .

(ٖ)

لفظية كمعنكية ,كىذا ما

*جدول مخص ما بق من المصطمحات النحو ب ن المدر ت ن والمرادي:

اصط حات البصر ن

اصط حات الكوف ن

البدل

الترجم

الصف

النعت

الظرف
الجر

المصروف وغ ر المصروف
المتعدي

العطف

الضم ر والمضمر
(ُ)
(ِ)

(ٓ)

المقرب ُ.َِٗ/

الواقع

الن ق

الكنا

والمكني

اإليضاح َُُِ/

االرتشاؼ ْ.ََُٖ/

(ٕ)

شرح التسييؿ ّ.ُِِ/

(ٗ)

تكضيح المقاصد ِ.ٕٖٕ/

(ٖ)

المجرى وغ ر المجرى

االرتشاؼ ْ.ُٕٗٗ/

(ّ)

(ٔ)

الخفض

الكتاب ّ.ّّٓ/
تكضيح المقاصد ُ.َِّ/

(ْ)

الصف أو المحل

المفصؿ ُ.ُُّ/
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اإلضافة بمعنى

المرادي
النعت
البدل

الظرف
الجر

المصروف وغ ر المصروف
المتعدي

العطف

الضم ر والمضمر

ا م الفاعل

الفعل الدائم

والبنا

والبنا

ا م الفعل
التم ز

عند الكوف ن ىو الفعل

ا م الفعل

المف ر

التم ز

ن تنتج أن المرادي م ل إلى ا تخدام المصطمحات البصر

كتبو موضوع الد ار

ا م الفاعل

.
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البنا

وذلك من خ ل تتبع ىذه ا ار في

م حق بميجات العرب
ٔ -ال من:

إف أىؿ اليمف يختمفكف عف سائر سكاف شبو الجزيرة العربية في مبلمحيـ الجسدية ,فضبلن

عف بيئتيـ االجتماعية ,كىناؾ عامبلف آخراف جعبل أىؿ اليمف منذ العيكد المبكرة لئلسبلـ يحسكف

بتميز ببلدىـ ,ذكرل عظمة حضارة جنكب الجزيرة ما زالت حية ,كاف معالميا ما زالت ماثمة ,كاف
قسمان كبي انر مف أىميا ما زالكا يتكممكف لغة اختبلفيا ممحكظ عف العربية ,تسمى الحميرية ,التي يسكد

اعتقاد شعبي بأنيا ىي بذاتيا لغة نقكش أقياؿ اليمف ,كاف اآلثار اليمانية تثير فخ انر قكميان في

نفكسيـ ,كمف الكممات الشائعة في الميجة اليمنية أك الحميرية :إيـ :الشيطاف ,عيكـ :عمبلؽ,
إيماه :رعب ,حصب أم حطب النار ,خشؼ أم الخزؼ السميؾ كسميت باليمف لتيامنيـ إلييا كقيؿ
نظ انر ألف الكعبة مربعة ال يميف ليا كال يسار (ُ).

ٕ -حم ر:
حمير أخك كيبلف فمف أكالد حمير اليميسع كمالؾ ,كمف قبائؿ حمير يحضب كالمساكرة

كالعمالقة كاألشمكس كأيضان مف قبائؿ حمير األشعكب كالقضاىب كالشراعب ,كاف العرب ال يعرفكف
إال القميؿ مف المعمكمات عف حمير ,كأكؿ مف ذكرىا بمني باعتبارىا أحد الشعكب التي شممتيا حممة
أكليس جالكس العسكرية ككجدىا أكبر شعكب جنكب الجزيرة العربية ,كقد جعؿ بطميمكس مساكنيـ

في المكاف المسمى اليكـ محمية عدف كجنكب اليمف ,كبالنسبة لكتاب العرب فإنيـ يعتبركف كؿ
عربي جنكبي حميريان ,دكف شؾ ألنو في أثناء فتره انتشار اإلسبلـ كاف ىذا التعبير جاريان بيف أىؿ

اليمف ,كبالنسبة لميمذاني فإف الحميرية كانت حية كلغة شائعة(ِ).
ٖ -األزد:

قبائؿ األزد ست كعشركف قبيمة يجمعيا جميعيا األزد كىي :جفنة كغساف كاألكس كالخزرج
كخزاعة كمازف كبارؽ كألمع كالحجر كالعتيؾ كراسب كغامد ككالية كثمالة كليب كزىراف كدىماف

كالحداف كشكر كعؾ كدكس كفيـ كالجياضـ كاألشاقر كالقسامؿ كالفراىيد ,كىناؾ مشكمة خاصة
تتمثؿ في كجكد قبيمتيف لؤلزد ىما :أزد السراة ( أزد شنكءة ) كأزد عماف كالميجة العمانية المعاصرة

تماثؿ تمؾ التي في اليمف ,كلدينا ثبلث كممات مشتركة بيف الميجتيف العمانية كاليمانية ىي :العنب

(ُ)
(ِ)

انظر :معجـ البمداف ٓ|ْْٕ كالميجات العربية القديمة ٕٓ. ٕٖ-
انظر :طرفة األصحاب في معرفة األنساب ُِ ك الميجات العربية القديمة َُٕ؛َُٖ.
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بمعني الخمر كالخمر بمعني العنب ككذلؾ فتح ,كقاؿ األخفش يقاؿ لئلكاـ في ببلد األزد أزد السراة

آؿ قراس لكثرة ثمجيا (ُ).
ٗ -لخم:

مف كيبلف ,كىـ أكالد عريب بف زيد بف كيبلف كلخـ كجذاـ إخكاف كىـ ابنا عدم بف

الحارث بف مرة بف أدد بف زيد بف عمرك بف عريب بف زيد بف كيبلف ,فبطكف لخـ الداريكف كبنك

راشدة كبنك نمارة كبنك حدس كىي قبيمة عظيمة في لخـ كمنيـ بنك المنذر ممكؾ الحيرة ,كبطكف

جذاـ أفصى كغطفاف ابنا حراـ بف جذاـ فيذه جميعيا قبائؿ لخـ كجذاـ(ِ).
٘ -ىذ ل:

مع أنيا قبيمة كبيرة ,إال أف دكرىا كاف صغي انر في األحداث السياسية كالثقافية في القركف

اإلسبلمية األكلى :كلكف ليجتيـ نالت عناية كبيرة مف المغكييف ,كقد بقي ديكاف شعرىـ دكف أشعار

سائر القبائؿ ,مع أنيـ لـ يقدمكا شعراء مف الطبقة األكلى ,كقد ألؼ ابف جني كتابان خاصان بأشعار
ىذيؿ كقد ضاع لسكء الحظ ,كدكف شؾ كاف اىتمامو األكؿ منصبان عمى المغة :كليذيؿ صيت ىك
أنيا ,بصكرة خاصة ,تتكمـ لغة عربية سميمة فصيحة ,كفي الحقيقة ,يبدك أف ليجتيـ قد تأثرت

بميجات شرؽ الجزيرة بصكرة أكبر مف أية ليجة في غرب الجزيرة ,كىذا يشير إلي االتصاؿ غير
المحدكد بشرؽ الجزيرة ,ككجكد شعر ىذيؿ الجاىمي ,غير المشككؾ فيو ,بالعربية الفصحى يصب

في االتجاه نفسو ,كتعتبر ليجة ىذيؿ ضمف ليجات غرب الجزيرة(ّ).
 -ٙقضاع :

قبائؿ قضاعة الكبار كيقاؿ ليـ بنك الحاؼ بف قضاعو كىـ ثبلثة :بنك عمراف كبنك عمرك
كبنك أسمـ بضـ البلـ كلكؿ كاحد مف ىؤالء بطكف ,فبطكف عمراف جرـ كراسب كسميح كتزيد ككمب

كتنكخ كالقيف كحبيش كالبرؾ ككبرة  .كبطكف عمرك نيد كبمي كخكالف كجيداف كمجيد كميدة كحي

بكسر الحاء ككادعة كعبدؿ كاألقارع كجنارة كالكحؿ ,كىـ خمؼ البحر ,كسعد كرشداف كاألزمع

كىانل كرازح كسنحاف ,كبطكف أسمـ نيد كجيينة كسعد كىذيـ كعذرة ,كبطكف خكالف بف عمرك ابف
قضاعة الربيعة كبنك بحر كبنك عكؼ كبنك مالؾ كبنك حرب كبنك غالب كالعبدليكف بكسر الداؿ

كالزبيديكف كبنك منبو ,فيذه جميعيا ترجع لقضاعة كبيا انقضي نسب قحطاف المسمكف باليمف
(ُ)

انظ ػػر :معج ػػـ م ػػا اس ػػتعجـ ُ|َُِ ك طرف ػػة األص ػػحاب ف ػػي معرف ػػة األنس ػػاب صٔ كالميج ػػات العربي ػػة القديم ػػة

صُِٓ.

(ِ)
(ّ)

انظر :معجـ البمداف ُ|ُٔ ك طرفة األصحاب في معرفة األنساب صُُ.
الميجات العربية القديمة ُّٔ.
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كببلد قضاعة متصمة بببلد الشاـ كبببلد يكناف  ,كقاؿ محمد بف سيؿ سميت قضاعة بحمكاف بف

عمراف بف الحاؼ بف قضاعة (ُ).

 -ٚالحجاز:

كانت كممة الحجاز (الحاجز) تطمؽ في بدئ األمر عمى أم جزء مف منطقة الحزاـ

الفاصؿ بيف السيؿ الساحمي ,أك تيامة ,كاألراضي المرتفعة ,أك نجد ,كمف الناحية العممية ,كانت

ىذه الكممة تعني ببلد الحجاز حكؿ المدينة ,كفي العيد اإلمبراطكرم كانت كالية الحجاز تضـ مكة
المكرمة كالطائؼ كبقية تيامة جنكبان حتى حدكد ىذيؿ كيبدك كاضحان عمي ضكء مساكاة المغكييف

الدائمة بيف لغة قريش كلغة أىؿ الحجاز ,فبدك الداخؿ كاف يشار إلييـ عمى أنيـ مف بيف أىؿ

الحجاز أحيانان كمف بيف قيس أحيانان أخرل ,ككاف الحجازيكف فخ انر بكبلميـ األصمي المحمي,
كيتضح ىذا مف القصص التي يبدك فييا أشراؼ قريش كقد أظيركا الغيرة كىـ يدافعكف عنيا ضد

الحذلقة المتكمفة ,التي يظير فييا أىؿ المدينة ككأنيـ في حالة استنفار كتحد لنصرة المغة العربية

السميمة كمف الكاضح أف ىذه القصص متحيزة النظرة كانيا ال تخمك مف قدر ضئيؿ مف الحقيقة ,
(ِ)

كقاؿ الخميؿ سمي الحجاز حجا انز ألنو فصؿ بيف الغكر ك الشاـ كبيف البادية

.

 -ٛط ي :
مف كيبلف ,مف أكالد عريب بف زيد بف كيبلف كطيء أخك مذحج ,كجميع قبائؿ طيء

قبيمتاف :جديمة كالغكث كلكؿ قبيمة بطكف ,فبطكف جديمة الثعالب كىـ ثبلثة كبنك تيـ كبنك حبتر كبنك

طريؼ كبنك ثمامة كبنك الـ ,كبطكف الغكث ثعؿ كبحتر كسبنس كنبياف كبكالف ,فيذه جميعيا قبائؿ

طيء (ّ) ,كلـ يكف لقبيمة طيء شأف كبير أياـ النبي ( صمى هللا عميو كسمـ ) في مكطنيا ,منطقة

حائؿ ىذه األياـ ,ككانت ركابطيـ السياسية بشكؿ رئيس مع قبائؿ نجد ,ككانت طيء مف بعد,
بالنسبة لمسرياف كالييكد كالبابمييف كالفرس االسـ الداؿ عمى العرؽ العربي.
كتعد قبيمة طيء مف حيث النسب مف بيف القبائؿ اليمنية ,كالركايات المعتادة الكاردة عف

ىجرتيـ تردىـ إلى اليمف ,كاف مكطنيـ األصمي الذم سكنكه كاف الجكؼ في اليمف ,أم بجكار
قبائؿ شماؿ اليمف ,التي تكشؼ ليجة طيء عف بعض عبلقات التجانس مع لغتيا ,كاف عرب شمر
الذيف يسكنكف ىذه األياـ أرض طيء ,يعتبركف أنفسيـ مف نسؿ ىذه القبيمة ,كال يعرؼ إال القميؿ

مف ليجتيـ(ْ).
(ُ)

انظر :معجـ ما استعجـ ُ|ّْٔ ك طرفة األصحاب في معرفة األنساب ُّ؛ُْكجميرة أنساب العرب ٖ.

