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 تقديرشكر ك 
 

  ناًء كالمٍجًد ...، أٍىًؿ الث  تعالى ٍمًد اللً ػبعدى حى 

محمكد العامكدم الذم قبؿ أف يككف مشرفان عمى رسالتي  /أتقدـ بالشكر إلى األستاذ الدكتكر
 ىذه فمو مني كؿ االحتراـ كالشكر كالعرفاف. 

ؿي خالص محمد مصطفى القطاكم حفظو الل تعالى كرعاه،  /كتكرمد  ل كتقديرمكًرم شي  أيسىجِّ
ذلؾ مف كقتو  عمى بذؿ قد دي، ينصحي كييرشدي، ك وي كييسدِّ جؿ إنجاح ىذا العمؿ، يكجِّ أل وقدم عمى ما

كعف طمبة جازيو عميو إال الل عز كجؿ، فجزاه الل عني فيس، كأعطاني مف جيده كعممو ما ال يي الن  
 .خير الجزاء العمـ

 ، كؿٍّ مف:لجنًة المناقشةً  عضكىمالكريمىيف  ستاذىم  ألكر ش  بالكأتقدـ كما 

 . حفظو الل تعالى         حسيف أبك جزر /كتكرالد  

 .حفظو الل تعالى   كزم فياضػػػػػػػػػػػػ/ فكتكرالد  ك 

ؿي شيٍكرم لجامعتي العريقة الغراء  ا في فاتحة ىذه ، كأنقش شي جامعة األقصىكأيسىجِّ كرم أيضن
 الجامعة، تمؾ ذتيا كعاممييا كطبلبيااتبعميدىا كأسممثمة  قسـ المغة العربية - اآلدابسالة لكمية الرِّ 

  .التي أفتخر باالنتماء ليا

كأخيران أشكر كؿ مف أعانني كأسدل إلي  معركفان كلك بالن صيحة، ككؿ مف ساىـ في إخراج 
 .ىذا البحث إلى الن كر
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 شكر كعرفاف
تتممذت حسيف مكسى أبك جزر، كالذم  /شكرم إلى أستاذم الفاضؿ الدكتكرأتقدـ بخالص 

عمى يديو عمى مدار ستة مساقات في دراستي الجامعية ، كىك أستاذم في الٌدراسات العميا ،ىذا 
بعد أف كنت قد ؛ تكجيت إلى تخصص النحك في دراستي غير أٌنني بفضؿ نصحو ك إرشاده 

 كاف نعـ العكفممني كيؼ يككف البحث ك الكتابة ك الٌتكثيؽ ، ف، كىك أكؿ مف ع اتجيت إلى النقد
 بحثي ىذا. في لي كالمكجو

بعكنيا عمى مساعداتو الجبارة كالتي  محمكد عكضكما أتقدـ بخالص شكرم البني البار 
  أغناني عف الذىاب لممكتبات فنقؿ كؿ ما احتجتو مف الكتب لبيتي.

 

 

 لمسة كفاء
مات كجمكسي اليـك عمى ىذا إكمالي الدراسة الجامعية بعد دبمكـ المعمف كانت سببان في إلى مى 

ة/ غالية يلتي كأحيانان تككف أمي أستاذتي الغامديرتي الفاضمة؛ بؿ أخ -بعد مشيئة الل  -المقعد
 محمكد الخطيب )أـ أيمف عاشكر(، بارؾ الل فيؾ كجزاؾ الل عني خير الجزاء كأدامؾ عكنان لنا.

 

لى مىف كاف  حرصيا يفكؽ حرصي في الكتابة ك الٌتكثيؽ ك الٌتصكيب :زميمة العمؿ ك أختي كا 
 الحبيبة /أمينة صقر ، بارؾ الل لنا فيؾ .
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 بالمغة العربية ممخص الدراسة
الٌصرؼ مف جامعة األقصى قسـ المغة ك  نيؿ درجة الماجستير في الٌنحكلىذا البحث مقدـ 

  .عمى المقرب لبياء الٌديف ابف الٌنٌحاس دراسةن تحميميةالعربية كمية اآلداب بعنكاف التعميقة 

بدايةن فكتاب التعميقة لبياء الديف ابف النحاس ىك عبارة عف شرح لكتاب المقرب البف 
فمف المعركؼ أٌف كتاب المقرب كتابه مكجز مختصر جمع قكاعد النحك في  ،عصفكر اإلشبيمي

عطاء األمثمة لكؿ قاعدة كعرض مسائؿ الخبلؼ في ثناياه كقد قاـ ابف النحاس رحمو الل بشرحو  كا 
بداء رأيو فييا  .كؿ مسألة كا 

 .كخمسة فصكؿ كخاتمة كفيارس فنية اكقد اقتضت ىذه الدراسة فيو تمييدن 

ابف عصفكر صاحب  –لميف اأما بالنسبة لمتمييد فقد خمصت فيو إلى التعريؼ بكبل الع
 .-المقرب كالتعميقة –لتعريؼ بكتابييما ككذلؾ ا –المقرب كابف النحاس صاحب التعميقة 

طريقتو  كفيو خمصت إلىمنيج ابف النحاس في التعميقة  : كقد كاف بعنكاف: الفصؿ األكؿ
 .في شرح كتاب المقرب كمكقفو مف صاحب الكتاب كاحترامو لو كاستدراكاتو عمى ما فاتو

إلى  مدل اتساع  كفيو خمصتمصادر ابف النحاس في التعميقة : كعنكانو: الفصؿ الثاني
كخاصة شيخو ابف عمركف ككذلؾ أمانتو العممية  ، ثقافة ابف النحاس كمدل حبو كاحترامو لمعمماء
ىذا غير أف ، ترحمو عمى العمماء الذيف سبقكه  برده األقكاؿ إلى أصحابيا ككذلؾ تدينو بكثرة

ككتاب اإليضاح ، كف التعميقة أظيرت أسماء كتب تراثية مفقكدة مثؿ كتاب شرح المفصؿ البف عمر 
 .البف الخشاب

كفيو خمصت إلى اىتمامو بالشكاىد شكاىد ابف النحاس في التعميقة  كعنكانو: الفصؿ الثالث
ىذا غير ، الشعر كأقكاؿ العرب كأمثاليا ك  القرآنية بدرجة كبيرة بالنسبة لشكاىده مف الحديث الشريؼ

كما كجده شاذنا خرجو عمى الشذكذ في القياس ال في ، ئ قارئنا كلـ يخطٌ ، أنو اىتـ بالقراءات القرآنية 
كقد استشيد ، استعمالو لمحديث الشريؼ كشكاىد لغكية ككشكاىد نحكية  كاف، ك قد   السماع

كقد استأنس بشعر المكلديف أمثاؿ أبي تماـ كالمتنبي ، الثانية ك  بالشعر كخاصة شعر الطبقة األكلى
 .كأبي نكاس

كقد خمصت فيو إلى مدل اىتماـ األصكؿ النحكية البف النحاس : ككاف عنكانوالفصؿ الرابع 
ـ آرائو النحكية عابف النحاس باألصكؿ النحكية مف سماع كقياس كعامؿ كعمة كتأكيؿ كاستخداميا لد

 .أك الرد عمى آراء غيره مف النحاة
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كفيو خمصت إلى أف ابف مذىب ابف النحاس في التعميقة   كعنكانو: الفصؿ الخامس
عندنا كأصحابنا : بصرم المذىب كقد ظير ذلؾ جمينا مف خبلؿ أقكالو –رحمو الل  –س النحا

  .كخبلفنا لمككفييف

ككذلؾ ، صطمح الككفي ككذلؾ استعمالو لممصطمح البصرم بدرجة أكبر مف استعمالو لمم
، البصرييف ككذلؾ مكافقاتو لممذىب البصرم   عراباتو مكافقة إلعراباتا  ه بصرية ك ؤ فقد كانت  آرا

كقد ظير ذلؾ مف خبلؿ مكافقتو لممذىب البصرم في المسائؿ المعركضة في التعميقة كالتي 
%تكقؼ 26 ،27% منيا 95 ،95كتتبعيا  فكانت نسبة مكافقتو لمبصرييف ، استطعت استقصاءىا 

 .% ،05في المسائؿ فييا عف إبداء الرأم كنسبة ما كافؽ الككفييف في آرائيـ 

 .التي بينت فييا أىـ نتائج البحث كالتكصياتالخاتمة كأخيرنا كانت 
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Abstract 

Summary of proposal:  

This research is introduced to accomplish the master's degree in grammar and 

morphology at Al-Aqsa University in Arabic department ، faculty of art with a title of 

"the comment on Bahaa Aldeen Ibn Alnahas's book "Alta'leeqa" ، analytical study". 

First ، Alta'leeqa is an explanation for "almoqarab" which is written by "Ibn Osfour 

Al-Ishbele" ، it is known that "almoqarab" is a summary that contained  grammar rules. 

Furthermore ، Ibn Alnahas explained every single rule with rich examples for each rule 

and presented the exceptions in each case and gave his own point of view. 

This thesis consists of an introduction ، five chapters ، conclusion and  indexes:  

The introduction is about the definition of the two scholars ، almoqarab's "Ibn Osfour 

Al-Ishbele"  and Alta'leeqa's Bahaa Aldeen Ibn Alnahas's and define the two books. 

Chapter 1:  

Titled the methodology of Ibn Alnahas in Alta'leeqa ، and showed his perspective in   

"almoqarab" ، and his opinion of the author and showed respect and the palinode on 

what he missed. 

Chapter 2:  

Shed lights on the title of  Ibn Alnahas's resources in Alta'leeqa ، and this depicts the 

wide scope of knowledge Ibn Alnahas had ، and how much he loved and respected his 

scholars especially his teacher "Ibn Amroon". Although his scientific honesty which 

gave every scholar his rights in his books ، and how much he missed the previous 

scholars. 

In addition Alta'leeqa presented many heritage books which were missing for instance: 

almofasals explanations for Ibn Amroon ، Aledaah's Ibn Alkhashab. 

Chapter 3:  

Spotted the light on Ibn Alnahaas's evidence in Alta'leeqa ، And how much he cared 

about holly evidence in a high way ، about his evidence in "Hadith" ، poetry ، Arab 

speeches ، and proverbs. although he was interested in holly Quran and he never made a 

mistake. His use of Hadith was for linguistic evidence and grammar evidence in 

addition of poetry especially the poetry of first class ، second for instance: Abo 

Tammam ، Almotanaby and Abo Nawwas.   

Chapter 4:  

Titled as " essential grammar for Ibn Alnaha's" which was concerned about how much 

Ibn Alnha's was interested in essential grammar whether it was audial ، evaluation ، 

factor ، vowel ، interpretation and using it to Improve his grammar opinions or to respond 

to other linguists. 
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Chapter 5:  

Included the ideology of Ibn Alnaha's Alta'leeqa ، Al-Basry's ideology which was shown 

clearly in his sayings "  my friends  and I against Alkoviin". 

Although his use of Al-basry's definition more than Alkovii's definitions ، also his 

opinions and analysis were related to Al-basry. Moreover his agreements to Al-basry's 

analysis ، this was shown in his agreement for  Al-Basry's ideology in matters included 

in Al-ta'leeqa which I was able to follow. 

His agreement to Al-Basry's ideology was 95.95% of 27.49% he stopped giving his 

point of view ، and the percentage of agreement to Alkoviin's ideology is 5%. 

Finally ، the conclusion showed the most important research results and 

recommendations. 
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 : المقٌدمة

كالٌصبلة كالٌسبلـ عمى  ،و الٌتي ال تستقصىكآالئ ،الحمد لل عمى نعمو الٌتي ال تحصى
  ،بعدك  ،كمف بسنتو اىتدل ،ى آلو كأصحابومكع ،سيدنا محمد الٌنبي المصطفى

  .كيسمس عناف البياف ،الٌمسافبو يتثقؼ أكد  ،كأنفعيا أثرنا ،فعمـ الٌنحك أسمى العمكـ قدرنا

كال غنى لدارس الٌنحك  ،كتيفيـ أساليبيا ،بو تيضبط تراكيبيا ،كالٌنحك ىك قاعدة العربية المتينة
 ،كقٌعدكا قكاعده ،فيـ الٌذيف شادكا بناءه ؛عف الكقكؼ عمى ما كتبو أسبلفينا األكائؿ في ىذا العمـ

خالصةن مف الع جمة كاستعجاـ  –آنذاؾ  –كألسنتيـ  ،كقنصكا شكاىده مٌمف شافيكىـ مف أىؿ الٌمغة
 .المساف

ا بؿ أنظار الباحثيف  ،كما بنكه لـ تنؿ منو األياـ ،كبناؤىـ محكمنا ،لذلؾ كاف عمميـ تامن
عجابك  إلى  ىذه المؤٌلفات التي خٌمفكىا بإكبارو  –أبد اآلبديف -تتجو  .ا 

 استحٌؽ منا الٌدراسة –رحمو الل  –فيذا ىك كتاب التعميقة لبياء الٌديف ابف الٌنٌحاس 
االستقصاء كالٌتحميؿ فيما جاء في ثناياه في ىذه الٌرسالة المتكاضعة المكسكمة بعنكاف التعميقة ك 

 .عمى المقٌرب لبياء الٌديف ابف الٌنٌحاس دراسةن تحميمية
 : أىمية البحث: أكالن 

ككػذلؾ إظيػار  ،مف الكتب الٌتراثية المغمكرة حظنػا مػف االىتمػاـ بالٌدراسػة كالٌتحميػؿ إعطاء كاحدو 
 كلكنو ينعـ بدكرو كمكانةو كبيرة بيف النحكييف. ،كاف مف المقميف في التٌأليؼ ،شخصية عالـو فذ

 : سبب اختيار المكضكع: ثانينا

 فياي خمٌ حكية التٌ كتب النٌ المف أىـ  الٌتعميقة عمى المقرب لبياء الٌديف ابف الٌنٌحاس يعد كتاب -1
كاىد ككثرة الشٌ  ،حكية منذ عصر سيبكيو إلى عصرهحتكيو مف المسائؿ النٌ يلما  ؛ابف الٌنٌحاس

 كٌؿ مىٍف سبقو مف الٌنحاة حتى القرف الٌسابع اليجرم.في تأليفو عمى  ابف الٌنٌحاس كاعتماد ،حكيةالنٌ 

حك في المسائؿ غة كالنٌ آراء عمماء المٌ  كثيره مف حكيةمف أىـ ما كرد في ىذه المكسكعة النٌ  -2
آراء  ابف الٌنٌحاس تناكؿ تبٌيف كيؼ يراسة التٌ كىنا تكمف أىمية ىذه الدٌ  ،حكية المتعددةغكية كالنٌ المٌ 

 .اء الٌسابقيفالعمم

 كخبلفاتو وكمدل مكافقاتآرائو الٌنحكية  تحميؿإظيار شخصية ابف الٌنٌحاس الٌنحكية مف خبلؿ  -3
 .شيكخ مدرستي البصرة كالككفةمع 

 .ابف عصفكر في ابف الٌنٌحاس ريثتأ مدل -4
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  بياف مكانة األصكؿ الٌنحكية عند ابف الٌنٌحاس. – 5
 : الدراسات السابقة لمكضكع البحث: ثالثان 

لـ أقؼ عمى أية  دراسة تناكلت ىذا العالـ الجميؿ سكل أنني كجدت عنكانيف لرسالتي ماجستير 
استدراكات ابف النحاس النحكية كالتصريفية في كتابو التعميقة عمى المقرب البف : بعنكافاألكلى 

المكقؼ النحكم البف النحاس في : عصفكر لمطالبة سائرة بنت ناصر العجمي كالثانية بعنكاف
كقد حاكلت ، كلـ أستطع معرفة اسـ الطالب الذم قاـ بالدراسة فييا ، التعميقة عمى المقرب 

  .بجامعة أـ  القرل بالسعكدية إلعطائي فرصة قراءة ىاتيف الرسالتيف لكف دكف جدكلاالتصاؿ 
كلكف بالنسبة لمرسائؿ المتعمقة بابف عصفكر اإلشبيمي فقد أفدت مف رسالتيف  كتعريؼ بشخصية 

 : ابف عصفكر كنبذة عف حياتو كىما
 ،جمعاف السيالي ،ائع النحكية  في شرح الجمؿ عمى  ابف عصفكراعتراضات ابف الضٌ  –1

 ـ. 1995-ىػ1415 ،كمية المغة العربية ،جامعة أـ القرل
كمية  ،جامعة أـ القرل ،عبد الل القرني ،نقد ابف عصفكر آراء الصرفييف في كتابو الممتع – 2

 ىػ. 1425 ،المغة العربية

 : أىداؼ الدراسة: رابعنا

 : تيدؼ ىذه الدراسة إلى اآلتي

 .المقرب عمى ابف النحاس صاحب التعميقةبياف أثر ابف عصفكر صاحب  -1
 .كاعتراضاتو عمى النحاة ابف النحاسظير مكافقات ىذا البحث ي -2
 .كتاب التعميقة عمى المقرب البف النحاس تقديـ دراسة مستقمة حكؿ -3
 .بياف المذىب النحكم البف النحاس -4

 :منيج البحث: خامسنا

 .اتبعت في بحثي ىذا المنيج الكصفي الٌتحميمي 
 : خطة البحث: سادسنا

 فيارس فنية. ك  مقٌدمة كتمييد كخمسة فصكؿ كخاتمة: كقد اقتضت دراستي لمتعميقة في ىذا البحث

أىمية البحث كسبب اختيار المكضكع كأىداؼ الدراسة كالٌدراسات : المقٌدمة كفييا تحدثت عف: أكالن 
 .خطتوك  السابقة كمنيج البحث
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 : الٌتمييد كفيو تحدثت عف: ثانينا

 ككتابو المقرب. ،حياة ابف عصفكر اإلشبيمي -

 .ككتابو الٌتعميقة ،حياة ابف الٌنٌحاس الحمبي -
 : منيج ابف عصفكر في التعميقة :الفصؿ األكؿ

 .طريقتو في الشرح: المبحث األكؿ

 .شخصيتو في الشرح: المبحث الثٌاني

 مكقفو مف ابف عصفكر.: المبحث الثٌالث
 : في التعميقة مصادر ابف النحاس: الفصؿ الثاني

 .العمماء الذيف نقؿ عنيـ: المبحث األكؿ

 .المؤلفات التي استفاد منيا: المبحث الثاني

 الميجات.ك  المغات: المبحث الثالث
 : شكاىد ابف النحاس في التعميقة: الفصؿ الثالث

 .شكاىده مف القرآف الكريـ: المبحث األكؿ

 .شكاىده مف الحديث الشريؼ: المبحث الثاني

 .شكاىده مف الشعر: حث الثالثاالمب

 .شكاىده مف أقكاؿ العرب كأمثاليا: المبحث الرابع

 : األصكؿ النحكية كمكقؼ ابف النحاس منيا: الفصؿ الرابع

 .السماع: المبحث األكؿ

 .القياس: المبحث الثاني

 العامؿ كالعمؿ.: المبحث الثالث

 .التأكيؿ: المبحث الرابع
 : النحكم مذىب ابف النحاس: الفصؿ الخامس

 .آراؤه النحكية: المبحث األكؿ
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 .مصطمحاتو النحكية: المبحث الثاني

 .إعراباتو النحكية: المبحث الثالث

 .مكقفو مف المذاىب النحكية: المبحث الرابع

 .تكصياتوك  كفييا نتائج البحث: الخاتمة
كأقكاؿ العرب كالشعر األمثاؿ ك  اآليات القرآنية كالحديث الشريؼ: كأخيرنا الفيارس العامة لمبحث

 .كالمصادر كالمراجع ثـ الفيرس المكضكعي
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 الٌتمييد
 : كيتضٌمف مكضكعيف

 حياة ابف عصفكر.-أ: أكالن 
 كتابو المقٌرب.-ب        

 حياة ابف الٌنٌحاس.-أ: ثانينا
 .كتابو الٌتعميقة-ب        

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ( ىػ669حياة ابف عصفكر )ت  -أكالن 
 ب.ككتابو المقرٌ 

 
 : (ػى669حياة ابف عصفكر )ت  -أ

 .ػوػػػػاسػػػػمػو كنػسػب -1
 .ػوػػػػػتػػو كلػقػبككنػيػٌ  -2
 .ػوػػػمػػكلػده كنػشػأتػ -3
 و.ػػػػأخػالقػو كصػفػاتػ -4
 شػيػكخػػو كتػالمػيػذه. -5
 .عػػمػمو كثػػقػافػػػتػػػو -6
 ػػػػو.ػػػػػػػفػػػػاتػمػػػػؤلٌ  -7
 ػػػػػو.ػػػػػػكفػػػػػػػاتػػػػػػ -8

 ب البف عصفكركتاب المقرٌ  -ب
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 ) ىػ669ابف عصفكر )ت 
 : تو كلقبواسمو كنسبة ككنيٌ 

بػف عبػد ا بػف بف محمد بف عمي بػف أحمػد بػف عمػر  ىك أبك الحسف عمي بف مؤمف
  (1)الحضرمي مف أىؿ إشبيمية. ،عصفكر

 ،بشذكذه: كقاال (2)"عمي بف مكسى": وراية أنٌ لعنكاف الدٌ  "المقٌرب"كقد نسب محققا كتاب 
ما ذكره أبك العباس أحمد بف عبد الل : راجـ البف عصفكر ىككلكف أفضؿ ما جاء في كتب التٌ 

: وىك أنٌ ك  ،-فيك مف العمماء المعاصريف لو- "رايةعنكاف الدٌ "ىػ( في كتابو 714 -664يني )رً بٍ الغى 
 .(3)"عمي بف مؤمف"

 : مكلده كنشأتو
كىك  ،(4)ىػ( 597بكية )سنة سبع كتسعيف كخمسمائة لميجرة النٌ  شبيميةبإابف عصفكر لد كي 

 .(5) سنة تسعيف كخمسمائة: كقيؿ ،انيتٌ عميو أبك العباس الكً  كما نٌص  ،يؿ الكبيرالسٌ عاـ 

ئة لتمقي قد كانت كالدتو بإشبيمية مييٌ ك  ،فقد كانت في ربكع األندلس: ا عف نشأتو األكلىأمٌ 
كقد  ،اؽشيرتيـ في اآلف طارتيف الذٌ  ،عمكـ العصر المختمفة عمى أيدم كبار عمماء األندلس

كلمع نجمو  ،فعبل قدره: ـ كعيرؼ بعمموفتقدٌ  ،كآدابيا عمى يد أشير عممائيا ،عمكـ العربية ىقتمٌ 
بحمقة  حيف استقؿٌ  ،ى غدا بعض أقرانو تبلميذ لوحتٌ ؛ـ مستكاه عمى أقرانوكتقدٌ  ،بيف عمماء األندلس

بو إليو األمير الينتاني قر   ،المطالعة ال يمؿٌ  كقد كاف دؤكبنا ،كتصٌدر لئلقراء ،رس في إشبيميةلمدٌ 
 فأقرأ في ،إلى أخرل حمة في ببلد األندلس مف بمدةو كسارت بو الرٌ  ،أبك عبد الل محمد بف أبي بكر

رحؿ مف ببلد  ثـٌ  (6) ،كطمبة كفي كؿ منيا ترؾ آثارنا ،كمالقة ،كمرسية ،كلكرقة ،شذكنةك  ،شريش

                                                 

 2/210بغيػػػػػة الكعػػػػػاة ك  161-160البمغػػػػػة ك  110- 3/109 فػػػػػكات الكفيػػػػػاتك  237-236عيػػػػػيف إشػػػػػارة التٌ ( 1)
 .5/27األعبلـ ك 
 .1/7المقٌرب ينظر كىما كؿ مف عبد الٌستار الجكارم كعبد الل الجبكرم، ( 2)
 .317عنكاف الدراية ( 3)
 .2210 بغية الكعاةك  1/414كممة يؿ كالتٌ الذٌ ( 4)
 .236عييف إشارة التٌ ( 5)
 .3/109 فكات الكفيات( 6)
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ككاف ذلؾ  ،إلى تكنس ثـٌ  ،كثغر أزمكرة ،أنفا ثغر كسكف ،فدخؿ مراكش ،األندلس إلى المغرب
ا (ػى 633كثبلثيف كستمائة لميجرة ) ةعاـ ثبلث  (1) رقية.عمى استيطاف الببلد الشٌ  عازمن

بػػػػػي زكريػػػػػا الحفصػػػػػي مػػػػػف خكاصػػػػػو عبػػػػػد الل محمػػػػػد بػػػػػف أفجعمػػػػػو المستنصػػػػػر بػػػػػالل أبػػػػػك 
كرجػػػع إلػػػى غربػػػي  ،عػػػاد إلػػػى أفريقيػػػا كمنيػػػا إلػػػى لكرقػػػة ثػػػـٌ  ،كانتقػػػؿ معػػػو إلػػػى بجايػػػة ،(2)كجمسػػػائو
ككٌدعتػو رحمػو  ،ى كٌدع الػدنيابيػا حتٌػ عػاد إلػى تػكنس حيػث اسػتقرٌ  ثػـٌ  ،عبر إلػى سػبل ثـٌ  ،األندلس

 .(3) الل تعالى
 : أخالقو كصفاتو

مػا سػبب ك  ،كاف قريبنػا لمقمػكبك  ،ف مف عممومتمكٌ  عالـه جميؿه -رحمو الل -ابف عصفكر           
كمػا  ،سػافكفصػاحة المٌ  ،صػكير كالبيػافكالتٌ  ،و جمع بيف الحفظ كاإلتقافأنٌ : عيرؼ عنو  أٌنوإالٌ : ذلؾ
لمامػو ك  ،بلعككثرة القراءة كاالطٌػ ،كسيكلة األسمكب ،عبيررؼ عنو قدرتو عمى التٌ عي   ،بعمػـك العربيػةا 
 .(4) منيا  اس عمى المطالعة ال يمؿٌ و مف أصبر النٌ كأنٌ 

ى فجمعػػػت مػػػف كػػػؿ األعمػػػار حتٌػػػ ،اسػػػتدارت حمقتػػػو حكلػػػوك  ،بلميػػػذ كطػػػالبك العمػػػـ فاتسػػػعتو التٌ أحٌبػػػ
كػاف يممػي تقاليػده مػف ك  ،رح كاإلفيػاـلما في أسمكبو مف سبلسة كبساطو في الٌشػ ،يكخ كاألطفاؿالشٌ 

  .(5)صدره 

 : مقيةا عف صفاتو الخى أمٌ 

مقيػةبػذكر الٌصػ-فػي أغمػب األحيػاف-راجـفمـ تيتـ كتػب التٌػ بػؿ كػاف  ،خصػيةالمبلمػح الشٌ ك  ،فات الخى
 .آثارهك  ،عمموك  ،سيرتوك  ،كؿ االىتماـ بشخص اإلنساف ذاتو

 : في ذلؾ ارتجاالن  البيتيفكقاؿ ىذيف  تو بالحناءلحيٌ ك  ب رأسوو كاف يخضٌ أنٌ : ك ما عيرؼ عنو

ٌنٍسػػػػػػػػػتي بػػػػػػػػػالتٌٍفًريطً فػػػػػػػػػي ًكبػػػػػػػػػرم ػػػػػػػػػا تىدى  لمه

ٍغػػػػػرىلن ًبشيػػػػػٍرًب الػػػػػٌراًح كالٌمعىػػػػػسً     كريٍحػػػػػتي مي

   
ػػػػػػابى الٌشػػػػػػٍيًب أسػػػػػػتري ًلػػػػػػي  رىأٍيػػػػػتي أٌف ًخضى

ٍمػػػػػػػًد  لمػػػػػػػد نىس   (6)ًإٌف البىيىػػػػػػػاضى قميػػػػػػػؿي الحى
 

   
                                                 

 .6/91مؿء العيبة ( 1)
 .318راية عنكاف الدٌ ( 2)
 .233-5/232ىب شذرات الذٌ ( 3)
 .357بغية الكعاة ك  3/109فكات الكفيات ( 4)
 .237-236 عييفإشارة التٌ ( 5)
 .5/330ىب كشذرات الذٌ  2/210 البغية( 6)
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 : شيكخو كتالميذه
 : أكالن شيكخو

و أيخػػذ عنػػو غيػػر ترجمتػػو أٌنػػ مػػف مظػػافٌ  فمػػـ تػػذكر أم   ،الٌنحػػكص ابػػف عصػػفكر فػػي تخٌصػػ        
  .(2) كال الحديث  ،كال الفقو ،ؽ لو بعمـ القراءاتكال تعم   ،(1)ؿ لغيرهال تأىٌ ك  ،الٌنحك

 ،كأخػػذ عػػنيـ العربيػػة كاألدب ،كقػػد تتممػػذ ابػػف عصػػفكر عمػػى يػػد أشػػير عممػػاء األنػػدلس فػػي عصػػره
 : كأشير عالميف نيؿ عنيما

 (3): أبك الحسف بف الٌدبىاج 

كىػػك عمػػى بػػف جػػابر بػػف  ،جمػػيبلن فاضػػبلن  اكمقرئنػػ ،اأديبنػػ افقػػد كػػاف نحكينػػ ،ىػػك شػػين األنػػدلس        
 الٌنحػػكقػػرأ ك  ،ىػػػ(566)كلػػد سػػنة سػػت كسػػتيف كخمسػمائة لميجػػرة  ،مػػي اإلشػبيميخٍ عمػي بػػف أحمػػد المٌ 

بعػػد دخػػكؿ  حزننػػاىػػػ( 646)كأربعػػيف كسػػتمائة لميجػػرة  سػػتو  سػػنة كفي كتيػػ ،غيػػرهك  بػػف خػػركؼا  عمػػى
  (4)كـ إشبيمية.الرٌ 
  ٌ(5): مكبيفأبك عمي الش 

اـ اثنػػػيف كسػػػػتيف كلػػػد عػػػ ،ىػػػك عمػػػر بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػر بػػػف عبػػػد الل األزدم اإلشػػػبيمي        
 ابػػػف ممكػػػكفك  ،أخػػػذ عػػػف  أبػػػي بكػػػر بػػػف صػػػاؼو حتػػػى أحكػػػـ الفػػػف ،(ىػػػػ562)كخمسػػػمائة لميجػػػرة 

عمػػي  سػػو أبػػكٌف مػػف درٌ " إ: قػػالكاك  ،المغػػربك  مسػػامع عممػػاء المشػػرؽ بمغػػت شػػيرتوحتٌػػى  ،ييميالٌسػػك 
 ." نجب

 ،حكاشي اإلفصاحك  ،كطئةالتٌ ك  ،شرحيف عمى الجزكليةك  ،عمى كتاب سيبكيو ؼ تعميقناصنٌ          
 ،ىػػػػػ(645)كأربعػػػػيف كسػػػتمائة لميجػػػرة  ةو عػػػاـ خمسػػػ كفيكتيػػػ ،اإليضػػػػاحكشػػػرح  ،ؿكحكاشػػػي المفٌصػػػ

 .(6)غمب عميو  ألبيو ثـٌ  و لقبه اف أنٌ أبكحيٌ  كذكر"األشقر األزرؽ ": مكبيف بمغة رـك األندلسكالشٌ 

                                                 

 .5/330ىب شذرات الذٌ ( 1)
 .22/166الكافي بالكفيات ( 2)
 .2/153بغية الكعاة ( 3)
 .2/153بغية الكعاة ( 4)
 .2/332 كاةإنباه الرٌ ( 5)
 .2/126 كميؿذييؿ كالتٌ التٌ ك 2/461كممة يؿ كالتٌ الذٌ ( 6)
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مامن  ،اكقد كاف عالمن  اشػتير ك  ،ى عبل صػيتوحتٌ  ،طكيبلن  انن مفي إشبيمية ز  الٌنحكأقرأ  ،في العربية اكا 
ف كػاف  ،كقد الزمو ابف عصػفكر مػا يقػارب عشػر سػنيف إلػى أف خػتـ عميػو كتػاب سػيبكيو ،ذكره كا 

 .(1) "لـ يكمؿ عميو الكتاب أصبلن و إنٌ ": اف األندلسي يقكؿأبك حيٌ 
كانتفػع مػف عممػو إلػى  ،فاد منػوأك  ،ابف عصفكر الـز أبا عمي الشمكبيف كلكف الحقيقة أفٌ          

ػرىؽ القربػةفػي التٌ  لقػيك  ،(2) أخذ عنػو أكاخػر كتػاب سػيبكيوأف  ػ ىػذا خيػر ردٌ ك  ،صػريؼ عى  فٍ عمػى مى
 .(3)فمقاطعةبينيما بعد ذلؾ منافرة  حدثتٍ  ثـٌ  ،مكبيفالكتاب عمى الشٌ  ذكر أٌف ابف عصفكر لـ يتـٌ 

ككاف  ليذا أثره  ،أخذ عممو عف قمـ العمـ في عصرهابف عصفكر : ا سبؽ يتضح أفٌ ممٌ ك         
 شيرتو.ك  موكبيره في تقدٌ 

 : تالميذه: ثانيان 

مف التبلميذ عميو قد ذكر  كثيره  إقباؿه : كالمغرب ،طكاؼ ابف عصفكر في األندلس تبع
كأقبؿ عميو  ،كجاؿ األندلس ،تصٌدر لبلشتغاؿ مٌدة بعٌدة ببلدك ": ذلؾ قائبلن يكطي في بغيتو السٌ 
ككؿ مف ظير مف أصحابو فمف  ،انتفعكا بوك  ،مؽه كثيركقرأ عميو خى ": ينيرً بٍ كقاؿ الغى  ،(4)"مبةالطٌ 

    .(5)"المبرزيف

  : يـمنك 
 حيـ بػػف عمػر األكسػػي عبػد الػرٌ حمف بػػف الحسػف بػف عبػػد الػرٌ  ،ابػف عػذرة األنصػػارم أبػك الحكػػـ

كػاف نحكينػا حاذقنػا أخػذ عػف  ،ىػػ(622)سػتمائة لميجػرة ك  كلد سنة اثنتاف كعشػريف ،الخضراكم
كفي بعد كتي  ،كغيره ،القصيدك  جزالمفيد مف أكزاف الرٌ : لو ،كابف عصفكر ،بيأبي العبلء القرط

  .(6) ىػ(644)ستمائة لميجرة ك  أربعيفك  سنة أربعو 
  ٌأخػذ  ،محمد بػف عمػي بػف محمػد بػف محمػد بػف إبػراىيـ األنصػارم المػالقي ،غيرمكبيف الصٌ الش

كمؿ شرح شيخو أ ،شرح أبيات سيبكبو: الـز ابف عصفكر لو ،العربية عف عبد الل بف صالح
 .(7) ىػ(660)ستمائة لميجرة ك  كفي سنة  ستيفتي  ،ابف عصفكر عمى الجزكلية

                                                 

 .22/165الكافي بالكفيات ( 1)
  .3/109فكات الكفيات ك  5ىامش رقـ  1/8المقٌرب ( 2)
 .2/357 بغية الكعاة( 3)
 .نفس المرجع كنفس الصفحة( 4)
  .318 رايةعنكاف الدٌ ( 5)
 .7/459يب نفح الطٌ ك  1/51 بغية الكعاة( 6)
 .2/187بغية الكعاة ( 7)
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  ٌيف أبػك اإلمػاـ أثيػر الػدٌ  ،افيكسػؼ بػف حٌيػ محمد بف يكسؼ بف عمػي بػف ،اف األندلسيأبك حي
 .(1)ىػ(  745)سبعمائة لميجرة ك  أربعيفك  كفي سنة خمسو تي  ،فزماف األندلسي الغرناطي النٌ حيٌ 

 البطميكسػػي المػػالقي األنصػػارمقاسػػـ بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف سػػميماف  ،أبػػك الفضػػؿ الٌصػػٌفار، 
 .(2) ىػ(660)ستمائة لميجرة ك  كفي سنة ستيفتي 

                                                 

 .1/280بغية الكعاة ( 1)
 .1/256 بغية الكعاة( 2)
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 : ثقافتوك  عممو
 ،كبعد عصره ،فقد عيٌد مف أكائؿ العمماء في عصره ،بيف العمماء البف عصفكر منزلةه عاليةه 

 ،مةة بمعمكماتيا القيٌ كذلؾ لما لو مف مؤلفات غنيٌ  ،امتدحو الكثير مف العمماء قديمنا كحديثنا كقد
أك بعد عصره أف  ،عصره في ت مف العمماء سكاءي استحقٌ كالتٌ  ،ةية الفذٌ الٌنحك ه ءلو آراأٌف كما 

 ،فيو ار كثيرن مو كالذم أثٌ معمِّ  ما نجد أفٌ كربٌ  ،عميؽرح كالتٌ كالشٌ  ،رسكيتكجيكا ليا بالدٌ  ،ينتبيكا لكتبو
كعمك شأنو  ،قولتفكٌ  كال حقد إال نتيجةن  ،ما نفس عميو مكبيف "عمي الشٌ  ككنيؿ مف عممو الكثير "أب

 .في ببلد األندلس

بأصحابنا ": اف األندلسي فيوره حمقة العمـ قكؿ أبي حيٌ كتصدٌ ليؿ األكبر عمى سبقو كالدٌ 
إشارة إلى  (1)"بالمغاربة ": بوا ناظر الجيش فقد كاف يمقٌ أمٌ  ،"باألستاذ أبي حسف"كذلؾ ك  ،"كشيكخنا

 بركزه كظيكره.
 : ا قيؿ في ابف عصفكر كنبكغوكممٌ 

  ابف العماد الحنبميقاؿ فيو : 

مػػػف  اس عمػػػى المطالعػػػة ال يمػػػؿٌ ككػػػاف أصػػػبر الٌنػػػ ،(2)العربيػػػة فػػػي زمانػػػو باألنػػػدلس حامػػػؿ لػػػكاء"
 .(3)"ذلؾ

  ركحفؤلىؿ األندلس الٌشػ الٌنحك" كأٌما : يفاخر أىؿ األندلس فيو ابف سعيد األندلسيكقاؿ فيو 
ف ابػػالحسػػف كمنيػػا شػػرح شػػيخنا أبػػي  ،فمنيػػا شػػرح ابػػف خػػركؼ ،عمػػى الجمػػؿ مػػا يطػػكؿ ذكػػره

  .(4)"مف المشرؽ كالمغرب اآلفكعميو اإلحالة  ،الٌنحكعصفكر الذم انتيت إليو عمـك 
 : كقاؿ

فعممػو نػازؿه بالمحػؿ  ؛كىػك حيػث حػؿٌ  ،أف فػي المشػارؽ كالمغػارببيذا الشٌ  أبك الحسف اآلف إماـه "
  .(5) "الفائؽ ؿ بالبرٌ كمقابى  ،فيعالرٌ 

 
                                                 

 .3/184يب نفح الطٌ ( 1)
 .5/330ىب شذرات الذٌ ( 2)
 .3/109فكات الكفيات ( 3)
 .3/184يب نفح الطٌ ( 4)
 .5/330 ىبشذرات الذٌ ( 5)
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  ٌفقاؿ فيوا أبك عبد ا محمد بف عبد الممؾ المراكشي أم : 

ج عمى تخرٌ  فٍ مف أبرع مى  ،صرؼحسف التٌ  ،اف مف األدبريٌ  ،في عمـ العربية اكاف ماىرن "
 ،شرح كتاب سيبكيو كجمؿ الٌزٌجاجي ،ساففي عمـك المٌ  اكأحسنيـ تصنيفن  ،مكبيفعمي الشٌ  أبي

شرافو عمى ،ه لمعربيةبذكر  شاىده  الٌنحك بو فيكمقرٌ  ،نافع صريؼ جميؿه كممتعو في التٌ   مشيكرىا كا 
 .(1) "كشاذىا

  ٌ(2)غباره ال يشؽٌ  كاف إمامناك  ىبيقاؿ الذ. 

 ليو انتيت عمكـ ك : قاؿ المقرم  .(3)الٌنحكا 

  (4)فقاؿ فيو/أعظـ لغكم في عصره في األندلسبرككمماف أما.  

  فيو رأم المعاصريفأما : 

كجدت : في رسالتو لنيؿ درجة الماجستير" محمد مكي األستاذ "كىك: معاصره  فيقكؿ باحثه 
ال تكػاد  ،"كابػف ىشػاـ  ،افكأبك حٌيػ ،ابف مالؾػ "باسـ فريؽ مف العمماء ك اسـ ابف عصفكر مقركننا

إٌنما يػدٌؿ  ؛كىذا إف دٌؿ عمى شيء ،مف اسـ ابف عصفكر"رب ارتشاؼ الضٌ "مف  كاحدةه  تخمك كرقةه 
  .(5) اخاص   اىتمامنا كاىتماـ العمماء بو ،فكرة آراء ابف عصعمى أىميٌ 

 : فاتومؤلٌ 
 ،في مختمؼ فنكف العربية كىي ،فناقد جاكزت العشريف مؤل  ك  ،كثيرة فاته البف عصفكر مؤلٌ 

 الٌنحػكمػا أٌلفػو فػي  كىػك ،األىػـبقػي ك  ،كشػرح األشػعار ،كىك ما أٌلفػو فػي األدب ،اندثر منيا الكثير
 .(6) عركضرائر الشٌ  ،رؼكالصٌ 

المفتػػػاح شػػػرح أبيػػػات ك  ،صػػػريؼالممتػػػع فػػػي التٌ ك  ،بمنيػػػا المقػػػرٌ ك  "...: قػػػاؿ أبػػػك العبػػػاس          
كتػاب فػي تفضػيؿ بعضػيا : كاألزىػار كىػك ،فيا لقائد ىبلؿألٌ  الٌنحكمة في مقدٌ : اليبلليك  ،اإليضاح

                                                 

 .5/413 كممةيؿ كالتٌ الذٌ ( 1)
 .2/447ببلء سير أعبلـ النٌ ( 2)
 .3/184يب نفح الطٌ ( 3)
 .1/366تارين األدب العربي ( 4)
المسػػائؿ الخبلفيػػة فػػي النحػػك بػػيف ابػػف عصػػفكر كابػػف مالػػؾ، رسػػالة ماجسػػتير، جامعػػة القػػاىرة، األسػػتاذ محمػػد ( 5)

 .1صمكي، 
 .5كتاب شرح المقٌرب ( 6)
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نارة الدٌ ك  ،ما قيؿ فيياك  ،عمى بعض  ،ابكنيي صنعيا أبك بكر بف الصٌ ياجي في شرح األحاجي التٌ ا 
كىػذه  ،الؼ كالعذارالسٌ مفاخرة ك  ،مختصر المحتسبك  ،معالمٌ  اف في شرحىٌ ة البف الدٌ مختصر الغرٌ ك 
كشػػػرح  ،بكشػػػرح المقػػػرٌ  ،عػػػتبػػػاب النٌ شػػػرح اإليضػػػاح انتيػػػى فيػػػو إلػػػى  (1)يكممػػػو يػػػا كمػػػالـيػػػا أتمٌ كمٌ 

 ،شػػرح الحماسػػةك  ،ةتٌ الٌسػشػػرح األشػػعار ك  ،كػػاف ال يرضػاهك  ،انتيػػى فيػو إلػػى بػػاب العطػؼالجزكليػة 
 .(2) "البديع ك  ،عراءسرقات الشٌ ك  ،يكشرح المتنبٌ 

ا كػػػاف مٌمػػػك  ،يػػػاأجمٌ  ىػػػكك  ،أغفػػػؿ أبػػػك العبػػػاس مػػػف ذكػػػر تصػػػانيفو: قمػػػت ": شػػػيدقػػػاؿ ابػػػف ري        
ػاك  ،حسػف تػأليؼه ىك فيمػا بمغنػي ك  ،"عرضرائر الشٌ ": يفخركف بو كتاب غيػر ك  ،لػو شػرح الجمػؿ أيضن

 .(3)ذلؾ "
 : أقساـمؤلفاتو في أربعة  تي كقد نظمٌ 

 : القسـ األكؿ

  ٌبالمقر : 

في تكنس  ،(4)فو ابف عصفكر كقد جاكز األربعيف مف العمرفقد ألٌ : ةؼ خصكصيٌ المؤل   ليذا
م أشار عمى ابف عصفكر كىذا األمير ىك الذٌ  ،في فترة حكـ اإلماـ أبي زكريا ابف أبي حفص

مقر ب لمفيـ بحسف  ،صغير الحجـ ىك كتابه ": مة ىذا الكتابتأليفو كيقكؿ ابف عصفكر في مقدٌ 
ى صار معناه إلى القمب أسرع مف لفظو إلى حتٌ  ،قريبيذيب أللفاظو كالتٌ ككثرة التٌ  ،رتيبالتٌ 
 .(5) "معالسٌ 

 .(6) " مف أحسف المكضكعات ترتيبنا كأكمميا تيذيبنا": فقاؿ األندلسياف كقد امتدحو أبك حيٌ 

  فقد أثنى عميو في األبيات (ىػ685 ت)ي أبك عمرك بف عثماف بف سعد القرشأٌما : 
 قٌربػػػػػػػػت لمٌنػػػػػػػػاًس مػػػػػػػػا نىػػػػػػػػأىل أبػػػػػػػػا حسػػػػػػػػف

 مػػػػػػػػػػػف الٌنحػػػػػػػػػػػًك ًجػػػػػػػػػػػدان بالكتػػػػػػػػػػػاًب المقػػػػػػػػػػػٌربً   

   
 يمينػػػػػػػػػان لقػػػػػػػػػٍد أطمعتىػػػػػػػػػوي شػػػػػػػػػمسى ًحٍكمػػػػػػػػػةو 

(7)أىنػػػػػػػرتى بػػػػػػػػو مػػػػػػػػا بػػػػػػػػيف شػػػػػػػػمسو كمغػػػػػػػػربً   
 

   
                                                 

 .236عييف إشارة التٌ ( 1)
 .350راية عنكاف الدٌ ( 2)
 .6/92 مؿء العيبة( 3)
 .5شرح المقٌرب ( 4)
 .1/15 المقٌرب( 5)
 .21تقريب المقرب( 6)
 .22المقٌرب ( 7)
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  ٌبميثؿ المقر : 
كقػد أشػار  ،اة بعد أف كصؿ عمره لمخمسػيف عامنػعصفكر في تكنس لمخاصٌ  قد أٌلفو ابف          

 .(1)عميو بتأليفو الخميفة المستنصر بالل حاكـ تكنس في ذلؾ الكقت 
  ٌعرضرائر الش : 

ز ىػػذا الكتػػػاب كقػػد تمٌيػػػ ،اسحيػػػث اسػػتفاد منػػػو الكثيػػر مػػف الٌنػػػ ؛كبيػػرةه  ليػػذا الكتػػاب شػػػيرةه          
ػػككػػذلؾ بأسػػمكب ابػػف عصػػفكر الػػذٌ  ،دبمكضػػكعو المتفػػرٌ  فقػػد أٌلفػػو  ،كمعرفػػةن  درايػػةن ك  ،ام ازداد فيػػو عممن

ػػػاالٌسػػاكز كقػػد تجػػ كذلػػؾ بإشػػارة مػػف الخميفػػة المستنصػػر بػػالل عػػػاـ  ،تيف مػػف عمػػره فػػي تػػكنس أيضن
 .(2) منو في كتابو خزانة األدب كثيرةه  كلمبغدادم نقكؿه  ،ىػ(647)
  ٌصريؼالممتع في الت : 

 مػػػف مكضػػػكعات عمػػػى كثيػػػرو  مشػػػتمؿه  ،فػػػي بحثػػػو جميػػػؿه  ،فػػػي بابػػػو عظػػػيـه  رائػػػعه  ىػػػك كتػػػابه         
كقػػد امتدحػػو أبػػك  ،ىػػػ(639 -625)ككػػاف تأليفػػو ليػػذا الكتػػاب فػػي األنػػدلس مػػا بػػيف  ،(3) رؼالٌصػػ
 .(4) ارؼ ترتيبن الصٌ  ككصفو بأٌنو أحسف ما كيضع في ففٌ  ،اف كأثنى عميوحيٌ 
 شرح الجمؿ الكبير : 

زادت  ،الٌزٌجػاجي لجمػؿ كبيػره  كىػك شػرحه  ،ىػ(634)تأليؼ ىذا الكتاب في األندلس عاـ  تـٌ         
  .(5)أبكابو عمى المائة باب

  ٌغيرشرح الجمؿ الص : 
كلكػػف  ،طبػػع بعػػدىػػذا الكتػػاب لػػـ يي  كلكػػفٌ  ،فػػي شػػرح الجمػػؿ لمٌزٌجػػاجي مختصػػره  كىػػك كتػػابه         

 .(6)بجامعة األزىر دكتكراهقؽ في رسالة حي 

                                                 

 .6شرح المقٌرب ( 1)
 .6شرح المقٌرب ( 2)
 .7شرح المقٌرب ( 3)
 .1/22 صريؼالممتع في التٌ ( 4)
 .2/210بغية الكعاة ( 5)
 .7شرح المقٌرب ( 6)
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 : انيالقسـ الثٌ 

 : المفقكد عدادىي في 

  ٌ(3)يكطيالسٌ ك  ،(2)ناظر الجيشك  ،(1)افنقؿ عنو أبك حيٌ ك  ،بشرح المقر.  

 (5)البغدادم ك  (4)يكطيالسٌ نقؿ عنو  ،شرح اإليضاح ألبي عمي. 

 (6)نقؿ عنو المرادمك  ،شرح أبيات اإليضاح. 

 (7)اف نقؿ عنو أبك حيٌ ك  ،شرح كتاب الٌصٌفار. 
 :  الثالقسـ الثٌ 

مف  ينقؿ عنيا أحده كلـ  ،في مكتبات العالـ أخرل يكجد ليا نسنه  فاته البف عصفكر مؤلٌ 
 : العمماء كىي

فػػي  منػػو نسػػخةه ك  ،مػػع شػػرح الٌنحػػكفػػي  ىػػك رجػػزه ك : يػػافؤلػػؤ كالعقكمرامػػي المٌ  ،مؾ كالعنػػكافالٌسػػ -1
 .(8)264باط برقـ الرٌ 
 ،الٌنحػػكفػػي  منظكمػػةه ىػػك ك  ،(9)1195بػػرقـ بجػػامع القػػركييف بفػػاس  منػػو نسػػخةه ك  ،كتػػاب المقنػػع -2
 .(10)106رقـ  12/30منو نسخة في مشيد ك 
 .(11)3-153في اإلمبركزيانا برقـ   منو نسخةه ك  ،"لممطرزم بشرح المقرٌ "إيضاح المشكؿ  -3

                                                 

 .4/446كميؿ ذييؿ كالتٌ التٌ ( 1)
 ." باب "نعـ كبئس/3سييؿ شرح التٌ ( 2)
 .1/213ظائر األشباه كالنٌ ( 3)
 .4/259ظائر األشباه كالنٌ ( 4)
 .1/48خزانة األدب ( 5)
 .244اني في حركؼ المعاني الجنى الدٌ ( 6)
 .2/255رب ارتشاؼ الضٌ ( 7)
 .5/366تارين األدب العربي ( 8)
 .نفس المرجع كنفس الصفحة( 9)
 .نفس المرجع كنفس الصفحة( 10)
 .366-228 نفس المرجع( 11)
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 : ابعالقسـ الرٌ 

 : (1)كلـ يعثر عمييا أحد  ،كىي المؤلفات التي سيمع عنيا
 شرح كتاب سيبكيو. 
  ٌفيا أبػػػػػك مكسػػػػػى عيسػػػػػى بػػػػػف عبػػػػػد العزيػػػػػز الجزكلػػػػػي ي صػػػػػنٌ التٌػػػػػ: مػػػػػة الجزكليػػػػػةشػػػػػرح المقد

 كىػي مقدمػةه  ،(القػانكف)رفت باسػـ كعي  ،عمى كتاب الجمؿ لمزجاجي كىي حكاشو  ،(ىػ607ت)
ػػك  كالغرابػػة ،كصػػفيا العممػػاء بالعسػػر ،الٌنحػػكفػػي  امػػكجزة جػػدن   ،اكػػاف الجزكلػػي قػػد شػػرحيا أيضن

ٌنمايا لـ يتمٌ : ونٌ قيؿ إك   ."محمد بف عمي األنصارم المالقي"غير مكبيف الصٌ يا تمميذه الشٌ أتمٌ  كا 
  المتكسطشرح الجمؿ.  
  ٌعراءسرقات الش. 
 شرح الحماسة. 
 ما قيؿ فييا.ك  ،في تفضيؿ بعضيا عمى بعض كىك كتابه : األزىار 
  ٌابكنيي صنعيا أنك بكر الصٌ التٌ  ،ياجي في شرح األحاجيإنارة الد. 
  الؼ كالعذارالسٌ مفاخرة. 

 : كفاتو
مات في سنة  وأنٌ : فمف المؤرخيف مف قاؿ،: ابف عصفكر سنة كفاةكايات في اختمفت الرٌ 

 .(2)ىػ(667في ): كغيره قاؿ ،ىػ(663و تكفي في )أنٌ : كمنيـ مف قاؿ ،ىػ(669)

ف اختمفت ك  كايات كلكف جميع الرٌ  يا تؤكد يا كمٌ  أنٌ إالٌ  ،كفاة ابف عصفكرسنة في تحديد ا 
كفاتو كانت عاـ تسعة كستيف  اجح أفٌ كالرٌ  ،ابع اليجرمالسٌ  ابع مف القرفالسٌ كفاتو في العقد 

بناءن عمى ما ذكره ابف فيككف بذلؾ قد عٌمر حكالي اثنيف كسبعيف عامان  ،(3)(ىػ669)كستمائة 
شرح ابف عصفكر مة كتاب كرد في مقدٌ كما  -عصفكرتمميذ ابف  -رشيد عف أبي العباس الكتاني

 .  عمى جمؿ الٌزٌجاجي

     

 

                                                 

 .8شرح المقٌرب ( 1)
 .357بغية الكعاة  2/179كفيات األعياف ( 2)
 .2/1801ك 1/603نكف كشؼ الظٌ ( 3)
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بسبب : كذلؾ ،كبقي فييا حتى تكفي ،تكنس كأقاـ بيا إلىا عاد و لمٌ نٌ إ": تقكؿك الركاية 
 .(1)(شطرغب)شكاية يسمييا األطباء 

دة عاـ تسع كستيف كستمائة ابع كالعشريف مف ذم القعبت الرٌ السٌ كقد كانت كفاتو في يـك 
 .ةابع مف يكليككافؽ ذلؾ مف العجمي الرٌ  (ىػ669) لميجرة

مي عميو في الجامع األعظـ بعد صبلة الظٌ  ى عميو خطيب كقد صمٌ  ،ير بنحك ساعتيفصي
  .(2) كدفف بمقربة مف باب القصبة ،الجامع أبك القاسـ بف عرفة

 بكتاب المقرٌ : ب

أطيبيا  الٌنحككتب ابف عصفكر ألٌنو أٌلفو بعد أف أكؿ مف ثمار  ب مف أىـٌ كتاب المقرٌ  عدٌ يي 
 .كشرب مف مكارده أعذبيا كنيؿ مف كتبو مشرقيا كمغربيا

: ىذا األمير ىك" ،أبي زكريا رعصفكر ىذا الكتاب بإشارة مف األمير المظفٌ أٌلؼ ابف 
 .المكلى أبك زكريا يحيى ابف أبي محمد عبد الكاحد ابف أبي بكر ابف المكلى أبي حفص الينتاني

لد أبك زكريا في كي " ،مٌيد أمرىـ كسمطانيـ في إفريقيا فٍ كىك بذلؾ يككف جد الخمفاء الحفصييف كمى 
دت لو البيعة يكـ كصكلو إلى دٌ جي ك  ،ىػ 625بكيع بالقيركاف في رجب سنة ك  ،ىػ 599 مراكش سنة
 ،ا مشاركنا في العمـبطبلن شجاعن ك  ،كاف ممكنا مطاعناك  ،ذكر اسمو في الخطبةك  ،ػى 634تكنس في 

 .(3) "غةالمٌ ك  في الببلغة كثير األدب ان فذٌ  ،ىاءالدٌ ك  لؤلمكر بالمعرفة رنامدبٌ ك 

 ،امانعنػ اجامعنػ ايكػكف مفيػدن  ؛الٌنحػكا في مختصرن  اعصفكر أف يضع كتابن طمب مف ابف فقد 
 .قكاميا ستة كثبلثيف ألؼ مجمدو  فكانت لو مكتبةه  ،رؼ عف ىذا األمير كلعو بالكتبفقد عي 

 : الٌنحكما مٌيزه عف غيره مف كتب  أٌما ىذا الكتاب فإفٌ 

نحكم قبمو بعان لـ يكف مقمدنا متٌ  عصفكرابف  فٌ إ  منزهه  " تأليؼه : كىك القائؿ فيو ،ألم عالـ و
عمى فصكلو كغاياتو عارو  مشتمؿه  ،محتكو عمى كمياتو ،كاالختصار المخؿ ،عف اإلطناب الممؿ

اظر فيو عمى جممة العمـ ؽ النٌ ليشكٌ  ؛عميؿكجيو كالتٌ أكثره مف التٌ  ده مجرٌ  ،ليؿعف إيراد الخبلؼ كالدٌ 
  .(4) "بمسائمو في أقرب أكافكيحيط  ،في أقرب زماف

                                                 

 .6/91العيبة مؿء شطرغب: ىي حمى مركبة مف حمييف بمغمية كصفراكية ينظر ( 1)
 .5/330شذرات الٌذىب ك  5/414 التذييؿ كالٌتكميؿ( 2)
  .1/5شرح المقٌرب ( 3)
 .44 المقٌرب( 4)
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 : سبة لتقسيـ الكتاب فمقد جعمو ابف عصفكر قسميفأٌما بالنٌ 
بػػاب  -2قسػػـ اإلعػػراب  -1يػػب كقػػد قٌسػػـ ىػػذا القسػػـ إلػػي قسػػميف ركأحكػػاـ الكممػػة بعػػد التٌ : األكؿ
 البناء 

 : ركيب كقد جعمو نكعيفأحكاـ الكممة قبؿ التٌ : انيالثٌ 

 يادة.كسير كالمصادر كأسماء الفاعميف كالمفعكليف كحركؼ الزٌ صغير كجمع التٌ باب التٌ  -1

 .(1) رائركختـ الكتاب بالضٌ  ،قؿالقمب كالحذؼ كالنٌ باب   -2

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .9 شرح المقٌرب( 1)
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 بابف عصفكر في المقرٌ  يةمنيج
ف ممٌ  ان مقتديان بأحدو فمـ يكف تابعن  ،بو في ىذا الكتاب اختٌص  سار ابف عصفكر عمى منيجو 

قد افتتنكا حاة بعض النٌ  بؿ نرل أفٌ  ،كاىدكلـ يأخذ عف غيره األمثمة كالشٌ  ،العمماءسبقكه مف 
: م يقكؿ في حسف ترتيبواف الذٌ أبي حيٌ : مى طريقتو كنيجو في كتبيـ أمثاؿعكساركا  ،بمنيجو ىذا

بت ىذا رتٌ  ؛كأكمميا تقسيمنا كتبكيبنا ،لمكضكعات ترتيبان ب مف أحسف ا" لٌما كاف كتاب المقرٌ 
 .(1)تو تيذيبوىذبٌ ك  المختصر ترتيبو

 -:ظر في منيج ابف عصفكر في ىذا الكتابما يمفت النٌ  أٌما

بؿ يبدأ بعد أقساـ الكبلـ بأحكاميا حيف  ،دىـ في أسمكبيـ المعتادفمـ يقمٌ ؛ مخالفتو لمف سبقكه -1
: اإلعػراب ىػككأكؿ  ،"اإلعػراب ": كيبدأ بأكؿ األحكاـ كىك ،ر األحكاـ المفردةكيؤخٌ  ،ركيبالتٌ 
حػػاة بالمرفكعػػات كىػػك عمػػى خػػبلؼ مػػا يبػػدأ بػػو النٌ  ؛"الفاعػػؿ ": كأكؿ المرفكعػػات ىػػك ،"فػػعالرٌ "
 ."المبتدأ"

الجػػػامع فيضػػع الحػػد  ،فائقػػػة فقػػػد عنػػي بيػػا عنايػػةن : عػػاريؼة فػػي الحػػدكد كالبراعػػػة فػػي التٌ قٌػػالدٌ  -2
 ،بحػػدكده كتعريفاتػػػو حػػػاةعمػػى ذلػػػؾ إعجػػاب النٌ ؿ ا دلٌػػػكمٌمػػ ،افيعريػػػؼ الػػكافي الٌشػػػكالتٌ  ،المػػانع
 ،افأبػػك حٌيػػػ": مػػف قتبسػػو كػػؿ  قػػد اك  "ب عٌجػػذلػػؾ تعريػػؼ ابػػف عصػػػفكر لمتٌ ": قػػاؿ  مػػف كمػػنيـ

فأخػذ  تعريػؼ ابػف عصػفكر لمٌنحػك : أٌمػا األشػمكني ،فػي كتػبيـ "ين خالػدكالٌشػ ،كناظر الجيش
 ،كاالشتغاؿ كغيرىاالخبر ك  بتعريفاتو في المبتدأ كغيرىـ مف الٌنحاة يعجبكف ،(2) في أكؿ كتابو

 في كتبيـ دكف تعديؿ. يضعكنيا تعريفاتو ك 

لػػـ تػرد عنػػد غيػػره مػػف  فقػػد أكرد فػػي كتابػو مكضػػكعاتو : ة كحداثػة المكضػػكعاتز بجػػدٌ كمػا تمٌيػػ -3
ي ال تػػػػدخؿ عمييػػػػا كػػػػاف ذكػػػػره المبتػػػػدآت كاألخبػػػػار التٌػػػػ ": كمثػػػػاؿ ذلػػػػؾ ،فػػػػي كتػػػػبيـ العممػػػػاء
 ،أنيثالتٌ ك  ذكيربالنسبة لمتٌ  "نعـ كبئس "كأحكاؿ الفاعؿ مع المخصكص في باب  ،(3)"كأخكاتيا

 .(4)م ينعكس عمى الفاعؿ المسند فيما بعد كالذٌ 

يحتػاج فػي  ": "لػـ يسػـ فاعمػو مػا"أكؿ بػاب : قكلػوص أكؿ الباب كمثػاؿ ذلػؾ بدؤه بذكر الممخٌ  -4
 ،ككيفيػػػة بنائيػػػا ،لممفعػػػكؿاألفعػػاؿ التػػػي يجػػػكز بناؤىػػا : ىػػذا البػػػاب إلػػػى معرفػػة خمسػػػة أشػػػياء
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لى منيا باإلقامة كاألكٍ  ،ي تقاـ مقاـ الفاعؿكالمفعكالت التٌ  ،م ألجمو يحذؼ الفاعؿبب الذٌ السٌ ك 
جػػػزه فػػػي بدايػػػة صػػػو كأكٌ رح لتكضػػػيح مػػػا لخٌ بعػػػد ذلػػػؾ يقػػػكـ بػػػالعرض كالٌشػػػ ثػػػـٌ  ،"إذا اجتمعػػػت

 .(1)الباب

 .(2) "بعجٌ التٌ باب ": لؾذتغميبو المنطؽ في عرضو المادة كشرحيا كمثاؿ  -5

فقد كاف  ،البصرم برغـ انحيازه لممذىب ،يةالٌنحك ض لذكر المذاىب كاآلراء عرٌ ابتعاده عف التٌ  -6
: وكيرتضي فييا كما أنٌ  ،كما يؤكده سيبكيو ،كالقاعدة عمى المذىب البصرم ،لةيعرض المسأ

خػبلؼ ير المعػركؼ عمػى مػاء عػف األشػمد بػو كاحػد مػف العتفٌػرٌ  ارأين  أك ،امخالفن  اد مذىبن لـ يؤيٌ 
 .(3)لؤلخفش  أك خبلفنا ،خبلفنا لمككفييف: أبي مالؾ الذم كاف يقكؿ: حاة مثؿغيره مف النٌ 

 ،كٌضػح معنػاه: حرفنػا أكأك فعبلن  و إذا ذكر اسمناعيا ذلؾ عمى نحك أنٌ تتبٌ ك  ،اىتمامو بالمعاني -7
 .(4)معاني األسماء المكصكلة : أتى بجميع استعماالتو كمثاؿ ذلؾك 

 تقريػػػب المسػػػائؿك  ،نظػػػيـ لزيػػػادة اإلفيػػػاـالتٌ ك  قسػػػيـحسػػػف التٌ : فػػػو ىػػػيمة األظيػػػر فػػػي مؤلٌ الٌسػػػك  -8
 سػبة لمفاعػؿ حيػث جعمػو ثبلثػة أقسػاـو مكقػع المفعػكؿ بالنٌ  ": مثاؿ ذلؾك  ،حصر المكضكعاتك 

: حيػث يقػكؿأخير التٌػك  قػديـجػكاز التٌ ك  ،ككجػكب تػأخيره عنػو ،كىي كجكب تقديمو عمى الفاعؿ
 .(5) " ـتأخيره عنو ثبلثة أقساك  ظر إلى تقديـ المفعكؿ عميو كحدهبالنٌ  ينقسـ الفاعؿ"

يػػؤخر ك  ،ركيػبأحكاميػا حػػيف التٌ  ثػػـٌ  كتابػػو كجػدناه يبػػدأ بأقسػاـ الكػبلـأم ففػػي بدايػة د بػالرٌ التفػرٌ  -9
ك أكؿ "فػػػع الرٌ  "كأكؿ األلقػػػاب فيػػػو ىػػػك"اإلعػػػراب "أكؿ األحكػػػاـ ىػػػي جعػػػؿ ك  ،أحكاميػػػا مفػػػردة
 .حاة الذيف يبدؤكف بالمبتدأا لمنٌ خبلفن  "الفاعؿ"المرفكعات ىك 

كال  .المقػػدرةالـ بالحركػػات الٌسػػجمػػع المػػذكر ك  ،بػػع سػػيبكيو فػػي إعػػراب المثنػػىكػػذلؾ لػػـ يتٌ ك         
 ،(6)عميػػػو فػػػظ عمػػػى مػػػا ىػػػكفػػػع ببقػػػاء المٌ الرٌ  لكػػػف ذىػػػب إلػػػى أفٌ ك  ،الكػػػكفييف فػػػي اإلعػػػراب بػػػالحركؼ
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بشرط  "بئسعـ ك "نمييز في باب اىر كالتٌ الجمع بيف الفاعؿ الظٌ و المستقؿ في جكاز ككذلؾ نجد رأيٌ 
  .(1) االذم قاؿ بعدـ الجكاز مطمقن بكيو كبذلؾ يككف قد خالؼ سي ،مييز بمعنى جديدأف يأتي التٌ 

ت شػػكاىده مػػف قمٌػػك  ،جػػزعرية حتػػى بمغػػت أربعمائػػة بيػػت مػػف الرٌ كاىد الٌشػػاإلكثػػار مػػف ذكػػر الٌشػػ-10
 .شكاىدهكاىد مف القرآف الكريـ فأخذت المرتبة الكسطى في أٌما الشٌ  ،كبلـ العرب

م يذىب أم الذٌ بب لمرٌ السٌ يذكر ك  ،ي يذكرىاعميؿ لمقاعدة التٌ فقد كاف يحسف التٌ : عميؿحسف التٌ  -11
 .ةكرات خاصٌ في النٌ  (ال)تعميمو عمؿ : مثاؿ ذلؾك  إليو

 : ب فيمف جاء بعدهتأثير المقرٌ 
بعػد عصػره حتػى ك  ،فػي عصػره الٌنحػكب بمثابة العاصفة بػيف عممػاء كاف ظيكر كتاب المقرٌ       

عمى ذلؾ ما أقـك بو مػف الغػكص فيمػا كتػب عنػو  أكبر دليؿو ك  ،كصؿ االىتماـ بو إلى عصرنا ىذا
 ،في األندلس الٌنحكككذلؾ كاف البحث في ثنايا ىذا الكتاب بيف عمماء  ،في ىذا البحث المتكاضع

 .غيرىـ مف نحاة المشرؽك 

ػ        يثنػي عميػوك  ،ابػف عصػفكرؽ فػي آراء يػدقٌ ك  ،ؽيتعٌمػك  يقػرأ فٍ فيذا الكتػاب كجػد مػف العممػاء مى
شػٌنع ك  جٌرحػوك  كمػنيـ مػف انتقػده ،يسػمؾ طريقتػو فػي كتبػوك  ،يخطك خطاهك  كينتيج نيجو ،يمتدحوك 

 .ؼ ىذا الكتابطعف في أف يككف ابف عصفكر ذاتو ىك مؤلٌ فو ك عمى مؤلي ك  ،عميو

 : قاؿ المقرم

طػػره مػػف أىػػؿ قي انتقػػده جماعػػة  الٌنحػػكفػػي  (بلٌمػػا ألٌػػؼ كتابػػو )المقػػرٌ  .مسػػكيف ابػػف عصػػفكر"       
عمػػى  دٌ المػنيج المعػػرب فػػي الػػرٌ كالجػػزرم كلػػو  ،ابػػف ىشػػاـك  ،ائعابػػف الٌضػ: يـغيػػرىـ مػػنك  األندلسػييف

  .(2) "فيو تخميط كثيرك  بالمقرٌ 
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 : مدحيـ البف عصفكرك  العمماءثناء 

 : ابف تكلك القرشي -1

 بمػة المقػرٌ كردت بخػط ابػف مكتػكـ فػي مقدٌ  شػعرية أثنى عميو بقطعةو ك  ،قد امتدحوف         
 .اف لـ يذكرىا غيرهىي ركاية أبي حيٌ ك 

ػػػػػػػف سى  قٌربػػػػػػػتى لمٌنػػػػػػػاًس مػػػػػػػا نىػػػػػػػأىل ،أبػػػػػػػا حى

قىػػػػػػػػػٌربً     ًمػػػػػػػػفى الن ٍحػػػػػػػػًك ًجػػػػػػػػدنا بالًكتػػػػػػػػاًب المي

   
ػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػػرارو ييٍفًصػػػػػػػػػػػحي مى  دىلمػػػػػػػػػػػتى عى

ٌصصػػػػػػػػػػتى بًػػػػػػػػػػًو كػػػػػػػػػػٌؿ    مييىػػػػػػػػػػذىبً خى  لفػػػػػػػػػػظو و

   
ػػػػػػػػػٍمسى حكمػػػػػػػػػةو   يىًميننػػػػػػػػػا لقػػػػػػػػػٍد أٍطمىٍعتىػػػػػػػػػوي شى

ػػػػػػػػرؽو    ػػػػػػػػا بىػػػػػػػػٍيفى شى ٍغػػػػػػػػًربً ك  نىػػػػػػػػٍرتى ًبيػػػػػػػػا مى  مى

   
ًقيقىػػػػػػػػػػػةن  ـى الًكتىػػػػػػػػػػػاًب حى ػػػػػػػػػػػكا ًعٍمػػػػػػػػػػػ ًممي  بًػػػػػػػػػػػًو عى

ػػػػػػػػػػػػػػازان ًعٍمميييػػػػػػػػػػػػػػـ بالميغىٌيػػػػػػػػػػػػػػبً    ػػػػػػػػػػػػػػافى مىجى كى  كى

   
ـى  ػػػػػػٍف أىٍحيػػػػػػا بًػػػػػػؾى الًعٍمػػػػػػ  بىٍعػػػػػػدىمىا ،فحٌيػػػػػػاؾ مى

ػػػػػػػػػف    ٌيػػػػػػػػػبً أيميػػػػػػػػػتى بًػػػػػػػػػأٍقكاـو عى (1)الًفٍيػػػػػػػػػـً غي
 

   
"قػاؿ األسػتاذ : افؿ عمى ذلؾ قكؿ أبي حٌيػا دلٌ ك ممٌ "بكتاب نقد المقرٌ  " لو: خضراكملاألستاذ ا-2

 .(2) ب "م  لو عمى  المقرٌ قد الذٌ النٌ  وأبك عبد الل بف ىشاـ في كتاب

 : اف األندلسيأبك حيٌ  -3

الكبيػػر فػػي نشػػر مؤلفاتػػو فػػي األقطػػار ىػػك أشػػير تبلميػػذ ابػػف عصػػفكر كيرجػػع لػػو  الفضػػؿ         
ػالمغرب ككاف يجمٌ ك  بيف المشرؽ ػ": كيقػكؿ"بأصػحابنا "فيسػميو  ،او إجبلالن عظيمن عاصػرنا  فٍ ذىػب مى
 ."باألستاذ أبي حسف ابف عصفكر": ككذلؾ يسميو ،يقصد بذلؾ ابف عصفكرك  ،"مف الشيكخ

ػااتٌ  أكمخػيص كالتٌ  ،رحبمؤلفػات ابػف عصػفكر بالٌشػ كثيرنا اىتـٌ         و  كمػا أٌنػ ،لػو خػاذ منيجػو منيجن
 : مف ذلؾك  كيمةقكؿ الكثيرة في كتبو  الطٌ كضع النٌ 

 : بتقريب المقرٌ -أ

و كػػػاف عمػػػى لكٌنػػػك  ،فيػػػاـلؤلف تقريبػػػو اٌ ب أراد بػػػو أبػػػك حٌيػػػلكتػػػاب المقػػػرٌ  صه ممٌخػػػ ىػػػك كتػػػابه ك         
ا ،عكس ذلؾ  .بولـ يقرٌ ك  فأبعده فقد كاف مبيمنا غامضن

 : "1987تحقيؽ محمد جاسـ الديممي ليبيا "مة كتابو في مقدٌ  افيقكؿ أبك حيٌ 
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دتػػػو جرٌ ك  ،كت لمخطػػػاب عرائسػػػوجمػػػك  ،ب نفائسػػػو"ك قػػػد جمعػػػت فػػػي ىػػػذه األكراؽ مػػػف كتػػػاب المقػػػرٌ 
ا  .(1) المثاؿ "ك  عميؿمف التٌ  عاريةن  ،قريبة المناؿ ،لمحفظ  ميسرةن  ،لمفظ مختصرة ن  ،أحكامن

 : بدريب في تمثيؿ المقرٌ التٌ -ب

ب قٌربػػو و بعػدما اختصػػر كتػاب المقػرٌ و كجػد أٌنػذلػؾ ألٌنػػك  ،ابؽالٌسػقريػػب كتػاب التٌ ل كىػك شػرحه        
مػػػف أجػػػػؿ إجػػػػبلء  ب "دريب  فػػػي تمثيػػػػؿ المقػػػػرٌ التٌػػػػفقػػػاـ بكضػػػػع ىػػػػذا الكتػػػاب " ،اإلبيػػػػاـك  لمغمػػػكض
اتك  الغمكض  كعٌمؿ ذلؾ فيو األحكاـ   ،قريبلمتٌ  كضيح المبيـ فجعمو حاشية أك شرحن

حصػرت المعنػى ك  ،قريػبب فػي التٌ ي لٌما اختصرت كتػاب المقػرٌ كبعد... فإنٌ ": متوفي مقدٌ  كىك يقكؿ
رؾ إلػى التٌػ يكػكف أقػرب مػاربٌ  ،إيجػازه المبتػدأ بعػض إغمػاض عرض في ،فظ القريبالبعيد تحت المٌ 

ا مختصػػػرنا ،بكتػػػاب جمػػػكت فيػػػو غرائبػػػوعتو فشػػػفٌ  ،كاإلعػػػراض  قريػػػب عمػػػدةه كالتٌ  ،بلممقػػػرٌ  فجػػػاء شػػػرحن
 .(2) "قريبدريب في تمثيؿ التٌ سميتو بالتٌ ك  ،لؤلريب ةه مدٌ ك  لمفاضؿ

األبي حيٌ ك   : عمى ابف عصفكر منيا نقكدان ك  اف كتب أخرل كضعيا شركحن

 : خص مف الممتعالمبدع الممٌ 
ىػػك يمتػػدح ىػػذا الكتػػاب ك  ،صػػريؼاف كتػػاب الممتػػع فػػي التٌ ص فيػػو أبػػك حٌيػػكىػػذا الكتػػاب لٌخػػ      