(ِ)

انظر :معجـ البمداف ِ|ُِٖ ك الميجات العربية القديمة ُٖٗ؛َُٗ؛ُّٗ.

()4

الميجات العربية القديمة ّٕٓ؛ّٖٓ.

(ّ)

طرفة األصحاب في معرفة األنساب َُ.
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 -ٜأ د :
أسد بف عبد العزل بف قصي بف كبلب بف مرة بف كعب بف لؤم بف غالب مف قريش,

كأسد بف ربيعة بف نزار ,كبنك أسد بطف مف أزد شنكءة مف اليمف ,كانفرد القمقشندم بذكرىـ عمى
أنيـ بطف مف قضاعة مف القحطانية ,كبنك أسد بف خزيمة بف مدركة بف إلياس بف مضر بف نزار

بف معد بف عدناف.

كقبيمة أسد إحدل القبائؿ العدنانية المتسعة البطكف كىي عمى صمة بقريش إذ تمتقي معيا
في خزيمة بف مدركة ,كما تمتقي مع ىذيؿ في مدركة بف الياس بف مضر ,كقد حفمت كتب

األنساب بذكر بطكف ىذه القبيمة كفركعيا ,غير أف أشير بطكنيا ممف نقؿ عنيا المغكيكف نصكصان
تمثؿ ليجتيـ  ,بنك مالؾ كبنك فقعس كبنك دبير كبنك غنـ بف دؤداف كذكر بعض المؤرخيف كجكد
صمة نسب بيف أسد بف خزيمة كبيف جذاـ كلخـ كما ذكر أنيـ قد انتشركا في اليمف(ُ).

ٓٔ -مضر:
مضر بف نزار ,كأكالد مضر إلياس كعيبلف ,فجميع قبائؿ مضر بنك إلياس كبنك عيبلف,
ككلد إلياس بف مضر مدركة كطانجة كأميما خندؼ مف قضاعة ,ككلد عيبلف ابف مضر قيس,

فصارت قبائؿ مضر أصميف :قيس كخندؼ بالداؿ الميممة ,كخندؼ فرعاف :أكالد مدركة كأكالد
طانجة ,فأكالد مدركة بف إلياس :قريش ككنانة كأسد كالقارة كىذيؿ ,كأكالد طانجة بف إلياس :تميـ
كالرباب كضبة كمزينة كحميس (ِ).

ٔٔ -قر ش:
فيك النضر بف كنانة بف خزيمة بف مدركة بف إلياس بف مضر ,كىـ بطكف :بنك ىاشـ كبنك
المطمب كبنك نكفؿ كبنك أمية كبنك عبد شمس كبنك عبد الدار كبنك شيبة كبنك أسد كبنك زىرة كبنك
تيـ كبنك مخزكـ كبنك كعب كبنك عدم كبنك جمح كبنك سيـ كبنك األدرـ كبنك محارب كالحارث ابني

فير كأقرب قبائؿ قريش إلى النبي ( صمى هللا عميو كسمـ ) آؿ المطمب ثـ بنك أمية ,سميت قريش
قريشا لتقرشيا إلي مكة مف حكالييا حيف غمب عمييا قصي بف كبلب كقيؿ سميت قريش ألنيـ كانكا
أصحاب تجارة كلـ يككنكا أصحاب زرع كال ضرع (ّ).

(ُ)
(ِ)

ليجة قبيمة أسد ص ٗ.ُُ-

انظر :معجـ البمداف ٓ|ٓٗ ك طرفة األصحاب صٕٓ؛ٖٓ

(ّ)

انظر :معجـ البمداف ْ|ّّٔ كطرفة األصحاب ٖٓ؛ٗٓ.
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ٕٔ -رب ع :
ىك ربيعة بف مضر بف نزار بف معد بف عدناف ,فأكلد ربيعة عدة مف الكلد كالعدد منيـ في

أسد ضبيعة ,كجميع قبائؿ ربيعة ضبيعة كعنزة كعبد القيس كالنمر كبكر كتغمب كعنز .

فمف بطكف بكر بف ربيعة :عجؿ كحنيفة كلجيـ كيشكر كشيباف كذىؿ كتيـ البلت كسدكس

كقيس ,كمف بطكف تغمب بف ربيعة :بنك جثـ كبنك عدم كبنك جنب كبنك كائؿ كبنك غنـ كبنك

حصف ,كمنيـ كميب كميميؿ كفخدىـ األراقـ(ُ).
ٖٔ -بكر بن وائل:

ىك النسب األكبر ,كالبيت األشير ,كفييـ الفرساف كالشجعاف ,فكلد بكر بف كائؿ أخك تغمب

بف كائؿ عمي بف بكر ,كيشكر بف بكر ,كأميـ :ىند بنت تميـ بف مرة ,يقاؿ ليا أـ القبائؿ ,فأما
يشكر بف بكر بف كائؿ فكلد كعب بف يشكر ,ككنانة كحربا ,كفي كعب العدد كالشرؼ ,فمف كلد

كعب حبيبك العتيؾ ,كمنيـ بنك عنز بف غنـ بف حبيب بف كعب بف يشكر كقمعبة كجشـ كعدم بف

جشـ ,كمف بني كنانة بف يشكر الحارث بف جمذة اليشكرم(ِ).
ٗٔ -كنان :

فكلد كنانة بف خزيمة :النضر ,كبو يكنى ,كممكان ,كممكاف ,كمميكان ,كغزكاف ,كىـ فرساف,

كعم انر كعام انر ,كأميـ :برة بنت مر أخت تميـ بف مر ,كاخكتيـ ألميـ :أسد ,كأسدة ,كاليكف بنك
خزيمة ,خمؼ عمييا كنانة بعد أبيو ,كذلؾ نكاح كانت الجاىمية تنكحو :إذا مات الرجؿ ,نكح أكبر

بنيو زكجتو ,إذا لـ تكف أمو ,ككرث خيار مالو ,كحداؿ بف كنانة ,كسعدان ,كعكفان ,كمجربة ,كأميـ:

ىالة بنت سكيد بف الغطريؼ :كالغطريؼ حارثة ,ابف امرئ القيس بف ثعمبة بف مازف بف األزد بف
(ّ)

الغكث بف النبت

.

٘ٔ -تغمب بن وائل:
كأما تغمب بف كائؿ فكلد غنـ بف تغمب ,كاألكس بف تغمب  ,كعمراف بف تغمب ,كبنك تغمب
ىـ إخكة بكر بف كائؿ ,ككانت العرب تسمييا الغمباء لكثرة غمبيا ,كشدة سطكتيا.

(ُ)

طرفة األصحاب ص ِٔ.ّٔ-

()3

نسب قريش ُ|َُ.

()2األنساب لمصحارم ُ| ّٗ؛ْٗ.
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كأما غنـ بف تغمب فمنيـ بنك معاكية ,كمنيـ األراقـ كىـ جشـ كعمرك كثعمبة كمعاكية بنك حبي بف
عمرك بف غنـ بف تغمب ,كاف منو األخطؿ الشاعر مف األراقـ مف بني جشـ بف بكر ,كاألخطؿ ىك

يزيد حنظمو ,كمف بني تغمب عكضب  .كمنيـ بنك عدم كمنيـ بنك كنانة  .يقاؿ ليـ قريش تغمب ,
(ُ).

كمنيـ جشـ بف بكر

 -ٔٙكعب:
مف قبائؿ سبأ األصغر ,كىك كعب بف زيد بف سيؿ بف عمرك بف قيس ,كمنيـ سماعة بف
سبأ كىـ األسمكع كالد حمير بف زرعو بف سبأ ,ككائؿ بف سدد بف ذم رعيف كىك حمير بف سبأ
األصغر كاألدركح كمرثد كىك األكرع بف زيد بف سدد كىك حمير بف سبأ.

كىك كعب بف زيد بف سيؿ بف عمرك بف قيس بف معاكية بف جشـ بف عبد شمس بف كائؿ

بف الغكث بف أيمف بف اليميسع بف حمير ,كمنيـ الغكث األصغر بف سعد بف عكؼ بف عدم بف

مالؾ بف زيد بف سدد

(ِ)

.

 -ٔٚكمب:
قبائؿ مف اليمف منيا زيد كجبمة ابنا شراحيؿ بف كعب بف عبد العزل بف يزيد مف كمب

اليمف كأسامة بف زيد بف شراحيؿ صاحب رسكؿ هللا (صمى هللا عميو كسمـ) كدحيو بف خميفة الكمبي

مف كمب اليمف لو صحبة (ّ).
 -ٔٛفزارة :

ف ازرة بف ذبياف :بطف عظيـ مف غطفاف ,مف العدنانية ,كىـ :بنك ف ازرة بف ذبياف بف بغيض

بف ريث بف غطفاف بف سعد بف قيس بف عيبلف بف مضر بف نزار ابف معد بف عدناف ,كىي قبيمة
كاف منيا جماعة مف العمماء كاألئمة ,فمنيـ أبك عبد هللا مركاف بف معاكية بف الحارث بف عثماف
بف أسماء بف خارجة بف عيينة بف حصف بف حذيفة بف بدر الفزارم مف أىؿ الككفة ,سكف مكة ثـ

صار إلي دمشؽ كمات بمكة ,كتنقسـ إلي خمسة أفخار :عدم ,سعد ,شمخ ,مازف ,كظالـ ,كمنيـ:
بنك العشراء ,كبنك غراب (ْ).

(ُ) األنساب لمصحارم ُِٗ/؛ّٗ.

(ِ)

األنساب لمصحارم ُ| ُُِ

(ْ)

انظر :أسماء القبائؿ كأنسابيا ُُِٖ/؛ كاألنساب لمسمعاني ٗ|ِٕٗ.

(ّ)

المباب في تيذيب األنساب ّ| َُْ؛َُٓ
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 -ٜٔت م ال ت:
تيـ البلت بف ثعمبة :فأكالده عامر كعدم كىبلؿ كمالؾ كالحرث ,كمنيـ الجكاد عكرـ

الفياض بف ربعي بف عمرك بف حبي بف ألم بف عبد هللا كيقاؿ :تميـ بف ثعمبة كقيس الميازـ,
كيقاؿ تيـ هللا بف ثعمبة ينسب إلييـ حجاج بف حساف التميمي مف تيـ هللا كىك الذم يقاؿ لو العائشي

مف أىؿ البصرة

(ُ)

.

ٕٓ -تم م:
تميـ بف مر بف أد قاؿ كلد مر بف أد تميمان كعام انر كثعمبة كبك انر كأراسة كىي في جذاـ

كالغكث باليمف كيعفر فكلد يعفر بف مر المعافر فيما يزعمكف كىـ الذيف ىـ اليمف ككاف قد كتب

عمى قبره أنا المعافر بف يعفر مضرم ,نسب سر حمير ,كقيؿ :ىك تميـ بف مر القبيمة المشيكرة ثـ
قاؿ بعد ذلؾ كأما تميـ مجاشع فمنيـ فبلف فيذا يكىـ أف لنا تميمان يقاؿ لو تميـ مجاشع كما يقاؿ
تميـ مر كىك أيضان غمط إنما مجاشع بطف مف تميـ بف مر كىك مجاشع بف دارـ بف مالؾ بف
حنظمة بف مالؾ بف زيد مناه ابف تميـ بف مر (ِ).

(ُ)
(ِ)

انظر :المباب في تيذيب األنساب ُ| ِّّ ؛ كاألنساب ّ|ُُٕ.
انظر :معجـ البمداف ُ|ِٔ ك التعريؼ باألنساب ُ|ُْ؛ُٓ  ,ك المبابُ|ِِِ؛ِِّ.
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توصمت من خ ل د ار تي ىذه إلى النتائج التال :

ُ -كاف المرادم ذا ثقافة دينية كعممية رفيعة  ,ألنة تتممذ عمى أيدم شيكخ بارزيف في مختمؼ
العمكـ التي كانت سائدة في عصره .

ِ -رجحت أف كفاتو كانت سنة ْٕٗىػ بدليميف ذكرتيما في مكضعيا مف الدراسة .

ْ -اىتـ بالمذاىب الصرفية كعمميا ,كقد بمغت المسائؿ الصرفية ست كستيف مسألة في البحث .

ٓ -ذكر عددان مف الصيغ كالمفردات الغريبة ,لقمة استعماليا كغرابتيا كثقميا عمى المساف .
ٔ -اىتـ بمغات القبائؿ فاحتج بما تركو المغكيكف حيف جمعكا مفردات العربية مف القبائؿ الفصحى
 ,ككضعكا القكاعد عمى ضكئيا .

ٕ -تعددت شكاىده ,فاىتـ بالقرآف الكريـ ك قراءاتو ك بالحديث الشريؼ كاألثر كاألمثاؿ كأقكاؿ
العرب األخرل الفصيحة مما جرل مجرل األمثاؿ .