 أحسػف مػا كضػع فػي ىػذا الفػفٌ  فمٌمػا كػاف كتػاب الممتػع البػف عصػفكر مػف ...": متوفيقكؿ في مقدٌ 
ػػاك  ،أجمعػػو تقسػػيمناك  ،ألخصػػو تيػػذيبناك  ،ترتيبنػػا نو قصػػدنا فػػي ىػػذه األكراؽ ذكػػر مػػا تضػػمٌ  ؛أقربػػو تفييمن

ع يمتٌػػك  ،اظر عمػػى معظمػػو فػػي أقػػرب زمػػافؼ الٌنػػليتعػػرٌ  ؛كأبػػدع إشػػارة ،مػػف أحكػػاـ بػػألخص عبػػارة
 .(3)"ص مف الممتع تو بالمبدع الممخٌ سميٌ  ،بصره في عقائؿ حساف

 : عف اسـ الفاعؿ عند إضافتويقكؿ في حديثو رب ارتشاؼ الضٌ  في كتابو ونقكل مف

ف"       يجػكز فػي ": فقػاؿ ابػف عصػفكر ،مجمكع بكاك كنػكف أك ،كىك مثنى"  اؿػ "با كاف مقركنن  كا 
 ": فنقػػػكؿ ،"عمػػػى المكضػػػعصػػب كالنٌ  ،فػػػظكالمعطػػكؼ الخفػػػض عمػػػى المٌ  ،البػػدؿ مػػػف المضػػػاؼ إليػػػو

  .(4) "ارباف زيد كأخيو كعمرك بالكجييفىذاف الضٌ 

 : يقكؿ كميؿذييؿ كالتٌ التٌ  كتابوفي  ككذلؾ

                                                 

 .131- 130تقريب المقٌرب ( 1)
 .9قريب دريب في تمثيؿ التٌ التٌ ( 2)
 .2 المبدع( 3)
 . 3/188رتشاؼ الضرب ا( 4)
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كقػد ذكػركا شػذكذ ثبلثػة : بكقاؿ ابػف عصػفكر فػي المقػرٌ ": في حديثو عف العدد كتأنيثو يقكؿ      
حمػؿ كمػا عػدا ذلػؾ فػبل يي  ،خصعمػى الٌشػ لكف عكممت معاممة المذكر حمبلن  ،ثةفس مؤنٌ كالنٌ  ،أنفس

 .(1) "عمى المعنى إال في ضركرة 

فػػي مكاضػػع ك  ،مػػو الجميػػؿ ابػػف عصػػفكريمتػػدح معمٌ ك  اف يثنػػيىػػذا ىػػك العػػالـ الجميػػؿ  أبػػك حٌيػػ      
مػف  قػكؿو يأخػذ الكثيػر مػف النٌ ذلػؾ بأٌنػك  ،ئقػة بػوينزلػو منزلتػو البٌل  الك  ،ىذا العالـ يجؿٌ ال أخرل نراه 

 : مثاؿ ذلؾك  كتبو دكف اإلشارة أك إسناد القكؿ لصاحبيا

: فػػبل يصػػح أف نقػػكؿ ،رط كالجػػكابككػػذلؾ جممػػة الٌشػػ ،جكابػػو صػػمة لممكصػػكؿك  كقػػكع جممػػة القسػػـ"
جممػة  محتجػيف أفٌ  ،" م إف قاـ عمرك قاـ أبػكهال نقكؿ جاء الذٌ ك  ،م أقسـ بالل لقد قاـ أبكهجاء الذٌ "

ليؿ عمػى الػدٌ  عػرض ابػف عصػفكر . ثػـٌ "مير في جكابيمػاالضٌ  مير كأفٌ الضٌ رط خالية مف الشٌ ك  القسـ
تيػػا  كميػػؿ بأدلٌ التٌ ك  ذييؿىػػذه المسػػألة فػػي كتابػػو التٌػػ افحٌيػػ أبػػككقػػد نقػػؿ  ،ماعالٌسػػمػػف القيػػاس ك  جػػكازه

أك  ر إلييػػا مػػف قريػػبو ًشػػكلػػـ يي  ،ماعية مػػف كتػػاب شػػرح الجمػػؿ الكبيػػر البػػف عصػػفكرالٌسػػك  ،القياسػػية
 .(2) بعيدو 

و إذا أخطػػأ بأٌنػػ: مػػو كذلػػؾاف فػػي مكاقػػؼ أخػػرل يتطػػاكؿ عمػػى معمٌ أبػػا حٌيػػ نػػا نػػرل أفٌ ككػػذلؾ فإنٌ      
 كجيمػػو بأشػػعار العػػرب ،اه بعػػدـ حفػػظ كتػػاب الل تعػػالىمػػكر  ،ابػػف عصػػفكر فػػي مسػػألة شػػٌنع عميػػو

 : مثاؿ ذلؾك 

تمميػػذه ابػػف ك  ك ىػػذا مػػف ابػػف عصػػفكر": يقػػكؿ بعػػد عرضػػو المسػػألة "ربارتشػػاؼ الٌضػػ"فػػي كتابػػو 
        .(3) "عدـ حفظ كتاب الل ك  ،عمى الجسارة ٌفار يدؿٌ الصٌ 

 .(4)ب ابف عصفكر ( لو إمبلء عمى مقرٌ ق702كر المالقي )ت عبد النٌ  األستاذ أحمد بف -1

 :  ابف مالؾ -2

 ": يقكؿ "الكافية شرح"في كتابو ىذا نجده في كتبو  ف نقؿ عف ابف عصفكرممٌ ىك كاحده ك 
 أبيا كىك اختيار ا كمجركرن رن اج أكا ـ خبرىا ككاف ظرفن تقدٌ  إذايرل بقاء عمؿ ما  فٍ مى ييف الٌنحك مف 

 .(5) "الحسف بف عصفكر
                                                 

 . 4/209لتذييؿ كالتكميؿ ا( 1)
 .1593التذييؿ كالتكميؿ/ك  246 شرح المقٌرب( 2)
 .1/656 رتشاؼ الضربا( 3)
 .5البمغة ك  18رصؼ المباني ( 4)
 .1/432شرح الكافية ( 5)
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ابف عصفكر القكؿ في تثنية ذك  كأطمؽ": يقكؿف" سييؿالتٌ  " شرحنقكؿ في كتابو  اأيضن كلو 
 .(1) "تيي كالبٌل حاممو عمى ذلؾ قكليـ ذات كذكات بمعنى التٌ  كأظفٌ  ،كجمعياكذات 

 : ناظر الجيش -3

ذا": بقاؿ ابف عصػفكر فػي المقػرٌ  "تمييد القكاعد شرح تسييؿ الفكائد"في كتابو  نقؿه لو         كا 
ركرة ذلػؾ فػي الٌضػك  كقػد ثبتػا ، لػـ يثبػت نػكف كال تنػكيفصػبلن ا متٌ كاف معمكؿ اسػـ الفاعػؿ ضػميرن 

 : نحك قكلو
كنىو ـٍ يىٍرتىًفػػػػػػػػػػػؽ كالٌنػػػػػػػػػػػاسي مٍحتىًضػػػػػػػػػػػري لىػػػػػػػػػػػ  كى

كىاًىقيػػػػػػػػػو   ميعنػػػػػػػػا كأىيػػػػػػػػًدم الميٍعتفػػػػػػػػيف رى جى
(2)

 

   
 : يكطيالسٌ  -4

: بقػػػاؿ ابػػػف عصػػػفكر فػػػي المقػػػرٌ  ظػػػائر كالنٌ  ألشػػػباهانقػػػؿ عػػػف ابػػػف عصػػػفكر فػػػي كتابػػػو          
نعػـ : التي ال تنصرؼ نحػك األفعاؿفاؽ كىي ه لممفعكؿ باتٌ قسـه ال يجكز بناؤ : أقساـثبلثة  األفعاؿ"

ـه فيػػػو خػػػ ، ،كبػػػئس ـه  ،ةفرٌ المتصػػػ كأخكاتيػػػاكػػػاف : كىػػػكبلؼ كقسػػػ خػػػبلؼ فػػػي جػػػكاز بنائػػػو  ال كقسػػػ
  .(3) "فةما بقي لؤلفعاؿ المتصرٌ : كىك ،لممفعكؿ

 : األزىرميخ خالد الشٌ  -5

د يجكز تعدٌ : وأنٌ  كاألصح كضيحصريح عمى التٌ التٌ نقؿ عف ابف عصفكر في كتابو شرح           
 أك ،اني مف الخبريفلمثٌ  "ىك"عي تقدير كابف عصفكر يدٌ د عدٌ كالمانع لجكاز التٌ  ،ا كمعنىالخبر لفظن 

ب عمػى ذلػؾ ابػف عصػفكر فػي المقػرٌ  منيمػا نػٌص  لكؿٌ  لؤلخبارفتيف ال المبتدأ جامع لمصٌ  أفٌ عي يدٌ 
        .(4)كشرح الجمؿ

 : فاتيـ فيـحاة في مصنٌ مف النٌ ب ا مف انتقد كتاب المقرٌ أمٌ 

 .(5) في معظـ اختياراتوردكد عمى ابف عصفكر  لو: ائعابف الضٌ  -1

 .(6)بقد عمى المقرٌ النٌ لو : ابف ىشاـ -2

                                                 

 .1/223شرح التسييؿ ( 1)
 .11/452تمييد القكاعد شرح تسييؿ الفكائد ( 2)
 . 2/64كالٌنظائر األشباه ( 3)
 .1/82شرح الٌتصريح عمى الٌتكضيح ( 4)
 .2/204ينظر البغية ( 5)
 .1/267 نفس المرجع( 6)
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 .(1) بعمى المقرٌ  دٌ المنيج المعرب في الرٌ لو : ابف الجزرم -3

 .(2) باإليرادات عمى المقرٌ كتاب لو : ابف الحاج -4

 : يحاـز بف محمد القرطاجن -5

 .(3) نار عمى جحفمة الحمارالزٌ  شدٌ : في كتابو يوعم ردٌ لو  
ابف مػؤمف ك ،ابف ىشاـ: في أثناء مؤلفاتيـ مثؿ بالمقرٌ  حاة كتابمف النٌ  كذلؾ عدده  كقد انتقد -6

 .(4) ادسة السٌ مؤمف عاش في حدكد المائة  أبكالقابسي أك 

 
 

 

 

 

                                                 

 .1/406ينظر البغية  (1)
 .1/359نفس المرجع ( 2)
 .1/491بغية الكعاة ك  4/148ينظر نفح الطيب ( 3)
 .7/369كالنجـك الزاىرة  5/354العبر ( 4)



 

 

 

 

 الٌنٌحاسيف ابف بياء الدٌ حياة  -ثانيان 
 .عميقةالتٌ ككتابو  

 :  الٌنٌحاسيف ابف بياء الدٌ حياة   - أ
 .اسػػػػمػو كنػسػبػو -1
 .وػػػتػػو كلػقػبػكنػيػٌ  -2
 .الٌنٌحاسلقب ابف  -3
 .ػوػكنػشػأتػ كالدتو -4
 .صفاتو كأخالقو كمكانتو العممية -5
 ػو.ػػػػػػػػػػػػشػيػكخػ -6
 .ذهػػػػػػػػػػػػػػػتالمي -7
 .وػػػػػػػػػػػػفاتمصنٌ  -8
 كفػػػػػػػاتػػػػػػػػػػػو. -9

 الٌنٌحاسيف ابف عميقة لبياء الدٌ كتاب التٌ  –ب 
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 الٌنٌحاسيف ابف حياة بياء الدٌ  - أ
 : اسمو كنسبو ككنيتو كلقبو

يف أبػك بيػاء الػدٌ  ،مالٌنحػك  ،افعيالٌشػ ،الحمبػي الٌنٌحػاسىك محمد بف إبراىيـ بػف أبػى نصػر ابػف 
 .(1) يار المصريةكشيخ العربية بالدٌ  ،حجة العرب ،عبد ا

 .مالٌنحك  ،افعيالشٌ  ،الحمبي ،الٌنٌحاس: كىى سمية لعدة كنياتإلى ىذه التٌ  أنظارنا يشدٌ مٌما ك 

رية كبيعيػا فالٌصػ بػاألكانيكأىؿ مصر يقكلػكف لمػف يعمػؿ  ،الٌنٌحاسنسبة لكؿ مف يعمؿ ب: الٌنٌحاس
 .الٌنٌحاساس باسـ ابف مف النٌ عدده رؼ كقد عي  ،(2)اسنحٌ 

  .(3)اـلمنسكب إلى مدينة حمب بالشٌ أم ا: الحمبي

 رضػي-افعيالٌشػدريػس محمػد بػف إ: الجميػؿ لئلمػاـ افعيالٌشػكىػى نسػبة لممػذىب الفقيػي : افعيالشٌ 
  .(4) ةافعية كافٌ ليو نسبة الشٌ المشيكريف كا   األربعة األئمةحد أ-الل عنو
اس مف النٌ  كبيره  كقد انتسب إلييا عدده  ،ريفة فيياناعة الشٌ كالصٌ  الٌنحككىى نسبة إلى عمـ : مالٌنحك 

 القركف المتعاقبة. عمى مرِّ 

 : لقبوك  الٌنٌحاسابف 
نعة قب يطمػؽ عمػى صػاحب الٌصػىذا المٌ  كذلؾ ألفٌ  ،قبمف األشخاص بيذا المٌ  رؼ عدده عي         

ػاسنػنحٌ فرية يسػمى "يعمػؿ بػاألكاني الٌصػ فٍ فمى  ػ "اءن ٌنػبى يعمػؿ بالبنػاء يسػمى " فٍ ا" كمى جػارة يعمػؿ بالنٌ  فٍ كمى
 : قبالمٌ بيذا  الٌنٌحاسيف ابف اشترككا مع العالـ الجميؿ بياء الدٌ ف كممٌ  ،كىكذا ا"ارن نجٌ يسمى "

: الٌنٌحػاسم المعػركؼ بػابف الٌنحػك المصػرم  محمد بف إسماعيؿ بف يػكنس المػرادم أحمد بف -1
ا سػػنة ثمػػاف كثبلثػػيف غريقنػػ يكفتيػػ ،اسػػن كالمنسػػكخالنٌ  ،معػػاني القػػرآف ،مػػف مؤلفاتػػو إعػػراب القػػرآف

 .(5)ىػ(338كثبلثمائة لميجرة )
 

                                                 

شػػارة التٌ ك  1/13 بغيػػة الكعػػاةك  2/294 فػػكات الكفيػػاتك  2/10 الػػكافي بالكفيػػات( 1)  ىبشػػذرات الػػذٌ ك  286 عيػػيفا 
 .3/296تارين األدب العربي ك  2/46 يايةغاية النٌ ك  2/507 افعيةطبقات الشٌ ك  2/442
 .110معاني القرآف الكريـ ك  1/100 كفيات األعياف( 2)
 .2/282معجـ البمداف ( 3)
 .6/26األعبلـ ( 4)
 .1/199 األعبلـك  1/362بغية الكعاة ك  9البمغة ( 5)



31 

 

 : الٌنٌحاسعرؼ بابف  مشقييف أحمد بف إبراىيـ الدٌ محي الدٌ  -2

كىػك تػأليؼ قػيـ فػي فضػؿ الجيػاد  ،"مشارع األشكاؽ  إلى مصػارع العشػاؽ "فاتو مف مصنٌ         
 .(1) ىػ(814سنة  أربع عشرة كثمانمائة لميجرة) كلو مختصر عميو. تكفي ،عميو كالحٌض 

 : الحمبي الٌنٌحاس فتح ا بف عبد ا المعركؼ بابف اٌل المي  -3

 فيفتيش لو كتاب التٌ  ،الٌس عقد فييا محاكرات كمج ،ة مراتحمب كدخؿ دمشؽ عدٌ  فينشأ        
شػير صػفر سػنة  فػيالمدينػة المنػكرة ليمػة الخمػيس  فػي د. تػكفيٌيػج ديػكاف شػعرك  ،خياالت دركيش

 .(2) ىػ(1052اثنيف كخمسيف كألؼ لميجرة)

 ،ابػف يػكنس المػرادم إسػماعيؿأحمد بف محمد بػف : كىك الٌنٌحاسأشير ىؤالء ىك أبك جعفر       
 .(3)الٌنٌحاسيف ابف الدٌ  ءالمرتبة ىك بيا في انيكالثٌ 

 : المصادر فياسمو 
 .الٌنٌحاسالبياء ابف  -أ

 .الٌنٌحاسبياء الديف ابف  -ب
 : عميقة فيقاؿا بكتاب التٌ أك يرد ذكره مقركنن 

  عميقة.في التٌ  الٌنٌحاسقاؿ ابف 
  ب ابف عصفكر.في شرحو مقرٌ  الٌنٌحاسقاؿ ابف 
  ٌ(4)ب ابف عصفكرالمقرٌ  عميقة أك في شرحوالتٌ  في الٌنٌحاسيف ابف قاؿ بياء الد. 

 : كالدتو
في يكـ األربعاء آخر يـك مف  ،لد بمدينة حمبو كي لحياتو عمى أن   اخك أجمع العمماء الذيف أرٌ 

خذ عف كدرس فييا أ كنشأ ،(5)(ىػ627اليجرة ) اآلخرة سنة سبع كعشريف كستمائة مف جمادم أياـ
 أساتذتيا. 

                                                 

 .7/105شذرات الذىب ( 1)
 .3/257خبلصة األثر ( 2)
 .16الٌتعميقة ( 3)
 .22كتاب المقرب ( 4)
 .5/295األعبلـ ك  1/18 بغية الكعاةك  2/11 الكافي بالكفياتك  1/217 التعييف ةإشار ( 5)
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ما ربٌ  (ىػ 637كالدتو كانت عاـ ) كما عرفو برككمماف في كتاب تارين األدب العربي أفٌ 
 .(1) امطبعين  ا أك خطأن يككف تصحيفن 

 : نشأتو

كلكػػف  ،أسػػاتذتياك العمػػـ عنػػد شػػيكخيا  كنيػػؿ ،حمػػب كعػػاش حياتػػو األكلػػى فييػػا نشػأ فػػي مدينػػة      
رؼ قػػدره كاشػػتير فعيػػ ،ىػػػ(658تػػار كاعتػػدكا عمييػػا غادرىػػا إلػػى القػػاىرة فػػي صػػفر )حػػيف أصػػابيا التٌ 

 .(2)كثرة فضائمو ة كالعامة منزلة العمـ للتو الخاصٌ كأنز  ،كعظـ جاىو ،أمره

لػـ تػذكر عػدد أفػراد  كمػا ،(3)قػطو لـ يتزكج لـ تذكر المصادر الكثير عف سيرة أسرتو غير أنٌ       
 و إسحاؽ.يو كشيخو ابف عمركف كأخيأسرتو سكل أب

 كىك مف مشاىير حمب. الٌنٌحاسىك إبراىيـ بف محمد بف أبى نصر ابف : أبكه

كيبػدك أٌنػو لػـ يكػف لديػو الفطنػة كالػٌذكاء مثػؿ أخيػو  ،مػف تبلميػذ ابػف يعػيش فيك تمميذه  ؽاأخكه إسح
  .(4) فمـ يكف مشيكرنا مثمو 

كصمة القرابة بينيما أٌف ابف عمػركف ىػك خػاؿ كالػد  ،بحمب الٌنحكشيخو كقد أقرأ  ىك :ابف عمركف
  .(5)بياء الٌديف ابف الٌنٌحاس 

ػ الٌنٌحاسكانت ىجرة ابف        تػار عنػد غػزك التٌ  اإلى مصر كعمره ما يقارب الكاحد كالثبلثيف عامن
 .(6) ىػ(658لحمب عاـ )

فسػػير بجػامع ابػػف طكلػػكف كقػػد ى تػػدريس التٌ فتػكلٌ  ،لكثػرة عممػػو كثقافتػػو كفػى مصػػر ذاع صػػيتو      
كالقراءات القرآنية كعمػـك كتػب  ،(7)عف غيره ىك معرفتو بمنطؽ إقميدس الٌنٌحاسز ابف ا ميٌ كاف ممٌ 
 .ا بجكدة خطو كجمالوادرة ككاف مشيكرن فيسة كالنٌ و القتناء الكتب النٌ رؼ عنو حب  كقد عي  ،األدب

كىػؿ  ،؟فريضػة الحػج أـ ال إف كػاف قػد أتػـٌ  الٌنٌحػاسيف ابػف أخبار عف بياء الػدٌ ة تصمنا أيكلكف لـ 
                                                 

 .5/297تارين األدب العربي ( 1)
 .83حمة كاالغتراب مستفاد الرٌ ( 2)
 .3/214 فكات الكفياتك  2/12الكافي بالكفيات ( 3)
 .23/145 ببلءسير أعبلـ النٌ ( 4)
 .52ة حاتذكرة النٌ ( 5)
 .83 حمة كاالغترابمستفاد الرٌ ( 6)
قبػػؿ المػػيبلد أيػػاـ حكػػـ بطميمػػكس، كلقػػب بػػأبي اليندسػػة، لػػو  300إقميػػدس بػػف نػػكقطرس اإلسػػكندرم، كلػػد عػػاـ ( 7)

 .العناصر الذم بقي يدرس في الجامعات حتى أكاخر القرف التاسع عشر كأكائؿ القرف العشريفكتاب 
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 .؟بعد خركجو مف مصر رجع إلى مسقط رأسو حمب أـ ال 

 : صفاتو كأخالقو كمكانتو العممية
بػػؿ -الػػب األعػػـالغ فػػيراجـ عمػػى عػػادة كتػػب التٌػػ-ا لشػػكمو كال لمظيػػرهراجـ كصػػفن لػػـ تػػذكر التٌػػ     
 .عريؼ بو كذكر أكصافو المعنكيةاالىتماـ بالتٌ كاف 

 : فمف صفاتو

كينيمػكف منػو كمػف  ،عميػو ا إلى نفكس تبلميػذه ممػا جعميػـ يقبمػكفبن ا لمقمب محبٌ و كاف قريبن نٌ أ
 : العمماءأقكاؿ ذلؾ 

 خفيػؼ القػدـ  ،ةسػعظػيـ المؤان ،كثير المشاركة ،" شديد المركءة: في صفاتويبى جٍ التٌ  فقد قاؿ
ر الل فػػي كثٌػػ ،جميػػؿ القػػدر ،عػػالي المنزلػػة ،ا ليػػـ بأقصػػى مػػا يمكنػػومشػػاركن  حػػكائج إخكانػػو فػػي
 .(1)اس أمثالو"النٌ 

  ٌحػالتي  فس فيسع النٌ متٌ  ،ا عمى اإلطبلؽ"كاف حسف األخبلؽ منبسطن : فقد قاؿ  فدمالصٌ ا أم
عػػديـ  ،كمػػؼ مػػع أصػػحابومطػػرح التٌ  ،ذكػػى المخالطػػة كالعشػػرة ،ذكػػى الفطػػرة ،الغنػػى كاإلمػػبلؽ

 .(2) " خمؼ عف أشكالو كأضرابو...التٌ 
 و لػػـ يػػزؿ عنػػده فػػي بيتػػو مػػف أٌنػػ ،"كأخبرنػػي عنػػو غيػػر كاحػػدو : مفدالٌصػػ أمػػا عػػف كرمػػو فيقػػكؿ

ػػالطٌ  كمػػف ،أصػػحابو ينػػا أنػػاس ف ،ئػػو عػػنيـكال يخبٌ  ،ار شػػيئن يأكػػؿ عمػػى مائدتػػو ال يػػٌدخ فٍ مبػػة مى
كلػػـ  ،اشػيئن  ال ينكػػر عمػى أحػدو  ،فػي شػأنو كاحػدو  ككػؿٌ  ،كىنػا أنػاس يطػػالعكف ،طرنجيمعبػكف الٌشػ

 .(3) ر..."يتنكٌ فى يككف كقت االشتغاؿ حتٌ  تزؿ أخبلقو مرتاضةن 
  ٌنيمػا مػف حػديث قػاؿ في كرمو لنشر العمـ فػي تبلميػذه مػا دار بي شيدابف ري  ا ما قالو تمميذهأم

 ،فييػا مػاضو حكمػؾ : كقػاؿ ،ى مممػتحتٌػ ،اكتابنػ اجميػع كتبػو أك أكثرىػا كتابنػ "...كعرض عميٌ 
فػػبل أزاؿ أذكػػره  ،جميػػؿ القػػدر رجػػبلن  لقيػػت يكعرفػػت أٌنػػ ،كرالٌشػػ فشػػكرتو أتػػـٌ  ،لػػؾ مباحػػةي  كىػػي

   .(4)كر..."أطيب الذٌ 

                                                 

 .83 حمة كاالغترابمستفاد الرٌ ( 1)
 .2/11 الكافي بالكفيات( 2)
 .2/12 الكافي بالكفيات( 3)
 .2/111مؿء الغيبة ( 4)
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ػ" كػاف رجػبلن : الجػزرمابف  كقاؿ ا انتيػت رن ا خٌيػصػالحن  ،صػريؼغػة كالتٌ كالمٌ  ،الٌنحػك فػي مػةن ا عبٌل  عالمن
 .(1)يار المصرية"اسة ىذه العمكـ بالدٌ ئر  إليو

  ٌككػاف بعػض القضػاة  ،ر العمامػةكصػغٌ  ،ثقػةن  ،يف كالعدالة ككاف حجةن كالدٌ دؽ كقد اشتير بالص
 ا بدينو.مو فييا كثكقن حكٌ  ؛إذا انفرد بشيادةو 

  ككػاف  ،مصالحيـ و فيمشكبلتيـ كسعيٌ  كحؿٌ  ،اساعدة لمنٌ كحب المس ،كاءرؼ عنو الذٌ كما عي
ككػاف ينيػى  ،يعرفػو فٍ ـ عمػى مىػرحٌ كالتٌػ ،بلةالصٌ  كثير ،كركثير الذٌ  ،فييا كثير العبادة لو أكراده 

 عف الخكض في العقائد.

 ثرت أف و فػػ ي أحٌبػػ"ألٌنػػ: ؿ عػػف سػػبب ذلػػؾ قػػاؿا سػػئكلٌمػػ ،كلػػـ يأكػػؿ العنػػب قػػط ،لػػـ يتػػزكج قػػط
 .(2)يككف نصيبي في الجنة"

  ٌفة إالٌ لٌصػكال تككف ىػذه ا ،صؼ بياي كاف يتٌ ة التٌ أمانتو العمميٌ : ا يجدر الحديث عنو ىككمم 
 رقيقػةو  عميػو بجمػؿو  كيثنػي ،فومصػنِّ  فيػذكر ،ص ليشػرحوفيػذكر الػنٌ  عند الفضػبلء مػف العممػاء؛

 .(3)غيره بأحسف مف ىذا" لـ يأتً  "أك" "ما أحسف ما قالو: مثؿ

"... ىػذا : عاقب البف جني فقػاؿا مف كتاب التٌ عجب نصن و ذكر في باب التٌ أنٌ : كمثاؿ ذلؾ
ف لـ  ،معنى كبلمو  .(4) " كما أحسف ما قالو... ،بعد العيد بوللفظو  نٌص  يحضرنيكا 

مػف جػػكاز  -رحمػػو الل-ذكػػره ابػف الحاجػب الػذم"... ىػػذا المػذىب : سػؽكيقػكؿ فػي بػػاب عطػؼ النٌ 
 لػػـ أرى    ذىبه ر. مػػأك تػػأخٌ  ،ـ المجػػركر فػػي المعطػػكؼ بػػوسػػكاء تقػػدٌ  ،االعطػػؼ عمػػى عػػامميف مطمقنػػ

 .(5) مع جيدم في الكشؼ عف ىذا المذىب غاية االجتياد " ا حكاه غيرهأحدن 

كػػذا "  ـاف ألحمػػد لػػديؾ كال ذ"فسػػيٌ : افىٌ عػػف ابػػف الػػدٌ  ئػػةطيٌ الحكقػػاؿ بعػػد أف نقػػؿ عجػػز بيػػت       
  .(6)و نقمتو مف خطٌ 

 

                                                 

 .2/46غاية النياية ( 1)
 .12الٌتعميقة ( 2)
 .443لٌتعميقة ا( 3)
 .88الٌتعميقة ( 4)
 .85 الٌتعميقة( 5)
 .383 الٌتعميقة( 6)
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ييف فيما يحضرني اآلف قاؿ بجكاز جكاب الٌنحك ا مف .. كلـ أعمـ أحدن .": ا في ذكر الجكاـز يقكؿأمٌ 
"  .(1) المصدر بالفعؿ المجزـك

  ض لػػػبعض العممػػػاء الػػػذيف ال يعػػػزكف العمػػػـ كتعػػػرٌ  ،أمانتػػػو العمميػػػة فػػػي يكطيالٌسػػػأثنػػػى عميػػػو
تحػػت عنػػكاف " الفػػركع ىػػي المحتاجػػة إلػػى العبلمػػات كاألصػػكؿ ال تحتػػاج إلػػى : فقػػاؿ ،ألىمػػو

كيؼ كجد  ،كأمانتويف " كانظر إلى ديف الشين بياء الدٌ : عميقةا مف التٌ عبلمة بعد أف نقؿ نصن 
كلػػـ يسػػتجز  ،فنقميػػا عنػػو ،كتػػابو  فػػير سػػطٌ كلػػـ تي  ،نقميػػا عػػف أبيػػو جنػػيكلػػد ابػػف  بخػػطٌ  فائػػدةن 

عيػػا تتبٌ  فػػيأقمػػت  يالتٌػػأغػػار عمػػى تصػػانيفى  الػػذمارؽ الٌسػػال ك ،إليػػو ذكرىػػا مػػف غيػػر عػػزكو 
 ،فسػػرقيا كغيػػر ذلػػؾ "غرلالخصػػائص الٌصػػ"ككتػػاب  ،"كتػػاب المعجػػزات الكبيػػر": كىػػى ،سػػنيف

ككتػػب  كتبػػيإلػػى  عػػاه لنفسػػو كلػػـ يعػػزي كادٌ  خاكمالٌسػػا سػػرؽ مػػف كتػػب الخيضػػرم ك كغيرىػػا مٌمػػ
 .(2)"يس ىذا مف أداء األمانة في العمـكل ،ا نقمو منياممٌ  اشيئن  خاكمالسٌ الخيضرم  ك 

  ؿ ا يػػدلٌ كمٌمػػ ،ء كأىػػؿ األدبعرافػػي الٌشػػ ا معػػدكدناشػػاعرن  –رحمػػو الل  –كمػػع عممػػو الغزيػػر كػػاف
 .(3) بعض أدباء عصره يبعثكف لو مقطكعات أدبيةأف عمى ذلؾ 

ين و كتػب فػي مدينػة قػكص إلػى الٌشػأٌنػ"كمػف محاسػف بعػض الفضػبلء  : األنصػارمقاؿ ابف ىشػاـ 
 : فقاؿ ،نحكلوكيشكك  ،إليو ؽو تشكٌ ي -رحمو الل – الٌنٌحاسيف ابف مة بياء الدٌ العبٌل 

ـٍ عمػػػػى المػػػػكلى البيػػػػاءً   كًصػػػػؼ لػػػػو ،سػػػمِّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكقي إليػػػػػػػػػػػػػػػػػًو     كأٌننػػػػػػػػػػػػػػػػػي مممككيػػػػػػػػػػػػػػػػػوشى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكقي  أبػػػػػػػػػػػػػػػػػدان ييحٌركنػػػػػػػػػػػػػػػػػي إليػػػػػػػػػػػػػػػػػو تىشى

 ًجسػػػػػػػػػػػػػػمي بػػػػػػػػػػػػػػًو مشػػػػػػػػػػػػػػطكريه منيككيػػػػػػػػػػػػػػو  

   
 فكػػػػػػػػػػػػػػػػأٌنني ،لكػػػػػػػػػػػػػػػػٍف نحمػػػػػػػػػػػػػػػػتي لبيعػػػػػػػػػػػػػػػػًده

(4)إلػػػػػػػػػػػػػؼه كلػػػػػػػػػػػػػيًس ًبميمكػػػػػػػػػػػػػفو تحريكيػػػػػػػػػػػػػو  
 

   
 : كمف شعره

 اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيءه كغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا مثميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

ػػػػػػػػػػػػػًب العمػػػػػػػػػػػػـ التٌػػػػػػػػػػػػػي تيٍمػػػػػػػػػػػػػتقىطٍ     ًمػػػػػػػػػػػػٍف نيخى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي المػػػػػػػػػػػػػػػػػػرءي بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن   ييحصِّ

ٌنمػػػػػػػػػػػػػا    (5)الٌسػػػػػػػػػػػػػٍيؿي اجتمػػػػػػػػػػػػػاعي الػػػػػػػػػػػػػن قىطٍ كا 
 

   
 : كلو

 إٌنػػػػػػػػػػي تىرٍكػػػػػػػػػػتي لػػػػػػػػػػذم الػػػػػػػػػػكىرىل ديٍنيػػػػػػػػػػاىيـ

 كظممػػػػػػػػػػػػتي أٍنتًظػػػػػػػػػػػػري الممػػػػػػػػػػػػاتى كأرقػػػػػػػػػػػػبي   

   
                                                 

 .103 الٌتعميقة( 1)
 .2/282ظائر األشباه كالنٌ ( 2)
 .287ييف عإشارة التٌ ( 3)
 .96صىب، شرح شذكر الذٌ ( 4)
 .1/19بغية الكعاة ( 5)
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 كقطعػػػتي فػػػي الػػػٌدٍنيا العىبلئػػػؽى لػػػيسى ًلػػػػي

(1)كلػػػػػػػػػػػػده يمػػػػػػػػػػػػكتي كال ًعقػػػػػػػػػػػػاره يىٍخػػػػػػػػػػػػرب  
 

   
 : يف ابف مالؾلشيخو جماؿ الدٌ كمف رثائو 

ػػػػرىٍت  ًعػػػػيقػػػػٍؿ البػػػػًف مالػػػػؾو إٍف جى  بًػػػػؾى أٍدمي

مػػػػػػػػػػػػػػرنا ييحاًكييػػػػػػػػػػػػػػا الٌنًجيػػػػػػػػػػػػػػعي القىػػػػػػػػػػػػػػاًني    حي

   
ًلػػػػػي نيعيػػػػػت ى رحػػػػػتى القمػػػػػبى حػػػػػيف ى  فمىقىػػػػػٍد جى

(2)كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌفقتٍ بًدمائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أٍجفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني  
 

   
 : عمى منديؿ مكتكبه  كلو نظـه 

ٍصػػػػػػػري الحبيػػػػػػػب نيحػػػػػػػكالن   ضػػػػػػػاعى ًمنػػػػػػػي خى

ٍميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو أدكري     فًميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا أيٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي عى

   
 كجمػػػػػػػػػػػػت ،لطفػػػػػػػػػػػػٍت ًخرقتػػػػػػػػػػػػي كدقٌػػػػػػػػػػػػت ٍ 

 نظيػػػػػػػػػرو ًلمػػػػػػػػػا حكتيػػػػػػػػػا الحضػػػػػػػػػكري عػػػػػػػػػف   

   
ـي الٌسػػػػػػػػػػػػٌر عػػػػػػػػػػػػف رًقيبًػػػػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػػػػذا  أكػػػػػػػػػػػػت

ػػػػػػػػػػػػػو الميجػػػػػػػػػػػػػكري    بػػػػػػػػػػػػػي ييٍخفػػػػػػػػػػػػػي ديمكعى
(3)

 

   
 : شيكخو

 : الٌنٌحاسإبراىيـ بف محمد بف أبى نصر ابف  -1

مػف ا يف رئيسنػمحػي الػدٌ  ،جػؿٌ ككػاف األ": يبػىجٍ التٌ  كقػاؿ فيػو الٌنٌحػاسبػف يف اد بياء الدٌ ىك كال
مف  ،ككاف مف أعياف العدكؿ بحمب ،جاىة كالجبللة مكصكفناكبالك  ،امعركفن  ،ان مشيكرن  ،رؤساء حمب

شػداد الحمبػي كذكر محمد بػف  ،ككاف لو سماع ببغداد كغيرىا ،شداد يف بفالقاضي بياء الدٌ  عدكؿ
عمػػى كالػػده  قػػرأ كثيػػرنا ،و بنػػت عمػػركفأٌمػػ ألفٌ  ؛عػػرؼ بػػابف عمػػركفو كػػاف يي أٌنػػ: فػي جنػػي الجنتػػيف لػػو

 .(4) ا قرأه عمى كالده الجعدياتممٌ ك  ،عممو الغزير كاستفاد مف

 : يفمحمد بف محمد بف عمركف جماؿ الدٌ  -2

 الٌنحككأخذ  ،كقد  سمع عف ابف طبرزد ،(5) تقريبناكلد سنة ست كأربعيف كخمسمائة لميجرة 
اف فيػػػو أبػػػك حٌيػػػقػػػاؿ  ،(6)ابػػػف مالػػػؾ الٌس كجػػػ ،ج بػػػو جماعػػػةٌ بػػػرع فيػػػو كتخػػػرٌ  ،عػػػف ابػػػف يعػػػيش كغيػػػره

: مػنيـ أىميػامػف  ج عميػو كثيػره بحمب كتخػرٌ  الٌنحكأقرأ  ،ارن  خيٌ بلن ا محصٌ حافظن  اكاف نحكين ": األندلسي
 -الٌنٌحػاسرؼ بػابف مة أبك عبد الل محمد بف إبػراىيـ بػف محمػد الحمبػي عيػين اإلماـ العبٌل قريبو الشٌ 

                                                 

 .150البمغة ك  2/13الكافي بالكفيات ك  287عييف إشارة التٌ ( 1)
 . 150البمغة ك  288عييف إشارة التٌ ( 2)
 .2/13 الكافي بالكفياتك  287عييفإشارة التٌ ( 3)
 .211ثيف المعجـ المختص بالمحدٌ ( 4)
  .1/191 بغية الكعاة ك1/197الكافي بالكفيات ( 5)
 .1/342بغية الكعاة ( 6)
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 فػػيمحمػػدة : ابػػع عشػػرالػػكزف الرٌ ": كانتيػػى فيػػو إلػػى قكلػػو ،ؿالمفٌصػػكشػػرح ابػػف عمػػركف  -رحمػػو الل
سػػنة سػػبع كأربعػػيف كسػػتمائة لميجػػرة  تػػكفي ،(1) -رحمػػو الل-كتػػو كعػػاؽ عػػف إكمالػػو م ،"صػػادرمال
 .(2) (ػى647)
 (3): ازالقزٌ  البغدادمى تٌ أبك المنجى عبد ا بف عمر بف عمى المعركؼ بابف المٌ  -3

 ،(4)ىػػػ(545لميجػرة )قيػؽ فػػي ذم القعػدة سػنة خمػس كأربعػػيف كخمسػمائة لػد بشػارع دار الرٌ كي 
القاسػـ بػف أحمػد بػف  حمػد بػف عمػى بػف أبػيأبػى بكػر م: وسػمع بإفػادة عٌمػ ،كثيػريف سمع مػف خمػؽو 
الحسػف بػف  عمػي كأبػي ،كأبػي الفػتح ابػف البطػي ،جزمالٌسػأبي الكقػت عبػد األكؿ ك  ،االحسف بف البنٌ 

 . الٌنٌحاسكمنيـ البياء  ابف  كركل عنو كثيركف ،(5) بف المتككؿ عمى اللامد جعفر بف عبد الصٌ 

ياب ابكني كالٌشػػكابػػف الٌصػػ ،سػػيابمكابػػف الكبشػػى كابػػف النٌ  ،جػػار"كمػػنيـ ابػػف النٌ : ىبيقػػاؿ الػػذٌ 
 .6)) "...الٌنٌحاسيف ابف كبياء الدٌ  ،الخرزم

 : (7) ريرالكماؿ الضٌ  ،بف عمى بف مكسىأبك الحسف بف شجاع بف سالـ  -4

ىػػػك صػػػير اإلمػػػاـ  ،(8) (ػىػػػ572كخمسػػػمائة لميجػػػرة)ف يشػػػعباف سػػػنة اثنتػػػيف كسػػػبع فػػػيلػػػد كي 
محمػػد بػػف : مػػنيـمػػف العممػػاء  ج بػػو جماعػػةه كتخػػرٌ  ،الجػػكد كشػػجاع كأخػػذ عنػػو كعػػف أبػػي ،اطبيالٌشػػ

كانتيػػت إليػػو  ،ار لئلقػػراء دىػػرن تصػػدٌ  ،الٌنٌحػػاسيف ابػػف كبيػػاء الػػدٌ  ،مياطيالػػدٌ كالحػػافظ  ،ائعأحمػػد الٌضػػ
ػا ،رئاسة اإلقراء ة سػنة إحػدل الحجػ ذمابع مػف الٌسػفػي  فيتيػك  ،(9)فنػكف العمػـ يجػرم فػي ككاف إمامن

 .(10)(ػى661)كستيف كستمائة لميجرة

 
 

                                                 

 .2/53 تذكرة النحاة( 1)
 .1/191البغية ك  1/174 البمغة( 2)
 .17/272لكافي بالكفيات ك  23/15 ببلءسير أعبلـ النٌ ك  3/223العبر ( 3)
 .23/15 ببلءسير أعبلـ النٌ ( 4)
 .17/373 الكافي بالكفيات( 5)
 .23/16 ببلءسير أعبلـ النٌ ( 6)
 .11/544 يايةغاية النٌ ك ( 3/302العبرك  2/657اء الكبار معرفة القرٌ ( 7)
 .2/657 اء الكبارمعرفة القرٌ ( 8)
 .1/73بغية الكعاة ك  1/544ياية غاية النٌ ك  2/2785ببلء سير أعبلـ النٌ ( 9)
 .4/1454تذكرة الحفاظ ك  3/303لعبر ا( 10)
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 : الميذهت
فمػػـ  ،مػػف مختمػػؼ المسػػتكيات خمػػؽه كثيػػره  الٌنٌحػػاسيف ابػػف ين بيػػاء الػػدٌ ى العمػػـ عمػػى الٌشػػتمقٌػػ

إليػػو كيأخػػذكف  دكفؤسػػاء يتػػردٌ بػػؿ كػػاف الػػكزراء كالرٌ  ،بلميػػذة مػػف التٌ يقتصػػر األخػػذ عنػػو عمػػى العاٌمػػ
 االثنػيفيػـك  فػيكػرت فب "...: بلميػذ بقكلػوشػيد كثػرة أكلئػؾ التٌ الة ابف ري حٌ منو. كقد كصؼ تمميذه الرٌ 

قػد اجتمعػكا بػيف  ،ا مػف صػدكر أىػؿ العمػـجمعنػ مقيػتف ،ـ الكعػد إليػوتقدٌ  مالذٌ إلى المجمس المذككر 
 .(1)".. .باألمسا سمعت ممٌ  أقكلخذ كمذاكرة كمناظرة  كسمعت م ،كشباف ككيكؿو  يديو مف شيكخو 

مػف أنجػب طالبػو خمسػة ض سػأكتفي بعػر  نػيأنٌ  غـ مف الكثػرة العظيمػة لفئػة طالبػو إالٌ كعمى الرٌ 
 -: فيما يمي

 : 2)) بتيالسٌ جيبي د بف عمى التٌ ـ بف يكسؼ بف محمٌ القاس -1

حمػػػة ا لػػػو كتػػػاب مسػػػتفاد الرٌ ا معركفنػػػثن كػػػاف محػػػدٌ  ،(ػىػػػ670) لميجػػػرة كسػػػتمائةلػػػد سػػػنة سػػػبعيف كي 
كقػػرأ  ،الٌنٌحػػاسيف ابػػف مػػنيـ بيػػاء الػػدٌ ك  ،عػػنيـفيػػو الكثيػػر مػػف العممػػاء الػػذيف أخػػذ تػػرجـ  ،كاالغتػػراب

مائة ج كخرٌ  اككتبن  ؿ أصكالن حصٌ  ،اب سيبكيو كغيرىماا مف كتكبعضن  ،ديؽمسند أبى بكر الصٌ  عميو
  .(3)شين مائةعف  حديثو 

 : (4) انيالكتٌ ف إبراىيـ بف عدال د بف أحمد بف عثماف بف محمٌ  -2

ػػ ،بمصػػر (ػىػػ663لػػد بصػػفر سػػنة ثػػبلث كسػػتيف كسػػتمائة لميجػػرة )كي  ضػػرب بػػو ا يي كػػاف إمامن
أ كقػر  ،الٌنٌحاسيف ابف عف بياء الدٌ  الٌنحكأخذ  ،افصيحن  اكالقراءات ذكي   الٌنحكا بالفقو عارفن  فيالمثؿ 

 .(6)ػ(ى749سنة تسع كأربعيف كسبعمائة لميجرة ) تكفي ،(5)زنياالم عميو شرح مختصر
 : (7) ىبيالذٌ يف الدٌ  بف عبد ا أبك عبد ا شمس يمازد بف أحمد بف عثماف بف قممحمٌ  -3

ػ(8) ،(ػىػ673لد سنة ثبلث كسبعيف كستمائة لميجػرة )كي  ػا كمؤ ا مشػيكرن عػرؼ إمامن  ،اثن محػدٌ  ارخن
                                                 

 .3/110العيبة   مؿء ( 1)
 .194 ثيفبالمحدٌ  المعجـ المختٌص ( 2)
 .194 ثيفبالمحدٌ  المعجـ المختٌص ( 3)
 .9/97 افعيةطبقات الشٌ ك  168الكافي بالكفيات/( 4)
 .2/168الكافي بالكفيات ( 5)
 .121ذيؿ تذكرة الحفاظ ( 6)
 .2/163 الكافي بالكفيات( 7)
 .71ياية غاية النٌ ( 8)
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 المخػتٌص  المعجػـ ،الكبيػريكخ معجػـ الٌشػ: لػو تصػانيؼ منيػا ،يقػاربكف األلػؼأخذ عػف عممػاء كثػر 
 .(1) ببلءأعبلـ النٌ كسير  ،تذكرة الحفاظ ،ثيفبالمحدٌ 

عبػد ا الفيػرم  أبػكد بػف إدريػس بػف سػعيد د بػف عمػر بػف محٌمػد بف عمػر بػف محٌمػمحمٌ  -4
 : (2) شيدبتى يعرؼ بابف ري السٌ 

غػة كالمٌ  ،بالعربية اكاف ضميعن  ،(3)بسبتو جمادل األكلى سنة سبع كخمسيف كستمائة  فيلد كي 
 .(4)جاؿلمرٌ  اذاكرن  ،فييا اقن محقٌ  ،ا بيابصيرن  ،عمييا امن قيٌ  ،العناية بصناعة الحديث تاـٌ  ،كالعركض

ػػػ  ،األسػػػانيد عػػػالي ،ماعالٌسػػػككثػػػرة  ،كالحفػػػظ ،كاضػػػع كالعدالػػػةكالتٌ  ،رؼ عنػػػو حسػػػف الخمػػػؽعي
فػي بمػا جمػع بطػكؿ الغيبػة ة بػمػؿء العيػ "بػ نيـ رحمتػو المكسػكمةقؿ عف شيكخ كثر ضػمٌ صحيح النٌ 

 .(5) كعرؼ ببراعة الخطٌ  ،"حمة إلى مكة كطيبةالرٌ 

قطعػة  الٌنٌحػاسيف ابػف عمى بيػاء الػدٌ  قرأ ،"كحكـ االستعارة الٌنحك فيتمخيص القكانيف  ": لو
 .(6)و ف مسند عبد بف حميد ككتاب سيبكيم

 .(7) (ىػ721محـر سنة إحدل كعشريف كسبعمائة لميجرة ) في تكفي       
اف األندلسػػي حٌيػػ أبػػكيف الػػدٌ  أثيػػراف اإلمػػاـ بػػف عمػػى بػػف يكسػػؼ بػػف حٌيػػد بػػف يكسػػؼ محٌمػػ -5

 .(8) فزمالنٌ الغرناطي 

كخمسػػيف كسػػتمائة  ربػػعسػػنة أ آخػػر شػػكاؿ فػػيخشػػارش مدينػػة مػػف حضػػرة غرناطػػة لػػد بمطكي 
 نفزة مف البربر.  نسبة إلى قبيمة مفز بالنٌ  يسمٌ ك  ،(9)لميجرة

شػػين الػػببلد المصػػرية  كأديبػػو ،كمؤرخػػو ،كمقرئػػو ،ثػػوكمحدٌ  ،رهكمفٌسػػ ،وكلغكٌيػػ ،عصػػره كمحػػن

                                                 

 .2/163الكافي بالكفيات ( 1)
 .1/199بغية الكعاة ك 4/111رر الكامنة الدٌ ك  4/284 لكافي بالكفياتا( 2)
 .1/199بغية الكعاة ك  4/284 لكافي بالكفياتا( 3)
 .199/ بغية الكعاة( 4)
 .الصفحةنفس المرجع كنفس ( 5)
 .126-125-3/111ؿء العيبة م( 6)
 .1/199بغية الكعاة ( 7)
 .1/283 يبنفح الطٌ ك  7/152ألعبلـ كا1/280بغية الكعاة ك  5/267 الكافي بالكفيات( 8)
 .1/280، بغية الكعاة( 9)
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ربكف اكمصػر كالحجػاز يقػ ،األنػدلس فػيأخذ عػف شػيكخ كثػر  ،(1)في عمـ العربيةامية كرئيسيا كالشٌ 
كمػػف الكتػػب  ،الٌنٌحػػاسيف ابػػف شػػيخو بيػػاء الػدٌ لكػاف كثيػػر المبلزمػػة  ،اعمػى أربعمائػػة كخمسػػيف شػػيخن 

العػبلء  نػد ألبػيكسػقط الزٌ  ،يالمتنٌبػيػب كديكاف أبػك الطٌ  ،كتاب اإليضاح إلعضدم: قرأىا عميو يالتٌ 
 .(2) اـتمٌ أبي كحماسة  ،المعرم

ذييؿ كالتٌػ ،القرآف كالغريػب فيا ممٌ  األريبإتحاؼ  ،فسيرالتٌ  فيالبحر المحيط : مف تصانيفو
الثػامف عشػر  فػي تػكفي ،مجمػداف رب كمختصػرهؿ ارتشػاؼ الٌضػكٌ كمطٌ  ،سييؿشرح التٌ  فيكميؿ كالتٌ 

 .(3)ىػ(745) مف صفر سنة خمس كأربعيف كسبعمائة لميجرة

 : فاتومصنٌ 
كال  ،تػأليؼ  يظير عنػيأالٌ كقد كنت عمى عـز ": -رحمو الل -الٌنٌحاسيف ابف قاؿ بياء الدٌ 

ليػػا عػػػف مرتبػػػة  احط ػػػك  ،عػػف درجػػػة الفضػػبلء -عمػػػـ الل -لنفسػػي استقصػػػارنا ،تصػػنيؼ يػػذكر عنػػػي
عػف  أجبلنػيحػيف  ؛كفالٌسػك  األىػؿعػد كبي  ،نيػت بػو مػف مفارقػة الػكطفلمػا مي  كضػيؽ صػدرو  ،العمماء

 .(4)"–أمكف الل منيـ  -ر المخذكلكفتاتٌ ال ككناسي لذتيكمكطف  ،رأسيحمب المعمكرة مسقط 

ػ كلذلؾ نجد أفٌ  ،صانيؼ كالمؤلفاتلتٌ لـ يكف لو الكثير مف ا الٌنٌحاسإذف فابف              فٍ أكثر مى
 .(5)"عميقةالتٌ ى بػ "ب المسمٌ إال شرح المقرٌ  مصنفاتوترجـ لو لـ يذكر مف 

 

 -: ألفبائيناا فات سأكردىا مرتبة ترتيبن لو مصنٌ  فٌ قد عيرؼ بأكلكف مع ىذا ف

مة تحقيقو مقدٌ  فيالعتيبى  تركيكتكر األستاذ الدٌ  الٌنٌحاسذكر نسبة ىذا الكتاب البف : األفعاؿ -1
نػػػت بفضػػػؿ الل الكقػػػكؼ عمػػػى بعػػػض كقػػػد تمكٌ ": كقػػػاؿ ل ميػػػاة الكمتػػػيفىػػػد الٌنٌحػػػاسكتػػػاب ابػػػف 

كقد ذكرت ما جاء مف الفعؿ كذلؾ مػف ": نقؿ عف كتابو ىذا فقاؿ ،األفعاؿكتاب : يكى ،فاتومصنٌ 
 كتابي األفعاؿ" فيىا كاستقصيت عدٌ  حمقيغير حرؼ 

(6).                         

                                                 

 .1/23بغية الكعاة  ك152، 151البمغة ( 1)
 .1/280غية الكعاة ب( 2)
 .5/281الكافي لمكفيات ( 3)
 .71 -70ىدل مياة الكمتيف ( 4)
 .1/19 بغية الكعاةك  150البمغة ك  2/12الكافي بالكفيات ( 5)
 .30ىدل مياة الكمتيف ( 6)
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 حػده أ الٌنٌحػاسكلكػف لػـ ينسػب ىػذا الكتػاب البػف  ،(1)قاضػى شػيبةكقد انفرد بذكره ابف : اإلفادة -2
 غيره. 

 .(2)"با لكتاب المقرٌ شرحن  أمبلها إال ؼ شيئن لـ يصنٌ ": افبك حيٌ قاؿ أ: عميقةالتٌ  -3

يف و عمػػػى األميػػػر سػػػناف الػػػدٌ مبلئػػػإ ا إال مػػػا كجػػػدناه مػػػفؼ شػػػيئن كلػػػـ يصػػػنٌ  ": فدمقػػػاؿ الٌصػػػك 
 ،(3)أك نحكه. "مف أكؿ الكتاب إلى باب الكقؼ كذلؾ  ،عصفكرب البف ا لكتاب المقرٌ كمي شرحن الرٌ 

 .(4)يكطيالسٌ كمنيـ  ،عميؽ(يو بعض العمماء )التٌ رح يسمٌ كىذا الشٌ 
و بػػدأ ٌنػػ"إ: شػػيد كقػػاؿه تمميػػذه ابػػف ري ذكػػر : "ىرقالئػػد العقيػػاف كخريػػدة الػػدٌ ديػػكاف عمػػى نحػػك " -4

 .(5)"إتماموكسؿ عف  تصنيفو ثـٌ 

مياة  ىدل"اة المسمٌ  الحمبيكاء لمحاسف الشٌ  اليائيةاألفعاؿ الكاكية  في يالتٌ شرح القصيدة  -5
 .(7)"لطيفة مجمدةه ": أبادم ككصفو بقكلوكذكره الفيركز  (6) "الكمتيف كجال ذات الحمتيف

فػي  الٌنٌحػاسيػد ابػف  منػو نسػخو بخػطٌ  أفٌ كقد ذكر برككممػاف : يجنٌ مجمكع فيو تعميقات البف  -6
 .(8) (778)رقميا  االسككلاير فافٌ 

 ،اليائيػة الكاكيػة باألفعػاؿ ةه مختصٌ  ،لو شرحيا منظكمةه كىي : الكمتيف كجال ذات الحمتيف مياة -7
 .(9)لطيؼ كتكر تركي العتيبى في مجمدو الدٌ  األستاذ وقكقد حقٌ 

 : كتابيف ىما الٌنٌحاسيف ابف لبياء الدٌ  أفٌ كر برككمماف ذ -8

 : ديكاف شعر  -1

 ،الحمبػػي الٌنٌحػػاس فػػتح الل ابػػف بٌل بػػع ىػػك لمميػػم طي يكاف الػػذٌ ىػػذا الػػدٌ  كلكػػفٌ  ،بػػع فػػي بيػػركتطي 
                                                 

 .37غكييف حاة كالمٌ طبقات النٌ ( 1)
 .1/14بغية الكعاة ( 2)
 .150البمغة ك  2/12 الكافي بالكفيات( 3)
 .75-3/71- 90-2/83ك 311-283-278-1/201ظائر األشباه كالنٌ ( 4)
 .2/131مؿء العيبة ( 5)
يف الكػػكفي أبػػك المحاسػػف يكسػػؼ بػػف إسػػماعيؿ بػػف عمػػى بػػف احمػػد بػػف الحسػػيف بػػف إبػػراىيـ الممقػػب بشػػياب الػػدٌ ( 6)

 .5/178ىب ىػ أنظر شذرات الذٌ 635األصؿ كالمكلد كالمنشأ كالكفاة ت 
 .200البمغة ( 7)
 .14الٌتعميقة ( 8)
 .30ياة الكميتيف م ىدل( 9)
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كمػا  ،ذلػؾ الٌنٌحػاسيف ترجمػكا البػف مػف العممػاء الػذٌ  أحػده  كلـ يػذكر ،الٌنٌحاسيف ابف كليس لبياء الدٌ 
 أخطٌػػػػ-راثبكتػػػػب التٌػػػػ ةن العممػػػػاء معرفػػػػ أكثػػػػركىػػػػك مػػػػف  -ركمػػػػييف الزٌ خيػػػػر الػػػػدٌ  األسػػػػتاذ الػػػػةحٌ الرٌ  أفٌ 

 .(1)الٌنٌحاسابف يف بياء الدٌ الكتاب ل توفي نسببرككمماف 
 : عميقةى بالتٌ القيس المسمٌ  امرئشرح ديكاف  -2

ىػػك مػػا جػػاء فػػي صػػدر  الٌنٌحػػاسنسػػبة ىػػذا الكتػػاب البػػف فػػي  الخطػػأ فػػيبرككممػػاف  أكقػػعمػػا 
 ثػـٌ  ،الل برحمتػو" دهتغٌمػ الٌنٌحػاسمػة ابػف لمعبٌل  ةعميقػى بالتٌ شرح ديكاف امرئ القيس المسمٌ  ": سخةالنٌ 

 حمد ".العباس أ أبىيف بياء الدٌ  ": اليسرل مف الكرقة احيةالنٌ ما كتب بخط مائؿ في 

صاحب شػرح ديػكاف امػرئ : كىمايما نفس الكنية سن قد خمط بيف اثنيف مف العمماء لاالنٌ  أفٌ فيبدك 
 .الٌنٌحػػاسابػػف  أك الٌنٌحػػاسالمػػرادم المصػػرم المعػػركؼ ب إسػػماعيؿجعفػػر محمػػد  أبػػكىػػك ك  ،القػػيس
نصػػر المعػػركؼ بػػابف   محمػػد بػػف إبػػراىيـ بػػف محمػػد بػػف أبػػييف أبػػك عبػػد اللاني ىػػك بيػػاء الػػدٌ كالثٌػػ

 .(2)الٌنٌحاس

عمػى  امعتمػدن  الٌنٌحػاسيف ابػف يس لبيػاء الػدٌ كلػ الٌنٌحػاسجعفر  ألبي: ونٌ أؽ المخطكط محقٌ ثبت كقد أ
 .(3)في المخطكط  قميةالعقمية كالنٌ قدرتو 

كتػاب : سػكل الٌنٌحػاسيف ابػف و ليس لبياء الدٌ نٌ المصادر جميعيا تجمع عمى أ فٌ كما نرل فإ
 .بعمى المقرٌ  عميقةالتٌ 

 .كاالىتماـ راسةالدٌ ا ت منٌ ي استحقٌ كالتٌ  ،الجميؿ مةالعبٌل الكحيد الباقي ليذا  األثركبذلؾ فيي 

 بلةكالٌصػػػػكر كالػػػػذٌ  ،كاألكراد العبػػػادةىػػػػذا العػػػالـ الجميػػػػؿ كثيػػػػر : نتسػػػػاءؿ أفلنػػػا  يبقػػػػ اكأخيػػػرن 
لػػػػـ يرجػػػػع؟  أـحمػػػػب  رأسػػػػومسػػػػقط  إلػػػػىىػػػػؿ رجػػػػع  ...ال؟ أـالحػػػػج  فريضػػػػة أدلرحـ... ىػػػػؿ كالتٌػػػػ

 .ي كقفت عمييا لـ تجبنا بشيء عف ىذا..فالمصادر كالمراجع التٌ 

 : كفاتو
ابػػف يف ين بيػػاء الػػدٌ الٌشػػ ا كتدريسنػػا كتصػػنيفنا كجيػػدنا.... تػػكفيبػػالعمـ درسنػػ حافمػػةو  بعػػد حيػػاةو 

ف عمر ىػ( ع698كتسعيف كستمائة لميجرة ) األكلى مف سنة ثمافو ابع مف جمادم السٌ في  الٌنٌحاس

                                                 

 .14الٌتعميقة ( 1)
 فس المصدر نفس الٌصفحة.ن( 2)
 .25شرح ديكاف امرئ القيس ألبى جعفر الٌنٌحاس ( 3)
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كأسػكنو فسػيح  –رحمػو الل تعػالى  –اىا فػي خدمػة العمػـ كالعممػاء قضػ ،يناىز إحدل كسػبعيف سػنة
 جنانو. 

ػػرس كالتٌػػفقػػد اشػػتغؿ بالػػدٌ  فػػف بالقرافػػة بػػالقرب مػػف تربػػة دي  ،(1)ادريس أكثػػر مػػف خمسػػيف عامن
جميػع دركس المدينػة بطمػت  كأفٌ  ،يا كانػت مشػيكرةصفت جنازتو بأنٌ كي  ،(2)الممؾ المنصكر الجيف 

 .(3)يـك دفنو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .2/11 الكافي بالكفيات( 1)
 .3/111مؿء العيبة ( 2)
 .83 حمة كاالغترابمستفاد الرٌ ( 3)
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 : الٌنٌحاسيف ابف عميقة لبياء الدٌ كتاب التٌ  - ب
إال  اؼ شػيئن و لػـ يصػنٌ عمػى أٌنػ الٌنٌحػاسيف ابػف تكػاد تجمػع المصػادر التػي ترجمػت لبيػاء الػدٌ 

ايف كقػػد أمػبله عمػػى األميػر سػػناف الػدٌ  ،عميقػةكتػاب التٌ  البػف عصػػفكر (بقػػرٌ ملكتػاب )ال الركمػي شػػرحن
 .(1) اإلشبيمى مف أكؿ الكتاب إلى باب الكقؼ أك نحكه

ف كاف األستاذ محمد التٌ  كتقطيع كرقـ ىذا  ،ر كجكد خـرقرٌ  –مكظؼ المكتبة األزىرية  –يامي كا 
ككذلؾ  ،اسن غير مذككر( كاسـ النٌ 4947): المغاربة بالمكتبة األزىرية ىكالكتاب في ركاؽ 

 سن.تارين النٌ 

سخة قد شارؾ في ىذه النٌ  عمى أفٌ  مما يدؿٌ  ،سبة لمخطكط فيي مختمفة األنكاعا بالنٌ مٌ أ
رجة العميا مف اإللماـ أحدىـ لـ يكف عنده الدٌ  فٌ إى حتٌ  ،أك أكثر مف اثنيف ،كتابتيا أكثر مف ناسن

 .(2) ية الكثيرةالٌنحك فكانت لديو األخطاء اإلمبلئية ك ؛ كاإلمبلء الٌنحكبقكاعد 
 : ؿ عمى ذلؾكما يدلٌ  الٌنٌحاسعميقة ىي آخر آثار ابف كلكف ىذه التٌ 

لـ إال بعد كصكلو المرتبة حريرات كىذا ال يعطى لمعاحقيقات كالتٌ يا حافمة بعدد مف التٌ نٌ إ -1
 فيعة بيف العمماء فيشيد لو بحسف عرض المسائؿ.كالمنزلة الرٌ العميا 

 " -رحمو الل-الٌنٌحاسعميؽ البف "ىذا ما كجد مف ىذا التٌ : عميقةككذلؾ ما جاء في آخر التٌ  -2

" كذلؾ مف أكؿ الكتاب إلى باب الكقؼ أك : اف األندلسي لمكتابأبك حيٌ  كصفوككذلؾ ما  -3
 و لـ يتـٌ كذلؾ ألنٌ  ،أف يككف المؤلؼ قد فارؽ الحياةنحكه." فبل يككف ىذا الكصؼ إال بعد 

 الٌنٌحاساف مكافؽ لما كصؿ إليو بياء الديف ابف كصؼ أبي حيٌ مف  كما جاء ،والكتاب كمٌ 
 .في الكتاب

 ما كاففربٌ  ،منيجو الٌنٌحاسيف ابف ح فييا بياء الدٌ مو يكضٌ لؾ فالكتاب ليس لو مقدٌ ككذ -4
 كلـ يكممو. ،ة كافتوالمنيٌ  كلكفٌ  ،مف إمبلئو مة بعد االنتياءكتابة المقدٌ  ينكم

 

 

 

                                                 

 .150البمغة ك  2/12الكافي بالكفيات ( 1)
 .29الٌتعميقة ( 2)
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 : سماء منيافي المصادر بعده أ الٌنٌحاسشرح ابف كقد كرد ذكر 

ين عبد القادر كاأللكسي كالشٌ  ،يكطيالسٌ اآلسنكم ك ك  ،فدمالصٌ ذكره بيذا العنكاف : عميقةالتٌ  -2
 .(1)البغدادم

كناظر الجيش  ،ابف قاضي شيبةسخة كما ذكره كذكر بيذا العنكاف في آخر النٌ : ميؽعالتٌ  -3
 .(2)يكطيالسٌ ك 

كالفيركز أبادم  ،فدماف كالصٌ سخة كأثبتو أبك حيٌ كذكره بيذا العنكاف في أكؿ النٌ : بشرح المقرٌ  -4
 .(3) كحاجي خميفة ،باخين محمد راغب الطٌ كالشٌ  ،يكطيالسٌ ك 

 : الٌنٌحاسيف ابف عميقة لبياء الدٌ كمما يثبت نسبة التٌ 

  يجػب أف  ،ةو مبنٌيػ كاحػدو  عمػى حػرؼو  كػؿ كممػةو ": عميقػةالتٌ في  الٌنٌحاسيكطي "كقاؿ ابف السٌ قاؿ
نيػا ف مكٌ فػإف سيػ ،خفيػؼا لمتٌ طمبنػ كينبغػي أف تكػكف الحركػة فتحػةن  ،ليػا تقكيػةو  بنى عمػى حركػةتي 

 .(4) "خفيؼلمزيد التٌ  شيء كالياء في )غبلمي( فطمبنا

  ٌالٌنٌحػاسيف ابػف ".. قاؿ شيخنا بيػاء الػدٌ : -  هكىك مف أشير تبلميذ-افين أبك حيٌ قاؿ الش -
ا إلى ( بأف جعؿ )أخطب( مضافن ااف رفع األخفش )قائمن ىٌ و ابف الدٌ كجٌ  عميقةالتٌ في -رحمو الل

 .(5)فبل مجاز في)قائـ(حينئذ" ،أخطب أحكاؿ ككف األمير: تقديره ،أحكاؿ محذكفة
  ٌى حتٌػ" عمػـ أفٌ ا": عميقػةالتٌ فػي  الٌنٌحػاسيف ابػف ين بياء الػدٌ قاؿ الشٌ ": فدم فقاؿكنقؿ عنو الص

كتكػكف  ،فتجر األسماء عمى معنى إلى ،تككف النتياء الغاية: ضربأ في الكبلـ عمى أربعة"
 .(6) فتنصب... "(كتضمر بعدىا )أف ،كيبتدأ بعدىا الكبلـ ،عاطفة كالكاك

 

 
                                                 

 1/16خزانة األدب ك  2/257افعية طبقات الشٌ ك  284- 371 -1/88الغيث المسجـ في شرح ال مية العجـ ( 1)
 .19اشر اعر دكف النٌ رائر كما يسكغ لمشٌ الضٌ ك 

 .27غكييف حاة كالمٌ طبقات النٌ ك  329 – 326-107-79 -2/45ظائراألشباه كالنٌ ( 2)
 12/1805نكف كشؼ الظٌ ك  1/14بغية الكعاة ك  200البمغة ك  2/295الكافي بالكفيات ك  333حاة تذكرة النٌ ( 3)

 .8/219 معجـ المؤلفيفك 
 .2/50ظائراألشباه كالنٌ ك  283الٌتعميقة ( 4)
 .2/62 كميؿذييؿ كالتٌ التٌ ( 5)
 .1/162الغيث المسجـ ( 6)



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الفصؿ األكؿ
 ابف الٌنٌحاس الحمبي في الٌتعميقة يةمنيج
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 المبحث األكؿ
 طريقتو في الٌشرح

 : ز شرح ابف الٌنٌحاس لممقٌرب المسٌمى بالٌتعميقة بعٌدة ممٌيزات منياتميٌ 

ى الػػٌدافع أك اليػػدؼ مػػف كراء أك تشػػير إلػػ ،بػػدأ ابػػف الٌنٌحػػاس تعميقتػػو دكف مقٌدمػػة تحػػٌدد منيجػػو -1
ٌنما بدأ كتابو ،ؼليأالتٌ  ىذا  كصٌمى الل عمى سيد المرسميف." ،"بسـ الل الٌرحمف الٌرحيـ: كا 

ا كال طريقة ،فيذه البداية مقتضبة جدنا كلػـ يكتبػو  ،ىذا غير أٌنو أمبله إمػبلءن  ،ال تكٌضح منيجن
كلكػػٌف  ،ينػػكم كتابػػة المقٌدمػػة بعػػد االنتيػػاء مػػف الكتػػاب بأكممػػو-رحمػػو الل-فرٌبمػػا كػػاف ،بخطػػو

 .(1)أرادالمنٌية كافتو فمـ يكف ما 

ـٌ يعقبيػػا  ،أك يػذكر الفقػػرة ،يػذكر ابػػف الٌنٌحػػاس فقػرةن مػػف فقػػرات المقػػٌرب عمػى كجػػو االسػػتقبلؿ -2 ثػػ
أك يحػػٌدد كممػػة مػػف الفقػػرة ينتيػػي  ،أك إلػػى آخػػر كبلمػػو ،أك إلػػى آخػػر البػػاب ،إلػػى آخػػره: بقكلػػو
ـٌ يأخذ في شرح كبلـ ابف عصفكر كبيانو ،إلييا أك  ،ٌشػاىدأك شػرح ألفػاظ ال ،أك الٌتمثيػؿ لػو ،ث

 .تفسير بعض ألفاظو

 : كمثاؿ ذلؾ

 : مف فقرات المقٌرب عمى كجو االستقالؿ ةن يذكر فقر  

ف كاف اسـ الفاعؿ بمعنى الحاؿ أك االستقباؿ جاز حذفو "ك : قكلو  .(2)"ا 

 : أما شرح ابف الٌنٌحاس فيك

نٌ ك  ،جػػاءني الػػٌذم زيػػد ضػػاربو غػػدنا أك اليػػكـ: مثالػػو ف كػػاف ك  ألٌنػػومػػا جػػاز حذفػػو ا  ؛ فيػػك فػػي امجػػركرن ا 
اسػـ المفعػكؿ ك  ،جػاءني الػٌذم زيػد ضػاربه غػدنا أك اليػكـ: فتقػكؿ ،المعنى منصػكب فػي جػكاز حذفػو

 .(3)"حكمو حكـ اسـ الفاعؿ 
ـٌ يعقبيا قكؿ  : (إلى آخره) ذكره الفقرة ث

 .(4) "إف كاف مف باب أعممت إلى آخره": قكلو

                                                 

 .30لٌتعميقة ا( 1)
 .1/61المقرب ( 2)
 105الٌتعميقة ( 3)
  141-140الٌتعميقة ( 4)
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كمػا  ،كىك الفاعؿ في المعنى كاسـ المفعكؿ ،خاٌصة" لـ يجز عندم إاٌل إقامة األكؿ : تماـ العبارة
حكػػػـ الفعػػػؿ المبنػػػي  ،حكمػػػو بػػػالٌنظر إلػػػى مػػػا يطمبػػػو مػػػف المعمػػػكالت: كػػػاف مػػػف الٌصػػػفات بمعنػػػاه

 .(1) لممجيكؿ"

  .(2) "كالمبتدأ إذا كاف مصدرنا إلى آخره": ككذلؾ

" ضػػربي زيػػدنا : قكلػػو نحػػك ،كالمبتػػدأ إذا كػػاف مصػػدران قػػد سػػٌدت الحػػاؿ مسػػٌد خبػػره": كتمػػاـ العبػػارة
ا" ثىؿ ،قائمن  .(3) أك كبلـو جارو مجراه في كثرة االستعماؿ" ،ككؿ مبتدأ استعمؿ محذكؼ الخبر في مى

ـٌ يقكؿ إلى آخر الباب  : أك يذكر فقرةن ث

ذا استثبت عف نسب المسؤكؿ عنو إلى آخر الباب": قكلو: كمثاؿ ذلؾ  .(4) " كا 

نػػي  فػػي : كتمػػاـ العبػػارة كتجعمػػو فػػي اإلعػػراب  ،كالمػػائي كالمػػادم فػػي غيػػر العاقػػؿ ،العاقػػؿ"قمػػت المى
 .(5)كالتٌأنيث عمى حسب المسؤكؿ عنو" ،كالٌتذكير ،كالجمع ،كالتٌثنية

ـٌ بكممةو في نيايتيا ،أك يحٌدد فقرةن بكممةو في بدايتيا  : ث

 .(6) كقكؿ "ما عدا" إلى قكلو "خاٌصة": مثاؿ ذلؾ 

 .(7)فإٌنو ال يجكز في نعتيا إاٌل الٌرفع في الٌمفظ خاٌصة"؛" ماعدا أٌيا: كتماـ الفقرة

ـٌ يقكؿ إلى آخر ىذه المسألة ،أك يذكر فقرةن   : ث

 .(8) إلى آخر المسألة ...حذفتو ،"فإف كاف الٌساكف تنكيننا: كمثاؿ ذلؾ

قبميػػا كأتبعتيػػا حركػػة مػػا  ،كألحقػػت األلػػؼ ،حذفتػػو ،"فػػإف كػػاف الٌسػػاكف تنكيننػػا: كتمػػاـ ىػػذه العبػػارة
ف كػػاف ألفنػػا ،"يػػا غػػبلـى زيػػداه": فتقػػكؿ كحػػذفت التٌػػي قبميػػا اللتقػػاء الٌسػػاكنيف  ،ألحقػػت ألػػؼ الٌندبػػة: كا 
ف كػاف كاكنا فػإف ،"كامكساه": فتقكؿ : كألحقػت األلػؼ فتقػكؿ ،فتحتيػا: كانػت متحركػة فػي األصػؿ: كا 

                                                 

 .81المقٌرب/( 1)
 .161الٌتعميقة ( 2)
 .1/85المقٌرب ( 3)
 .563الٌتعميقة ( 4)
 .1/301المقٌرب ( 5)
 .277الٌتعميقة ( 6)
 .1/179المقٌرب ( 7)
 .282الٌتعميقة ( 8)
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ػٍف يغػزكاه" ف لػـ تكػف كػذلؾ ،"كامى ـٌ ألحقػت األلػؼ ،حػذفتيا ،كا   ،ابعػةن لمحركػة التٌػي قبميػػاكجعمتيػا ت ،ثػ
ف خفت لبسنا فتقكؿ  .(1)لئبل يمتبس بندبة غبلميا" ؛"كاغبلمياه": كال تقكؿ ،"كاغبلميكه": كا 

 : أك يذكر كممةن مف قكؿ العرب
 (2)قكلو "أبا الحسف": مثاؿ ذلؾ

  (3): أك يذكر البيت كامالن 
 : مثاؿ ذلؾ 

جػػػػػػػػػػػػػركى كمػػػػػػػػػػػػػبو  لىػػػػػػػػػػػػػدىٍت قيًفيػػػػػػػػػػػػرة ه  فمىػػػػػػػػػػػػٍك كى

ػػػػػػػػػػػػػػرك الكبلبػػػػػػػػػػػػػػا   (4)لسيػػػػػػػػػػػػػػب  بًػػػػػػػػػػػػػػذلؾ الجى
 

   
 : ككذلؾ البيت

 ًمٌنػػػػػػػا الػػػػػػػٌذم ايٍخًتيػػػػػػػر الٌرجػػػػػػػاؿي سػػػػػػػماحةن  

(5)كجػػػػػػػػكدنا إذا ذىػػػػػػػػبى الٌريػػػػػػػػاحي الزِّعػػػػػػػػازعي   
 

   
 : وكقد يذكر صدر البيت الذم فيو الٌشاىد دكف إكماؿ البيت كمٌ 

 (6)."...... ............ ......   .                   في أحادو  أحاده أـ سداسه ": مثاؿ ذلؾ
 : أك يذكر عجز البيت الٌذم فيو الٌشاىد دكف ذكر صدره

 (7)" كعٌزة ممطكؿه معنى غريميا        ..................................": كمثاؿ ذلؾ 
 : أك يذكر جزء مف عجز البيت دكف تمامو

  (8)حيػث لػػػػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػائـ "........         ..........................": مثاؿ ذلؾ

                                                 

 .1/185المقٌرب ( 1)
 .2/297كالكتاب  1/189المقرب ينظر  كىذه الكممة مف قكؿ العرب: " قضيةه كال أبا حسف" 287الٌتعميقة ( 2)
 .136الٌتعميقة ( 3)
الخصػػائص ك  432البحػػر الػػكافر لػػـ أعثػػر عميػػو فػػي ديكانػػو كلكنػػو مكجػػكد فػػي النقػػائض صلبيػػت لجريػػر مػػف ا (4)

 .1/337 خزانة األدب ك2/518 أمالي الشجرمك  1/397
 الخزانػػػةك  1/39الكتػػػاب ك  1/148ديػػػكاف الفػػػرزدؽ ينظػػػر  البيػػػت لمفػػػرزدؽ مػػػف البحػػػر الطكيػػػؿ 139لتعميقػػػة ا (5)
 .8/51 ابف يعيش 1/186 الشجرم أماليك  9/113
ديػػػػكاف المتنبػػػػي ينظػػػػر  البيػػػػت لممتنبػػػػي مػػػػف البحػػػػر الػػػػكافر كتمامػػػػو: لييمتنػػػػا المنكطػػػػة بالتنػػػػادمك  284الٌتعميقػػػػة ( 6)
1/129. 
ديػكاف ينظػر البيت لكثيػر عػٌزة مػف البحػر الطكيػؿ، كصػدره: قضػى كػؿ ذم ديػف فػكٌفى غريمػو ك  384الٌتعميقة ( 7)

 .328كثير
طكيؿ، كتمامو: كنطعنيـ تحت الحبا بعد ضربيـ بعػض المكاضػي البيت لمفرزدؽ مف البحر الك  164الٌتعميقة ( 8)

شػػرح ك  3/206لػـ أعثػػر عميػو فػػي ديػكاف الفػػرزدؽ، كلكنػو مكجػػكد فػي ىمػػع اليكامػع لكنػػي  حيػث لػػي العمػائـ"
 .6/553 الخزانةك  645تذكرة الٌنحاة ك  4/91 المفصؿ
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  (1)" ػػػػػـ بشػػػػػري يػػػػػي ........               إذ مػػػػػػػا مثمي ...........................": ككذلؾ

 : كاحدةن مف البيت جممةأك يذكر 

 (2) .......................................             ................مضت سنة: مثاؿ ذلؾ

في الٌتعميقة عمى نفس خطى ابف عصفكر في ترتيبو ألبكاب  -رحمو الل-سار ابف الٌنٌحاس -3
قٌدمػو عمػى بػاب باب "الٌتمييز" بػأف : ككاف ذلؾ في ،فمـ يغٌير في الٌترتيب إاٌل نادرنا ،المقٌرب

 المفعكؿ معو كالمفعكؿ ألجمو.