ٖ -أغفؿ نسبة أكثر األبيات إلي قائمييا .

ٗ -تأثر بمف سبقو مف شارحي تسييؿ الفكائد ك خاصة بابف مالؾ نفسو كبشيخو أبي حياف .

َُ -يميؿ إلي المذىب البصرم مف خبلؿ كثرة ترجيحو آلرائيـ كاستخدامو لمصطمحاتيـ .
التوص ات:
كبعد االنتياء مف كتابة ىذا البحث  ,فقد كجدت أنو يمزـ بعض التكصيات كمنيا :

ُ -استيفاء حؽ المرادم بالدراسة كالبحث ك االستفاضة في ذلؾ فقد انتقص مف شأنو بغفمة
الدارسيف عنو كعف جيكده العممية .

ِ -استكماؿ تحقيؽ مجيكدات المرادم العممية ك نشرىا لتعـ الفائدة عمى الباحثيف كطمبة العمـ
كالعمماء.

الخاتم :

ىذا ما جادت بو قريحتي بعد أف استعنت بالمصادر كالمراجع المكضحة في ىذه الدراسة,
كقد كجدت أف المرادم قد سمؾ طريقان يمكف أف يحتذل بو في مجاؿ شرح القضايا النحكية
كالصرفية كالصكتية ,بؿ إف المرادم لـ يكتؼ بالشرح كالتحميؿ كحسب ,كانما َّ
تعدل ذلؾ إلى النقد
كالرد كالتصكيب كالتخطئة كاإلعتراض كالتأييد كابراز رأيو بالحجة كالبرىاف ,كىذا مف شأنو أف يفتح

الطريؽ كاسعان أماـ الباحثيف كطمبة العمـ لمكلكج كسبر أغكار ىذا العمـ – النحك كالصرؼ – لتعـ
الفائدة ,كبو ننتفع كننفع اآلخريف.
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الفيارس العام

أوالً :فيرس ا ات القرآن
ورة الفاتح (ٔ)

الرقم
ٔ
الرقم
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
٘
ٙ
ٚ
الرقم
ٔ
ٕ
الرقم
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

ا

ض ً
كب ىعمى ٍي ًي ٍـ ﴾
﴿ ىغ ٍي ًر اٍل ىم ٍغ ي
ورة البقرة (ٕ)
ا

اء ىعمىٍي ًي ٍـ أىن ىذ ٍرتىيي ٍـ أى ٍـ لى ٍـ تي ًنذ ٍريى ٍـ ﴾
﴿ ىس ىك ي
ىف تيىكلُّكا ﴾
﴿ لى ٍي ىس البًَّر أ ٍ

كف ﴾
﴿ ىيتَّقُّ ى
اعةى ﴾
﴿ لً ىم ٍف أى ىر ىاد أىف ييتً ُّـ َّ
ض ى
الر ى
﴿ لى ٍـ ىيتى ىسنَّ ٍو ىك يأنظ ٍر ﴾
﴿ فىنً ىع َّما ًىي ﴾
ى
﴿ أىف يي ًم َّؿ يى ىك ﴾
ورة آل عمران (ٖ)
ا

كنيي ٍـ ﴾
﴿ ىىاأىنتي ٍـ أي ٍكىال ًء تي ًحُّب ى
﴿ إًف تى ٍم ىس ٍس يكـ ىح ىس ىنةه ﴾

رقميا

الصفح

ٕ

ِّ

رقميا

الصفح

ٔ

ُُٕ

ٔٚٚ

ٖٚ

ٔٛٚ

ٜٔ

ٖٖٕ

ٗٙ

ِٗٓ

ِٖ

ٕٔٚ

ٖٚ

ٕٕٛ

ٖٔٔ

رقميا

الصفح

ٜٔٔ

ٕٚ

ٕٓٔ

ٛٚ

ورة الن ا (ٗ)

ا

كف بً ًو ىكاه ٍألىٍر ىح ًاـ ﴾
اءلي ى
﴿ تى ىس ى
ؽ ًٍ
ض ًعيفان ﴾
﴿ ىك ًخمي ى
اف ى
نس ي
اإل ى
ً
و
ً
فركٍا ىج ًميعان ﴾
فركٍا ثيىبات أى ًك ان ي
﴿ فىان ي
ً
اع الَّ ًظ ٌف ﴾
يـ بً ًو ًم ٍف عٍموـ إً َّال إًتٌىب ى
﴿ ىما لى ي

رقميا

الصفح

ٔ

ٖٙ

ٕٛ

ٕ٘ٔ

ٔٚ

ٕ٘ٔ

ٔ٘ٚ

ٔٙ؛ٙٛ

ورة المائدة (٘)

الرقم
ٔ
ٕ
ٖ

ا
كؿ ﴾
﴿ ىياى أيُّوي َّ
الريس ي
نك ٍـ ىعف ًدينً ًو ﴾
﴿ ىمف ىيرتى َّد ًم ي
﴿ ىعمى ٍي يك ٍـ أىنفي ىس يك ٍـ ﴾
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رقميا

الصفح

ٔٗ

ٖٙ

ٗ٘

ٛٚ

٘ٓٔ

ٖٖ

ورة األنعام ()ٙ
الرقم
ٔ
ٕ

ا
اى يـ أ ٍقتىًد ٍه يقؿ َّال أى ٍسأىلي يك ٍـ ﴾
﴿ فىبًيي ىد ي
﴿قى ٍت ىؿ أى ٍكىًال ىد ًى ٍـ يش ىرىكائًييـ ﴾

رقميا

الصفح

ٜٓ

ٕٛ؛ٜٛ

ٖٔٚ

ٖٙ

ورة األعراف ()ٚ

الرقم
ٔ
ٕ
الرقم
ٔ
ٕ
ٖ
الرقم
ٔ
ٕ
ٖ

ا

رقميا

الصفح

ٗٗ

ََُ

﴿ قىاليكٍا ىنع ٍـ ﴾
الس ً
ٔٛٚ
اىا ﴾
﴿ ىي ٍسىئمي ى
اف يم ٍر ىس ى
كن ىؾ ىع ًف َّ ى
اعة أَّي ى
ورة األنفال ()ٛ

ٓٚ

رقميا

الصفح

ٕ٘

ٖٛ

ٖٖ

ٜٙ

ٗٙ

ٖٙ

ا

﴿ كاتَّقيكٍا ًفتٍىنةن َّال تي ً
ص ىيب ٌف ﴾
ى
يـ ﴾
﴿ ىك ىما ىك ى
اف هللاي لى ي
يعذب ٍ
﴿ ىياى أيُّوي َّ
النبً ُّي ﴾

ورة التوب ()ٜ

ا

ً
ً
﴿ أ َّ
يف ىكىر يس ًكليوي ﴾
﵀ ىب ًرئه م ىف اهٍل يم ٍش ًرك ى
ىف اه ى

رقميا

الصفح

ٖ

ٖ٘

ٖٛ

ٖٗ

ٜٙ

٘ٚ

﴿ أىر ً
دن ىيا ًم ىف اه ٍآلى ًخ ى ًرة ﴾
ضيتيًـ ٍباهٍل ىح ىي ًاة ايلُّ ٍ
ى
ًَّ
اضكٍا ﴾
﴿ ىك يخ ٍ
ضتي ٍـ ىكالذم ىخ ي

ورة ىود (ٔٔ)

الرقم
ٔ

ا

اصم ا ْل وم ِم ْن أَم ِر ِ
ِ
للا ِإَّالَ َمن َّر ِح َم ﴾
ْ
﴿ َال َع َ َ ْ َ

رقميا

الصفح

ٖٗ

ٕٙ

ورة و ف (ٕٔ)
الرقم
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
ٗ

ا
﴿ ىما ىى ىذاى ىب ىش انر ﴾
﴿ لىيي ٍس ىج ىن َّف ىكلىىي يك ىكىنان ﴾
جنَّنو ىحتَّى ًح و
يف ﴾
﴿ى ىلي ٍس ي

تىٍا ً
﵀ تى ٍفتى يؤا ﴾
إني لىىي ٍح يزيننًي أىف تى ٍذ ىىيبكا بً ًو ﴾
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رقميا

الصفح

ٖٔ

ٖٖ؛ٓٙ

ٕٖ

ٖٖ

ٖ٘

ٓٓٔ

٘ٛ

ٕٖ

ٖٔ

ٔٛ

ورة ا
الرقم
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

ار ()ٔٚ

ا

ضى ىرُّب ىؾ أى َّال تى ٍعيب يدكٍا
 ىكقى ى
﴿ أىأىسجد ًِ ً
ت ًطينان ﴾
لم ٍف ىخمى ٍق ى
ٍ يي
ً
ت ىعمى َّى ﴾
﴿ أى ىأىرٍيتى ىؾ ىى ىذا الَّذم ىك َّرٍم ى

رقميا

الصفح

ٖٕ

ٖٛ

ٔٙ

ٖٖ

ٕٙ

ٔٔٛ

ٛٛ

ٖٔ

عضيم لِ َب ٍ
عض ظَي ارً﴾
أتون ِب ِمثمِ ِو ولَو َك َ
﴿ال َ َ
ان َب ُ

ورة الكيف ()ٔٛ
الرقم
ٔ
ٕ
ٖ
الرقم
ٔ
ٕ
ٖ
الرقم
ٔ
الرقم
ٔ
الرقم
ٔ
الرقم
ٔ
ٕ

ا

رقميا

الصفح

ٖٗ

٘ٛ

ً
نؾ ىماالن ىك أى ىع ُّز ىنفى انر ﴾
﴿ أىىن ٍا أى ٍكثىير م ى
ٜٙ
ط انر ﴾
غ ىعمىٍي ًو ًق ٍ
﴿ ىآتيكنًي أي ٍف ًر ٍ
ٚٙ
ت ًمف لى يدني عذ انر ﴾
﴿ قى ٍد ىبمى ٍغ ى
ورة طو (ٕٓ)
ا

﴿ ثيَّـ ٍل ىي ٍقطى ٍع ﴾

رقميا
ٖٙ

ٖٙ
ٛٚ
ٛٚ

رقميا

الصفح

٘ٔ

ٖٙ

ورة المؤمنون (ٖٕ)

ا

ات ىيي ى ً
كف ﴾
ات ل ىما تي ى
كع يد ى
﴿ ىى ٍييى ى ى ٍ ى
ورة النور (ٕٗ)
ا

ث عكر و
ات لَّ يك ٍـ ﴾
﴿ ثى ىبل ي ى ى

ٔٛ
الصفح

اف لىس ً
اح ىر ً
اف ﴾
﴿ إً ٍف ىى ىذ ً ى
ً
ً
ٔٛ
ضبًي ﴾
﴿ ىك ىمف ىي ٍحم ٍؿ ىعمى ٍيو ىغ ى
ٜٚ
ت ىعمى ٍي ًو ىعًاكفان ﴾
﴿ ظىٍم ى
ورة الحج (ٕٕ)
ا

ٔٓٚ

رقميا

الصفح

ٖٙ

ٚٙ

رقميا

الصفح

٘ٛ

ٚٛ

ورة الشع ار ()ٕٙ

دت َب ِني ِإ ْ ر ِائ َل ﴾
﴿ َوِت ْم َك ِن ْع َم ٌ تَ ُم ُّن َيا َعمَ َّي أَ ْن َع َّب َّ

رقميا

الصفح

ا

ٕٕ

ٔٔٚ

ض ٍي ىر
قىاليكٍا ىال ى

ٓ٘

ٓٙ
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ورة الفرقان (ٕ٘)
الرقم
ٔ
الرقم
ٔ
الرقم
ٔ
ٕ
الرقم
ٔ
الرقم
ٔ
الرقم
ٔ
الرقم
ٔ
ٕ

ا

ًَّ ً
اء ىج ىع ىؿ لى ىؾ ىخ ٍي انر﴾
﴿ تىىباى ىر ىؾ اهلذ ًم إف ىش ى
ورة لقمان (ٖٔ)
ا

رقميا

الصفح

ٓٔ

ٖٖ

رقميا

ال فح

ٜٔ

ٛٚ

رقميا

الصفح

ٔٔ

ٖٖ

ٖ٘

ٕٖ

اغض ٍ ً
ص ٍكتً ىؾ ﴾
﴿ ىك ٍ ي
ض مف ى
ورة األحزاب (ٖٖ)
ا
ً
ً
كف ﴾
﴿ يى ىنالىؾ اهٍبتيم ىي اهٍل يمؤ ًمين ى
َّ ً
يف ﴾
﴿اىلذاك ًر ى

ورة فاطر (ٖ٘)

ا

صالًحان ىغ ٍي ىر الًَّذم يكَّنا ىن ٍع ىم يؿ ﴾
﴿ ىن ٍع ىمؿ ى
ورة ص ()ٖٛ
ا
ً
يف ىم ىن و
اص ﴾
﴿ ىكىالت ح ى