ككػذلؾ "حٌبػذا"  ،جعؿ "لمقسـ" بابناحيث : كما اختمؼ في تصنيفو عف تصنيؼ ابف عصفكر -4
ـٌ "القسػـ "إلػى بػاب حػركؼ الخفػض: أٌما ابف عصػفكر ك" حٌبػذا " ضػٌميا إلػى بػاب  ،فقػد ضػ

 ."نعـ كبئس"

"اسػـ بػاب "األمثمػة التٌػي تعمػؿ عمػؿ اسػـ الفاعػؿ "مػع بػاب  –رحمػو الل -دمج ابف الٌنٌحػاس -5
 ،ابػف عصػفكر فػي ىػذا البػابشػرح بعػض ألفػاظ شػكاىد أٌنػو : الفاعؿ" كقػد يكػكف سػبب ذلػؾ

 .فرأل أف يتـٌ كبلمو عنيا في نفس الباب

بالحػػػدكد-رحمػػػو الل-ابػػف الٌنٌحػػػاس -6 ـٌ يقػػػكـ  ،كالٌتعريفػػػات التٌػػي يػػػذكرىا ابػػػف عصػػػفكر ،مكلػػػع ه ثػػػ
 كيرٌجح المناسب منيا حسب رأيو. ،كيعترض عمى بعضيا ،بشرحيا

كبػػاب  ،كبػػاب" الفاعػػؿ " ،"اإلعػػراب"بػػاب ك  ،بػػاب "تبػػيف الكػػبلـ كأجزائػػو": كظيػػر ذلػػؾ فػػي  
 كباب "عطؼ الٌنسؽ" كغيرىا. ،كباب "البدؿ" ،"الٌنداء"

 : الٌنداء باب: كمثاؿ ذلؾ

المنػادل ك  ،فإٌنػو ال يصػح منػو اإلقبػاؿ ،بخػبلؼ الٌندبػة ،ت بالمنػادل ليقبػؿ عميػؾك رفع الصٌ 
 ،بيػػاء أك مػػا قػػاـ مقاميػػا: بقػػكلييخػػرج  ،اىػػك المطمػػكب إقبالػػو بيػػاء أك مػػا قػػاـ مقاميػػا لفظنػػا أك تقػػديرن 

 (3)"اطمب إقبالؾ: قكلنا

كلكػػػٌف ابػػػف  ،؛ إال فػػػي القميػػػؿ الٌنػػػادرف عصػػػفكر لمسػػػائؿ الخػػػبلؼ كاالحتجػػػاجلػػػـ يتطػػػٌرؽ ابػػػ -7
                                                 

ذ مػػا فأصػبحكا : والبيت لمفرزدؽ مف البحر البسػيط كتمامػك  208الٌتعميقة ( 1) قػد أعػاد الل نعمػتيـ إذ ىػـ قريػػػش كا 
 .167ديكاف الفرزدؽ ينظر  مثميـ بشػر

ينظػػر  البيػػت لمنابغػػة الجعػػدم كتمامػػو: مضػػت سػػنة لعػػاـ كلػػدت فيػػو كعشػػر بعػػد ذاؾ كحجتػػافك  321الٌتعميقػػة ( 2)
 .180 طبقات فحكؿ الشعراء: الشعر كالشعراءك  1/216المقرب 

 .272التعميقة ( 3)
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ـٌ  بػػػذكرىا ـٌ تػػػرجيح الػػػٌرأم  ،كأدلٌػػػة كػػػؿ فريػػػؽو مػػػف الفػػػرؽ عمػػػى صػػػحة رأيػػػو ،الٌنٌحػػػاس اىػػػت ثػػػ
 .األصكب حسب فكره

 : في األبكاب كمثاؿ ذلؾ

 .الحركؼ الٌتي تنصب االسـ كترفع الخبر" ،عطؼ الٌنسؽ ،الٌتعجب ،"المبتدأ كالخبر
 :  كالمثاؿ عمى ذلؾ

  .(1): "اسـ": كقكلو 

كىػػػك  ،"مػػػف الٌسػػػمك": فػػػذىب البصػػػريكف إلػػػى أٌنػػػو ،كاختمػػػؼ الٌنحػػػاة فػػػي اشػػػتقاؽ االسػػػـ"...
كحقيقػػة ىػػذا الكػػبلـ أٌنيػػـ أجمعػػكا  ،"مػػف الكسػػـ " كىػػك "العبلمػػة": كذىػػب الككفيػػكف إلػػى أٌنػػو ،"العمػػك"

أٌنيػا : فمػذىب البصػرييف ،كاختمفػكا فػي مكانيػا ،كأٌف المحذكؼ كاكنا ،عمى أٌنو حذؼ منو حرؼ عٌمة
ا  .(2)أٌنيا كانت فاءن : كمذىب الككفييف ،كانت المن

أٌف الحػذؼ فػي األكاخػر : لكجػكهو منيػا كالٌصحيح ما ذىب إليو البصريكف: ككاف رأيو ىك 
فناسػػػب الحػػػذؼ ليخفٌػػػؼ عمػػػى  ،ألٌف اآلخػػر مكضػػػع ضػػػجر كسػػػ مة كتعػػب ؛فػػػي األكائػػػؿ أكثػػر منػػػو
كمنيػػػا أٌف اليمػػػزة فػػػي اسػػػـ عػػػكض مػػػف  ،ألٌنػػػو مكضػػػع اسػػػتجماـ كراحػػػة ،بخػػػبلؼ األكؿ ،المػػػتكٌمـ

ٌنما يعٌكض في غيػر مكضػع المحػذكؼ ،المحذكؼ فمٌمػا حػذفت الػكاك مػف  ،"كعػدة "أصػميا" كعػد" ،كا 
 .أكليا عكضت التاء في آخرىا

ػػا  فإٌنمػػا يعػػكد آخػػرنان ال  ،أٌنػػو متػػى عػػاد المحػػذكؼ فػػي تصػػاريؼ الكممػػة: كمنيػػا: كقكلػػو أيضن
لكقكعيػػا طرفنػػان بعػػد ألػػؼ زائػػدة كقكلػػؾ فػػي  ،"ىمػػزة ": فقمبػػت الػػكاك ،فػػي جمعػػو "أسػػماءه": أكالن كقكلػػؾ

" كأصػػمو: جمػػع الجمػػع : الفعػػػؿكقكلػػػؾ فػػي  ،فقمبػػػت الػػكاك يػػاء النكسػػػار مػػا قبميػػا ،" أسػػامك": "أسػػػاـو
"سيػػمي" : كقكلػػؾ فػػي الٌتصػػغير ،لكقكعيػػا رابعػػة طرفٌػػا ؛"أسػػمكت "فقمبػػت الػػكاك يػػاء: "أسػػميت" كأصػػمو

فمٌمػا  ،كأدغمنػا ،فقمبت الػكاك يػاءن  ،فاجتمعت الكاك كالياء كسبقت إحداىما بالسككف ،"سميك": كأصمو
 .ظير المحذكؼ آخرنان؛ دٌؿ عمى أٌف مكضعو األخير

ـٌ أضػػػاؼ  "أكاسػػػـ " فػػػي جمػػػع ك ،"أكسػػػاـ" فػػػي جمعػػػو: األكؿ؛ لقػػػالكا كلػػػك كػػػاف مكضػػػعو: ثػػػ
سيـ "في الٌتصغيرك "أكسمت" في الفعؿك ،الجمع  .(3)كلٌما لـ ييفعؿ؛ دٌؿ عمى بطبلف ما ذكركا" ،"كي

                                                 

 .1/45المقرب ( 1)
 .1/44كالتذييؿ كالتكميؿ 4ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 2)
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ا ،ح صػػراحةن يػػرجٌ  -8 ػػا صػػحيحن ـٌ يػػكرد أدلٌػػ ،كيسػػتدٌؿ بقػػكةو عمػػى مػػا يػػراه راجحن  ،ة القػػكؿ المرجػػكحثػػ
 : مبنينا عمي ضعفوتو كيكرد القكؿ اآلخر كأدلٌ 

": كقكلو: مثاؿ ذلؾ  .(1): "الٌميـٌ

إذ كػاف أصػمو يػا  ،فذىب البصػريكف إلػى أٌنيػا عػكض مػف "يػا" ،اختمؼ الٌنحاة في الميـ منو
ػا عػف حػرفيف ؛كلػذلؾ آتينػا بيػا مشػددة ،كعكٌضػنا عنيػا "بػالميـ" ،فحذفنا "يػا" ،الل  ،لٌمػا كانػت عكضن

 .: بينيا في اختيار الكبلـ "عدـ الجمع: كالٌدليؿ عمى أٌنيا عكض

ا: كقاؿ الككفيكف  : كاستدٌلكا عمى ذلؾ بالجمع بينيما في قكؿ الشاعر ،ليست عكضن
 إٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدثه ألمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم يـٌ يالم يٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
(2)

 

   
 : ىكك  -رحمو الل-ففي البيت الٌذم أنشده المصنِّؼ 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػا عميػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أف تقػػػػػػػػػػػػػػػػػكلي كٌممػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ـٌ مػػػػػػػػػاسػػػػػػػػػٌبحت أك ىٌممػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػا    الٌميػػػػػػػػػ
(3)

 

   
 .كال حجة فيو " ،"بأٌف ىذه ىي ضركرة شعر: يككف الجكاب عف ذلؾ

ـٌ ذكػر رأم الفػٌراء " يػا الل : كػاف أصػمو ،"المػيـ "مػف "أٌمنػا بخيػر": -رحمػو الل-كقػاؿ الفػٌراء: كلػوبق ث
 .(4)كحذفنا الباقي  ،فأبقينا اسـ الل تعالى كالميـ ،أٌمنا بخير"

: فػبل يصػار إلييػا عمػى أٌنػا نقػكؿ لػو ،ال دليػؿ عميػو ،كىػذا الػٌذم ذكػره دعػكل: ككاف رده عميو ىػك
  .كنتعٌرض لمجكاب عف ذلؾ" ،"ىنا ييحتاؿ بالٌدليؿ

ـٌ أكرد رأم الفارسي " لػك كانػت المػيـ مػف "أٌمنػا " بخيػر : -رحمػو الل-قػاؿ أبػك عمػي: فقاؿ ث
"يػا الل أٌمٌنػا : كمػا ال يقػاؿ ،"الٌميـٌ العػف الكػافر": كال أف نقكؿ ،" الٌميـٌ أٌمنا بخير: لما جاز أف نقكؿ

 .(5) ..."العف الكافر بؿ كغير الكافر بحرؼ العطؼ " ،بخير
                                                 

 .1/183المقرب ( 1)
نسب العيني ىذا البيت ألبي خػراش اليػذلي، كنسػبو محقػؽ شػرح ابػف عقيػؿ ألميػة بػف أبػي الٌصػمت، كىػك مػف ( 2)

 اإلنصػػاؼك  4/31أكضػػح المسػػالؾ ك  2/148 شػػرح األشػػمكنيك  2/295 الخزانػػةكىػػك مػػف شػػكاىد  الٌرجػػز المشػػطكر
1/345. 
 الخزانػةك  1/132 شػرح الكافيػةك  1/342 لـ أعثر عمى قائؿ ىذا البيت كىك مػف الٌرجػز مػف شػكاىد اإلنصػاؼ( 3)
1/359. 
كشػرح المفصػؿ البػف يعػيش  294-293-292كاإلنصػاؼ فػي مسػائؿ الخػبلؼ  1/203معاني القرآف لمفراء ( 4)
2/16. 
 .281الٌتعميقة ( 5)
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 ،لػػـ يتنػػاكؿ ابػػف الٌنٌحػػاس فػػي الٌتعميقػػة كػػؿ مسػػائؿ األبػػكاب التٌػػي تعػػٌرض ليػػا ابػػف عصػػفكر -9
ٌنما اختار مف ذلؾ ما رآه   يحتاج إلى تكضيح كبياف.كا 

باب ما جرل مف األسماء إلى آخر الٌترجمة( عددنا مف المسائؿ ليشػرحيا ) فياختار : كمثاؿ ذلؾ 
 : كيكٌضحيا كمف ذلؾ

ٍف أيخػػذ مػػف  ،إٍف أيخػػذ مػػف بػػاب "يبػػٌيف " ،"أبػػاف اسػػـ رجػػؿ"؛ ال ينصػػرؼ لمٌتعريػػؼ كالػػكزف: مسػػألة  كا 
ة أصػمية حينئػذو ألٌف اليمػز  ،إذا مدحو بعد مكتػو ينصػرؼ ،أك مف "أٌبنو" ،يأبنو" إذا ذكره بسكء: "ابنو

 .(1) فيككف كػػ" سبلـ"

قطعػػت ىمزتػػو بخػػبلؼ مػػا لػػك سػػميت  ،"اضػػرٍب": إذا سػػميت بفعػػؿ األمػػر نحػػك: ك كػػذلؾ مسػػألة
ف سػػٌمٌيت بنحػػك ،كلػػـ يصػػرؼ لمٌتعريػػؼ ككزف الفعػػؿ ،قػػد صػػار مػػف جػػنس األسػػماءألٌنػػو  ،"بػػابف" : كا 

ك"ضػػركب ألٌنػػو  ،التقػػاء الٌسػػاكنيففػػزاؿ  ،"قػػـ" رددت الػػكاك المحذكفػػة لتحػػٌرؾ المػػيـ بحركػػة اإلعػػراب
 .(2)""قيكـ: بمنزلة سؤكؿ" فقمت

فإٌنػو  ،كما لك سػٌمٌينا "بتضػارب" ،إذا ساكل تصغير ما ينصرؼ ما ال ينصرؼ لـ ينصرؼ: مسألة
كمػا إذا سػاكل  ،ألٌنػو صػار عمػى كزف الفعػؿ ؛لـ ينصرؼ ،"تيضيرب": قمنا ،مصركؼ فإذا صٌغرناه

ػػػٌغر تصػػػغير التٌػػػػرخيـ : ينصػػػرؼ انصػػػرؼ كػػػػػ "أسػػػكد"تصػػػغير مػػػا ال ينصػػػرؼ تصػػػغير مػػػا  إذا صي
 .(3)" ىذا سيكيد": انصرؼ فقمت

كالٌتكٌسػط حسػب مػا تقتضػيو عبػارة المقػٌرب  ،ط كاإليجػازختمفت طريقتو في الٌشرح بيف البسا -10
 مف اإليضاح كالٌشرح.

 : ما بسط فيو كتكٌسع: أكالن 

 ،باب اإلعماؿ ،المبتدأ كالخبرباب  ،باب ما جرل مف األسماء في اإلعراب مجرل الفعؿ
 باب عطؼ الٌنسؽ.

 : األبكاب الٌتي أكجز فييا: ثانينا

باب  ،باب أفعاؿ المقاربة ،باب أسماء األفعاؿ ،باب الٌتمييز ،باب حٌبذا ،باب المفعكؿ معو
باب كاف  ،باب معرفة عبلمات اإلعراب ،باب نعـ كبئس ،المنصكب عمى الٌتشبيو بالمفعكؿ بو

                                                 

 .471الٌتعميقة ( 1)
 .472الٌتعميقة ( 2)
 .472نفس المصدر كنفس الصفحة( 3)
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باب  ،باب التٌاء البلحقة االسـ لمتأنيث ،باب األفعاؿ المتٌعدٌية ،باب ال ،باب اإلعراب ،كأخكاتيا
 ،باب ذكر الٌرافع لمفعؿ المضارع ،باب نكني التأكيد الٌشديدة كالخفيفة ،باب عطؼ البياف ،الٌنسب

باب  ،كالجمع باب التٌثنية ،باب الكقؼ ،باب التقاء الٌساكنيف ،باب القسـ ،باب أحكاـ  المرة
  كما عدا ذلؾ مف األبكاب يتراكح بيف البسط كاإليجاز.  البدؿ.

 : حيث يقكؿ القاعدة في البداية: عنايتو بالقكاعد -11

 : كمثاؿ ذلؾ

كعشػرة إف عػٌددتيا  ،كىػك الٌصػحيح ،؛ إٍف عػٌددت الػبٌلـ كاحػدةعمـ أٌف نكاصب األفعاؿ تسعةا" - 1
كحػرؼ نفػي كىػك  ،"أٍف ككػي": مصػدرياف كىمػا منيػا حرفػاف -عمى مػا سػنبٌيف إف شػاء الل -اثنتيف
مػػف  2*ةكثبلثػػ ،"كحرفػػاف مػػف حػركؼ الجػػر كىمػػا "حتٌػى كالػػبٌلـ  ،1*ف"إذكحػػرؼ جػػكاب كىػك  ،"لػف"

 .(1) أك"ك  "الفاء كالكاك كىيحركؼ العطؼ 
كال ينعت بو ألٌنو لػيس  ،لما يعرض فيو مف اإلبياـ المحتاج إلى اإليضاح"إٌنما ينعت العمـ   - 2

 .(2)كال في حكـ المشتؽ"  ،مشتقنا
كجػػب اإلتيػػاف  ،عػػؿالف 4*كلػػـ يفصػػؿ بينػػو كبػػيف  ،مظيػػرنا مؤنثنػػا حقيقينػػا عػػؿاالف 3*"إٌنمػػا كػػاف  - 3 

 .(3) كال يجكز ترؾ العبلمة إاٌل في حكاية شاذة " ،" قامت ىند": نحك ،بعبلمة التٌأنيث في الفعؿ
حيػػث إٌنػػو أكرد الكثيػػر مػػف الٌتعمػػيبلت فػػي كػػٌؿ بػػابو مػػف أبػػكاب : اىتمامػػو البػػال  فػػي الٌتعميػػؿ -12

 : كال يكاد يخمك باب مف ذلؾ الٌنحك
كاإلضػػافة  ،"ألٌف الجػػٌر إٌنمػػا يكػػكف باإلضػػافة: ـ دخػػكؿ الجػػٌر فػػي األفعػػاؿ قػػالكاعمٌػػة عػػد: مثػػاؿ ذلػػؾ

كال تخػتص  ،شيئناكاألفعاؿ ال تممؾ  ،أك لمٌتخصيص ألٌف اإلضافة إٌما لمٌتمميؾ ،إلى الفعؿ ال تصحٌ 
 (4) بشيء"
ا : أٌف المعنى الٌذم دخؿ اإلعراب الكبلـ ألجمو كىك: الٌدليؿ عمى أٌف الفاعؿ أصؿه في الٌرفع: كأيضن

كال كػذلؾ  ،التبس بػالمفعكؿ ،ألٌف الفاعؿ لك لـ يرفع؛ يكجد في الفاعؿ أكثر مف المبتدأ ،رفع الٌمبس
 .(5) المبتدأ فكاف الفاعؿ أصبلن في الٌرفع لذلؾ

 : كمف ذلؾ تفريقو بيف المصدر كاسـ المصدر تفريقنا معنكينا: ذكره لمفركؽ-13
                                                 

 .422الٌتعميقة ( 1)
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ٍربنان" مصدر في : كقكلنا ،" الفعؿ الٌصادر عف اإلنساف كغيره: المصدر في الحقيقة ىك إ ٌف " ضى
ٍربي زيدو عمرنا": قكلنا كسٌمكا ما يعٌبر عنو "مصدرنا" مجازنا  ،معنى ،فيككف مدلكلو ،"يعجبني ضى

 كتسمٌيتيـ لفظ  "تسبيح كضٍرب "مصدرنان.
"كسبحاف" المسٌمى بو الٌتسبيح الٌذم ىك صادر : كاسـ المصدر اسـ لممعنى الٌصادر عف اإلنساف

 .(1) عف المسبِّح
 : ت العمماء في كتبيـحاتكضيحو غمكض بعض مصطم-14

" الثٌاني : الٌنحاة "بالمبني""مبني كمبني عميو" فإٌنما يريد سيبكيو كغيره مف : إذا قمنا: مثاؿ ذلؾ
األكؿ عمى أية حاؿ : كيريد "بالمبني  عميو " ،مطمقنان سكاء كاف الثٌاني محٌدث بو أك عنو "

 .(2)كاف"
 : كغيره مف الٌنحاة ،ية التي يطمقيا ابف عصفكرالٌنحك نقده بعض المصطمحات -15

"بػاب فعػؿ مػا : يقكؿ فٍ ف قكؿ مى مً  كىذه الٌترجمة أٍكلى كأحسف: لـ يسـ فاعمو"ما "باب : كمثاؿ ذلؾ
ي فػي الكتػاب تشػمؿ الفعػؿ ألٌف الٌترجمػة التٌػ ؛أك بػاب المفعػكؿ الػٌذم لػـ يسػـ فاعمػو" ،لـ يسـ فاعمػو

ككٌؿ كاحدةو مػف تينػؾ التٌػرجمتيف تخػٌص كاحػدنا منيمػا دكف  ،كىك يتكمـ في الباب عمييما ،كالمفعكؿ
ـى  ،أحسػػفك  ،فبػػاف أفن ىػػذه الٌترجمػػة أٍكلػػى ،اآلخػػر ـٌ الفعػػؿ الػػٌذم لػػـ يسػػ ػػان فػػإٌف ىػػذه الٌترجمػػة تعػػ كأيضن

ـٌ اسػػـ المفعػػكؿ كمعمكلػػو كقكلنػػا "بػػاب الفعػػؿ : بخػػبلؼ قػػكليـ ،"زيػػد مضػػركبه غبلمػػو ": فاعمػػو كتعػػ
 .(3)"مضركب غبلمو": فإٌنو ال يدخؿ فيو ،الٌذم لـ يسـى فاعمو"

 : عف الٌنحاة ناسبنا إلييـ آراءىـ ككتبيـ الٌتي نقؿ منيا مف الٌنقكؿ -رحمو الل –أكثىر -16
 : في باب "كاف كأخكاتيا": كمثاؿ ذلؾ

 .(4): "كىي أفعاؿ": كقكلو
ذكر في  –رحمو الل  –فإٌف" أبا عمي"  ،لـ يختمؼ أحده في فعمية شيء منيا إاٌل ليس        

ا عمى  ،عمى ذلؾ حرؼ كطٌكؿ في االستدالؿ: أٌف "ليس" (5) المسائؿ الحمبيات ككذلؾ استدٌؿ أيضن
"أنا أفتي : أٌنو قاؿ -رحمو الل –(7)"ككذلؾ نقؿ "الٌسراج  ،(6)حرفيتيا في أكؿ اإليضاح الٌشعرم
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(1)كفي كبلـ سيبكيو ،بفعمية ليس تقميدنا منذ زمف طكيؿ "
كىك  ،إشارةه إلى حرفيتيا محتممة لمتٌأكيؿ 

" كػ "كقد زعمكا أٌف بعضيـ يجعؿ" ليس: ستفياـ"قكلو في باب "حركؼ أيجريت مجرل حركؼ اال
كذكر غير  ،"ليس خمؽ الل أشعر منو": فقد يجكز أف يككف منو ،كذلؾ قميؿه ال يكاد ييعرؼ ،ما""

"إٌنو : كقكلو ،كىذا مبتدأ ،"كالكجو أف تحممو عمى أٌف في  ليس إضمارنا: -رحمو الل-ثـ قاؿ  ،ذلؾ
كما كاف الٌطيبي إاٌل  ،"ليس الٌطيبي إاٌل المسؾي : زعمكا أٌف بعضيـ قاؿإاٌل أٌنيـ  ،أمة الل ذاىبة "

" ما "كيجعميا حرفنا ال يعمؿ في "عمى  ""يعنى أٌف بعضيـ يحمؿ " ليس: قاؿ "الٌسيرافي" ،(2)المسؾي
ألٌف كٌؿ ما يستشيد فيو يحتمؿ  ،كليس عمى ىذه الٌمغة دليؿه قاطع ،الٌمفظ شيئنا كما لـ يعمؿ" ما "

"الٌزاعـ ىنا عيسى بف عمر عف أبي عمرك بف العبلء : -رحمو الل –قاؿ ابف خركؼ  ،التٌأكيؿ
"إٌف أبا عمرك أخبر عيسى بف عمر : بإسناده" (3)في الٌذيؿ -رحمو الل–قاؿ القالي  ،رحميـ الل

 " ليس: يعنى قكليـ ،كال حجازم إاٌل كىك ينصب " ،أٌنو ليس في األرض تميمي إاٌل كىك يرفع
 .(4) الٌطيبي إال المسؾ"

 : كقكلو في ضمير الٌشأف

 ،"أف يخبر عف ضمير الٌشأف كالقصة بمفرد إذا كاف ذلؾ المفرد مشتقنا(5)كأجاز الفٌراء "...
 .(6)كال دليؿ يعضده مف سماع كال قياس..." ،أٌنو قائـ أخكاؾ: كعامبلن فيما بعده نحك

كىك  -رحمو الل-شيخنا جماؿ الديف بف عمركف؛ ما ذكره كأجكد ما قيؿ فييا "...: كقكلو
كبيف باقي  ،كبيف الفاعؿ مشاركة ال تكجد بيف الفاعؿ ،"إٌف بيف المفعكؿ المصٌرح: أف قاؿ

ىذه المشاركة ال  ،فكذلؾ مع كجكد مشاركو ،فكما أٌف كجكد الفاعؿ ال يقكـ غيره مقامو ،الفضبلت
 .(7)يقكـ غيره مقاـ الفاعؿ..."

 : كمثاؿ ذلؾ: الٌمغاتيشير إلى -17

                                                 

 .1/147لكتاب ا( 1)
 .3/23كاألشباه كالنظائر  7/210- 5/309كالحيكاف لمجاحظ  3مجالس العمماء ( 2)
 .39ذيؿ األمالي كالنكادر ( 3)
 .198-197الٌتعميقة ( 4)
 .3/114كشرح المفصؿ البف يعيش  2/275التذييؿ كالتكميؿ ( 5)
 .177الٌتعميقة ( 6)
 .136الٌتعميقة ( 7)
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 –رحمػو الل  –كحكػي الفػٌراء  ،ىػي "ًكممػة "بكسػر الكػاؼ: كتمػيـ تقػكؿ ،كممةككاحد الكمـ "       
 .(1) "كىًبد كًكٍبد ككىٍبد": ككىٍممىة " مثؿ ،كًكٍممىة ،"كىًممىة: فييا ثبلث لغات

  .(2): كذك: كقكلو

بيتو في الٌسماء ما اتقينػاه ذك  ك "فبل: الٌطائي " زبيد"أبي كقكع " ذك" عمى "أيكلي العمـ "قكؿ : مثاؿ
 .(3) أفٌ " ذك" بمعنى" الٌذم" في لغة طيء ذلؾإال بأكؿ أخٍّ لنا مف فزارة " 

ـٌ إلى قكلو: كقكلو  .(4): بردى كبابو: لـ تمحقيا بيم

ـٌ "اختمػؼ فيػو لغػات العػرب فمػذىب أىػؿ الحجػاز: أعمـ أفٌ           كاحػد "اسػتعماليا بمفػظ و : " ىمػ
ىمٌما : "إبراز الٌضمائر فيقكلكف: كمذىب بني تميـ ،في المفرد كالمثنى كالمجمكع كالمذكر كالمؤنث"

أٌمػا  ،؛ فاستعممكىا استعماؿ أسماء األفعاؿكاف أىؿ الحجاز اعتقدكىا اسـ فعؿ ،كىمممف " ،كىمٌمكا
 .(5) الٌمغتيف" اتكمكىي مرٌكبةه عمى  ،كأجركا عمييا حكـ األفعاؿ ،بنك تميـ؛ فاعتقدكىا فعبلن 

 : حيث يقكؿ: حكاية اإلجماع-18

مٌمػا  ألٌنيػا لػـ تغيػر شػيئا ؛جكاز دخكؿ البٌلـ مع إٌف المكسكرة عمى أجمعكا الٌنحاة  اعمـ أفٌ "
كػػاف المبتػػدأ أك الخبػػر عميػػو قبػػؿ دخكليػػا إال نصػػب لفػػظ "زيػػد" ، ك امتنػػاع تقػػديـ الخبػػر ، ككقكعػػو 

 .(6) " المحتممة لمصدؽ ك الكذب ...غير الجممة 
 : في باب كاف كأخكاتيا: كقكلو

 .(7)لـ يختمؼ أحده في فعمية شيء منيا إال ليس" : أفعاؿ كىي": كقكلو

أك تعجػب مػع إجمػاعيـ  ،"اختمؼ الٌنحاة فػي قكلنػا )أفعػؿ بػو( فػي الٌتعجػب ىػؿ معنػاه أمػر
أٌف  إلػىكذىػب البصػريكف ، فػذىب الككفيػكف إلػى أف معنػاه أمػر كمفظػو  ،عمى أٌف لفظو لفظ األمر

أمػا الككفيػكف رحميػـ الل فػدليميـ  ،الخبلؼ في الٌتعجب ىؿ ىك إنشػاء أك خبػر ىعم ،معناه تعجب
                                                 

 .64الٌتعميقة ( 1)
 .1/65المقرب ( 2)
 .99الٌتعميقة ( 3)
 .1/73المقرب ( 4)
 .1/203كمعاني القرآف  4/42كينظر شرح المفصؿ البف يعيش  597الٌتعميقة( 5)
 .219الٌتعميقة ( 6)
كىمػػػػػع اليكامػػػػػع  3/1171كارتشػػػػػاؼ الضػػػػػرب  139ينظػػػػػر اإلنصػػػػػاؼ فػػػػػي مسػػػػػائؿ الخػػػػػبلؼ  197الٌتعميقػػػػة ( 7)
1/373. 
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المعنػي  ىإذا كاف المفظ ىك الػداؿ عمػ ،كىك أف المعني ينبغي أف يككف عمي حسب المفظ، ظاىر 
فكجػػػب أف يكػػػكف معنػػػاه أمػػػرنا ليطػػػابؽ معنػػػاه  ،كالمفػػػظ باإلجمػػػاع أمػػػربالقيػػػاس عمػػػي غالػػػب األلفػػػاظ 

 .(1)لفظو

" ىأجمع النحاة عمكقكلو   .(2) أف لفظ الفعؿ مع لـ مضارع كمعناه ماضو
 .(3): ىمـٌ : قكلو

 .(4)ىي مركبة إجماعنا كاختمؼ في أصميا 

 .(5): إف كانت فيو تاء التٌأنيث أبدلتيا في الكقؼ ىاء ساكنة: قكلو

أجمع الٌنحاة عمى أٌف ما فيو تاء التٌأنيث يككف في الكصؿ تاء كفى الكقؼ ىػاء عمػى الٌمغػة 
 .(6)الفصحى 

 : إفادتو مف كتب لـ تصؿ إلينا-19

 كذلؾ في عدة مكاضع. -رحمو الل-لشيخو ابف عمركف ؿكتاب شرح المفصٌ حيث نقؿ مف 

 : في باب اإلضافة: كمثاؿ ذلؾ

ليسػت اإلضػافة إلػى الفعػؿ : فػي شػرح المفٌصػؿ -رحمػو الل-" قاؿ شيخنا ابف عمركف - 1 
ألٌف اإلضػػافة ؛أك يعػػٌرؼ بمػػا ىػػك لمفائػػدة ،كال يصػػٌح أف يخٌصػػص ،ألٌف الفعػػؿ لمفائػػدة  فػػي الحقيقػػة

يطمػػػػب منيػػػػا تعريػػػػؼ المضػػػػاؼ أك إخراجػػػػو مػػػػف إبيػػػػاـ إلػػػػى تخصػػػػيص عمػػػػى حسػػػػب الخصػػػػكص 
 .(7)المضاؼ إليو في نفسو... "

كفائػػدة اإلضػػافة أٌف معػػاني الجمػػؿ أمػػكر معمكمػػة : " -رحمػػو الل-عمػػركفابػػف قػػاؿ شػػيخنا    - 2
فمػػذلؾ  ؛كتكػػكف إضػػافتو حقيقيػػة ،فجػػاز لػػذلؾ ،تخٌصػػص تمػػؾ المعػػاني ،فػػإذا أضػػيؼ الٌزمػػاف إلييػػا

                                                 

 .2/139كمعاني القرآف لمفراء  3/228كأكضح المسالؾ  2/149كينظر المساعد البف عقيؿ  125 الٌتعميقة( 1)
 .439الٌتعميقة ( 2)
 .1/73المقرب ( 3)
 .1/203كمعاني القرآف  4/42كينظر شرح المفصؿ البف بعيش  522الٌتعميقة ( 4)
 .2/25المقرب ( 5)
 .2/348كينظر مغني المبيب  585الٌتعميقة ( 6)
 .318الٌتعميقة ( 7)
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اإلضػافة حقيقيػػة لمػا جػػاز  فمػػكال أفٌ  "أتػاؾ أبػػكؾ يػكـ أتػػاؾ أخػكؾ الٌطيػب": فنقػػكؿ ،كصػؼ بالمعرفػة
 .(1)الكصؼ بالمعرفة" 

 : في باب "ما جرل مف األسماء إلى آخر الٌترجمة" أما

قنو شيخنا اإلماـ المرحكـ جماؿ الٌديف محمد بف كىذا الباب أت: فيقكؿ ابف الٌنٌحاس
كلكال خكؼ الٌنسبة إلى الٌتعصب لقمت ، في شرح المفٌصؿ إتقاننا جاكز الحد  -رحمو الل-عمركف

ذ أكافؽ عميو بأفٌ  ،المتقدميف أجمعيف -رهمع تأخٌ -سبؽ فيوإٌنو   ،مصداقو ما قمت فأذكره بمفظو كا 
أزيد لفظنا كال أنقص كال أغٌير شيئنا مف ال  ،-رحمو الل -كألفاظ ما ذكره مف كبلـ صاحب المفٌصؿ

  .(2)ألفاظو... "

ففي ىذا الباب خاٌصة نقؿ  ،ىذا كقد بم  ما نقمو عف ىذا الكتاب ما يزيد عف مائة صفحة
 عنو حكالي أربعيف صفحة. 