رقميا

الصفح

ٖٚ

ٖٕ

رقميا

الصفح

ٖ

ٕٓ

ورة غافر (ٓٗ)

ا

رقميا

الصفح

ٖٙ؛ٖٚ

ٖٗ

رقميا

الصفح

ٕٜ

ٖٚ

ٗٙ

ٙٚ

َّ
اب﴾
اب أى ٍس ىب ى
﴿ ل ىعمٌ ًي أىٍبميغي اه يأل ٍس ىب ى
ورة فصمت (ٔٗ)
ا
ًَّ
ض َّبل ىنا ﴾
﴿ ىرب ىَّنا أى ًرىنا اهلم ىذ ٍي ًف أى ى
ظبلًَّـ لٌٍم ىعبً ًيد ﴾
ُّؾ بً ى
﴿ ىك ىما ىرب ى

ورة الزخرف (ٖٗ)

الرقم
ٔ
الرقم
ٔ

ا

رقميا

الصفح

ٓٙ

ٖٗ

رقميا

الصفح

ٖٔ-

ٖٗ

نكـ َّم ىبلئً ىكةن ﴾
اء لى ىج ىعٍم ىنا ًم ي
﴿ ىكلى ٍك ىن ىش ي
ورة الدخان (ٗٗ)
ا

﴿ حـ كاهٍل ًكتى ً
اب اهٍل يمبً ً
يف إًىنا أىىنزٍل ىناهي ﴾
ى
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ورة األحقاف()ٗٙ
الرقم
ٔ
الرقم
ٔ
الرقم
ٔ
الرقم
ٔ
الرقم
ٔ
الرقم
ٔ
الرقم
ٔ
الرقم
ٔ

ا

رقميا

الصفح

ٕ٘

ٖٚ

رقميا

الصفح

ٗٛ

ٜ٘

﴿ فىأىصبحكٍا ىال تيرم ًإ َّالى مس ً
اكينيي ٍـ ﴾
ىى
ٍىي
ى
ورة الرحمن (٘٘)
ا

 ىذ ىكاتىا أى ٍف ىن و
اف

ورة المجادل ()٘ٛ

ا

َّ ما يى َّف أي َّميىاتً ًي ٍـ

ٗ

ٛٚ

رقميا

الصفح

ٗ

ٕٖ

رقميا

الصفح

ٜٔ؛ٕٓ

ٜٛ

ص ىر ىك َّرتىٍيف ﴾
﴿ ثيَّـ ٍا ٍرًج ًع اهٍل ىب ى
ورة الحاق ()ٜٙ
ا

ورة المدثر (ٗ)ٚ

ا

 ىكالىى تى ٍمينف تى ٍستى ٍكثًير ﴾

رقميا

الصفح

ورة الممك ()ٙٚ

ا

﴿ كتابًىي ٍو إني ﴾

ٕ

ٖٖ؛ٓٙ

ورة الحشر ()ٜ٘

ا
هللا ﴾
﴿ ىك ىمف يي ىش ٌ
اؽ ى

رقميا

الصفح

رقميا

الصفح

ٙ

ٛٚ

ورة النازعات ()ٜٚ

ا

الس ً
اىا ﴾
﴿ ىي ٍسىئمي ى
اف يم ٍر ىس ى
كن ىؾ ىع ًف َّ ى
اعة َّإي ى

رقميا

الصفح

ٕٗ

ٓٚ

ورة عبس (ٓ)ٛ

الرقم
ٔ

ا

﴿ لى ىعمَّوي ىي َّزٌكي أى ٍك ىي َّذ َّك ير فىتىىنفى ىعوي اهلً ٌذ ٍك ىرل ﴾

رقميا

الصفح

ٖ؛ٗ

ٖٗ

ورة الضحى(ٖ)ٜ

الرقم

رقميا

ا
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الصفح

ٔ
الرقم
ٔ
الرقم
ٔ

الرقم
ٔ

﴿ ىك ُّ
الض ىحى ىكالَّ ٍمي ًؿ إً ىذا ىس ىجى﴾
ورة العمق ()ٜٙ
ا
﴿ لىىن ٍسفى ىعان﴾

ٔ؛ٕ

ٖٛ

رقميا

الصفح

٘ٔ

ٕٖ

ورة العصر (ٖٓٔ)

ا

اف لىًفي يخ ٍس ور﴾
نس ى
﴿ ىكاهٍل ىع ٍ
ص ًر إً َّف اه ًٍإل ى

رقميا

الصفح

ٔ؛ٕ

ٖٗ

ثان اً :فيرس األحاد ث النبو
الحد ث

اشا فى ً
الن ً
ب َّ
اط ىمةى 
أح ُّ
إلي ىما ىح ى
اس َّ
ى
امة ى
أس ى

الصفح
ّْ

ٕ

أعددت لعبادم الصالحيف ما ال عيف رأت كال أذف سمعت

ٜٔٓ

ٖ

ٛ

كاد الفقر أف يككف كف انر
ىغير َّ ً
يكـ
أخكفني ىعمى ي
ي
الد ىجاؿ ى
أغير مف هللا"
"ال أحد ي
ائـ ًعند ً
يح المسؾ
هللا
كؼ فىًـ َّ
أطيب ًمف ر ً
لى يخمي ي
الص ً ى
ي
اجعميىا ىعمىي ًيـ ًسنينان ىكسنيف يكسؼ
الميي َّـ ى

ٕٗ

مف تعزل بعزاء الجاىمية فأعضكه بيف أبيو كال تكنكا

ٔٓٛ

ٜ

ىؿ أنتـ تارككا لي صاحبي

ٕٗ

ٓٔ

يتعاقبكف فيكـ مبلئكة بالميؿ كمبلئكة بالنيار

ٔٗ

ٗ
٘
ٙ
ٚ

ثالثاً :فيرس أقوال العرب وأمثاليم

الرقم

القول

ٔ

أخرجيا متى كمو

ّْ
َٔ
ٕٗ
ٕٗ

الصفح
ٕٙ

أكابً ًريكـ
الب ىرىكةي أعمى ىم ىنا هللاي ىمع ى
ى
جميع ما تقكلو األمة شرح لمسنة ,كجميع السنة شرح ...

ٕٖ

ٗ

عالية السافمة كسافمة العالية 

ٓ٘

٘

حمة
ىما يك ُّؿ ىس ى
مرة ,كال ىب ى
كداء تى ى
اء ىش ى
يض ى
مف أراد العمـ فعميو بالقرآف

ٔ٘

ٕ
ٖ

ٙ
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ُٓ

ٕٖ

ٚ

الرقم

ٔ٘

ىمف يسمع ييخؿ

القائل

الصفح

-

الراعي النم ري

٘ٗ

الكافر

جرير

ّٓ

الرجز

العجاج

ٖ٘

الطكيؿ

-

ُٕ

أ ٍىـ بًثى ىم ً
اف
أكدم بيا

الكامؿ

الفرزدؽ

ّٕ

الطو ل

عمر بن رب ع

ٔٔٚ

المتقارب

األعشي

ٗٛ

ٛ

آخريف

الوافر

جر ر

ٜٗ

ٜ

إيَّانا

الكامل

ح ان بن ثابت

ٜٗ

الوافر

راق البارقي

ٜ٘

الطو ل

ز د بن الحكم

ٜٔٓ

ال ر ع

-

٘ٔٔ

الكامل

عمر بن أبي رب ع

ٔٙ

الرجز

رؤب بن العجاج

ٗٚ

الخف ف

جم ل بن معمر

ٔٔٛ

ٔ

القاف
أحفَ َدا
ْ

ٕ

ىص ىاب ٍف
أ ى
أنيجف

ٗ

أكلىقىا
األغبلال

ٖ
٘
ٙ
ٚ

ٓٔ
ٔٔ
ٕٔ
ٖٔ

بالتَُّّرىات

بً ىم ٍر ىع ًكل
بًم ٍش يغ ً
كؿ
ى
تى ٍج ىم يع ىنا

ٗٔ

ىج ٍي ىريم ٍو
جممو

ٔٙ

فت
الح ىج ٍ
ى
ً
الخ ىد ىاال
الخفى ٍؽ
ى
ً
الد ً
جاؿ
ٌ
َّ
الذ ىى ًب
ُّ
فف
الذ ىر ٍ
ىذنكب

٘ٔ
ٔٚ
ٔٛ
ٜٔ
ٕٓ
ٕٔ
ٕٕ
ٖٕ
ٕٗ
ٕ٘

يذينكبي
رك ً
اىقي ٍو
ىى
ىاربًي

البحر

رابعاً :فيرس الشعر

الرجز

ؤر الذئب

ٜٔٔ

الوافر

مرار األ دي

ٔٓٚ

الرجز

رؤب

ٔٔٛ

الوافر

لب د بن رب ع

ٜٗ

الب ط

أبو نواس

ٗٛ

الرجز

العجاج

ٖ٘

الطو ل

عمقمو الفحل

ٜٗ

الطو ل

-

٘ٔٔ

الطو ل

-

ٗٗ

الب ط

الفرزدق

٘٘
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ٕٙ

رشده

الرجز

-

ٕٛ

ٕٚ

سبكح

الطو ل

-

ٚٛ

ٕٛ

صميـ
ال ًطٌح ً
اؿ
ى
اىا
ىع ٍي ىن ى

الرجز

األخطل

ٖٚ

الوافر

-

ٜٔٓ

الرجز

-

ٗٚ

الرجز

رؤب بن العجاج

ٜٓ

الكامل

جر ر

ٛٙ

الوافر

عمرو بن معد كرب

٘ٓٔ

الكامل

-

ٗٔٔ

الكامل

النابغ

ٗ٘

كث ر

ٔٓٙ
ٙٙ

ٕٜ
ٖٓ
ٖٔ

عساك ٍف
ى
ىغميبل

ٖٗ

فتطربا
ٌ

ٕٖ
ٖٖ

ىف ٍمي ىنني

ٖ٘

قدف

ٖٙ

قديـ

الكامل

ٖٚ

كما ىيا

الطو ل

جم ل بث ن

ٖٛ

كاىمو
ًكرًاـ

الطو ل

ابن م ادة

ٔٚ

الوافر

الفرزدق

ٔٔٙ

ٓٗ

ىال ىي ٍعنيني
ً
اما
ل ىم ى
لمكد

الكامل

لعم رة بن جابر الحنفي

ٖٗ

الوافر

الراعي النم ري

ٖٙ

الطو ل

-

ٔٓٚ

ٖٗ

لـ تخمؽ

الكامل

كعب بن مالك

ٓٔٔ

ٗٗ

ليبتمي

الطو ل

امرئ الق س

ٜٔٔ

الطو ل

امرئ الق س

ٗٛ

ٖٜ
ٔٗ
ٕٗ

٘ٗ
ٗٙ
ٗٚ
ٗٛ
ٜٗ
ٓ٘
ٔ٘
ٕ٘
ٖ٘
ٗ٘

مف الم ً
اؿ
ى
معظٌما
يم ٍي ًم يؿ
المتى ىشًٌدد
ي
كـ
ىم ٍغيي ي

َّ ً
م
مزكد ٍ
كـ
ىم ٍس يج ي
ما يم ً
ضى
ىٍ
الماؿ
ى
ىن ٍح ًط ًب

ٗٗ

الطو ل
الطو ل

-

ٔٓٚ

الطو ل

طرف بن العبد

ٗٚ

الب ط

عمقم الفحل

٘ٛ

الكامل

النابغ الذب اني

ٜ٘

الب ط

ذي الرم

ٕٓٔ

الطو ل

خراش اليذلي

ٔٓٙ

الطو ل

امرئ الق س

ٔٓٚ

الطو ل

امرئ الق س

ٙٙ
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٘٘

اليطؿ

-

المتنبي

ٗٗ

٘ٙ

ىىمي َّمنا

الطو ل

أبي الط ب

٘ٙ

الطو ل

ز د الخ ل

ٕٜ

٘ٛ

كىاشـ

الطو ل

الفرزدق

ٔٓٚ

ابن ىرم

ٔٓٛ
ٜٗ

٘ٚ

ضا
كما ير ى

ٜ٘

و
كىف

الب ط

الح ىزف
ك ى
ي ٍف ً
ضؿ
ي
يًا َّأـ خاىلًًد

المد د

أبي نواس

الطو ل

أم اليذلي

ٗٛ

الطو ل

األشيب بن رم م

ٗٚ

الطو ل

الكم ت

ٔٔٚ

الخف ف

-

ٕٓ

ٓٙ
ٔٙ
ٕٙ
ٖٙ
ٗٙ

ب
ىيٍم ىع ي
يئكسان
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المصادر والمراجع
 -القرآن الكر م

ُ -اإلتقاف في عمكـ القرآف  ,لجبلؿ الديف السيكطي (تُُٗىػ) – تحقيؽ :الشيخ شعيب األرنػؤكط
كمصػػطفي شػػيخ مصػػطفي – مؤسسػػة الرسػػالة – الطبعػػة األكلػػي – بيػػركت – لبنػػاف ُِْٗىػ ػ-

ََِٖـ.

ِ -أدب اإلمػ ػػبلء كاالسػ ػػتمبلء  ,لئلمػ ػػاـ أبػ ػػي سػ ػػعيد عب ػ ػد الك ػ ػريـ بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف منصػ ػػكر التميمػ ػػي

السمعاني (تِٔٓق) – تحقيؽ :سعيد محمد المحاـ – دار كمكتبة اليػبلؿ – الطبعػة األكلػي –
بيركت َُْٗىػُٖٗٗ-ـ.

ّ -ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب  ,ألبي حياف األندلسي (تْٕٓىػ) – تحقيػؽ :الػدكتكر رجػب

عثماف محمد ك رمضاف عبػد التػكاب – مكتبػة الخػانجي – الطبعػة األكلػي – القػاىرة ُُْٖى ػ-

ُٖٗٗـ.

ْ -األزىية في عمـ الحركؼ  ,لعمي بف محمػد النحػكم اليػركم (تُْٓىػػ) – تحقيػؽ :عبػد المعػيف
الممكحي – الطبعة الثانية – دمشؽ ُُّْىػُّٗٗ-ـ.

ٓ -أسرار العربية  ,لئلماـ أبي البركات عبػد الػرحمف بػف محمػد بػف أبػي سػعيد األنبػارم (تٕٕٓىػػ)
– تحقيؽ :محمد بيجة البيطار د.ط – د.ت.

ٔ -أسػػماء القبائػػؿ كأنسػػابيا  ,لمعبلمػػة السػػيد معػػز الػػديف محمػػد الميػػدم الحسػػيني الشػػيير بػػالقزكيني

(تََُّىػ ػػ) – تحقي ػػؽ :كام ػػؿ س ػػميماف الجب ػػكرم – دار الكت ػػب العممي ػػة – د.ط – بي ػػركت –
لبناف.

ٕ -األصػػكؿ فػػي النحػػك  ,ألبػػي بكػػر محمػػد بػػف سػػيؿ بػػف الس ػراج النحػػكم البغػػدادم (تُّٔى ػػ) –
تحقيػؽ :الػدكتكر عبػد الحسػيف الفتمػي – مؤسسػػة الرسػالة – الطبعػة الثالثػة – بيػركت ُُْٕى ػ-

ُٔٗٗـ.

ٖ -إعج ػػاز القػ ػرآف كالببلغ ػػة النبكي ػػة  ,لمص ػػطفي ص ػػادؽ الرافع ػػي – دار الكت ػػب العرب ػػي – الطبع ػػة
الثالثة – بيركت ُِْٓىػََِٓ-ـ.

ٗ -إع ػراب الق ػرآف الك ػريـ كبيانػػو  ,لمحػػي الػػديف الػػدركيش (تَُِْى ػػ) – د.ت – دار ابػػف كثيػػر ,
اليمامة – الطبعة السابعة – دمشؽ – بيركت َُِْىػُٗٗٗ-ـ.

َُ -األعػػبلـ  ,لخيػػر الػػديف الزركمػػي – د.ت – دار العمػػـ لممبليػػيف – الطبعػػة الخامسػػة عش ػرة –
بيركت – لبناف ََِِـ.
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ُُ -االقت ػراح فػػي عمػػـ أصػػكؿ النحػػك  ,لجػػبلؿ الػػديف السػػيكطي (تُُٗى ػػ) – تحقيػػؽ :الػػدكتكر
محمد سميماف ياقكت – دار المعرفة الجامعية – د.ط – ُِْٔىػََِٔ-ـ.

ُِ -األمالي  ,ألبػي عمػي إسػماعيؿ بػف القاسػـ القػالي البغػدادم – د.ت – دار الكتػب العمميػة –
د.ط – بيركت – لبناف د.ت.

ُّ -األنس ػػاب  ,لئلم ػػاـ أب ػػي س ػػعد عب ػػد الكػ ػريـ ب ػػف محم ػػد ب ػػف منصػ ػكر التميم ػػي الس ػػمعاني (ت
ِٔٓىػ) – تحقيؽ :الشيخ عبد الرحمف بف يحي المعممي اليماني – مكتبػة ابػف تيميػة – الطبعػة

الثانية – القاىرة ََُْىػَُٖٗ-ـ.

ُْ -اإلنص ػػاؼ ف ػػي مس ػػائؿ الخ ػػبلؼ ب ػػيف البصػ ػرييف كالك ػػكفييف  ,ألب ػػي البرك ػػات ب ػػف األنب ػػارم
(تٕٕٓى ػػ) – تحقيػػؽ :الػػدكتكر جػػكدة مبػػركؾ محمػػد مبػػركؾ ك رمضػػاف عبػػد الت ػكاب – مكتبػػة
الخانجي – الطبعة األكلي – القاىرة د.ت.

ُٓ -اإليضػػاح  ,ألبػػي عمػػي الحسػػف بػػف أحمػػد بػػف عبػػد الغفػػار النحػػكم (تّٕٕى ػػ) – تحقيػػؽ:

الػػدكتكر كػػاظـ بحػػر المرجػػاف – عػػالـ الكتػػب – الطبعػػة الثانيػػة – بيػػركت – لبنػػاف ُُْٔىػ ػ-
ُٔٗٗـ.

ُٔ -البحػػر المحػػيط  ,لمحمػػد بػػف يكسػػؼ الشػػيير بػػأبي حيػػاف األندلسػػي (تْٕٓى ػػ) – تحقيػػؽ:
الشػػيخ عػػادؿ أحمػػد عبػػد المكجػػكد كالشػػيخ عمػػي محمػػد معػػكض – دار الكتػػب العمميػػة – الطبعػػة

األكلي – بيركت – لبناف ُُّْىػُّٗٗ-ـ.
ُٕ-

بغية الكعػاة فػي طبقػات المغػكييف كالنحػاة  ,لمحػافظ جػبلؿ الػديف عبػد الػرحمف السػيكطي (ت

ُُٗىػ) – تحقيؽ :محمد أبك فضؿ إبراىيـ  -دار الفكر – الطبعة الثانية – ُّٗٗىػُٕٗٗ-ـ

ُٖ-

تاج العركس مف جكاىر القامكس  ,لمسيد محمػد مرتضػي الحسػيني الزبيػدم – تحقيػؽ :عبػد

الستار أحمد فراج – مطبعة حككمة الككيت – د.ت – ُّٖٓىػُٗٔٓ-ـ.

ُٗ -تػ ػػاريخ آداب العػ ػػرب  ,لمصػ ػػطفي صػ ػػادؽ الرافعػ ػػي – تحقيػ ػػؽ :عبػ ػػد هللا المنشػ ػػاكم كميػ ػػدم
البحقيرم – مكتبة اإليماف – الطبعة األكلي – ُُْٖىػُٕٗٗ-ـ.

َِ -تػػاريخ النحػػك العربػػي  ,لسػػعيد بػػف محمػػد بػػف أحمػػد األفغػػاني (تُُْٕى ػػ) – د.ت – دار
الفبلح – د.ط – د.ت.

ُِ-

تػػاريخ بغػػداد مدينػػة السػػبلـ  ,لئلمػػاـ الحػػافظ أبػػي بكػػر أحمػػد بػػف عمػػي بػػف ثابػػت الخطيػػب

البغدادم (تّْٔىػ) – تحقيؽ :الدكتكر بشػار عػكاد – دار الغػرب اإلسػبلمي – الطبعػة األكلػي
– بيركت ُِِْىػََُِ-ـ.
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ِِ-

تػػاريخ دمشػػؽ  ,لئلمػػاـ العػػالـ الحػػافظ أبػػي القاسػػـ عمػػي بػػف الحسػػف ابػػف ىبػػة هللا بػػف عبػػد هللا

الشػافعي المعػركؼ بػابف عسػاكر (تُٕٓىػػ) – تحقيػؽ :مجػد الػديف أبػي سػعيد عمػر بػف غ ارمػػة

العمركم – دار الفكر – د.ط – بيركت – لبناف ُُْٓىػُٗٗٓ-ـ.

ِّ -التعريؼ باألنساب كالتنكيو بػذكم األحسػاب  ,ألبػي الحسػف اليمنػي القرطبػي – د.ت – د.ط
– د.ت.

ِْ -تقري ػػب المق ػػرب  ,ألب ػػي حي ػػاف األندلس ػػي – تحقي ػػؽ :ال ػػدكتكر عفي ػػؼ عب ػػد ال ػػرحمف – دار
المسيرة – الطبعة األكلي – بيركت َُِْىػُِٖٗ-ـ.

ِٓ -تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد ,لمحب الديف محمد بف يكسؼ بف أحمد المعركؼ بناظر

الجيش ( تٖٕٕىػ) – تحقيؽ :األستاذ الدكتكر عمي محمد فاخر كجػابر محمػد الب ارجػة كابػراىيـ
جمعة العجمي كعمي السنكسي محمد كمحمد راغب نزاؿ – دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع

– الطبعة األكلي – القاىرة -اإلسكندرية ُِْٖىػََِٕ-ـ.

ِٔ-

تكضػػيح المقاصػػد كالمسػػالؾ بشػػرح ألفيػػة ابػػف مالػػؾ  ,لمم ػرادم (تْٕٗى ػػ) – تحقيػػؽ :عبػػد

الرحمف عمي سميماف – دار الفكر العربي – الطبعة األكلي – القاىرة ُِْٖىػََِٖ-ـ.

ِٕ -جامع الدركس العربية  ,لمشيخ مصطفي غبلييني – تحقيؽ :الدكتكر عبػد المػنعـ خفاجػة –
المكتبة المصرية – الطبعة الثامنة كالعشركف – بيركت ُُْْىػُّٗٗ-ـ.

ِٖ -الجمػػؿ فػػي النحػػك  ,ألبػػي القاسػػـ عبػػد الػػرحمف بػػف إسػػحاؽ الزجػػاجي( تَّْىػػ) – تحقيػػؽ:

ال ػ ػ ػػدكتكر عم ػ ػ ػػي تكفي ػ ػ ػػؽ الحم ػ ػ ػػد – (دار األم ػ ػ ػػؿ – مؤسس ػ ػ ػػة الرس ػ ػ ػػالة) – الطبع ػ ػ ػػة األكل ػ ػ ػػي –
األردفَُْْىػُْٖٗ-ـ.

ِٗ -جميػ ػرة أنس ػػاب الع ػػرب ,ألب ػػي محم ػػد عم ػػي ب ػػف أحم ػػد ب ػػف س ػػعيد األص ػػمعي (تْٔٓىػ ػػ) –
تحقيؽ :عبد السبلـ محمد ىاركف – دار المعارؼ – د.ط – مصر ُِّٖىػ.

َّ -الجنى الداني في حركؼ المعاني ,لممرادم (تْٕٗىػ) – تحقيؽ :الدكتكر فخر الػديف قبػاكه
كاألس ػ ػػتاذ محم ػ ػػد ن ػ ػػديـ فاض ػ ػػؿ – دار الكت ػ ػػب العممي ػ ػػة – الطبع ػ ػػة األكل ػ ػػي – بي ػ ػػركت – لبن ػ ػػاف

ُُّْىػُِٗٗ-ـ.

ُّ -حاشية الصباف  ,شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالػؾ – تحقيػؽ :طػو عبػد الػرؤكؼ سػعد –
المكتبة التكفيقية – د.ط – د.ت.

ِّ -حسػػف المحاض ػرة فػػي تػػاريخ مصػػر كالقػػاىرة  ,لمحػػافظ جػػبلؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف السػػيكطي
(تُُٗق) – تحقيؽ :محمد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ – دار إحيػاء الكتػب العربيػة – الطبعػة األكلػي
– ُّٕٖىػُٕٗٔ-ـ.

ّّ -حماسة البحترم  ,ألبي عبػادة الكليػد بػف عبيػد البحتػرم – تحقيػؽ :لػكيس شػيخك – د.ط –
بيركت َُُٗـ.
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ّْ -خ ازنػػة األدب كلػػب لبػػاب لسػػاف العػػرب  ,لعبػػد القػػادر بػػف عمػػر البغػػدادم (تَُّٗى ػػ) –
تحقيػػؽ :عبػػد السػػبلـ محمػػد ىػػاركف – مكتبػػة الخػػانجي – الطبعػػة الرابعػػة – القػػاىرة ُُْٖىػ ػ-

ُٕٗٗـ.