 : فاعمو كفى باب ما لـ يسـ  

 :  اىدالشٌ 
لىػػػػػػػػػػػػدىٍت قيًفيػػػػػػػػػػػػرةي جػػػػػػػػػػػػركي كمػػػػػػػػػػػػبو   فىمىػػػػػػػػػػػػٍك كى

(3)لسيػػػػػػػػػػػػػػب  بًػػػػػػػػػػػػػػذلؾى الجػػػػػػػػػػػػػػركي الًكبلبػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

   
" لممفعكؿلمٌ " : قالكا          كىػك ،حكلػـ يقػـ المصػرٌ  ،كىػك بػذلؾ ،أقػاـ المفعػكؿ المقٌيػد ،ا بيني "سيب 

فكػػذلؾ يجػػكز عنػػده  ،كمػػا جػػاز إقامػػة أٌييػػا  شػػئت عنػػد عػػدـ المٌصػػرح: الكػػبلب كأٌمػػا القيػػاس فقػػالكا
ػػا  ال تسػػمـ عنػػد  ،كأٌمػػا البصػػريكف فػػذكر الٌنحػػاة عػػنيـ أدلٌػػةن كثيػػرةن  ،خػػرآلحػػدىما عمػػى األكجػػكده قياسن

بػػيف  كىػػك أفٌ  -الل رحمػػو-الٌتحقيػػؽ كأجػػكد مػػا قيػػؿ فييػػا مػػا ذكػػره شػػيخنا جمػػاؿ الػػٌديف بػػف عمػػركف
كبػيف بػاقي الفضػبلت فكمػا أٌف كجػكد  ،ح كبيف الفاعؿ مشاركة ال تكجد بيف الفاعػؿرٌ المفعكؿ المص

الفاعػػػػؿ ال يقػػػػـك غيػػػػره مقامػػػػو فكػػػػذلؾ مػػػػع كجػػػػكد مػػػػا شػػػػاركو ىػػػػذه المشػػػػاركة ال يقػػػػـك غيػػػػره مقػػػػاـ 
  .(4)..".الفاعؿ

 : كترجيحو رأم سيبكيو ،يشير إلى مذىبو البصرم -20

                                                 

 .318الٌتعميقة ( 1)
 . 450الٌتعميقة ( 2)
كشػػػرح  1/396كالخصػػػائص  1/338، ينظػػػر الخزانػػػة175كمػػػا فػػػي ديكاتػػػو  الػػػكافرالبيػػػت لجريػػػر مػػػف البحػػػر ( 3)

 . 7/75المفصؿ 
 .3/1338كارتشاؼ الضرب  77كينظر التسييؿ البف مالؾ  136 الٌتعميقة( 4)
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عؿ يقػكؿ: يقكالف إذا قمت"... كعجبت كيؼ  أف يقػكؿ مػع فاعمػو فػي مكضػع مفعػكؿ مػا  ،جي
ـ  فاعمػػو  ـ  فاعمػػو  ،ٌف مػػف مػػذىبيـ جػػكاز كػػكف الفاعػػؿ جممػػةأللػػـ يسػػ كجػػكاز كػػكف مفعػػكؿ مػػا لػػـ يسػػ

 ،جممة ككافقيـ عمى جكاز كقكع الجممة في مكضع مفعكؿ ما لـ يسـ  فاعمو جماعػة مػف البصػرييف
ف كاف الٌصحيح خبلؼ ذلؾ  ٌنػو إٌمػا أل ؛كأخكاتيػا لممفعػكؿ "كػاد كجعػؿ "أٌنػو ال يجػكز بنػاء عندناككا 

 (1)..".كأخكاتيا االسـ كنصبيا الخبر مف باب رفع الفاعؿ كنصب المفعكؿ "كاد "أف نقكؿ بأف رفع
ألٌف النيػػي عػػف  ؛أت خيػػرناك  حيح مػػا ذىػػب إليػػو سػػيبكيو أٌف خيػػرنا نصػػبت بإضػػمارالٌصػػ ك": كقكلػػو

 .(2) ..".الشيء أمر بضده

 : يةالٌنحك يبدأ الباب بتفسير المصطمحات -21
 : كمثاؿ ذلؾ

  (3): "فأٌما المصدر فيك اسـ الفعؿ ": قكلو

أعمػػػـ أف المصػػػدر كالجػػػرم كالجريػػػاف كالفعػػػؿ ألفػػػػاظ  ،يعنػػػى اسػػػـ الفعػػػؿ عبػػػارة عػػػف الفعػػػؿ
 (4) " ...مرادفات كجميعيا عبارة عف الحركة الٌصادرة مف المتحٌرؾ بيا مف اإلنساف كغيره

 : كقكلو في باب الحكاية

ؼ فػػي كمعنػى مػع تصػرٌ  ،"أف يػكرد المػتكٌمـ عمػى حسػػب مػا أكرده مػف كبلمػو لفظنػػا: الحكايػة
 (5)المفظ".

 : كقكلو في باب المفعكؿ مف أجمو

 .(6)"كأف يككف فعبلن لفاعؿ الفعؿ المعمؿ: قكلو

أٌنيمػا كاقعػاف لشػخصو كاحػدو بمعنػى  ،كالفعؿ العامؿ فيو فاعميػا كاحػد ،أف يككف المفعكؿ لو: معناه
 .(7)"  "جئتؾ إلكرامؾ بكرنا: تحرز مف قكلؾ

                                                 

 .1/400كالمساعد  4/1640كتمييد القكاعد  6/263كينظر التذييؿ كالتكميؿ  132الٌتعميقة ( 1)
 .284-1/283الكتاب كينظر  416الٌتعميقة ( 2)
 .1/144لمقرب ا( 3)
 .250الٌتعميقة ( 4)
 .545الٌتعميقة ( 5)
 .1/161لمقرب ا( 6)
 .263الٌتعميقة ( 7)
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 : استشياده بالقرآف الكريـ كالحديث الٌشريؼ كاألثر-22
كبمغت شكاىده مف القرآف في الٌتعميقة  ،عنايةه كبيرةه بالقرآف الكريـ -رحمو الل-البف الٌنٌحاس

 ما يقارب مائتيف كعشريف آيةو. 
أك حػيف  ،كاف يكرد اآليات لمٌتمثيؿ لقكؿ ابف عصفكر: في االستشياد بالقرآف أٌنوكطريقتو         

 ،ايػػػيػػػة عنػػػد اخػػػتبلؼ الٌنحػػػاة فػػػي تكجييأك يػػػذكر اآل ،يتعػػػٌرض لمخػػػبلؼ بػػػيف الٌنحػػػاة فػػػي قضػػػيةو مػػػا
 م فييا. الٌنحك كتخريج الحكـ 

 : في باب حٌبذا: كمثاؿ ذلؾ
 .(1): دليؿه عمى اسمٌيتيا غير استيحاش "إٌف دخكؿ حرؼ الٌنداء مف: كقكلو
بػؿ دخػكؿ حػرؼ الٌنػداء ىنػا فيػو  ،فيػو عمػى اسػمٌيتيا فػبل دليػؿ ،أٌما دخػكؿ حػرؼ الٌنػداء عمييػا: قمنا

ديكا  : اف المذككراف في قكلو تعػالىالكجي إٌمػا : كىمػا-رحمػو الل-فػي قػراءة الكسػائي (2) ﴿ أىال  يىٍسػجي
ٌرد )يػا( مػف  ،كيا قـك اسجدكا ،حٌبذايا قـك : إٌف المنادل محذكؼ كتقديره: أف نقكؿ ٌما أف يككف جي كا 
ف استكحش في غيرىا فبل دليؿ ،أٌما ككنو لـ يستكحش في )حٌبذا( ،كجعميا لمجرد التٌنبيو ،الٌنداء  كا 

ػػا عمػػى اسػػمٌيتيا ألٌف عػػدـ االسػػتيحاش يجػػكز أف يكػػكف لشػػبييا باالسػػـ لٌمػػا لػػـ تتصػػرؼ  فييػػا أيضن
ا  لككنيا اسمن
(3). 

 : تعقيبو عمى البيتككذلؾ في 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  ٍجتييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبميٍزجى  فىزىجى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزادة زىٌح القىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكصى    أىبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مي
(4)

 

   
كىناؾ عدده مف األبيات عمى نفس القضية الٌتي ذىب فييا ابف عصفكر بنصب )القمكص( 

 مثبلن عمى أٌنو ضركرةه شعرية.
ًلؾى : كلكػٌف بيػاء الػديف ابػف الٌنٌحػػاس رٌد باآليػة القرآنيػة كىػذىل ػفى اٍلميٍشػًرًكيفى قىٍتػػؿى  ﴿ كى ي ػػفى ًلكىًثيػرو مِّ زى

ـٍ    ـٍ شيػػرىكىاؤيىي ًدًىػػ أىٍكالى
كقػػد  ،فمػػاذا يصػػنع فػػي قػػكؿ الل عػػٌز كجػػؿٌ  ،إف كانػػت ضػػركرةن فػػي األبيػػات (5)

 .(6))شركائيـ( بمضاؼ محذكؼ  كأٌما اآلية الكريمة فيخٌرج جرٌ : أجاب ابف الٌنٌحاس بأف قاؿ

                                                 

 .1/69المقرب ( 1)
 .25سكرة النمؿ آية ( 2)
 .4/80ينظر األشباه كالنظائر  120-121الٌتعميقة ( 3)
 1/358كىػك مػف شػكاىد معػاني القػرآف لمفػٌراء  الكامػؿـ أعثر عمى قائؿ ىذا البيت كىك مػف البحػر المحػزكء ل( 4)

 .125 مجالس ثعمبك  2/81ك
 .4/231كتفسير البحر المحيط  270قراءة ابف عامر ينظر السبعة في القراءات 137 األنعاـ ،اآلية كرةس( 5)
 .85الٌتعميقة ( 6)
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كمف : سبعة عشر حديثنا كثبلثة آثارفي تعميقتو بػ -و اللرحم-فقد استشيد الحديث الشريؼا أمٌ 
 .(2)في باب أسماء األفعاؿ  (1)" إذا ذكر الٌصالحكف فحييبل بعمر": ىذه األحاديث

 .(4) شاىده مجيء الحاؿ جممة اسمية (3)" أقرب ما يككف العبد مف ربِّو كىك ساجده " : ككذلؾ
 : القرآنيةت استشياده بالقراءا-23

كبػذلؾ ىػك لػـ  ،كيحترميػا إلػى حػدٍّ بعيػد ،ت القرآنيػةايجٌؿ القػراء –رحمو الل  –ابف الٌنٌحاس 
"أ ٌف ركايػة أبػى : بؿ كانت آراؤه فػييـ ،يمٌحف قارئنا كلـ يخطئو كما فعؿ غيره مف العمماء البصرييف

صػٌمى الل عميػو كسػمـ  –صحيحة اإلسناد عف رسكؿ الل  –رحميـ الل  –عمرك كغيره مف السبعة 
كطريؽ إنكار الٌنحاة ذلػؾ شػذكذه مػف جيػة  ،بؿ ىي حجة عمى مف خالفيا ،فكيؼ يسكغ إنكارىا –

فمتى رأيػت فػي كػبلـ الٌنحػاة مػا يػدؿ عمػى إنكػار  ،}استحكذ{: القياس ال الٌسماع كشذكذ قكلو تعالى
مػػا و فكجيػ ،أجمعػػيف  -نيـرضػػي الل عػ-فػي إحػدل الٌركايػػات الٌسػبعة المنقكلػػة عػف األئمػػة الثٌقػات 

  .(5)" معاذ الل –ة كال نظف بيـ إنكار الٌركاي ،ذكرنا

اًلًحيف قكلو "أك جارو مجرل المجزكـ" كقراءة مف قرأ : كمثاؿ ذلؾ د ؽى كىأىكيف مِّفى الص       (6)﴿فىأىص 

ال "لػػػػك حػػػػذفت الفػػػػاء مػػػػف )فأٌصػػػػٌدؽ(  ،فإٌنػػػػو إٌنمػػػػا جػػػػزميـ عمػػػػى تػػػػكٌىـ جػػػػـز أٌصػػػػٌدؽ ؛بجػػػػـز أكػػػػف
 .(7)..".يجـز

 : شكاىده مف الٌشعر-24 

فػػػأكثر منيػػػا فبمغػػػت شػػػكاىده مػػػف  ،بالٌشػػػكاىد مػػػف الٌشػػػعر –رحمػػػو الل  –اىػػػتـ ابػػػف الٌنٌحػػػاس 
ـٌ بشػكاىد مػف سػبقو مػف العممػاء أمثػاؿ سػيبكيو  ،الٌشعر في الٌتعميقة ثبلثمائة كأحد عشػر شػاىدو  كاىػت

 كالمبرد كابف الٌسراج كالفارسي كابف جني. 
                                                 

 .25152،رقـ الحديث  42/77أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده مف حديث عائشة مكقكفنا ( 1)
 .243التعميقة ( 2)
كالحديث مركم عف أبي ىريرة كىك فػي صػحيح مسػمـ كتػاب الصػبلة بػاب  1/350حيح مسمـ بشرح الٌنككمص( 3)

 .215ما يقاؿ في الرككع ك السجكد برقـ 
 .169الٌتعميقة ( 4)
 .565الٌتعميقة ( 5)
كفػتح الٌنػكف كقػرأ البػاقكف بسػككف الٌنػكف مػف  ، قرأ أبك عمرك بف العبلء "كأكػكف " بػالكاك10سكرة المنافقكف، آية( 6)

كىػذه ىػي قػراءة ابػف كثيػر كنػافع كابػف عػامر كعاصػـ كحمػزة. كقػرأ ، 2/388 غير كاك، الٌنشػر فػي القػراءات العشػر
 بالكاك كفتح الٌنكف.( كأككف)أبك عمرك

 .77الٌتعميقة ( 7)
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كطريقتػػو فػػي ذلػػؾ بأٌنػػو كػػاف يػػكرد البيػػت كػػامبلن أك قػػد يكتفػػي بػػإيراد  صػػدر أك عجػػز البيػػت 
كمعظػـ أبيػات الٌتعميقػة يعػكد إلػى  ،كقد يكتفي بػذكر  كممػة أك كممتػيف مػف البيػت ،الٌذم فيو الٌشاىد

أبػى  :ثيف أمثػاؿكما قد أكرد أبيات لبعض الٌشعراء المحػد ،العصكر الٌتي حددىا العمماء لبلستشياد
كىي حيف يكردىا ال يكردىا عمى سبيؿ االحتجاج كاالستشياد  ،المتنٌبي كالحريرمك  نكاس كأبي تٌماـ

 : كمثاؿ ذلؾ ،لمقاعدة بؿ عمى سبيؿ التٌنظير كالٌتمثيؿ ليا
ػػػػػػػػػػػػفو  - 1 مى مىػػػػػػػػػػػػى زى ٍأسيػػػػػػػػػػػػكؼو عى  غيػػػػػػػػػػػري مى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزفً    ـٌ كىالحي (1)يىٍنقىًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليى
 

   
"مػػػا : ألٌنػػو محمػػػكؿه عمػػى )مػػا( كأٌنػػػو قػػاؿ ؛الػػكجييف( مبتػػدأ ال خبػػػر لػػو عمػػى أحػػػد )فغيػػري  

 .(2)" كما في قكليـ "ما قائـ أخكاؾ... يؤسفني عمى زمف "

 : بيت المتنبي  - 2
ػػػػػػػػػػػػػافو تىفك ػػػػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػػػػا تىٍنفىػػػػػػػػػػػػػٌؾ عى  أىًجػػػػػػػػػػػػػدؾى مى

ػػػػػػػػػػاالن تىقسػػػػػػػػػػـ   مى ػػػػػػػػػػمىٍيمىاف كى ـى بػػػػػػػػػػف سي ػػػػػػػػػػ عي
(3)

 

   
 : أبى تماـبيت  - 3

ًت ليعىابيػػػػػػػػػػػػوي   ليعىػػػػػػػػػػػػابي األفىػػػػػػػػػػػػاًعي القىػػػػػػػػػػػػاًتبلى

ػػػػػػػػػٌدًة الػػػػػػػػػد ٍىًر آًىػػػػػػػػػؿ   قىٍمبيػػػػػػػػػؾى ًمٍنيىػػػػػػػػػا مى كى
(4)

 

   
 : استدراكو عمى أقكاؿ ابف عصفكر كالٌتعميؽ عمييا-25

 : ذلؾ كمثاؿ

 (5): ""إحداىما فعمٌية: قكلو  - 1

كأحسف منيا أف  ،فإٌف األكلى ال يجكز أف تككف اسمٌية بحاؿ ،ليست ىذه العبارة مستحسنة"
 .(6) كاألخرل أك الثانية اسمٌية " ،أكالىما فعمٌية: يقكؿ

 (7): إلى آخره " "فإٌما أف تككف الثٌانية أمرنا: قكلو - 2
                                                 

كتػذكرة النحػاة  1/345كالخزانة  2/6اليكامع ىمع نظر يالبيت ألبي نكاس الحسف بف ىانئ مف البحر المديد ( 1)
171. 

 .144الٌتعميقة ( 2)
 فػػػي شػػػرح الػػػديكاف( منسػػػكب ألبػػػي لبقػػػاء العكبػػػرم)الٌتبيػػػاف، ، البيػػػت لممتنبػػػي مػػػف البحػػػر الطكيػػػؿ284الٌتعميقػػػة ( 3)
4/89. 
 .240 ، البيت ألبي تماـ مف البحر الطكيؿ، ديكاف أبي تماـ176الٌتعميقة ( 4)
 .1/275المقٌرب ( 5)
 .444الٌتعميقة ( 6)
 .1/275المقرب ( 7)
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فإٌما أف تؤثر أدكات الٌشرط في الجممة الثٌانية : ألخص مف ىذه العبارة كأسيؿ أف يقكؿ"
 .(1)" فإف لـ تؤثر استقباالن كجب في الجكاب الفاء مطمقنا... ،استقباالن أك ال

 : (2) معافو " ةيا خمسم" كأٌما )أك( ف: قكلو - 3
كتستعمؿ في مكضعيف في الخبر : "ليس بترتيب مستحسف بؿ أحسف مف ذلؾ أف يقكؿ

 .(3).. ".لمٌشؾ كاإلبياـ كالتٌنكيع: فيي في الخبر عمى ثبلثة أقساـ ،كاألمر

 : تصحيح خطأ متكارث-26

 (4): "بيثرب ": قكلو

ككػػانكا بالبعػػد مػػف يثػػرب  ،عرقكبنػػا رجػػؿ مػػف العمػػاليؽألٌف "؛ يثػػرب"أنكػػر بعػػض أىػػؿ الٌمغػػة 
"إٌنمػا ىػي يتػرب بالتػاء معجػـ بػاثنتيف مػف فػكؽ : كقػاؿ –صػٌمى الل عميػو كسػمـ  –مدينة رسػكؿ الل 

 . (5) " كراء مفتكحة كىي مكضع قريب مف اليمامة

 : ككذلؾ شرح مفردات الٌشكاىد ،يكرد معاني الحركؼ كاألدكات بإسياب-27

  .(6): كمعناىا التٌأكيد"" : قكلو

ف فييػـ منيػا التٌأكيػد لكػٌف : قمنا "أمػا )إٌف كأٌف( فمعناىمػا التٌأكيػد كمػا ذكػر كأٌمػا )لكػف( فيػي كا 
كمعنػػػى االسػػػتدراؾ مخالفػػػة مػػػا بعػػػدىا لمػػػا قبميػػػا إيجابنػػػا  ،المعنػػػى الػػػٌذم أتػػػي بيػػػا ألجمػػػو االسػػػتدراؾ

 .(7)" كسمبنا...

 .(8)"آض": كقكلو

ا أم راجعنا   .(9)""بمنزلة صار كقد تككف آض بمعنى رجع كمنو قكليـ كقتاؿ أيضن

 
                                                 

 .444الٌتعميقة ( 1)
 .1/230المقرب ( 2)
 .345الٌتعميقة ( 3)
 ..1/131المقرب ( 4)
 .242الٌتعميقة ( 5)
 .1/106المقٌرب ( 6)
 .217الٌتعميقة ( 7)
 .1/93المقٌرب ( 8)
 .200الٌتعميقة ( 9)
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  .(1)" "كنجد: كقكلو
كنجػد مػف : كقػاؿ الجػكىرم ،المكضع المرتفع كسٌمٌيت نجدنا نجدنا بالتٌنكيف الرتفاعيػا: "الٌنجد
العػػراؽ فيػػك ككػػؿ مػػا ارتفػػع مػف تيامػػة إلػػى أرض  ،كالغػكر تيامػػة ،كىػػك خػػبلؼ الغػػكر ،بػبلد العػػرب

  .(2)نجد"
    ..(3)" "كقىعدؾ الل : كقكلو

 ،قعػػػػػدؾ الل: كفيػػػػػو لغتػػػػػاف ،كىػػػػػك مضػػػػػاؼ إلػػػػػى الفاعػػػػػؿ كعمػػػػػرؾ الل ،"بمعنػػػػػى عمػػػػػرؾ الل
 .(4) "كقعيدؾ..

 : تأثره بالمنطؽ-28
كقػػػد ظيػػػر ىػػػذا مػػػف خػػػبلؿ عػػػرض لمحػػػدكد كالٌتعريفػػػات فػػػي بدايػػػة كػػػٌؿ فصػػػؿو مػػػف فصػػػكؿ "
 الكتاب.

 : مثاؿ ذلؾك 
  .(5) االسـحمؿ االسـ عمى : قكلو

سكاء دخؿ في حكػـ األكؿ كػػ  ،أف يدخؿ الثٌاني في إعراب األكؿ إٌما لفظنا أك حكمنا: معناه"
 .(6)"الفاء " أك خرج منو كػ " ال ك  "الكاك

 : تصحيحو نسبة الٌشاىد لقائمو كما في-29
ػػػػػػػػا كراءىىػػػػػػػػا ٍبػػػػػػػػراءى يىحمػػػػػػػػى دكنييػػػػػػػػا مى  كغى

إاٌل الميخػػػػػػػػػاًطري كال يىٍختىًطييىػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػد ٍىري   
(7)

 

   
كقد جمع آراء ما يقارب مف تسعيف  ،كيزيد عميو ،يذكر مسائؿ اإلنصاؼ البف األنبارم -30

 عالمنا نحكينا في تعميقتو.
ا مف  -31 في الٌتعميقة فقرات غير مكجكدة في المقٌرب المطبكع مما يثبت أٌف ىناؾ نيسخن

 المقٌرب مخطكطة لـ يٌطمع عمييا محققاه.
                                                 

 .1/102المقٌرب ( 1)
 .207الٌتعميقة ( 2)
 .1/148المقٌرب ( 3)
 .252الٌتعميقة ( 4)
 .1/229المقٌرب ( 5)
 .342الٌتعميقة ( 6)
 –رحمػو الل  –كذلؾ بأف قاؿ صػاحب الػٌدٌر: أٌف ىػذا البيػت لقائػؿ مجيػكؿ، كلكػف بيػاء الػٌديف ، 313التعميقة ( 7)

 عزاه إلي ذم الٌرمة. 
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 .(1)بحيث يجكز تقديـ معمكلو عميو في ذلؾ المكاف ": قكلو"ك : مثاؿ ذلؾك 
ال يجػكز تقػديـ ك  ،فأكرمتػو فػي مكضػع الٌصػفة لرجػؿ ،زيػده رجػؿه أكرمتػو": ليخرج مثػؿ قكلنػا "

ا المصػدر المقػٌدر بػأفٌ ك  ،معمكؿ الٌصفة عمى المكصكؼ أك  ،الفعػؿك  أك بمػا ،الفعػؿك  يخرج بو أيضن
الفعػؿ حػرؼ شػر ط أك ك  كػذا إذا حػاؿ بػيف االسػـك  ،الٌصػمةك  األفعػاؿأسػماء ك  ،بأف الٌتي خبرىا فعػؿ

 .(2) أك عرض لعدـ جكاز تقٌدـ معمكالتيا عمييا  ،تحضيض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .183ص  2ىامش الٌتعميقة رقـ ( 1)
 .184-183التعميقة ( 2)
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 المبحث الثاني
 شخصيتو في الشرح

ـ  بعمػـ  -رحمػو الل-بياء الديف ابػف الٌنٌحػاس كينػاقش كػٌؿ  ،كيعػارض ،ديؤٌيػ ،الٌنحػكعػالـه ممػ
كما ىك خطأ؛  ،بيف ما ىك صحيح فنيدكىذا الرأم نابعه مف قدرةو عمى التٌ  ،مظيرنا رأيو الخاص رألٍّ 

 لغيره.  اكال مقمدن  افيك ليس متٌبعن 

كسػػػػمع  ،كالخػػػػبلؼ ،قػػػػرأ القػػػػراءات"... ك : ىػػػػػ(817ت )قػػػػاؿ مجػػػػد الػػػػٌديف الفيػػػػركز أبػػػػادم 
 .(1)كالٌصحاح " ،كالحماسة ،كالمفٌصؿ ،كاإليضاح ،ككتاب سيبكيو ،كيفاك الدٌ 

ٌر لػػو فػػي ذلػػؾ قىػكالمي  ،سػػافشػين الػػببلد المشػػرقية قاطبػػةن فػي عمػػـ المٌ  "...: ي فقػػاؿيبًػػأمػا الٌتجٍ 
الػٌذم لػـ أرى بالحجػاز  ،كسػائؽ رايػات المنثػكر كالمنظػكـ ،الٌسابؽ غايات العمػكـ ،زة كاإلحسافاباإلج

ككثير مف ببلد اإلسبلـ مف يقاربػو  ،كالٌصعيد األعمى ،كالقاىرة ،كالمصر ،كالٌثغر ،كالٌشاـ ،الٌشريؼ
 .(2) .. ".كاالستبحار في عمـ المساف العربي ،كالٌتدقيؽ لغكامضيا ،حقيؽ لصناعة العربيةفي التٌ 

نجػده  ،كبثقافتػو الكاسػعة ،كالٌذم يشيد لو بنك عصره بإلمامو بالعمكـ ،إذان ىذا العالـ الجميؿ
 : خبلؿيظير ىذا كٌمو في كتابو "الٌتعميقة" كذلؾ مف 

فقد عممنا أٌف كتاب "المقٌرب" مكجزه  ،يقـك بشرح كٌؿ قكؿ كرد في كتاب "المقٌرب" بإفاضة .1
عف اإلطناب  ،لذلؾ جاء مكٌسعنا في معمكماتو ،أٌما كتاب "الٌتعميقة" فيك شرحه عميو كتعميؽ ،بعيد ه

 : في باب الفاعؿ: كمف ذلؾ

"كمرتبتو أف يككف مقٌدمنا عمى المفعكؿ بو": كقكلو
(3). 

 : و يتنٌزؿ مف الفعؿ منزلة الجزء لكجكهنٌ ألـ؛ إٌنما كاف مرتبة الفاعؿ التقدٌ : رحالشٌ 

 "يضرباف كيضربكف": كقكع إعراب الفعؿ بعده في نحك: منيا 

 " ضربٍت ىند".: إذا كاف الفاعؿ مؤنثنا نحك ،إلحاؽ تاء التٌأنيث لمفعؿ: كمنيا 

 ،لئبل تتكالى أربع حركات فيما ىػك ككممػة كاحػدة ،ضرٍبتي : سككف آخر الفعؿ لو في نحك: كمنيا
 .(4) "ضربىؾ": كتحٌركو مع المفعكؿ في نحك

                                                 

 .150البمغة ( 1)
 .82-83مستفاد الرحمة كاالغتراب ( 2)
 .1/53المقٌرب ( 3)
 .82الٌتعميقة ( 4)
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يظير ثقافتو في إيراده مسائؿ الخالؼ البف  ،جيده  قارئه  ؼه مثقٌ  –رحمو ا  –ابف الٌنٌحاس  .2
 ،يتراكح عددىـ نحك تسعيف عالمنا ،رثي إضافتو عمييا آراء عمماء كي  ،يزيد عمييا األنبارم ثـٌ 
 : كمثاؿ ذلؾ

" كاختمػؼ الٌنػاس فػي عامػؿ المبتػدأ : -رحمػو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحػاس : (1)"عامؿ الرفع في المبتدأ"
كنقػػػؿ مػػػف الكػػػكفييف  ،كىػػػك االبتػػػداء ،فػػػذىب البصػػػريكف إلػػػى أٌف عامػػػؿ المبتػػػدأ معنػػػكم ،أك الخبػػػر
 .ٌكبلن منيما يرتفع باآلخر بأفٌ : كقالكا ،الخبر: أٌف عامؿ المبتدأ لفظي كىك: أحدىما: مذىباف

 أٌف المبتدأ يرتفع بما عاد عميو.: انيكالثٌ 

كنقػؿ ابػف الػٌدىاف  ،ككػذا ذكػر فػي كتػب الخػبلؼ عػنيـ ،ىذا منقكؿ أكثر الٌناس عف مػذىبيـ
رحمػو  –قاؿ الكسػائي  -رحمو الل – (2)" كقاؿ الفٌراء ،في شرح اإليضاح ما حكايتو -رحمو الل –
ف  ،"أخػكؾ قػائـ": صػاحبو كقكلػؾبرفعػت كػٌؿ كاحػدو منيمػا  ،سـ كٌممػواسمنا بعده اإذا ابتدأت  -الل كا 

ٌنمػا منػع مػف أف يرفػع بفعػؿ أك  ،كاف بعده فعؿ أك يفعؿ رفعتو بما عػاد مػف ذكػره ال يفعػؿ كيفعػؿ كا 
 .(3)"  يفعؿ ألٌنيما مشغكالف بما فيو مف نية الكناية...

 : كمف ذلؾ ،م الكاحدالٌنحك يكرد اختالؼ اآلراء بيف عمماء المذىب  .3

 : رافع الفعؿ المضارع . أ

–قػػاؿ البصػػريكف  ،كاختمػػؼ فػػي عامػػؿ الٌرفػػع فػػي الفعػػؿ المضػػارع "...: قػػاؿ ابػػف الٌنٌحػػاس
كقػػػاؿ الكسػػػائي كمػػػف تبعػػػو مػػػف  ،...كىػػػك كقكعػػػو مكقػػػع االسػػػـ ،ىػػػك عامػػػؿ معنػػػكم: -رحميػػػـ الل 
الٌرافػع لمفعػؿ : -لل رحمػو ا –الفػٌراء  كقػاؿ ،العامؿ حػركؼ المضػارعة...: -رحميـ الل –الككفييف 

    .(4) "ريو عف ناصب كجاـزالمضارع تع

 

 

                                                 

 .2/254كالمغني في النحك  41 – 40ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 1)
 .2/57معاني القرآف لمفٌراء ( 2)
 .145الٌتعميقة ( 3)
كالمساعد  7/12كشرح المفٌصؿ البف يعيش 437كينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ  419-420الٌتعميقة ( 4)

 .3/59البف عقيؿ 
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 : (1)مجيء الحاؿ ساٌدة مسد الخبر عف ضمير المصدر في نحك " ضربي زيدنا ىك قائمنا " . ب

 ،أثنػاء حديثػو عػف أمػكر تتعمػؽ بالحػاؿ السػاٌدة مسػد الخبػر: –رحمػو الل –قاؿ ابف الٌنٌحػاس 
 ىؿ يجكز لضمير المصدر أف يسٌد الحاؿ مسد خبره؟ : كمنيا

إلػي أٌف ضػمير المصػدر  –رحميػـ الل أجمعػيف  –ذىب البصريكف كالكسائي مػف الكػكفييف 
ك)التٌفاحػػػة(  ،)أكمػػػي( مبتػػػدأ فػػػػ ،" أكمػػػي التٌفاحػػػة كىػػػك نضػػػيجة": نحػػػك قكلػػػؾ ،جػػػارو مجػػػراه فػػػي ذلػػػؾ

ك"نضػيجة" حػاؿ سػدت مسػد خبػر  ،"كميأ "كىك ضمير المصدر الذم ىك -ك)ىك( مبتدأ ، ومفعكل
   أفٌ : رحمػػػػو الل –كزعػػػػـ الفػػػٌراء  ،"أكمػػػي"خبػػػر المصػػػدر الػػػػذم ىػػػك : (ك)الضػػػمير كخبػػػػره ،الضػػػمير

": نحك ،ضمير المصدر كالجثة   .(2) عمرك"ك  ال يرفعو إاٌل ما يرفع "زيدنا ،"زيده كعمركه

كذلؾ مف  ،لممذىب البصرمأماكف انتمائو عٌدة  يؤكد في ،تبدك شخصيتو البصرية بكضكح .4
 : خالؿ

 : عباراتو .1

 فاعمو" "في باب ما لـ يسـ  : كمثاؿ ذلؾ : 

"  كعنػدنا أٌنػو ال يجػكز بنػاء )كػاد( كجعػؿ كأخكاتيػا : –رحمػو الل –يقكؿ ابف الٌنٌحػاس  - 1
 ،كنصػػبيا الخبػػر مػػف بػػاب رفػػع الفاعػػؿ ،ألٌنػػو إٌمػػا أف نقػػكؿ بأٌنػػو رفػػع كػػاد كأخكاتيػػا االسػػـ ،لممفعػػكؿ

 .(3).." .كنصب المفعكؿ

ف كاف جامدنا لـ يحتج إلى ذلؾ ": كقكلو - 2  (4): " كا 

كأنيـ يتأٌكلكف  –رحميـ الل  –خبلفنا لمككفييف  ،أٌف الجامد ال ضمير فيو إذا كقع خبرنا عندنا: يعني
 .(5) "...مكنو الضميرمٌ كيح ،الجامد بالمشتؽ

أك  ،" لػكال حضػر زيػده : تقػديره ،ال يجكز إظياره ،"... كالثٌاني ىك مرتفع بفعؿ مضمر: قكلو  - 3
 .(6) .. ".كما ذكركه غير صحيح: " قاؿ أصحابنا ،أك نحك ذلؾ ،كيجد

                                                 

 .1/344كىمع اليكامع  3/1096كارتشاؼ الضرب  652كتذكرة النحاة  3/308ينظر التذييؿ كالتكميؿ ( 1)
كىمػػػػع  3/1096 كارتشػػػػاؼ الضػػػػرب 652كتػػػػذكرة النحػػػػاة  3/308كينظػػػػر التػػػػذييؿ كالتكميػػػػؿ  171الٌتعميقػػػػة ( 2)

 .1/344اليكامع 
 .1/400كالمساعد  4/1640كتمييد القكاعد  6/263كينظر التذييؿ كالتكميؿ  132الٌتعميقة ( 3)
 .1/84المقٌرب ( 4)
 .1/55كينظر اإلتصاؼ في مسائؿ الخبلؼ  157الٌتعميقة ( 5)
 .72-1/71كينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ  159الٌتعميقة ( 6)
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 : بانتمائو لمبصرييف في مكاطف شتى -رحمو ا –تصريح ابف الٌنٌحاس  .2

 .(1)" أداة ال يمييا إال الفعؿ ": كقكلو: في باب االشتغاؿ - 1

خبلفنػػػا  ،فػػػإٌف أدكات الٌتحضػػػيض ال يمييػػػا إاٌل الفعػػػؿ عنػػػدنا "...: عقٌػػػب ابػػػف الٌنٌحػػػاس بقكلػػػو
ا أدكات الٌشػرط ال يمييػا إال  ،في تجكيزىـ كقكع المبتدأ بعدىا –رحميـ الل  –لمككفييف  ككذلؾ أيضن

ا في تجكيزىـ كقكع المبتدأ بعدىا ،الفعؿ عندنا  .(2) "  ...خبلفنا ليـ أيضن

 : " في باب النداء "كقاؿ  - 2

 (3): " أك ثبلثة ليس أحدىا تاء التٌأنيث: قكلو

"عمػػر" كينػػزؿ  ،ؾ الكسػػط نحػػكفإٌنػػو يجيػػز تػػرخيـ الٌثبلثػػي المتحػػرٌ  ،خبلفنػػا لمفػػٌراء ،ىػػذا عنػػدنا
 .(4) ..".الحركة منزلة حرؼ رابع

 : " في باب الٌتككيد " - 3

فػإٌنيـ أجػازكا  –رحميػـ الل  –خبلفنا لمككفييف  –رحمو الل  –" ىذا مذىبنا ما عدا األخفش 
 .(5)"  ...تأكيد الٌنكرة إذا كانت محدكدة

د نػػراه يؤٌيػػػ ،لمسػػائؿ الخػػػالؼ بػػيف المػػػذىبيف -رحمػػػو ا –عنػػد تٌعػػرض ابػػػف الٌنٌحػػاس  .3
كابػف  ،كىشػاـ ،كالفػرٌاء ،كالكسػائي: كيرد عمى أئمة الككفػة ،في األغمب المذىب البصرم

 : كمف الٌشكاىد عمى ذلؾ ،سعداف

مػػف "الٌسػػػمك" كىػػػك : فػػػذىب البصػػػريكف إلػػى أٌنػػػو: االسػػـ""كاختمػػػؼ الٌنحػػػاة فػػي اشػػػتقاؽ : قكلػػو - 1
أٌنيػـ أجمعػكا : كحقيقػة ىػذا الكػبلـ ،مػف "الكسػـ" كىػك العبلمػة: كذىب الككفيػكف إلػى أٌنػو مػف ،العمك

كالٌصحيح مػا ذىػب إليػو  ،كاختمفكا في مكانيا ،كأٌف المحذكؼ كاكنا ،عمى أٌنو حيذؼ منو حرؼ العمة
 .(6)البصريكف لكجكه..." 