ّٓ -الخصائص  ,ألبي الفتح عثماف بف جنػي – تحقيػؽ :محمػد عمػي النجػار – المكتبػة العمميػة
– د.ط – د.ت.

ّٔ -الػػدرر الكامنػػة فػػي أعيػػاف المائػػة الثامنػػة ,البػػف حجػػر العسػػقبلني (تِٖٓىػػ) – د.ت – دار
الجيؿ – د.ط – بيركت ُُْْىػُّٗٗ-ـ.

ّٕ -دليؿ السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ  ,لعبد هللا بف صالح الفكزاف – د.ت – دار مسمـ – د.ت.

ّٖ -ديكاف األخطؿ  ,شرح ديكاف األخطؿ  ,إليميا سميـ الحػاكم – د.ت – دار الثقافػة – بيػركت
ُٖٔٗـ.

ّٗ -ديكاف الراعي النميرم – تحقيؽ :ناصر الحاني – دمشؽ ُْٔٗـ.

َْ -ديكاف العجاج – تحقيؽ :الدكتكر عزة حسف – دار الشركؽ – بيركت ُُٕٗـ.
ُْ -ديكاف الفرزدؽ – دار صادر – بيركت ُٔٔٗـ.

ِْ -دي ػكاف الم ػرار بػػف سػػعيد الفقعسػػي (األسػػدم) س الم ػرار بػػف سػػعيد الفقعسػػي  ,لمػػدكتكر نػػكرم
حمكدم القيسي – مجمة المكرد العراقية – ُِٕٗـ.

ّْ -ديكاف اليذلييف  ,شرح أشعار اليذلييف  ,ألبي سعيد السكرم – تحقيؽ :عبػد السػتار فػراج –
مطبعة المدني بالقاىرة ُٓٔٗـ.

ْْ -ديكاف امرئ القيس – تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ – دار المعارؼ – الطبعػة الثالثػة –
القاىرة ُٗٔٗـ.

ْٓ -دي ػكاف جريػػر  ,بشػػرح محمػػد بػػف حبيػػب – تحقيػػؽ :الػػدكتكر نعمػػاف محمػػد أمػػيف طػػو – دار
المعارؼ – د.ط – مصر ُٗٔٗـ.

ْٔ -ديكاف جميؿ بثينة – تحقيؽ :الدكتكر حسيف نصار – الطبعة الثانية – القاىرة ُٕٔٗـ.
ْٕ -ديكاف ذم الرمة – تحقيؽ :كارليؿ  ,كمبردج – لندف ُُٗٗـ.

ْٖ -ديكاف رؤبة بف العجاج  ,مجمكع أشعار العرب – تحقيؽ :كليـ بف الكرد ليبزج – َُّٗـ
ْٗ -ديكاف زيد الخيؿ  ,نكرم حمكدم القيسي – النجؼ بالعراؽ ُٖٔٗـ
َٓ -ديكاف طرفة بف العبد – تحقيؽ :مكس سمفسكف – شالكف ََُٗـ.

ُٓ -دي ػكاف عمقمػػة بػػف عبػػده (عمقمػػة الفحػػؿ) – تحقيػػؽ :لطفػػي الصػػقاؿ كدربػػة الخطيػػب – حمػػب
َُٕٗـ.

ِٓ -ديكاف عمر بف أبي ربيعة – دار صادر – بيركت ُٔٔٗـ.

ّٓ -ديكاف كثير عزة – تحقيؽ :الدكتكر إحساف عباس – دار الثقافة – بيركت ُُٕٗـ.
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ْٓ -ديكاف كعب بف مالؾ األنصارم – تحقيؽ :سامي مكي العاني – بغداد ُٔٔٗـ.

ٓٓ -رسػػالة فػػي جمػػؿ اإلع ػراب  ,لبػػدر الػػديف الحسػػف بػػف قاسػػـ الم ػرادم (تْٕٗى ػػ) – تحقيػػؽ:
الدكتكرة سيير محمد خميفة – الطبعة األكلي – القاىرة َُْٕىػُٖٕٗ-ـ.

ٔٓ -رياض الصالحيف  ,لمنككم – تحقيؽ :الدكتكر ماىر ياسيف الفحؿ – د.ط – د.ت.

ٕٓ -شذرات الذىب في أخبار مف ذىب  ,البف العمػاد الحنبمػي (تَُٖٗىػػ) – تحقيػؽ :محمػكد
كعبػ ػػد القػ ػػادر األرنػ ػػاؤكط – دار ابػ ػػف كثيػ ػػر  ,دمشػ ػػؽ – الطبعػ ػػة األكلػ ػػي – بيػ ػػركت َُْٔىػ ػ ػ-
ُٖٔٗـ.

ٖٓ -شػػرح ألفيػػة ابػػف مالػػؾ ,ألبػػي فػػارس الدحػػداح – د.ت -مكتبػػة العبيكػػاف -الطبعػػة األكلػػى-
الرياض ُِْٓىػ ََِْ -ـ.

ٗٓ -شرح ابف عقيػؿ  ,لبيػاء الػديف عبػد هللا بػف عقيػؿ العقيمػي المصػرم اليمػذاني (تٕٗٔىػػ) –
د.ت – دار التراث ك دار مصر لمطباعة – الطبعة العشركف – القاىرة ََُْىػَُٖٗ-ـ.

َٔ -شػػرح التسػػييؿ  ,لجمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف عبػػد هللا بػػف عبػػد هللا ابػػف مالػػؾ الطػػائي الجيػػاني
األندلسػػي (تِٕٔى ػػ) – تحقيػػؽ :محمػػد عبػػد القػػادر عطػػا كطػػارؽ فتحػػي السػػيد – دار الكتػػب

العممية – الطبعة األكلي – بيركت – لبناف ُِِْىػََُِ-ـ.

ُٔ -شػػرح التص ػريح عمػػى التكضػػيح  ,لمشػػيخ خالػػد بػػف عبػػد هللا األزىػػرم (تَٓٗى ػػ) – تحقيػػؽ:
محمد باسؿ عيكف السكد – دار الكتب العمميػة – الطبعػة األكلػي – بيػركت – لبنػاف ُُِْى ػ-
َََِـ.

ِٔ -شرح الرضي لكافية بف الحاجب  ,البف الحاجب – تحقيؽ :الدكتكر يحي بشير مصػرم –
الطبعة األكلي – ُُْٕىػُٗٗٔ-ـ.

ّٔ -شػػرح المفصػػؿ  ,لمشػػيخ ابػػف عمػػي بػػف يعػػيش النحػػكم (تّْٔى ػػ) – د.ت – إدارة الطباعػػة
المنيرية – د.ط – د.ت.

ْٔ -شػػرح المكػػكدم عمػػي ألفيػػة اب ػف مالػػؾ  ,ألبػػي زيػػد عبػػد الػػرحمف عمػػي بػػف صػػالح المكػػكدم
(تَٕٖىػ ػػ) – تحقي ػػؽ :ال ػػدكتكرة فاطم ػػة ارش ػػد الراجح ػػي – جامع ػػة الككي ػػت ُّٗٗـ – د.ط –
ُِِْىػُُٗٗ-ـ.

ٓٔ -شػػرح تسػػييؿ الفكائػػد كتكميػػؿ المقاصػػد  ,لمحسػػف بػػف قاسػػـ الم ػرادم (تْٕٗى ػػ) – تحقيػػؽ:
ناصر حسيف عمي – دار سعد الديف – الطبعة األكلي – دمشؽ ُِْٖىػََِٖ-ـ.

ٔٔ -شػػرح قطػػر النػػدم كبػػؿ الصػػدل  ,ألبػػي محمػػد عبػػد هللا جمػػاؿ الػػديف بػػف ىشػػاـ األنصػػارم
(تُٕٔى ػػ) – د.ت – المكتبػػة التجاريػػة الكبػػرل – الطبعػػة الحاديػػة عش ػرة – مصػػر ُّّٖىػ ػ-
ُّٔٗـ.
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ٕٔ -الش ػػعر كالش ػػعراء  ,الب ػػف قتيب ػػة – تحقي ػػؽ :أحم ػػد محم ػػد ش ػػاكر – دار المع ػػارؼ – د.ط –
القاىرة د.ت.

ٖٔ -الصػػاحبي فػػي فقػػو المغػػة العربيػػة كمسػػائميا كسػػنف العػػرب فػػي كبلميػػا  ,لئلمػػاـ العبلمػػة أبػػي
الحسيف أحمد بف فارس بػف زكريػا – تحقيػؽ :أحمػد حسػف بسػج – دار الكتػب العمميػة – الطبعػة

األكلى – بيركت – لبناف ُُْٖىػُٕٗٗ-ـ.

ٗٔ -الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  ,إلسماعيؿ بف حماد الجكىرم (تّّٗىػ) – تحقيػؽ:

أحمػػد عبػػد الغفػػكر عطػػار – دار العمػػـ لممبليػػيف –الطبعػػة الثانيػػة – بيػػركت – لبنػػاف ُّٗٗىػ ػ-
ُٕٗٗـ.

َٕ -صػػحيح البخػػارم  ,لمحمػػد بػػف اسػػماعيؿ بػػف إب ػراىيـ بػػف المغي ػرة البخػػارم – تحقيػػؽ :محمػػد
زىير بف ناصر الناصر – دار طكؽ النجاة – الطبعة األكلي – ُِِْىػ

ُٕ -طبقػات القػراء  ,لمحػػافظ شػمس الػػديف الػذىبي (تْٖٕىػػ) – تحقيػؽ :الػػدكتكر أحمػد خػػاف –
(مركػػز الممػػؾ فيصػػؿ لمبحػػكث كالد ارسػػات اإلسػػبلمية) – الطبعػػة األكلػػى – الريػػاض ُُْٖىػ ػ-
ُٕٗٗـ.

ِٕ -طبقات فحكؿ الشعراء  ,لمحمد بف سبلـ الجمحي (تُِّىػ) – تحقيؽ :محمكد محمد
شاكر – دار المدني – د.ط – جدة د.ت.

ّٕ-

طبقػػات النحػػكييف كالمغػػكييف  ,ألبػػي بكػػر محمػػد بػػف الحسػػف الزبيػػدم األندلسػػي – تحقيػػؽ:

محمد أبك الفضؿ إبراىيـ – دار المعارؼ – الطبعة الثانية – القاىرة د.ت.

ْٕ -طرفة األصحاب في معرفة األنساب  ,لمسمطاف الممػؾ األشػرؼ عمػر بػف يكسػؼ بػف رسػكؿ
– تحقيؽ :ؾ.ك.سترستيف – دار صادر – د.ط – بيركت – لبناف ُُِْىػُِٗٗ-ـ.

ٕٓ -عقػػكد الزبرجػػد فػػي إع ػراب الحػػديث النبػػكم  ,لجػػبلؿ الػػديف السػػيكطي (تُُٗىػػ) – تحقيػػؽ:
الدكتكر سمماف القضاة – دار الجيؿ – د.ط – بيركت ُُْْىػُْٗٗ-ـ.

ٕٔ -العمػػدة فػػي محاسػػف الشػػعر كآدابػػو كنقػػده  ,ألبػػي عمػػي الحسػػف بػػف رشػػيؽ القيركانػػي األزدم
(تْٔٓىػ ػػ) – تحقي ػػؽ :محم ػػد مح ػػي ال ػػديف عب ػػد الحمي ػػد – دار الجي ػػؿ – الطبع ػػة الخامس ػػة –
َُُْىػُُٖٗ-ـ.

ٕٕ-

غاية النياية في طبقات القراء  ,لئلمػاـ شػمس الػديف أبػي الخيػر محمػد بػف محمػد بػف محمػد

بػػف عمػػي ابػػف الجػػزرم الدمشػػقي الشػػافعي (تّّٖى ػػ) ت تحقيػػؽ :ج.برجست ارسػػر – دار الكتػػب

العممية – الطبعة األكلي – بيركت – لبناف ََِٔـ.

ٖٕ -الفيرست  ,البف النديـ أبك الفرج محمد بف أبي يعقكب إسػحؽ المعػركؼ بػالكراؽ – تحقيػؽ:
رضا ك تجدد – دار المسيرة – الطبعة الثالثة – َُْٖىػُٖٖٗ-ـ.
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ٕٗ -فػي الميجػػات العربيػػة  ,لمػػدكتكر إبػراىيـ أنػيس – د.ت – مكتبػػة األنجمػػك المصػرية – الطبعػػة
الثالثة – القاىرة ََِِـ.

َٖ -فػػي عمػػـ النحػػك  ,لمػػدكتكر أمػػيف عمػػي السػػيد – د.ت – دار المعػػارؼ – الطبعػػة السػػابعة –
القاىرة ُْٗٗـ.

ُٖ -الكامػػؿ  ,لئلمػػاـ أبػػي العبػػاس محمػػد بػػف يزيػػد المبػػرد (تِٖٓى ػػ) – تحقيػػؽ :الػػدكتكر محمػػد
أحمد الدالي  -مؤسسة الرسالة – الطبعة الثالثة – بيركت – لبناف ُُْٖىػُٕٗٗ-ـ.

ِٖ -الكتاب  ,لسػيبكيو أبػي بشػر عمػرك بػف عثمػاف بػف قنبػر (تَُٖىػػ) – تحقيػؽ :عبػد السػبلـ
محمد ىاركف – مكتبة الخانجي – الطبعة الثالثة – القاىرة َُْٖىػُٖٖٗ-ـ.

ّٖ -كشػ ػػؼ الظنػ ػػكف عػ ػػف أسػ ػػامي الكتػ ػػب كالفنػ ػػكف  ,لمعبلمػ ػػة مصػ ػػطفي بػ ػػف عبػ ػػد هللا الركمػ ػػي
(تَُٕٔىػ) – د.ت – دار الفكر – د.ط – بيركت ُُْٗىػُِٖٗ-ـ.

ْٖ -المبػاب فػي تيػذيب األنسػاب  ,لعػز الػديف ابػف األثيػر الجػزرم – د.ت – دار صػػادر – د.ط
– بيركت .

ٖٓ -لساف العرب  ,البف منظكر – تحقيؽ :عبد هللا عمي الكبيػر كمحمػد أحمػد حسػب هللا كىاشػـ
محمد الشاذلي – دار المعارؼ – د.ط – القاىرة د.ت.

ٖٔ -الميجات العربية القديمة  ,لتشيـ رابيف – تحقيؽ :الدكتكر عبد الكريـ مجاىد مػرداكم – دار
الثقافة – الطبعة األكلي – عماف ُُّْىػََُِ-ـ.

ٕٖ -ليج ػػة قبيم ػػة أس ػػد  ,لعم ػػي ناص ػػر غال ػػب – د.ت – دار الش ػػؤكف الثقافي ػػة العام ػػة – الطبع ػػة
األكلي – بغداد ُٖٗٗـ.

ٖٖ -مآثر األناقة في معػالـ الخبلفػة  ,لمقمقشػندم (تَِٖىػػ) – تحقيػؽ :عبػد السػتار أحمػد فػراج
– عالـ الكتب – د.ط – بيركت.

ٖٗ -مجػػالس ثعمػػب  ,ألبػػي العبػػاس أحمػػد بػػف يحػػي ثعمػػب (تُِٗى ػػ) – تحقيػػؽ :عبػػد السػػبلـ
محمد ىاركف – دار المعارؼ – النشرة الثانية – مصر د.ت.

َٗ -معجـ ما استعجـ مف أسماء الببلد كالمكاضع  ,لعبد هللا بف عبد العزيز البكرم األندلسػي –
تحقيؽ :مصطفي السقا – عالـ الكتب – الطبعة الثالثة – بيركت َُّْق.

ُٗ -معجػػـ البمػػداف  ,ليػػاقكت بػػف عبػػد هللا الحمػػكم أبػػك عبػػد هللا – د.ت – دار الفكػػر – د.ط –
بيركت د.ت.

ِٗ -المحتسػػب فػػي تبػػيف كجػػكه شػكاذ القػراءات كاإليضػػاح عنيػػا  ,ألبػػي الفػػتح عثمػػاف بػػف جنػػي –
تحقيؽ :عمي النجدم ناصؼ كالدكتكر عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي – الطبعة الثانية – د.ت.

ّٗ -المحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـ فػػي المغػػة  ,لعمػػي بػػف إسػػماعيؿ بػػف سػػيدة (تْٖٓى ػػ) – تحقيػػؽ:
مصطفي السقا كالدكتكر حسيف نصار – الطبعة األكلي – ُّٕٕىػُٖٗٓ-ـ.
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ْٗ -مراتب النحكييف  ,ألبي الطيب عبػد الكاحػد بػف عمػي المغػكم الحمبػي (تُّٓىػػ) – تحقيػؽ:
محمد أبك الفضؿ إبراىيـ – مكتبة نيضة مصر – د.ط – القاىرة د.ت.

ٓٗ-

المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا  ,لمعبلمة عبد الرحمف جػبلؿ الػديف السػيكطي(تُُٗق) –

تحقيؽ :محمد أحمػد جػاد المػكلي بػؾ كمحمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ كعمػي محمػد البجػاكم – مكتبػة

دار التراث – الطبعة الثالثة – القاىرة د.ت.

ٔٗ -مسند أحمػد بػف حنبػؿ ,ألبػك عبػد هللا أحمػد بػف محمػد بػف حنبػؿ بػف ىػبلؿ بػف أسػد الشػيباني
(تُِْق) – تحقي ػػؽ :أب ػػك المع ػػاطي الن ػػكرم – مؤسس ػػة الرس ػػالة – الطبع ػػة األكل ػػي – بي ػػركت
ُُْٗقُٖٗٗ-ـ.

ٕٗ -مسند الشياب  ,محمد بػف سػبلمة بػف جعفػر أبػك عبػد هللا القضػاعي  -تحقيػؽ :حمػدم بػف
عبد المجيد السمفي – مؤسسة الرسالة – د.ط بيركت َُْٕىػُٖٗٔ-ـ .

ٖٗ-

مصادر الشعر الجاىمي كقيمتيا التاريخية  ,لمدكتكر ناصر الديف أسد – د.ت – دار الجيؿ

– الطبعة األكلي – بيركت – لبناف ُٔٓٗـ.

ٗٗ -معػػاني الحػػركؼ  ,ألبػػي الحسػػف عمػػي بػػف عيسػػي الرمػػاني النحػػكم( ت ّْٖى ػػ) – تحقيػػؽ:

الدكتكر عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي – دار الشركؽ – الطبعة الثانية – جدة َُُْىػُُٖٗ-ـ.

ََُ -معجـ المؤلفيف  ,لعمر رضا كحالػة – د.ت – مؤسسػة الرسػالة – الطبعػة األكلػي – بيػركت
ُُْْىػُّٗٗ-ـ.

َُُ -معرفة القراء الكبار عمي الطبقات كاألعصار  ,لئلماـ شمس الديف الذىبي (تْٖٕٕىػػ) –
تحقيػ ػػؽ :طيػ ػػار آلتػ ػػي ق ػ ػكالج – (مركػ ػػز البحػ ػػكث اإلسػ ػػبلمية  ,اسػ ػػتانبكؿ) – الطبعػ ػػة األكلػ ػػي –

ُُْٔىػُٗٗٓ-ـ.

َُِ -مغني المبيػب عػف كتػب األعاريػب  ,البػف ىشػاـ األنصػارم(تُٕٔق) – تحقيػؽ :الػدكتكر:
عبد المطيؼ محمد الخطيب – دار الطبلئع – د.ط – القاىرة د.ت .

َُّ -مفتاح العمكـ  ,لئلماـ أبي يعقكب يكسؼ ابف أبي بكر محمد بف عمي السكاكي (تِٔٔىػ)
– تحقيػػؽ :نعػػيـ زرزكر – دار الكتػػب العمميػػة – الطبعػػة األكلػػي – بيػػركت – لبنػػاف َُّْىػ ػ-

ُّٖٗـ.

َُْ -المقتضب  ,ألبػي العبػاس محمػد بػف يزيػد المبػرد (تِٖٓىػػ) – تحقيػؽ :محمػد عبػد الخػالؽ
عضيمة – د.ط – القاىرة ُُْٓىػُْٗٗ-ـ.

َُٓ -المنصػ ػػؼ  ,لئلمػ ػػاـ أبػ ػػي الفػ ػػتح عثمػ ػػاف بػ ػػف جنػ ػػي النحػ ػػكم(تِّٗق) – تحقيػ ػػؽ :إب ػ ػراىيـ
مصطفي كعبد هللا أميف – دار إحياء التراث القديـ – الطبعة األكلي – ُّّٕىػُْٗٓ-ـ.

َُٔ -المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار  ,لتقي الػديف أبػي العبػاس أحمػد بػف عمػي المقرنػرم
(تْٖٓىػ) – د.ت – دار صادر – طبعة جديدة باألكفست – بيركت .
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َُٕ -النجكـ الزاىرة في أخبار مصر كالقاىرة  ,لجماؿ الديف بف تغرم بردم األتابكي (تّْٖىػ)
– تحقيؽ :محمد شمس الديف – دار الكتب العممية – د.ط – بيركت.

َُٖ -النحك الػكافي مػع ربطػة باألسػاليب الرفيعػة كالحيػاة المغكيػة المتجػددة  ,لعبػاس حسػف – د.ت
– دار المعارؼ – الطبعة الثالثة – مصر د.ت.

َُٗ -نسػػب ق ػريش  ,ألبػػي عبػػد هللا المصػػعب بػػف عبػػد هللا بػػف المصػػعب الزبيػػرم (تِّٔى ػػ) –
تحقيؽ :ليفي بركفنساؿ – دار المعارؼ – الطبعة الثالثة – د.ت.

َُُ -نش ػػأة النح ػػك كت ػػاريخ أش ػػير النح ػػاة  ,لمش ػػيخ محم ػػد الطنط ػػاكم – د.ت – دار المع ػػارؼ –
الطبعة الثانية – القاىرة ُُُٗىػ .

ُُُ -ىم ػػع اليكام ػػع ف ػػي ش ػػرح جم ػػع الجكام ػػع  ,لئلم ػػاـ ج ػػبلؿ ال ػػديف عب ػػد ال ػػرحمف ب ػػف أب ػػي بك ػػر

السػيكطي (تُُٗىػػ) – تحقيػؽ :أحمػػد شػمس الػػديف – دار الكتػب العمميػػة – الطبعػة األكلػػي –
بيركت – لبناف ُُْٖىػُٖٗٗ-ـ.

ُُِ -ال ػكافي بالكفيػػات  ,لصػػبلح الػػديف الصػػفدم (تْٕٔىػ ػ) – تحقيػػؽ :أحمػػد األرنػػاؤكط كتركػػي
مصطفي – دار إحياء التراث العربي – الطبعة األكلي – بيركت َُِْىػَََِ-ـ.
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(ُٔ)

مس ػػألة  :الق ػػكؿ ب ػ َّ
ػأف ( لع ػػؿ ) ح ػػرؼ ج ػػر ف ػػي لغ ػػة عقي ػػؿ ك أف ( مت ػػى ) ح ػػرؼ ج ػػر ف ػػي لغ ػػة
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ىذيؿِٔ......................................................................................

(ُٖ)
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أسدّٔ......................................................................................
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مسألة  :القكؿ بفتح البلـ
َّ

(ُّ)
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(ُ)
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• المسائؿ الصرفية التي استشيد بيا المرادم بميجات العرب ُٕ..............................:

(ِ)

مسألة :القكؿ بجكاز جمع كممو (أكلى ) عمي لغة القصر ك المد ِٕ.......................

(ّ)

مسألة :القكؿ باستعماؿ الكاؼ مع الػبلـ عنػد الحجػازييف ك اسػتعماؿ الكػاؼ بػبل الػبلـ فػي أسػماء

(ْ)

مسألة :القكؿ بحذؼ نكف التثنية في (الذم ك التي ) عند بني الحارث بف كعبّٕ...........

اإلشارة عند التميمييفِٕ......................................................................
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(ٓ)

مسألة :القكؿ بحذؼ نكف (الذيف) عمي لغة ىذيؿْٕ.........................................

(ٕ)
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(ٔ)
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(ٖ)

(إما) عند أىؿ الحجاز ك فتحيا عند قيس ك أسد ك تميـٕٔ........
مسألة  :القكؿ بكسر ىمزة َّ

(ٗ)
ػات) ك الكقػػؼ عمييػػا باليػػاء (ىييػػاه) عنػػد الحجػػازييف ك
مسػألة  :القػػكؿ بفػػتح التػػاء فػػي كممػػو (ىيي ى
كسرىا عند تميـ ك أسد ك الكقؼ عمييا بالتاءٕٔ................................................
(َُ)

مسألة  :القكؿ بحذؼ األخير مف فعؿ األمر المعتؿ أك المضػارع المعتمػيف المؤكػديف بػالنكف إذا

سبقيما كسر عند ف ازره نحك (ارًم َّف)ٕٕ.........................................................

اسع َّ
(اخش َّ
يف) عند طيلٕٕ......
(ُُ) مسألة  :القكؿ بجكاز حذؼ الياء المفتكح ما قبميا نحك
ى
يف ك ى
(ُِ) مس ػ ػ ػ ػ ػ ػػألة  :الق ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ بقم ػ ػ ػ ػ ػ ػػب اليمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي االس ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ المم ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكد إل ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ي ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػي لغ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ف ازرهٕٖ......................