                                                 

 .1/88المقٌرب ( 1)
 .192الٌتعميقة ( 2)
 .1/186المقٌرب ( 3)
 .2/61ك ىمع اليكامع 300كينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ  284الٌتعميقة ( 4)
كشػرح المفصػؿ البػف  4/1953كارتشػاؼ الضػرب  362كينظر اإلنصاؼ في مسػائؿ الخػبلؼ  368الٌتعميقة ( 5)

 .3/44يعيش 
كالتػذييؿ كالتكميػؿ  1/23كشرح المفصؿ البف يعػيش  504كينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ  59الٌتعميقة ( 6)
1/44. 
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أٌنيمػا فعػبلف خبلفنػا لمكػكفييف الػٌذيف )عػـ كبػئس نكاف تأييده لممذىب البصرم في مسػألة ) قدك  - 2
 .(1) يما اسميف نك ديع
 .(2)معنى " أفعؿ بو " في التعجب :  - 3

ا - 4 رفة لممفعكؿ تبناء كاف كأخكاتيا الم: كأيضن  .(3)صى

كتصػريحو بػذلؾ  ،لممػذىب البصػرم –رحمػو ا  –بالٌرغـ مف انتماء ابف الٌنٌحػاس كلكف  .4
ٌنػو كػاف أأاٌل  ،كخاصةن رأم سػيبكيو ،كاختياره الرٌأم البصرم في المسائؿ ،في مكاطف عدة

فكػػاف يعمػػؿ فكػػره فػػي  ،غيػػر متعٌصػػب لمذىبػػو تعصػػب الجػػاىميف ،مكضػػكعينا فػػي التفكيػػر
فػإف رأل أٌف الكػكفييف جػاءكا بمػا ال يخػالؼ لغػة  ،كالعدؿ كيقيسيا بميزاف العقؿ ،المسألة
ف كجػد ىنػاؾ تكازننػ ،كال يتعارض مػع أصػؿ مػف أصػكؿ العربيػة أيػٍد رأييػـ ،العرب بػيف  اكا 

ؾ لتكػافؤ كذلػ ،ؼ عػف إبػداء رأيػوبػؿ تكقٌػ ،لػـ يختػر أحػدنا منيمػا ،الرأم البصرم كالكػكفي
بعيػػدة عػػف  ،مكضػػكعية الٌتفكيػػر ،عػػف شخصػػية عمميػػة متزنػػة ـٌ كىػػذا يػػن ،يفحجػػج الٌطػػرف

 : كمثاؿ ذلؾ .الٌتعصب األعمى

 : الرأم الككفي -رحمو ا –مكافقة ابف الٌنٌحاس  . أ

 : " رافع الفعؿ المضارع": مسألة

قػػػػػاؿ  ،" كاختمػػػػؼ فػػػػػي عامػػػػؿ الرفػػػػع لمفعػػػػؿ المضػػػػارع: -رحمػػػػو الل  –قػػػػاؿ ابػػػػف الٌنٌحػػػػاس 
كقػػاؿ الكسػػائي كمػػف  ،مكقػػع االسػػـ... ىػػك عامػػؿ معنػػكم كىػػك كقكعػػو: -رحميػػـ الل  –البصػػريكف 

الٌرافػػع   -رحمػػو الل-كقػػاؿ الفػػٌراء ،العامػػؿ حػػركؼ المضػػارعة: -رحميػػـ الل –تبعػػو مػػف الكػػكفييف 
 .(4) لمفعؿ المضارع تعريو عف ناصب كجاـز "

ككذلؾ اختبلؼ الككفييف أنفسيـ فيما ذىبكا إليػو  ،فينا نرل اختبلؼ الٌنحاة في ىذه المسألة
 .لرافع الفعؿ المضارعمف تعميؿ 

                                                 

كشػرح المفصػؿ  4/2041كارتشػاؼ الضػرب  90 – 86كينظر اإلنصاؼ في مسػائؿ الخػبلؼ  615الٌتعميقة ( 1)
 .7/27البف يعيش 

 589 – 1/588ف عصػػػفكر كشػػػرح الجمػػػؿ البػػػ 7/148كينظػػػر شػػػرح المفصػػػؿ البػػػف يعػػػيش  125الٌتعميقػػػة ( 2)
 .2/149كالمساعد البف عقيؿ 

 .4/1640كتمييد القكاعد  6/255كينظر التذييؿ كالتكميؿ  131الٌتعميقة ( 3)
 .438-437كينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ  419الٌتعميقة ( 4)
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" فػي أٌف الٌرافػع لمفعػؿ المضػارع : فقد كافؽ رأم الفٌراء كذلؾ –رحمو الل  –ا ابف الٌنٌحاس أمٌ 
كػٌؿ  –ىنػا  –" بؿ كقمنا : كذلؾ يفيـ مف قكلو ،ده مف العكامؿ الٌناصبة كالجازمة "تعريو كتجرٌ : ىك

كمفعػػكؿ مػػا لػػـ يسػػـ  ،الٌرفػػع فػػي الفاعػػؿعامػػؿ : كمػػف جممػػة العكامػػؿ الظٌػػاىرة ،تعريػػة مػػف العكامػػؿ
فيجػػكز أف يكػػكف عامػػؿ الٌرفػػع الٌمفظػػي كػػاف  ،كخبػػر )إٌف( ك)مػػا( كغيػػر ذلػػؾ مػػف المرفكعػػات ،فاعمػػو

رحمو الل  –فيككف حينئذو لكبلمنا كجو مف الٌصكاب ال يكجد مثمو لمفٌراء  ،قبؿ عامؿ الٌرفع المعنكم
" العامػؿ فػي رافػع الفعػؿ المضػارع : في رأيػو كىػك قكلػو كبيذا يككف ابف الٌنٌحاس قد كافؽ الفٌراء ،-

عكامػػؿ النصػػب مػػف لػػـ يحػػدد العامػػؿ بأٌنػػو  كلكػػف ،ىػػك الٌتجػػرد كالٌتعػػرم مػػف كػػؿ العكامػػؿ رافعػػةن إيػػاه
 كالجـز خشيةن مف اعتراض الٌنحاة عميو مثمما عارضكا الفٌراء في رأيو.

 : ابف الٌنٌحاس في تعميقتو منيالـ يذكرىا  ،الٌنحاة قكؿ الفٌراء بأمكر عٌدة كقد ردٌ 

القػػكؿ بػػالٌتعرم مػػف الٌناصػػب كالجػػاـز عمػػؿ الرفػػع فػػي المضػػارع يقتضػػي أف يكػػكف أكؿ أحػػكاؿ  -أ
 .(1) كاألمر بعكسو ،الفعؿ المضارع النصب كالجـز

كالعػػدـ نسػػبتو إلػػى  ،كالعامػػؿ ينبغػػي أف يكػػكف لػػو اختصػػاص بػػالمعمكؿ ،الٌتعػػرم عػػدـ العامػػؿ -ب
 .(2)فبل يصٌح أف يككف عامبلن  ،ال اختصاص لو بشيء دكف شيء ،نسبة كاحدةاألشياء كميا 

    .(3) كعكامؿ األسماء ال تعمؿ في األفعاؿ ،الٌتعرم مف عكامؿ األسماء -ت

 : مثاؿ ذلؾك  المسائؿ بعضلمرأم الككفي في  –رحمو الل  –ككذلؾ مكافقة ابف الٌنٌحاس 

ػػا " بػالٌتكابع.إتبػاع المصػػدر فػػي نحػك "ضػػربي زيػػدنا  - 1 فػػإف ابػػف الٌنٌحػاس يختػػار مػػا ذىػػب  (4) قائمن
 .(5)كمنعو تضييؽ ،"إجازتو سعة في الكبلـ: إليو الككفيكف بقكلو

ف  ،ص يظير اختياره مذىب الككفييفنٌ الفمف : مقاربيا "الباء"في إدغاـ "الفاء" : ككذلؾ في - 2 كا 
 .(6) لـ يصٌرح بنسبتو إلييـ

 

                                                 

 .7/12شرح المفصؿ البف يعيش( 1)
 .نفس المرجع كنفس الصفحة( 2)
 .1/131شرح الجمؿ البف عصفكر( 3)
 .172الٌتعميقة ( 4)
 .1/344كىمع اليكامع  3/308ينظر التذييؿ كالتكميؿ ( 5)
 .571الٌتعميقة ( 6)
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 : عف إبداء الرأم كترجيح رأم مذىب عمى آخر فنراه فيأٌما ٌتكقؼ ابف الٌنٌحاس  . ب

ثـ لـ يٌصػرح  ،كحجة كؿ فريؽ ،حيث إٌنو ذكر الخبلؼ: " تقديـ خبر ما زاؿ كأخكاتييا عمييف"- 1
 بما في نفسو تجاه ىذه المسألة.

كمػا  ،كمػا زاؿ كمػا انفػؾٌ  ،كىػك لػيس: " كقسػـه مختمػؼ فيػو: –رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس 
)مػا( أك )ال( فػي جػكاب القسػـ ػ كمػا بػرح مػا دامػت منفيػة بػ ،كمػا فتػئ ،كما انفػؾٌ  ،كما زاؿ ،...برح

ا" فبل يجكز تقديـ أخبارىف عمييف": نحك قكلؾ "كالل ال يزاؿ زيد مقيمن
 (1). 

ذىبكا إلى أٌنو يجػكز تقػديـ خبػر )مػا  (3)ما عدا الفٌراء(2)أٌف الككفييف : فنرل في ىذه المسالة
سػكاء  ،أٌما ما ذىب إليو الفٌراء فيك المنػع مطمقنػا .كاف في معناىا مف أخكات كاف عميياكما  ،زاؿ(

 .(4) )ما( أـ بغيرهػ أكاف الفعؿ منفينا ب

كمعناىػا  ،دخمت عمى ىذه األفعاؿ –ىنا  –بأٌف )ما(  كذكر ابف الٌنٌحاس أٌف المجيز استدؿٌ 
كما يجكز  ،فيجكز تقديـ أخبارىٌف عمييفٌ  ،فصارت مثؿ )كاف( ،الٌنفي صار معنى الكبلـ اإليجاب

 .(5)  في )كاف( إذا كانت إيجابنا

؛ أٌف )مػا( فػي )مػازاؿ( كأخكاتيػا يمػـز أف تيصػٌدر: كذكر غير ابف الٌنٌحاس حجػة أخػرل كىػي       
 .(6) )لـ(ػ ألنيـ يشبيكنيا بغيرىا مف أدكات النفي ك

أٌف )مػا( مػف : الٌنٌحػاس حجػة ىػذا القػكؿ كىػيكذكػر ابػف  ،المنع مطمقنا: ا الفٌراء فكاف رأيوأمٌ 
ػػا" فيػػي مثػػؿ )مػػا( ال : ككػػذلؾ )ال( فػػي جػػكاب القسػػـ نحػػك ،أدكات الصػػدكر " كالل ال يػػزاؿ زيػػده قائمن

 .(7) يتقدـ عمييا ما في خبرىا
ٌنما ساقيما بدليميما دكف مناقشة. ،رأينا تجاه ىذيف القكليفابف الٌنٌحاس كلـ يبًد            كا 

 :كال بالمعارض ،اآلراء الٌتي تكٌقؼ عمييا ابف الٌنٌحاس فمـ يكف بالمؤيدكمف 
  

                                                 

 .201الٌتعميقة ( 1)
 .7/113شرح المفصؿ ك  134اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 2)
 .1/373ىمع اليكامع ك 3/117ارتشاؼ الٌضرب ك 134اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 3)
 .1/373ىمع اليكامع ك  3/1170 ارتشاؼ الٌضرب( 4)
 .202الٌتعميقة ( 5)
 .7/114شرح المفصؿ ( 6)
 .201الٌتعميقة( 7)
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 .(1) مسألة االبتداء بالكصؼ دكف اعتماد - 2
 .(2)" كالفاء ،كالكاك ،عامؿ الٌنصب في المضارع بعد " أك - 3
 أصؿ تاء التٌأنيث الٌتي تككف في االسـ المفرد نحك " طمحة كقائمة "إذا كقؼ عمييا - 4

 .(3)بالياء
أضاؼ : مجرد ناقؿ أك مٌتبع أسمكب ابف عصفكر بؿ –رحمو ا  –لـ يكف ابف الٌنٌحاس  .5

 : كتكٌسع كغٌير في ترتيب األبكاب كاستدرؾ ما فات ابف عصفكر مف قكؿ

 : كمثاؿ ذلؾ

 : استدراكو ما فات ابف عصفكر كذلؾ مثالو - أ

 : في باب " الفاعؿ" - 1

ا ليخػػرج " زيػػد ى قػػاـ ": يقػػكؿ" كينبغػػي لممصػػٌنؼ أف : كقكلػػو فػػإٌف " زيػػدنا "  ،الفاعػػؿ اصػػطبلحن
 .(4)"  ...عمى رأم المتكمميف يسمى فاعبلن 

 : كفي باب " المبتدأ كالخبر " - 2

ف لـ أرى أحدنا مف الٌنحػاة  ،ٌيؼ عمى الثبلثيفتنتداء بالٌنكرة " األماكف الٌتي يجكز االب: قكلو كا 
 –فنبػػدأ مػػف ذلػػؾ باألمػػاكف التٌػػي ذكرىػػا المصػػٌنؼ  ،فيمػػا عممتػػوبمػػ  بيػػا زائػػدنا عػػف أربعػػة كعشػػريف 

 .(5) " ثـ نسرد البكاقي... –رحمو الل 

 : كفي باب " التعجب" - 3

صيرؼ إلى : ألٌنو قاؿ أكالن  ؛يحتاج إلى تحرير عبارة ،ككبلـ المصٌنؼ فيو نكع إعجاـ: يقكؿ
 .(6) األكؿ ما ذكرنا..."فيذا يكىـ الكجو  ،كالمخاطب غير المتعجب منو ،المخاطب

 : كمف مكاطف االستدراؾ في الٌتعميقة

                                                 

 .4/1083كارتشاؼ الضرب  6/79كينظر شرح المفصؿ اليف يعيش  152الٌتعميقة ( 1)
كىمػػػػػع اليكامػػػػػع  3/81كالمسػػػػػاعد البػػػػػف عقيػػػػػؿ  4/1668كينظػػػػػر ارتشػػػػػاؼ الضػػػػػرب  430-431الٌتعميقػػػػػة ( 2)
2/304-314.  
 .2/317كمغني  3/97كينظر معاني القرآف لمفراء  585الٌتعميقة ( 3)
 .78الٌتعميقة ( 4)
 .148الٌتعميقة ( 5)
 .122الٌتعميقة ( 6)
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 ." كقسـه فيو خبلؼ كىك كاف إلى آخر كبلمو ": قكلو - 1

 .(1).." .كال مف ىك القائؿ بو ،لـ يذكر الخبلؼ في كاف ابف الٌنحاس :" قاؿ

 .(2)" كقسـ ال خبلؼ في جكاز بنائو": كقكلو - 2

بشرط أف يككف في الكػبلـ مػا يقػـك : يقكؿ في جكاز بنائو كاألحسف أف يتـ كبلمو بأف: قاؿ
 .(3) " ألٌف الفعؿ البلـز إذا لـ يكف معو فضمة ال يجكز بناؤه لممفعكؿ ... مقاـ الفاعؿ

 : في باب " تبييف الكبلـ" - 3

كلػػيس بكػػبلـ فػػي  ،مفيػػد بالكضػػع ،ب كجػػكدنا"غػػبلـ زيػػد" فإٌنػػو لفػػظ مرٌكػػ: "... كقكلنػػا: قكلػػو
أك  ،مسػػتقبلن بالفائػػدة: كىػػك أف يقػػكؿ ،ر آخػػأف يضػػيؼ إليػػو فصػػبلن  إلػػىفيحتػػاج  ،الٌنحػػاةاصػػطبلح 

 .(4) فائدة تاٌمة: يقكؿ
 : ة مثؿنو ككرعو بكضكح في الٌتعميقة في مكاطف عدٌ يظير مدل تديٌ  .6

ككػذلؾ  ،ترحمو عمى كػؿ مػف ذكػر فػي الٌتعميقػة مػف العممػاء سػكاء أكػانكا أفػرادنا أـ جماعػات . أ
 : التٌالي الٌنحككذلؾ عمى  ،أـ مغاربة ،أـ بغدادييف ،ككفييفأـ  ،بصرييف

  .(5): "إذ ما ": قكلو - 1

 ،كمذىب غيره أنيا اسـ ،أٌنيا حرؼ –رحمو الل  –فمذىب سيبكيو  ،اختمؼ آراء الٌنحاة فييا
 .(6)-رحميـ الل –كأبك عمي  ،كابف الٌسراج ،منيـ المبرد

 . (7)مفردة ؟ ىؿ ىي مرٌكبة أـ" لففي ": كقكلو - 2

 

 

                                                 

 .131الٌتعميقة ( 1)
 .1/79المقٌرب ( 2)
 .133 الٌتعميقة( 3)
 .58الٌتعميقة ( 4)
 .2/273المقرب ( 5)
 .2/45مف  1كالمقتضب ىامش رقـ  334كينظر شذكر الٌذىب  443الٌتعميقة ( 6)
 .1/261المقرب ( 7)
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في إحدل  –رحمو الل  –؟ فمذىب الخميؿ (1)اختيمؼ فييا ىؿ ىي مفردة أـ مرٌكبة ك 
 ،طمبنا لمتخفيؼ"أف "اليمزة مف ك  ،فحذفنا األلؼ مف "ال" ،"أف"ك الٌركايتيف عنو أٌنيا مرٌكبة مف "ال "

  ."لف"فصارت 

 ،"ال"أصميا  إفٌ ": قاؿ الفراءلكف  ،أنيا مفردة –رحميما الل  –الفٌراء ك  مذىب سيبكيوك 
 .(2)ىك الصحيح ك  ،برأسو قائـه  حرؼه : ياأنٌ  –رحمو الل  –مذىب سيبكيو ك  ،"نكننا": "ألفيا"أبدلنا ك 

 : " ا أعمـ " ػإنياء كالمو ب . ب

 : كمثاؿ ذلؾ

 : قكلو في باب " المكصكالت" - 1

ٌر بػو الضػمير بمعنػى  –رحمو الل  –فقكؿ المصٌنؼ "         أف يككف العامؿ في الحرؼ الذم جي
ػا تيػٍؤمىري  : ليدخؿ فيو مثؿ قكلو تعالى ،كلـ يقؿ بمفظو كاحدكاحد ،   –قػدير تٌ فػإٌف ال (3)﴿ فىاٍصدىٍع ًبمى

 .(4) ..".فاصدع بما تؤمر-كالل أعمـ 

 : كقكلو في باب " المبتدأ كالخبر " - 2

﴿ كىأىٍزكىاجيوي : المبتدأ ىك المنزؿ منزلة الخبر بدليؿ قكلو تعالى"... بؿ المراد أٌف         
أيم يىاتيييـٍ 
لف لنا منزلة يتنزٌ  –صمى الل عميو كسمـ  –أٌف أزكاج النبي : فالمعنى كالل أعمـ (5)

 .(6) " األميات...

 : أدبو في النقؿ كاحترامو لمعمماء . ت

 في باب " التعجب": كذلؾ مف خبلؿ قكلو - 1

ا مف كتاب الٌتعاقب البف جني         ف لـ يحضػرني  ،"... ىذا معنى كبلمو: بعد أف ذكر نصن كا 
 .(7) " ...كما أحسف ما قاؿ ،نص لفظو؛ لبعد العيد بو

                                                 

 .3/68كالمساعد البف عقيؿ  4/1643ينظر ارتشاؼ الضرب ( 1)
 .426الٌتعميقة ( 2)
 .94سكرة الحجر، اآلية ( 3)
 .107 الٌتعميقة( 4)
 .6سكرة األحزاب، اآلية ( 5)
 .153الٌتعميقة ( 6)
 .127الٌتعميقة ( 7)
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ا في باب " عطؼ الٌنسؽ " يقكؿ - 2  : كأيضن

عػػامميف مػػف جػػكاز العطػػؼ عمػػى  –رحمػػو الل  –" ىػػذا المػػذىب الػػٌذم ذكػػره ابػػف الحاجػػب         
مذىب لـ أرى أحدنا حكػاه غيػره مػع جيػدم  ،أك تأخر ،سكاء تقدـ المجركر في المعطكؼ بو ،مطمقنا

 .(1) في الكشؼ عف ىذا المذىب غاية االجتياد"
 : األمانة العممية في نقؿ المعمكمات . ث

العمماء كىك أكثر  ،–قد أشار بأمانة الٌشين بياء الٌديف ابف الٌنٌحاس العبٌلمة الٌسيكطي  - 1
ا لمٌتعميقة  كقاؿ " بأف الٌشين بياء الٌديف مف أجؿ العمماء الٌذيف  ،فقد مدح بياء الٌديف –رجكعن

 ،كلـ تسطر في كتاب ،ككيؼ أنو كجد فائدة بخط كلد ابف جني نقميا عف أبيو ،يعزكف العمـ ألىمو
صانيفي الٌتي ت كلـ يستجز ذكرىا مف غير عزك إليو ال كالسارؽ الٌذم أغار عمى ،فنقميا عنو

 ،كغير ذلؾ ،غرلككتاب الخصائص الصٌ  ،كتاب المعجزات الكبير: ف كىيأقمت في تتبعيا سني
 .(2) كالسخاكم في مجمكع كادعاه لنفسو" ،ا سرؽ مف كتب الخيضرميا كغيرىا ممٌ مفسرقيا كض

لى كتبيـ كمثاؿ ذلؾ برز أٌف ابف الٌنٌحاس يردٌ يكىنا   : ما يأخذه مف كتب العمماء إلييـ كا 

 : فاعمو " في باب " ما لـ يسـٌ  - 2

كأجػكد مػا قيػؿ فييػا  ،حقيػؽال تسػمـ عنػد التٌ  ،كثيػرةن  ةن كأما البصريكف فذكر الٌنحاة عنيـ أدلٌ          
المفعػكؿ المٌصػرح ٌف بػيف  إ" : كىػك أف قػاؿ –رحمو الل  –ما ذكره شيخنا جماؿ الٌديف بف عمركف 

 .(3) كبيف الفاعؿ مشاركة ال تكجد بيف الفاعؿ كبيف باقي الفضبلت..."

 : ك في باب " النداء" - 3

 : (4)بعد أف عرض مذىب البصرييف كالككفييف في الميـ في " الٌميـٌ "        

اسػـ  نػافأبقي ،أصمو "يػا الل أمنػا بخيػر" كاف ،" الميـ مف الميـٌ : -رحمو الل  –"... قاؿ الفٌراء : قاؿ
 .(5) " فبل يصار إلييا ،ال دليؿ عمييا ،كىذا الذم ذكره دعكل ،كحذفنا الياء ،الل تعالى كالميـ

 
                                                 

 .361-362الٌتعميقة ( 1)
 .2/282األشباه كالنظائر ( 2)
 .136الٌتعميقة ( 3)
 .2/16ك شرح المفصؿ البف يعيش 204 – 1/203ينظر معاني القرآف لمفراء ( 4)
 .280الٌتعميقة ( 5)
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 : الٌتي لـ تصؿ إلينا الٌنحكىذا غير أٌنو نقؿ مف كتب  . ج

البػػػف شػػػرح المفٌصػػػؿ : كمثػػػاؿ ىػػػذه الكتػػػب ،كحبػػػو لمقػػػراءة ،طبلعػػػواعمػػػى سػػػعة  كىػػػذا دليػػػؿه 
مسػائؿ الجرجػاني كالعػكني البػف ك  ،شرح اإليضاح لمعبدمك  ،حكاشي الجمؿ البف خالكيوك  ،عمركف
شػػرح اإليضػػػاح ك  ،شػػرح مختصػػر الجرمػػي لمربعػػيك  ،حكاشػػي اإليضػػاح البػػف الخشػػابك  ،الخشػػاب

 )الٌشامؿ(البف الٌدٌىاف كغيرىا...
عػػف الكبػػر فيمػػا حٌصػػؿ مػػف عمػػـ كثقافػػة زيػػادة عمػػى غيػػره مػػف بالبعػػد تكاضػػعو كاجتيػػاده  . ح

 : ييفالٌنحك 

 : في باب " المبتدأ كالخبر ": كنجد ىذا في قكلو

فمعػٌؿ  ،كال أٌدعي اإلحاطػة ،" فيذا ما حصؿ لي مف تعداد األماكف التي يجكز االبتداء فييا بالٌنكرة
فيا إلػى ضػفمػف كانػت عنػده زيػادة فمي ،كييتدم إلى ما لـ أىتًد إليو ،غيرم يقؼ عمى لـ أقؼ عميو

 .(1) "تعالىإف شاء الل  ،راجينا ثكاب الل عز كجؿ ،ما ذكرتو

 : لقاؤه مع غيره مف الٌنحاة في العبارات كاألفكار كمف ذلؾ .7

صػػب فػػع كالنٌ كقػػد دخميػػا الرٌ  ،و لػػك دخػػؿ الجػػر األفعػػاؿألٌنػػ ؛قكلػػو "اختصػػاص الجػػر باألسػػماء - 1
 ،فنا فػي اإلعػراب مػف األصػؿلكاف الفػرع أكثػر تصػرٌ  ،اإلعراب عمى األسماءفي كىي فرع ه  ،كالجـز

 .(2) فمنع الجـز ،ال تزيد عمييا ،كالفركع أبدنا تنحط عف األصكؿ في الٌتصريؼ

فػالٌرفع أثقػؿ مػف  ،ككثػرة المفعػكؿ لككنػو متعػٌددنا ،لككنػو ال يكػكف إاٌل لفظنػا كاحػدنا ،"قمة الفاعػؿ - 2
 .(3) كالٌنصب لممتعٌدد ليتعادال" ،لمكاحد فأعطي الثٌقيؿ ،الٌنصب

ككػػذلؾ  ،" كػػؿ  رجػػؿو كضػػعيتو " فإٌنػػو ال خبػػر لػػو عمػػى أحػػد الػػكجييف: " ككػػذلؾ قػػكليـ: قكلػػو - 3
 .(4) لككنو في معنى " اكتؼ" ؛" حسبؾ " مبتدأ ال خبر لو عمى أحد الكجييف: قكليـ

 : اىتمامنا بالغنا الٌنحكاىتمامو بأصكؿ  .8

ـٌ   ،كاإلجمػػػػػاع ،كالقيػػػػػاس ،كغيػػػػػره مػػػػػف الٌنحػػػػػاة بكػػػػػؿٍّ مػػػػػف الٌسػػػػػماع –رحمػػػػػو الل  –فقػػػػػد اىػػػػػت
 كغيرىا مف األصكؿ. ،كاستصحاب الحاؿ

                                                 

 .153الٌتعميقة ( 1)
 .2/278األشباه كالنظائر ك  69الٌتعميقة ( 2)
 .1/254األشباه كالنظائر ك  80الٌتعميقة ( 3)
 .1/130 الغيث المسجـ 3/54 األشباه كالنظائرك  143الٌتعميقة ( 4)
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 :  الٌسماع: أكالن 

 : القرآف الكريـ (1

فكاف يأتي  ،بإيراد الٌشكاىد مف القرآف الكريـ دكف تكٌمؼ أك افتعاؿ –رحمو الل  –كثيرنا  اىتـٌ 
 : كمف ذلؾ ،بالٌشكاىد لعٌمةو 

ن تىٍيًف آتىٍت أيكيمىيىا  : استشياده باآلية  ،شاىدنا عمى أٌف " كبل ككمتا " مفردتا الٌمفظ (1)﴿ ًكٍمتىا اٍلجى
 .(2 بدليؿ إعادة الٌضمير عمييا مفردنا" ،مثنيتا المعنى

مىى الت ٍقكىلل ﴿ : تأكيمو لآلية: ككذلؾ ؽ  أىف تىقيكـى ًفيًو  ل مىٍسًجده أيسِّسى عى ًؿ يىٍكـو أىحى في مسألةن  (3) ًمٍف أىك 
" كالجكاب أٌف ذلؾ عمى حذؼ : قائبلن   (4)حيث أٌكؿ اآلية ،مافمجيء )ًمٍف( البتداء الغاية في الزٌ 

 .(5) .."." ًمٍف تأسيس أكؿ يكـ –كالل أعمـ  –التٌقدير ك  ،مضاؼ
 : القراءات (2

 ،ونكلـ يٌمح ،ئنائ قار فمـ يخطٌ  ،كيجٌميا إلى أبعد حدٍّ  ،القراءاتيحتـر  –رحمو الل  –فكاف 
كاحتجاجو بيا لتقرير  ،أٌنو كاف ييتـ بسند كنسبة القراءة لقارئيا: كمف مظاىر احترامو لمقراءات

 .نحكيةو  أك إثبات قاعدةو نحكم و  مذىبو  أك ترجيحو  حكـو 
 : كمف أمثمة ذلؾ

رٌد قكؿ البصرييف مانعي ىذا : حيث إٌنو (6)،)الباء(مسألة إدغاـ )الفاء( في مقاربيا 
ـي اأٍلىٍرضى : قكلو عٌز كجؿٌ  –رحمو الل  –باطؿه لقراءة الكسائي : اإلدغاـ بقكلو  ،(7)  ﴿ نىٍخًسٍؼ ًبًي

 .(8)كاستدٌؿ برأم الككفييف الٌذيف جٌكزكا اإلدغاـ بقراءة إماميـ الكسائي

                                                 

 .33سكرة الكيؼ اآلية ( 1)
كشرح الجمؿ  1/54كشرح المفصؿ البف يعيش  355ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ  314الٌتعميقة ( 2)

 .1/279البف عصفكر 
 .108سكرة التكبة، اآلية ( 3)
 .1/498كشرح الجمؿ البف عصفكر  315ؼينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبل( 4)
 .295الٌتعميقة ( 5)
كاإلدغاـ لمسيرافي كشرح  1/177كاإلقناع في القراءات السبع  2/210ينظر إعراب القراءات السبع كعمميا ( 6)

 .710-2/709كالممتع في التصريؼ 10/146المفصؿ البف يعيش 
عراب القراءات  527الباء ينظر السبعة في القراءات كقرأ الكسائي بإدغاـ الفاء في  9ية آلا سكرة سبأ( 7) كا 

 .2/210السبعة كعمميا 
 .571الٌتعميقة ( 8)
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 : الحديث الٌشريؼ (3
بالحديث الٌشريؼ في مسألة كقكع الحاؿ الٌسادة مسٌد الخبر جممة  –رحمو الل  –استشيد 

"أقرب ما يككف : صمى الل عميو كسمـ –حيث استشيد بقكؿ الٌرسكؿ  ،(1)اسمٌية مجرٌدة مف الكاك
  .(2) العبد مف رٌبو كىك ساجد "

 : أقكاؿ العرب (4
ـٌ ابف الٌنٌحاس  قكلو في : كمثاؿ ذلؾ ،يـبأقكاؿ العرب المنثكرة كأمثال –رحمو الل  –اىت

أٌما  ،كتارة حرؼ ناصب لمفعؿ ،أعمـ أٌف )كي( تككف تارة حرؼ جر  (3): )كي("ػ " الجٌر ب: مسألة
بدليؿ حذؼ  ،" كيمو " ك)كي( ىنا حرؼ جٌر ال غير: حرؼ جٌر( ففي مثؿ قكؿ العرب)ككنيا 
 .(4)ككف )كي( جاٌرة ففتعيٌ  ، مع عامؿ الجركال تحذؼ ألفيا إالٌ  ،االستفيامية معيا "ألؼ "ما

في (5)كال بيضاء شحمة " ،ككذلؾ استشياده لمككفييف بالمثؿ العربي " ما كٌؿ سكداء تمرة
   .(7) العطؼ عمى معمكلي عامميف مختمفيف " (6)"مسألة

 : ا الٌشعرأمٌ  (5

ـٌ   فقد كاف دقيقنا ،كقد احتفى بو حفاكةن كبيرة ،كثيرنا بالٌشاىد الٌشعرم –رحمو الل  –فقد اىت
كقد كاف لو في استشياده بأشعار العرب كأراجيزىـ اتجاىات  ،جدنا في نسبة األبيات إلى أصحابيا

 : متٌعددة منيا
 : االستدالؿ لمرٌأم بشكاىد سماعية مثؿ - أ

مىػػػـ: مسػػػألة فقػػػد اسػػػتدٌؿ بالٌشػػػاىد الٌشػػػعرم  .(8) منعػػػو مػػػف الٌصػػػرؼك  اسػػػتعماؿ المصػػػدر "سػػػبحاف " عى
 : التٌالي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءىًني ٌفٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريهي أىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي لىٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   جى

ػػػػػػػػػػػػػػةى الفىػػػػػػػػػػػػػػاًخر   ٍمقمى افى ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف عى سيػػػػػػػػػػػػػػٍبحى
(1)

 

   

                                                 

 .169الٌتعميقة ( 1)
 .مف البحث 66سبؽ تخريج الحديث ص( 2)
 .427الٌتعميقة ( 3)
 .7/18كشرح المفصؿ  3/6كالكتاب  455ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 4)
 .1/87مجمع األمثاؿ ( 5)
 .358الٌتعميقة ( 6)
 .4/195كالمقتضب  1/65ينظر الكتاب ( 7)
 .86-87الٌتعميقة ( 8)
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 : التٌأكيؿ أك الٌرد أك الحمؿ عمى الٌضركرة - ب
 : التٌأكيؿكمثاؿ 

 . (2) " مسألة العطؼ عمى الضمير المجركر دكف إعادة الجاٌر " - 1
" : الٌناقػػػؿ كمػػػا حػػػدث فػػػيرٌده الٌشػػػاىد الٌشػػػعرم لككنػػػو مجيػػػكؿ القائػػػؿ أك : أمػػػا بالنسػػػبة لمػػػٌرد فمثالػػػو

: كالٌسماع ىك .كقد كانت حجة الككفييف الٌسماع كالقياس ،" مسألة دخكؿ الـ الٌتككيد في خبر لكفٌ 
   (3)....                   كلٌكنني مف  حٌبيا لعميد ..... ..... ..... .        : قكؿ الشاعر

" العطػػػؼ عمػػػى : ال شػػػاىد فيػػػو فنجػػػده فػػػي مسػػػألة ضػػػركرةالٌشػػػاىد الٌشػػػعرم  هأٌمػػػا مثػػػاؿ عػػػدٌ        
 .(4)الٌضمير المرفكع المٌتصؿ " 

 : الٌشاىد ىك
 زىٍىػػػػػػػػػػػػػػػره تىيىػػػػػػػػػػػػػػػادىلك  قيٍمػػػػػػػػػػػػػػتي إٍذ أىٍقبىمىػػػػػػػػػػػػػػػتٍ 

(5)كىًنعىػػػػػػػػػػػػػػػاجو الفىػػػػػػػػػػػػػػػبلى تىعىٌسػػػػػػػػػػػػػػػٍفف  رمػػػػػػػػػػػػػػػبل  
 

   
 : الٌشاىد ىكك  (6) إظيار "أٍف" بعد "كي" : مسألة  - 2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أىٍف تطيػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ًبًقٍربىتًػػػػػػػػػػػػػػػػػي أىرىٍدتي ًلكىٍيمى

(7)فىتىرٍكتييػػػػػػػػػػػػػػػػا ٌشػػػػػػػػػػػػػػػػن ا ًببىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػدىاٌء بىٍمقىػػػػػػػػػػػػػػػػعً   
 

   
 :  القياس: ثانينا

فقػػد اعتػػٌد ابػػف الٌنٌحػػاس  ،التٌػػي بينيػػت عميػػو قكاعػػده الٌنحػػككىػػك األصػػؿ الثٌػػاني مػػف أصػػكؿ          
 : كثيرنا بيذا األصؿ كمثاؿ ذلؾ

 : الٌتككيدتثنية " أجمع " كأخكاتو مف ألفاظ : مسألة

                                                                                                                                            

كشػػرح المفصػػؿ البػػف يعػػيش  1/324كالكتػػاب  179البيػػت لؤلعشػػى مػػف البحػػر السػػريع ينظػػر ديػػكاف األعشػػى ( 1)
1/120. 
 .348الٌتعميقة ( 2)
ىمػػع ك  1/465ف لمفػػٌراءآشػػكاىد معػػاني القػػر  كىػػك مػػف البيػػت مجيػػكؿ القائػػؿ مػػف البحػػر الطكيػػؿك 219الٌتعميقػػة ( 3)

 .1209 كاإلنصاؼ 2/176 اليكامع
 .352الٌتعميقة ( 4)
كاإلنصػاؼ  2/379كىك مػف شػكاىد الكتػاب  76البيت لعمر بف أبي ربيعة مف البحر الخفيؼ كما في ديكانو ( 5)

 .3/74كشرح المفصؿ البف يعيش  475في مسائؿ الخبلؼ 
 .427الٌتعميقة ( 6)
 580عثػر عمػى قائػؿ ىػذا البيػت كىػك مػف البحػر الطكيػؿ كىػك مػف شػكاىد اإلنصػاؼ فػي مسػائؿ الخػبلؼ لـ أ( 7)

 .7/19كشرح المفصؿ البف يعيش 
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 –رحميػػـ الل أجمعػػيف  –كتػابعيـ أبػػك حػػاتـ كالكاحػػدم كابػف خػػركؼ  ،" كقػػد قػػاس الككفيػػكف: فيقػكؿ
كالمرأتػاف  ،جاء الٌرجبلف كبلىما أجمعاف أكتعاف أبصعاف أبتعػاف: تقكؿ: عمى المفرد كالجمع فقالكا

 .(1) كمتاىما جمعاكاف كتعاكاف بصعاكاف بتعاكاف"
 : اإلجماع: ثالثنا

 " البصرييف كالككفييف ": إجماع الٌنحاة كاتفاقيـ في المسألة كاٌفةم أ

 : كمثاؿ ذلؾ

عمػػى أٌنػػو حػػذؼ منػػو حػػرؼ  أجمعػػكا" كحقيقػػة الكػػبلـ أٌتيػػـ : " اشػػتقاؽ االسػػـ ". قكلػػو: مسػػألة - 1
 .(2)"  كاختمفكا في مكانيا... ،كأٌف المحذكؼ كاكنا ،عٌمة

أصؿ " تاء التٌأنيث " الٌتي تكػكف فػي االسػـ المفػرد نحػك " طمحػة كقائمػة " إذا كقفػت : مسألة  - 2
الٌنحػػاة عمػػى أف مػػا فيػػو تػػاء التٌأنيػػث يكػػكف فػػي الكصػػؿ " تػػاء " كفػػي الكقػػؼ "  أجمػػععمييػػا باليػػاء. 

 (3)ىاء" عمى المغة الفصحى ".