(ُّ) مسألة  :القكؿ بفتح العيف المعتمة بعد الفاء المفتكحة عمي لغة ىذيؿ ٕٖ...................
(ُْ)
(ُٓ)
(ُٔ)

مسألة :القكؿ بإطراد عمي فتح عيف فعؿ المضاؼ تخفيفان عند تميـ ك كمبٕٗ...............
مسألة  :القكؿ بحذؼ الياء في فىعيؿ عند النسب عمي لغة أىؿ الحجازٕٗ.................
مسألة :الكقؼ عمى اإلسـ النكف بحذؼ التنكيف كسككف األخر مطمقان عند ربيعةَٖ..........

(ُٕ)

مسػ ػ ػػألة :القػ ػ ػػكؿ بحػ ػ ػػذؼ ألػ ػ ػػؼ ضػ ػ ػػمير الغائبػ ػ ػػة منق ػ ػ ػكالن فتحػ ػ ػػة إلػ ػ ػػى مػ ػ ػػا قبمػ ػ ػػو ,اختيػ ػ ػػا انر عنػ ػ ػػد

(ُٖ)

مس ػػألة :الق ػػكؿ بقم ػػب أل ػػؼ المقص ػػكر ي ػػاء عن ػػد الكق ػػؼ عميي ػػا عم ػػى لغ ػػة فػ ػ ازرة كقمبي ػػا كاكان عن ػػد

(ُٗ)

مس ػ ػ ػ ػػألة:القكؿ بح ػ ػ ػ ػػذؼ اليمػ ػ ػ ػ ػزة إذا نقم ػ ػ ػ ػػت حركتي ػ ػ ػ ػػا كالكق ػ ػ ػ ػػؼ عم ػ ػ ػ ػػي حام ػ ػ ػ ػػؿ حركتي ػ ػ ػ ػػا عن ػ ػ ػ ػػد

طيلَٖ.......................................................................................

طيلُٖ.......................................................................................

الحجازييفُٖ..................................................................................
(َِ)

مسألة :القكؿ بالكقؼ بالنقؿ إلي متحرؾ لغة لخميةِٖ......................................

(ُِ)

مسألة :القكؿ بإعطاء الكصؿ حكـ الكقؼ عند طيلِٖ......................................

(ِّ)

مسألة  :القكؿ بإمالة ذكات الكاك ك ذكات الياء عند بني تميـّٖ..............................

(ِِ)

مسألة :القكؿ بإمالة األلؼ لمكسرة عند أىؿ الحجاز كقمبيا ياء في لغة ىذيؿّٖ...............

(ِْ)

مسألة  :القكؿ بإمالة (حتى) عند أىؿ نجد ك اليمفْٖ.....................................

(ِٓ)

مسألة  :القكؿ بتأنيث األقصي عمي قيصيا عمي القياسْٖ.................................
مسألة :القكؿ بتصحيح ذكات الياء عند لغة تميـٖٓ........................................

(ِٖ)

مسألة :إبداؿ الميـ باء عند لغة بني مازفٖٓ..............................................

(ِٔ)
(ِٕ)

مسألة :العنعنة لغة تميـ كىي إبداؿ العيف مف حرفيف الحاء كاليمزةٖٓ......................
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(ِٗ)

مسألة:القكؿ بحذؼ الكاك مف عيف الفعؿ المكسكرةٖٔ......................................

(َّ)

مسألة :القكؿ بحذؼ الـ الفعؿ مفتكح الفاء كمكسكرة في لغة سميـٖٔ.......................
مس ػ ػػألة:القكؿ باإلدغػ ػ ػػاـ ف ػ ػػي الفعػ ػ ػػؿ الثبلثػ ػ ػػي إذا سػ ػ ػ ًٌكف آخ ػ ػ ػره التصػ ػ ػػالو بض ػ ػػمير الرفػ ػ ػػع عنػ ػ ػػد

(ِّ)

مسألة إبداؿ التنكيف مطمقان ألفان بعد فتحة كياء بعد كسرة ككاكان بعد ضمة عند أزدٖٖ...........

(ّْ)

عاؿ لغة أسديةٖٖ........................................................
مسألة :فتح الـ فى ى
مسألة  :إبداؿ الياء المخففة جيمان في لغة أسدٖٗ...........................................

(ّٗ)

مسألة :إبداؿ العيف مف اليمزة عند تميـ ما تسمى بالعنعنةَٗ...............................

(ُّ)

بكرٖٕ.......................................................................................

(ّّ)

(ّٓ)

مسألة  :القكؿ بصرؼ سكراف كنحكه لبلستغناء عند أسدٖٖ..................................

(ّٔ) مسألة  :النطؽ بالكاؼ جيمان كالعكس في لغة اليمف كأىؿ بغدادٖٗ..........................
(ّٕ) مسألة  :القكؿ بتسكيف عيف فى ًع ىؿ كفى يع ىؿ عمي لغتي تميـ كبكر بف كائؿٖٗ....................
(ّٖ) مسألة :القكؿ بترؾ التنكيف في ركم مطمؽ عند تميـَٗ.....................................
(َْ)

مسألة :القكؿ بإبداؿ اليمزة حرفان مف جنس مكضعيا عند أىؿ الحجازَٗ....................

(ّْ)

مس ػػألة  :الق ػػكؿ ب ػػإطراد إب ػػداؿ الػ ػكاك ألفػ ػان مم ػػا ى ػػك عم ػػى كزف أفع ػػاؿ مم ػػا يك ػػكف ف ػػاؤه كاك عن ػػد

(ْْ)

مسألة  :القكؿ بإبداؿ الكسرة فتحة كالياء ألفان مما آخره ياء تمي كسرة عند طلِٗ............

(ُْ)
ياء في الصفة المحضة عند أىؿ الحجازُٗ......................
مسألة :القكؿ بإبداؿ الكاك ن
(ِْ) مسألة  :القكؿ بإبداؿ الكاك الساكنة كالياء الساكنة ألفان عند الحجازييفُٗ....................

تميـِٗ.......................................................................................

(ْٓ)

مسػ ػػألة :القػػػكؿ بتصػ ػػحيح مػػػاىك عمػ ػػى كزف (مفعػ ػػكؿ) ؼ مبيػ ػػع أصػ ػػمو مبيػ ػػكع بالتصػػػحيح عنػ ػػد

(ْٔ)

مس ػػألة  :الق ػػكؿ بح ػػذؼ أح ػػد الي ػػاءيف ف ػػي كمم ػػة (يس ػػتحي) لغ ػػة تم ػػيـ كع ػػدـ الح ػػذؼ عن ػػد أى ػػؿ

(ْٕ)

طاء عند تميـْٗ.......................................
مسألة  :القكؿ بإبداؿ تاء الضمير ن
مسألة :القكؿ بأف اإلمالة ليست كاجبة فيي عند تميـ جائزةْٗ...............................

(َٓ)

مسألة  :القكؿ بتسكيف حرؼ الركم عند تميـ كاثبات المدة عند أىؿ الحجازٗٓ.............

(ِٓ)

مسألة  :القكؿ بإقرار الكاك كالياء مف فاء االفتعاؿ عند بعض الحجازييفٗٔ.................

(ْٓ)

مسألة :القكؿ بحذؼ ياء الضمير بعد الفتحة عند طيلٕٗ..................................

تميـّٗ........................................................................................

الحجازّٗ ....................................................................................
(ْٖ)
(ْٗ)

(ُٓ)

(ّٓ)

مسألة :إذا نقمت حركة اليمزة حذفت عند الحجازييفْٗ.....................................
مسألة  :القكؿ بأف تيـ البلت التنقؿ حركة اليمزة إلى الساكف قبمياٗٓ......................

مسألة  :اإلظيار لممثميف لغة أىؿ الحجازٗٔ ..............................................
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(ٓٓ)

مسألة :القكؿ بإبداؿ تاء التأنيث ىاء عند طيل في الكقؼٕٗ..............................

(ٔٓ)

ياء عند ف ازرة كقيس كىمزة أك كاكان عند طيلٕٗ.....
مسألة :القكؿ بقمب األلؼ المكقكؼ عمييا ن
مس ػ ػ ػػألة :إجػ ػ ػ ػراء الكص ػ ػ ػػؿ مج ػ ػ ػػرل الكق ػ ػ ػػؼ كإب ػ ػ ػػداؿ أل ػ ػ ػػؼ المقص ػ ػ ػػكر كاكان ف ػ ػ ػػي الكص ػ ػ ػػؿ عن ػ ػ ػػد

(ٖٓ)

مسألة :القكؿ بالتزاـ الكسر عند غير بني عامر فيما فاؤه كاكٖٗ............................

(ٕٓ)

الطائييفٖٗ..................................................................................

(ٗٓ)

مسألة :القكؿ بإبداؿ الطاء تاء عند عجـ أىؿ المشرؽ كابداؿ الظاء ثاء عند الفيرسٗٗ.......

(ُٔ)

مسألة  :القكؿ في عيف (نعـ) الكسر عند أشياخ قريش كعند لغة كنانةََُ................

(ّٔ)

مسألة :الكقؼ بنقؿ الحركة إلي المتحرؾ لغة لخميةَُُ.................................

(َٔ)

مسألة  :إبداؿ السيف زايان إف تحركت قبؿ قاؼ عند لغة كمبٗٗ..........................

(ِٔ)

مسألة  :القكؿ بصرؼ (كمتا) عند التسمية بيا عمي لغة كنانةََُ........................

(ْٔ)

مسألة :إبداؿ الميـ مف الباء عمي لغة مازف بف شيبافَُُ...............................

(ٓٔ)

مسألة :القكؿ بزيادة سينان بعد كاؼ المؤنثة في الكقؼ عند لغة بكرَُِ...................

(ٔٔ) مسألة  :القكؿ َّ
(أف) عند تميـَُِ...............................
بأف (عف) تككف بمعني ٍ
الفصل الثالث :آراؤه النحو
آراؤه في كتابو تكضيح المقاصد كالمسالؾ َُْ.............................................:

 عبلمات االسـ َُْ................................................................ حذؼ نكف الكقاية مف الفعؿَُٓ.................................................... االسـ المكصكؿَُٓ............................................................... التنازع في العمؿَُٓ.............................................................. -إعراب األسماء الستةَُٕ..........................................................

 المفعكؿ معوَُٖ.................................................................. -حرؼ الجر بموَُٗ...............................................................

 اإلضافةَُُ...................................................................... نعـ كبئسُُُ.................................................................... -أفعؿ التفضيؿُُِ................................................................

آراؤه في كتابو شرح التسييؿ ُُِ........................................................:

 اإلعراب في االسـ كالفعؿُُِ..................................................... إظيار ضمير الرفع بعد فعؿ الغائب كالغائبةُُّ.................................. اسـ اإلشارة (ذا)ُُّ............................................................. (إف) بمعني (نعـ)ُُْ...........................................................157

 كاف كأخكاتياُُْ................................................................ -ليسُُٓ......................................................................

 زيادة أصبح كأمسيُُٓ........................................................ -المعطكؼ عمي اسـ إفُُٔ....................................................

آراؤه في كتابو الجني الداني ُُٕ......................................................:
 -حذؼ ىمزه االستفياـُُٕ......................................................

 كاؼ الخطابُُٕ............................................................. -كاك ربُُٖ...................................................................

 -أؿُُٗ........................................................................

 إذفَُِ....................................................................... أف المفتكحة اليمزةَُِ........................................................( -منذ) بسيطة ال مركبةُُِ....................................................

مصطمحاتو النحكية ُُِ.............................................................:
 -االبتداءُُِ..................................................................

 الفاعؿُِِ................................................................... -المفعكؿ لوُِّ..............................................................

 الحاؿُِْ................................................................... التمييزُِٓ.................................................................. -اإلضافةُِٔ................................................................

مبلحؽ بميجات العرب ُِٖ........................................................:

 -اليمفُِٖ...................................................................

 حميرُِٖ................................................................... األزدُِٖ.................................................................... لخـُِٗ..................................................................... -ىذيؿُِٗ...................................................................

 قضاعةُِٗ................................................................. الحجازَُّ................................................................. طيلَُّ................................................................... -أسدُُّ....................................................................

 مضرُُّ..................................................................158

 -قريشُُّ..................................................................

 ربيعةُِّ..................................................................... -بكر بف كائؿُِّ..............................................................

 كنانةُِّ...................................................................... تغمب بف كائؿُّّ............................................................. -كعبُّّ.....................................................................

 كمبُّّ...................................................................... -ف ازرةُّّ......................................................................

 تيـ البلتُّْ................................................................. -تميـُّْ......................................................................
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