ـٌ " ىي مرٌكبة : مسألة - 3  .(4) إجماعناأصؿ " ىم
 :  الحاؿاستصحاب : رابعنا

 : مف المسائؿ الٌتي أظير فييا اىتمامو باستصحاب الحاؿ        
 

 : (5) " عامؿ الٌرفع في خبر إٌف كأخكاتيا" : مسألة
" كاختمػؼ العممػاء فػي عامػؿ الٌرفػع فػي خبػر " : قػائبلن  –رحمػو الل  –استدٌؿ ابف الٌنٌحػاس          

كذىػػب  ،الحػػركؼ ترفػػع الخبػػر كمػػا تنصػػب االسػػـىػػذه : فػػذىب البصػػريكف إلػػى أفٌ  ،إٌف كأخكاتيػػا "
ففػي ىػذه المسػألة نػرل أٌف  ،و مرتفػع بمػا كػاف يرتفػع بػوكأٌنػ ،ال تػؤثر فػي الخبػر: الككفيكف إلى أٌنيػا

الحركؼ اقتضت الخبر كما اقتضى المسند كالمسند إليو مف حيث كانػت تطمػب االسػـ فتعمػؿ فيػو 

                                                 

 .1/264كشرح الجمؿ البف عصفكر  4/1951كينظر ارتشاؼ الضرب  135الٌتعميقة ( 1)
 .1/44كالتذييؿ كالتكميؿ 504كينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ  59الٌتعميقة ( 2)
 .2/348كينظر مغني المبيب  585الٌتعميقة ( 3)
كالمسػػػػاعد البػػػػف عقيػػػػؿ  5/2304كارتشػػػػاؼ الضػػػػرب  1/203كينظػػػػر معػػػػاني القػػػػرآف لمفػػػػراء  552الٌتعميقػػػػة ( 4)
2/645. 
 .153ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 5)
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س حػػاؿ أٌف )إٌف كأخكاتيػػا( عممػػت فػػي االسػػـ فاستصػػحب ابػػف الٌنٌحػػا ،.. ".كمػػا عممػػت فػػي االسػػـ
 .(1) نصبنا فالبٌد كأف ترفع الخبر

 
 

 : الٌسير كالٌتقسيـ: خامسنا

"... : يقػػكؿ: ؿ الخبػػر الجامػػد ضػػميرنا"حٌمػػ" ت: فػػي مسػػألة –رحمػػو الل  –فقػػد اسػػتدٌؿ بػػو           
فػإٌنيـ يتػأٌكلكف  –رحميػـ الل  –الجامد ال ضمير فيو إذا كقع خبػرنا عنػدنا خبلفنػا لمكػكفييف  يعني أفٌ 

"زيػد أخػكؾ " أم مناسػػبؾ... فعنػدنا ال حاجػػة إلػى ىػػذا : كيحٌممكنػػو الٌضػمير نحػػك ،الجامػد بالمشػتؽٌ 
إلػى  فػبل حاجػة ،فككنو األكؿ أقكل في الربط مف ضػمير: ألٌنو إف كاف مف جية الخبرية؛ الٌضمير

ف كػػػاف مػػػف جيػػػة االشػػػتقاؽ ،الٌضػػػمير حينئػػػذو  المشػػػتٌؽ كتأٌكلػػػو ب ،مشػػػتؽو فيتحٌمػػػؿ ضػػػميرنابفمػػػيس  ،كا 
 .(2)لو ال ضركرة ؿ الٌضمير زيادة عمؿو مٌ ليتح

 : االستدالؿ بعدـ الٌدليؿ: سادسنا

 : في مكاضع عٌدة منيا –رحمو الل  –فقد استدٌؿ بو          

 في اٌلميـٌ "" أصؿ الميـ : قكلو في مسألة - 1

فأبقينا  ،يا الٌمو أم نا بخير: كاف أصمو ،أم نا بخيرو : الميـ مف –رحمو الل  –"... كقاؿ الفٌراء 
فال يصار  ،كىذا الٌذم ذكره دعكل ال دليؿ عمييا ،كالميـ كحذفنا الباقي –تعالى  –اسـ الل 

 .(3)إلييا

 : مسألة " اإلخبار عف ضمير الٌشأف بمفرد " قكلو  - 2

كعامبلن فيما  ،إذا كاف مشتٌقنا ،" كأجاز الفٌراء أف يخبر عف ضمير الٌشأف كالقٌصة بمفرد
 .(4) " كال دليؿ يعضده مف سماع كال قياس ،"إٌنو قائـه أخكاؾ": نحك ،بعده

 

                                                 

 .218الٌتعميقة ( 1)
 .1/88كشرح المفصؿ البف يعيش  53كينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ  157الٌتعميقة ( 2)
كاإلنصػاؼ فػي  2/16كشػرح المفصػؿ البػف يعػيش  204-1/203كينظر معػاني القػرآف لمفػراء  280الٌتعميقة ( 3)

 .294-293 – 293مسائؿ الخبلؼ 
 .1/225كىمع اليك امع  2/271كالتذييؿ كالتكميؿ  3/114كينظر شرح المفصؿ البف يعيش  177الٌتعميقة ( 4)
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 المبحث الثٌالث
 مكقفو مف ابف عصفكر

أٌف ابػف الٌنٌحػاس : خػبلؿكذلػؾ يظيػر مػف  ،ىذا المبحث لو ارتباطه كثيؽه بالمبحثيف الٌسابقيف
كلكٌنػػو دٌعػػـ  ،د شػػارحو لػػوكال مجػػرٌ  ،د ناقػػؿو لكتػػاب المقػػٌرب البػػف عصػػفكرلػػـ يكػػف مجػػرٌ  -رحمػػو الل-

معػػة عمػػى كتػػب التٌػػراث شخصػػيةن متزنػػةن مطٌ : فظيػػرت شخصػػيتو ،شخصػػيتو فيٌمػػا أمػػبٌله فػػي تعميقتػػو
و لػـ يكػف متعٌمػدنا أف يكػكف ناقػدنا كلكٌنػ ،كآراء الٌنحاة المتعٌددة في المسػائؿ المتعػٌددة ،م العظيـالٌنحك 

ا لآلراء ،ليذا الكتاب أك لصاحبو ا مكٌضحن ٌنما كاف شارحن ف كجد خمػبلن أكضػحو بػالكقكؼ عميػو  ،كا  كا 
 ،أك تصػحيح أك اسػتدراؾ لمػا فاتػو مػف قػكؿ ،عمػى قكلػو أك بإضػافة أشػياء ىاٌمػة ،بتفسيره لما يقكؿ

براز مكضع الخ ،أك قد يصؿ األمر لتخطئتو  طأ كمف ثـٌ تصحيحو. كا 

 : البف عصفكر -رحمو ا-سأكرد بعض مكافقات ابف الٌنٌحاس: أكالن 
 : فاعمو" في باب "ما لـ يسـ   .1

ف كاف لمفعؿ مفعكالت إلى آخره ": كقكلو  .(1)" كا 
ككذلؾ عمؿ  ،ح لفظنا فقطرٌ دكف المص ،ح لفظنا كتقديرنارٌ إقامة المص مف ذكره كالٌصحيح ما

 .(2) ".. .الفرزدؽالعربي كىك 

 : في باب " الفاعؿ " .2
خبلفنا البف  ،كباقي المرفكعات محمكلة عميو ،أٌف الفاعؿ أصؿه في الٌرفع مكافقتو لو

كباقي  ،كمف رأل رأييـ فإٌف المبتدأ عندىـ أصؿه في المرفكعات -رحميما الل-كأبي عمي ،الٌسراج

                                                 

 .1/81المقٌرب ( 1)
 .139الٌتعميقة ( 2)
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أٌف المعنى الذم دخؿ اإلعراب : أصؿه في الٌرفعكالٌدليؿ عمى أٌف الفاعؿ  ،عميو المرفكعات محمكلةه 
 .(1) يكجد في الفاعؿ أكثر مف المبتدأ... " ،بسكىك رفع المٌ  ،الكبلـ ألجمو

 : في باب "ما كال كال ت" .3

 .(2)" ال أفضؿ منؾ رجؿه كال امرأة إاٌل أفضؿ منؾ ": قكلو

لفقداف شرط عمميا بدخكليا عمى  ؛" متى ريفع ما بعدىاالٌف "ألما كرر "ال" في المثاليف إنٌ 
رحمو –مٌثؿ المصنِّؼكجب تكرارىا مع اسـ بعدىا كما  ،أك بانتقاض الٌنفي ،معرفة أك بتقدـ خبرىا

 .(3)-الل

 : في باب " حركؼ الخفض " .4

ذا ارتفع ما بعدى" ك : قكلو   .(4)"ا كانا مبتدأيفما 
مػػف أٌنيمػػا -رحميمػػا الل-كالٌزٌجػػاجي المػػا قالػػو الٌرمػػاني  ،كعميػػو األكثػػر ،ىػػذا ىػػك الٌصػػحيح      

 .(5)كما بعدىما مبتدأ كىما خبره  ،حرفاف

 : تفسيره األقكاؿ: ثانينا
 : في باب الٌنداء -1

 .(6)"" مف نبز: قكلو
أٌكؿ لقػب : لقػكليـ ،فإٌنو يقاؿ في الخيػر كالٌشػر ،بخبلؼ الكنٌية ،الٌنبز يقاؿ في الشر خاٌصة       

قفػة ككػرز كبطػة : كمثػاؿ النبػز-رضػي الل عنػو -ألبػي بكػر الٌصػٌديؽعتيػؽ " كىػك  "فػي اإلسػبلـ 
 .(7) الخيرج: كالكرز ،كالقطنة تتخذ مف الخكص: فالقفة ،كغير ذلؾ

 : في باب " اإلضافة  " -2

                                                 

 .78الٌتعميقة ( 1)
 .1/104المقٌرب ( 2)
 .211الٌتعميقة ( 3)
 يقصد ىنا " مذ ك منذ ". 1/202المقٌرب ( 4)
 .301الٌتعميقة ( 5)
 .1/184المقٌرب ( 6)
 .282الٌتعميقة ( 7)
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  .(1)"" ناىيؾ مف رجؿو : كقكلو
مػف "مػررت برجػؿو ناىيػؾ : فػإذا قمػت ،" نيػاؾ عػف غيػره لقيامػو بكػٌؿ مػا يختػاره منػو: معناه        

 .(2)ناىيؾ رجبلن نصبنا عمى الٌتمييز ": رجؿو "يعني

 .(3)" كعبر اليكاجر ": ككذلؾ قكلو -3

 .(4) مف صفة الٌناقة أم تدفع بيا اليكاجر 

 .(5)"بد" قيد األكا: كقكلو -4

 ،أٌنو لشػٌدة جرٌيػو تصػاد بػو الػكحش: كمعناه ،امرؤ القيس: كأكؿ مف قالو ،مف صفة الفرس        
 .(6)فيككف كالقيد ليا 

 : تفسيره ألقكاؿ ابف عصفكر باألمثمة: ثالثنا
 : في باب " المكصكالت " .1

 .(7)" كعمى أنكاع مف يعقؿ ": كقكلو

﴿ فىانًكحيكا مىا طىابى لىكيـ مِّفى النِّسىاًء  : قكلو تعالى: مثالو
كىذا الٌذم  ،أم مف أنكاع الٌنساء ،(8) 

كمىٍف  ،إذا كانت استفيامنا أك مكصكلة عمى صفة مىٍف يعقؿ كقد تقع )ما( ،ذكره ال خبلؼ فيو
 .(9) " ...يعمـ
 .(10)تقع عمى أيكلي العمـ " (كمىفٍ )": كقكلو .2

                                                 

 .1/209المقٌرب ( 1)
 .309الٌتعميقة ( 2)
 .1/209المقٌرب ( 3)
 .309الٌتعميقة ( 4)
 .1/209المقٌرب ( 5)
 .309الٌتعميقة ( 6)
 .1/58المقٌرب ( 7)
 .3سكرة الٌنساء، اآلية ( 8)
 .96الٌتعميقة ( 9)
 .1/58المقٌرب ( 10)
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كلػـ يقػؿ أيكلػي العقػؿ حتٌػى يػدخؿ فيػو البػارم  ،أيكلي العمـ: كقكلو ،سبٌحاف مف خمقنا: مثالو        
 .(1) بالعقؿ"ال يكصؼ  ،فإٌنو يكصؼ بالعمـ –سبٌحانو كتعالى  –

 : ككذلؾ قكلو .3

إذا كقع شيء مف ذلؾ بعد  ؛تثنيتيما كجمعيما " ككذلؾ يجكز في الٌذم كالٌتي : كقكلو 
 .(2)ـ أك مخاطب إلى آخره "ضمير متكمٌ 

 ،أنا الٌذم قمتي : نحك ،أٌنو إذا رفع الٌذم أك الٌتي بعد ضمير متكمـ أك مخاطب: يعني بو
قمًت أف تحمؿ عمى لفظ الٌذم كالٌتي فيككف الٌضمير بمفظ كأنًت الٌتي  ،كأنتى الٌذم قمتى 

  (3) .."..الغيبة

 : فاعمو" ما لـ يسـٌ في باب " .4

 .(4): " ما كاف مف الٌصفات بمعناه ": كقكلو

 ..(5) " زيده معمكر الدار ": كقكلنا ،يريد بو اسـ المفعكؿ الجارم مجرل الٌصفة المشبية

 : كفي باب "االشتغاؿ " .5

 .(6)"صؿ ال غيرعمى الٌضمير المتٌ  و" حمم: قكلو

كال الٌضمير  ،كال يجكز عمى الٌسيبي ،يعني ترٌفعو حمبلن عمى الٌضمير المرفكع ال غير
فيينصب لما تقٌدـ مف أٌنو لكال اشتغاؿ العامؿ بذلؾ الٌضمير أك الٌسيبي لعمؿ في  ،المنفصؿ

 .(7) ..".المشتغؿ عنو

 : في باب " المفعكؿ معو " .6

 .(8)"كال يجكز تكٌسط المفعكؿ معو" : كقكلو

                                                 

 .97الٌتعميقة ( 1)
 .1/63المقٌرب ( 2)
 .109الٌتعميقة ( 3)
 .1/81المقٌرب ( 4)
 .141الٌتعميقة ( 5)
 .1/91 المقٌرب( 6)
 .195الٌتعميقة ( 7)
 .1/159المقٌرب ( 8)
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دع كنفسو أمرنا": ككذلؾ ال يقاؿ ،استكل كالخشبة الماء: " يعني ال يقاؿ
 (1). 

 : مالحظتو لتفٌرد ابف عصفكر: ان رابع
 ،أٌنػػو ال بػػد ألكتػػع أف يمػػي أجمػػع: ىػػكك  ،ابػػعر ييفيػػـ منػػو مػػذىب   –رحمػػو الل  –ك كػػبلـ المصػػٌنؼ 

فػي غيػر لـ أقؼ عمى ىذا المذىب ك  ،كاحدة منيما عمى اآلخريف أبتع تقٌدـ كؿٌ ك  يجكز في أبصعك 
  .(2)كبلمو

 

 : استدراكاتو عمى ابف عصفكر: ان خامس
 : في باب " المبتدأ كالخبر" .1

 .(3)"" كالخبر ىك الجزء المستفاد مف الجممة : كقكلو

الخبػػر : ىػػك فقػػد يكػػكف الخبػػر ،أٌمػػا إذا كػػاف الخبػػر معرفػػةن  ،إذا كػػاف الخبػػر ٌنكػػرة ىػػذا يصػػحٌ       
فينبغػػػي أف  ،كقػػػد يكػػػكف المسػػػتفاد ىػػػك الٌنسػػػبة ال المبتػػػدأ أك الخبػػػر ،المسػػػتفاد كمػػػا كػػػاف فػػػي الٌنكػػػرة

ـٌ  إليػػو غيػػر  أف كينبغػػي ،ىػػك الٌمفػظ المسػػتفاد مػػف الجممػػة: فيقػػكؿ ،يعػٌكض قكلػػو الخبػػر بػػالٌمفظ يضػػ
 .(4).. ".أقائـ الٌزيداف: ليخرج مثؿ ،كاقع مكقع الفعؿ

 : فاعمو " ما لـ يسـ  في باب " : كقكلو .2

 .(5): " كقسـ ال خبلؼ في جكاز بنائو ": كقكلو
ـٌ كالمػو           فػي جػكاز بنائػو بشػػرط أف يكػكف فػي الكػبلـ مػا يقػػـك : بػػأف يقػكؿ األحسػف أف يػت

 (6) .."..ألٌف الفعؿ البلـز إذا لـ يكف معو فضمة ال يجكز بناؤه لممجيكؿ ؛الفاعؿ اـمق

 : فاعمو " في باب " ما لـ يسـ   .3

كلػػـ يتعػػٌرض ألفعػػاؿ  ،تعػػٌرض لبػػاب كػػاف كأخكاتيػػا –رحمػػو ا  –كاعمػػـ أٌف المصػػنِّؼ " : قكلػػو
  .(7) " ...كقد أحببنا الٌتعرض ليا فنقكؿ ،المقاربة

                                                 

 .262الٌتعميقة ( 1)
 .365الٌتعميقة ( 2)
 .1/82المقٌرب ( 3)
 .144الٌتعميقة، ص ( 4)
 .1/79المقرب ( 5)
 .133الٌتعميقة، ص ( 6)
 .132الٌتعميقة، ص ( 7)
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 : في باب " المبتدأ كالخبر" .4

 .(1)" " كالمبتدأ إذا كاف مصدرنا إلى آخره: كقكلو
كػؿ  مثػاؿو يفػارؽ اآلخػر بزيػادة  ،الٌنحاة في أكثػر كتػبيـ بثبلثػة أمثمػة" ىذه المسألة يمٌثؿ ليا        

ػػا ": عمػػى مثػػاؿو كاحػػدو كىػػك –رحمػػو ا  –اقتصػػر المصػػنِّؼ  ،أمػػر ػػربي زيػػدنا قائمن ثػػاالف كالم ،" ضى
ػا ،متكتنػاأكثر شربي الٌسكيؽ م: اآلخراف كبػاإلعراب يظيػر الفػرؽ مػا  ،كأخطػب مػا يكػكف األميػر قائمن

 (2) "...بيف األمثمة
 : فاعمو " في باب " ما لـ يسـ   .5

  .(3)"" كقسـ فيو خبلؼ كىك كاف إلى آخر كبلمو: كقكلو

 .(4) .. ".كال مىٍف القائؿ بو ،" لـ يذكر الخالؼ في كاف

ا في باب " المبتدأ كالخبر" .6  : كأيضن

 .(5)"" كالمبتدأ بالٌنظر إلى اإلثبات كالحذؼ قسماف: كقكلو
أىمؿ الٌقسـ الٌذم يجب  ولكن   ،كما ذيكر في خبر المبتدأ ،ثالثة أقساـو قمنا الٌصحيح أٌنو " 

صكص " نعـ كبئس " عمى أحد مخفيو حذؼ المبتدأ في مكاضع فييا المبتدأ الٌذم خبره 
  .(6) .".الكجييف

 .(7): " " متساكو في الٌرتبة في الٌتعريؼ كالٌتنكير: كقكلو .7

اٌل فيجكز تقديـ الخبر إذا كانا  ،مقٌدمنا أليلبس كلك جعمنا الخبر فييما: ينبغي أف يقكؿ"  كا 
 .(8) .. ".حيث ال يحصؿ لبس ،متساكييف

 .(1): "" أعني أفعؿ مف : كقكلو. 8

                                                 

 .1/85المقٌرب ( 1)
 .161الٌتعميقة ( 2)
 .1/79المقٌرب ( 3)
 .131الٌتعميقة، ص ( 4)
 .1/85المقٌرب ( 5)
 .174الٌتعميقة ( 6)
 .1/85المقٌرب ( 7)
 .175الٌتعميقة ( 8)
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 .(2) ظننت زيدنا ىك مثمؾ ": نقكؿ ،ينبغي أف يضيؼ إليو أك مثالن " 

  .(3) "" ما كاف عامالن في غيره : كقكلو. 9

إذا ٌسػػٌميت بػػو  "ثبلثػػة كثبلثػػكف"" أك معػػو مػػا أشػػبو العامػػؿ ليػػدخؿ فيػػو : ينبغػػي أف يقػػكؿ         
ا كناديتو فقمت ألنيػا تكجػب لمػا بعػدىا إعرابنػا  ؛كقالكا كأشبيت العامؿ ،" يا ثبلثة كثبلثيف ": شخصن
 .(4) كما يكجبو العامؿ"

ػػا: .. بػػؿ إذا قمػػت." . 10 ػػا ": فكأنػػؾ قمػػت ،" أعطيػػت زيػػدنا درىمن فاعػػؿ : يػػد"ز ػ "فػػ ،" أخػػذ زيػػده درىمن
 ،بخػبلؼ الػٌدرىـ ،كعمى كٌؿ حاؿ لو بالٌفاعمية التباس مػف كجػو ،ال فاعؿ أعطيت ،أخذ في المعنى

فػإف  ،باإلقامػةفيك أٍكلى  ،باس فكاف أقرب إلى الفاعؿما لو بالٌفاعمية الت ،فإٌنو مفعكؿ مف كٌؿ كجو
  .(5) ..".كلـ يذكر المصٌنؼ ىذه المسألة ،حصؿ لبس

ف . 11  –سػمكنا مسػمؾ تعػداد األمػاكف التٌػػي يجػكز فييػا االبتػداء بػػالٌنكرة كمػا فعػؿ ىػذا المصػػٌنؼ كا 
ز فييػا االبتػداء بػالٌنكرة األمػاكف التٌػي يجػك : فنقػكؿ ،كجماعة كثيرة فٌمف تقٌدـ مف الٌنحاة –رحمو الل 

ف لـ أرى أحدنا مػف الٌنحػاة بمػه بيػا زائػدنا عػف أربعػة كعشػري ،عمى الٌثبلثيفؼ تنيٌ   ف فيمػا عممتػوكا 
 .(6)"  ...-رحمو الل  –فنبدأ مف ذلؾ باألماكف الٌتي ذكرىا المصٌنؼ 

 .(7) " كقسـه منٌزؿه منزلتو ": كقكلو. 12

كلػيس  ،أٌف الخبػر منػٌزؿ منزلػة المبتػدأ: " الٌذم يفيـ مف ىػذا الكػبلـ كمػف كػبلـ الٌنحػاة كٌميػـ       
 .(8) ..".منزلة الخبرأٌف المبتدأ ىك المنٌزؿ : بؿ المراد ،كذلؾ

  (9): " رت المنادل" إذا كرٌ : كقكلو. 13

                                                                                                                                            

 .1/118المقٌرب ( 1)
 .234الٌتعميقة ( 2)
 .1/175المقٌرب ( 3)
 .273-272الٌتعميقة ( 4)
 .140الٌتعميقة ( 5)
 .148الٌتعميقة ( 6)
 .1/83المقٌرب ( 7)
 .153الٌتعميقة ( 8)
 .1/180المقٌرب ( 9)
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ذا كررت المنادم المضاؼ ينبغي أف يقكؿ"            ؛كلـ يكػف معػو المضػاؼ إليػو فػي الٌمفػظ ،كا 
بػؿ  ،" لـ يجئ فيو ما ذيكػر مػف األحكػاـ زيده  " يا زيده : كلـ يكف مضافنا نحك ،ألٌنو إذا كرر المنادل

 .(1) ..".الثٌاني الٌضـى ال غيريككف في زيد 

 

 
 (2): عض األسماء بالٌنداء" كقد اختٌص العرب ب: كقكلو. 14

ألٌف المعنى الػٌذم يعطيػو ىػذا الٌمفػظ ىػك أٌف الٌنػداء ال يكػكف إاٌل فػي ؛ ىذا الٌمفظ فيو نظر          
األسػػماء إاٌل مػػا كغيرىػػا مػػف  ،ألٌف النػػداء يػػدخؿ عمػػى زيػػدو كعمػػرك ،كلػػيس كػػذلؾ ،ىػػذه األلفػػاظ فقػػط

كال تسػتعمؿ  ،فػي الٌنػداء أٌف ىذه األسػماء ال تكػكف إالٌ : كالمعنى الٌذم يريده ىك بيذا الٌمفظ ،استثنى
  .(3) كال غير ذلؾ مف المكاقع" ،كال خبرنا ،كال مبتدأ ،كال مفعكلة ،فبل تقع فاعمة ،في غيره

ف كاف جزءنا منو ": كقكلو. 15  : (4)" كا 

 .(5) آخر جزء : ينبغي أف يقكؿ

ذا اجتمع في: كقكلو. 16   .(6): ىذا الباب صفتاف إلى آخر البيت " كا 

أك ىػػػك الٌقيػػػاس أك  ،ىػػػك األكثػػػر: لػػػك قػػػاؿ –رحمػػػو الل  –" ىػػػذا الػػػٌذم ذكػػػره المصػػػٌنؼ           
 .(7) " ...إال في كبلـ نادر أك شذكذه: كال يجكز خبلؼ ذلؾ: لكاف أقرب مف قكلو ،األقيس

 .(8): " فإف اجتمع الٌمقب إلى آخره ": كقكلو. 17

                                                 

 .278الٌتعميقة ( 1)
 .1/181المقٌرب ( 2)
 .279الٌتعميقة ( 3)
 .1/198المقٌرب ( 4)
 .296الٌتعميقة ( 5)
 .158-257المقٌرب ( 6)
 .339الٌتعميقة ( 7)
 .1/249المقرب ( 8)
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فإٌف ما ذكره مػف الحكػـ ال يجػكز إاٌل إذا كانػا  ،الٌمقب غير المضاؼ: ينبغي أف يقكؿ             
ا مػػف جػػرم أحػػدىما عمػػى  ،مفػػرديف أٌمػػا إذا كػػاف أحػػدىما مضػػافنا فػػبل يجػػكز فيػػو إاٌل مػػا ذكػػره متقػػٌدمن

 .(1) اآلخر عطؼ بياف "

 

 

 

سأكرد بعض المكاضع الٌتي خٌطأ فييا بياء الٌديف ابف الٌنٌحاس ابف كأخيرنا : سادسنا
 : عصفكر

       .(2)إٌما أف يدؿ عمى معنى أك ال يدٌؿ " ،" إٌف الٌمفظ الٌذم ىك جزء: كقكلو في دليؿ الحصر (1
ال يككف  ،ألٌف الٌمفظ بعد فرض ككنو جزء كبلـ ؛ألٌنو ترديده في الكاقع ؛ىذا الٌترديد ليس بصحيح" 

 .(3) ..".ىذا الٌترديد فىبل يصحٌ  ،إال دااٌلن 

 .(4): أٌما الجـز فانفردت بو األفعاؿ ": كقكلو (2

كقػػد كػػاف حقٌػػو أف : .. كلػػك اقتصػػر المصػػٌنؼ فػػي إيػػراد السػػؤاؿ فػػي الجػػـز عمػػى قكلػػو."          
لكػػف منػػع مػػف ذلػػؾ إلػػى آخػػر : كأجػػاب عنػػو بقكلػػو ،يػػدخؿ فػػي االسػػـ غيػػر المنصػػرؼ إلػػى ىنػػا فقػػط

ا مسػتقيمنا ،كبلمو كػاف ينبغػي أف يبقػى سػاكننا فػي : كىػك قكلػو ،لكٌنػو زاد زيػادةن قبيحػة ،لكاف صػحيحن
 .."..كال يتكٌمؼ حممو عمى الٌنصب ،لذىاب عبلمة الخفض منو ،حاؿ الجر

 .(5) " – رحمو ا –فباف فساد ما ذكره  ،كىذا ال يجكز "...: ثـ قاؿ

مىى الن اًر  : -تعالى  –صرؼ إلى المخاطب نحك قكلو : كقكلو (3 ـٍ عى ا أىٍصبىرىىي ﴿فىمى
 (6) 

 : "ىؤالء مٌمف نتعجب منيـ ": أم      

                                                 

 .381الٌتعميقة ( 1)
 .1/46المقرب ( 2)
 .62الٌتعميقة ( 3)
 .1/79المقٌرب ( 4)
 .71الٌتعميقة ( 5)
 .1/71المقرب  175البقرة، اآلية سكرة ( 6)
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ػرؼ إلػى المخاطػب: أكالن : ألٌنػو قػاؿ؛يحتاج إلى تحريػر عبارة ،ككالـ المصٌنؼ فيو إعجاـ"...   ،صي
 .(1) ..".فيذا يكىـ الكجو األكؿ مٌما ذكرنا ،كالمخاطب غير المتعجب منو

 .(2): "ذلؾ إلى آخره " كسبب: كقكلو (4

عمػػؿ  ال يصػػمح أف يكػػكف دلػػيالن عمػػى اختصػػاص )ال( العاممػػة –رحمػػو ا  –مػػا ذكػػره المصػػٌنؼ 
ذا كػػاف كػػذلؾ  ،)ال( العاممػػة عمػػؿ )لػػيس( ػألٌف مػػا ذكػػره مػػف العمػػكـ إٌنمػػا ىػػك لػػ ؛)لػػيس( بػػالٌنكرات كا 

 .(3) فيحتاج إلى دليؿ الختصاص )ال( العاممة عمؿ )ليس( بالٌنكرة "

 : ( دقة مبلحظة ابف الٌنٌحاس لشكاىد ابف عصفكر5

قػػد استشػػيد ك  ،مػػف الٌشػػعرلشػػكاىد ابػػف عصػػفكر فػػي مقربػػو  –رحمػػو الل  –فقػػد انتبػػو ابػػف الٌنٌحػػاس 
 : المعطكؼ بالبيتك  عمى الفصؿ بيف حرؼ العطؼ

ػػػػػػػػػػػػػػػػا تراىػػػػػػػػػػػػػػػػا كشػػػػػػػػػػػػػػػػبو أرديػػػػػػػػػػػػػػػػة اؿ  يكمن

ػػػػػػػػػػػػػا أديميػػػػػػػػػػػػػا نغػػػػػػػػػػػػػبلن    (4)عصػػػػػػػػػػػػػب كيكمن
 

   
و ألنٌ  ؛عميو غير مستقيـ ما أنشده مف البيت شاىدناك  ،صحيحما ذكره مف الحكـ ": فقاؿ

بعد حرؼ العطؼ معطكؼ  "يكمنا"بؿ  ،معطكؼ أصبلن ك  ليس في البيت فصؿ ه بيف حرؼ عطؼ
 ..".المفعكؿ في تراىامعطكؼ عمى الضمير " أديميا "ك الٌذم في أكؿ البيت "يكـ"عمى 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .122الٌتعميقة ( 1)
 .1/104المقٌرب ( 2)
 .212الٌتعميقة ( 3)
 .155البيت لؤلعشى مف البحر البسيط كما في ديكانو ( 4)
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 الفصؿ الثٌاني
 مصادر ابف الٌنٌحاس في الٌتعميقة

 .العمماء الٌذيف نقؿ عنيـ (1
 المؤلفات التي استفاد منيا. (2
 المغات كالميجات. (3
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 المبحث األكؿ
 العمماء الٌذيف نقؿ عنيـ

سنحت لو فرصة ميبلده فػي القػرف  ،مطمعه  مثقؼه  عالـه -رحمو الل-اسحٌ بياء الديف ابف النٌ 
كسػػيبكيو إلػػى  ،مػػف عصػػر الخميػػؿ بػػف أحمػػدراث العممػػاء األفػػذاذ االطػػبلع عمػػى تػػ ،السػػابع اليجػػرم

 عمييا بالحجة كالبرىاف. كينقد كيردٌ  ،ص اآلراءكيتفحٌ  ،كيقتني الكتب أيقر  ؛عصره

اء اقػػدة  لمػػا يقػػرأ مػػف آر بػػؿ كانػػت القػػراءة الفاحصػػة النٌ  ،عػػابرةو  د قػػراءةو فمػػـ تكػػف قراءتػػو مجػػرٌ 
ػػػا كثقافػػػة ؛كحػػػديثيـ ىػػػؤالء العممػػػاء قػػػديميـ ككجػػػكد  ،فكجػػػكده فػػػي البيئػػػة األندلسػػػية التػػػي تقطػػػر عممن

 كشخصية يتفٌرد بيا. ،يدافع عنو ،جعمت لو رأينا ،كالٌتعصب لآلراء ،يةالٌنحك المذاىب 

ؼ عمػى المػذاىب كيتعػرٌ  ،كقارئ كتاب الٌتعميقة يجده بمثابة الٌرحمة في بنات أفكػار العممػاء
ذلؾ مدعمنا  ،كيرل مكقؼ ابف الٌنٌحاس منيا كرأيو فييا ،ة الكاحدةالقضيٌ  ية كآراء كؿ منيا فيالٌنحك 
 بلعو كسعة ثقافتو.بالحجة كاإلقناع بناءن عمى حسف اطٌ  الٌرأم

 : كاآلف سنبدأ رحمتنا في الٌتعميقة مع ابف الٌنٌحاس كنرل أىـ العمماء الٌذيف جاء ذكرىـ فييا

 : ييفالٌنحك العمماء ك  :أكالن 
 : سيبكيو (1

فقػػد  ،عنػػد الٌنحػػاة سػػكاء المتقػػدميف مػػنيـ أك المتػػأخريف مكانػػةه مرمكقػػةه -رحمػػو الل –لسػػيبكيو 
أقامكا عميو الٌشركح سكه ك رٌ فدرسكا كتابو كد ،عنايةن فائقةكأكلكىا  ،ةيٌ الٌنحك اىتمكا كثيرنا بكتابو كب رائو 

 الٌديف ابف الٌنٌحاس.كمف بيف الميتميف ب راء سيبكيو كاف العبٌلمة بياء  ،كالمؤلفات الكثيرة
متفقنا مع سيبكيو في كؿ آرائو كما نراه  ،كاف بصرم المذىب –رحمو الل  –فابف الٌنٌحاس 

ممفتنا لمٌنظر تردد اسـ سيبكيو في الٌتعميقة بشكؿ كبير مٌما يدٌؿ عمى مدل حرص ابف الٌنٌحاس 
 تناعو بيا.قعمى دراسة آراء سيبكيو كاتفاقو كا

 : التٌالي الٌنحككذلؾ عمى ( 234) ةو مائتيف كأربع كثبلثيف مر كرد اسـ سيبكيو 
52، 63، 64، 65، 69، 73، 74(2)، 76، 78، 85، 95(2)، 123، 128، 

131، 135، 146(3 )151، 154، 166، 167(5)، 168(2)، 175، 179، 182(2)، 
187، 188(3)، 189، 190(2)، 191(7)، 193، 197، 198، 201، 206(2)، 
214(2)، 224، 225، 231، 232(2)، 235(3)، 236، 243(2)، 248، 251، 252، 
253(3)، 254(2)، 255، 260، 276(2)، 278، 285، 286، 288(2)، 289، 290، 
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291(3)، 292، 293، 304(2)، 306(2)، 317، 324، 332، 339، 351، 356(2)، 
370، 371(4)، 374(3)، 375، 377(3)، 382، 385، 387، 389، 390(2)، 391، 
393، 394، 402(2)، 405(5)، 411(2)، 415(2)، 416، 417(2)، 426(2)، 429، 
430، 431، 435، 442، 443، 446، 454، 455، 460، 461، 464(2)، 467 (3)، 
469، 471(3)، 474، 475، 476، 479(2)، 484، 485، 492، 493(3)، 494، 
495، 496، 497، 498، 505، 506، 507(2)، 509، 512، 513، 514(2)، 515، 
516، 519(3)، 522، 525(2)، 526(5)، 529، 530(2)، 534، 535(4)، 536(2)، 
538، 545(2)، 548، 549، 555، 557، 561، 562، 563، 566، 568(4)، 573، 
575(2)، 576، 579(2)، 586(2)، 593(2)، 599، 600. 

 : كمف ىذه المكاضيع
  (1):في باب المبتدأ كالخبر

: -رحمو الل  –قاؿ سيبكيو  ،طاعةه ك  أمرم سمعه : أم ،طاعةه ك  سمعه  ك منو قكليـ"...
 .(2) .ما نصب بوك  ،كترؾ إظياره ،ال يستعمؿ إظيارهأشبو ذلؾ ك  صبر(ك  كالٌذم يرفع )حناف

 .(4)"؟ ىذا باب عمـ ما الكمـ ": رحمو ا -قاؿ سيبكيو (3): ككذلؾ قكلو 

فكيؼ  –رحمو الل  –يعني لمخميؿ  –قمت : -رحمو الل  –قاؿ سيبكيو "  (5): ككذلؾ قكلو
ٌنمػػا أراد ك  ،يكػػكف ىػػذا فػػإذا جعمػػت أبػػا  ،ألٌنػػو ال يجػػكز لػػؾ أف تعمػػؿ" ال" إال فػػي نكػػرة: "عمينػػا"؟ فقػػاؿا 
عمـ المخاطب أٌنو قد دخؿ فػي ىػؤالء المنكػكريف "عمػي" فػإف ك  ،حسيف لؾ أف تعمؿ "ال" ؛حسف نكرة

مثػؿ  يػـ فػي قضػيةو فإٌنمػا أراد أف ينفػي منكػكريف كمٌ  ،اسػمو "عمػي"إٌنو لـ يرد أف ينفي كٌؿ مىٍف : قمت
 .(6)"عمي" 

كمف خالؿ دراستي كتحميمي لمكقؼ ابف الٌنٌحاس مػف سػيبكيو فػي الٌتعميقػة كقفػت عمػى 
 : ما يمي

                                                 

 .175الٌتعميقة ( 1)
 .1/321الكتاب ( 2)
 .63الٌتعميقة ( 3)
 .1/12الكتاب ( 4)
 .288الٌتعميقة ( 5)
 .2/297الكتاب ( 6)
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مسألة مػف المسػائؿ  ةفي أي –رحمو الل  –لـ يخالؼ سيبكيو  –رحمو الل  –ابف الٌنٌحاس  أفٌ  -1
 ية.الٌنحك 

 : بعض أقكاؿ سيبكيو كآرائو كمف ذلؾ ةصحدلؿ عمى  –رحمو الل  –أٌف ابف الٌنٌحاس   -2

 ،اج كأبك عمي إلى أٌف )إذ ما( اسـفذىب المبرد كابف الٌسر : )إذ ما( فقد اختمؼ الٌنحاة في أصميا-أ
 حرؼ.: فرأل أٌف )إذ ما(: أٌما سيبكيو

 –" كالٌصحيح قكؿ سيبكيو : بقكلو ذلؾك ، لكٌنو صٌححو ؛ ك أخذ ابف الٌنٌحاس برأم سيبكيو 
كبقبكليا  ،ألنيا قبؿ الٌتركيب حكـ باسميتيا عمى الٌزمف الماضي دكف شيء آخر –رحمو الل 

 ،فمدلكليا باإلجماع "المجازاة": كأٌما بعد الٌتركيب ،ككقكعيا مفعكالن فييا ،نكيف كاإلضافة إليياالتٌ 
كىي إذا ريكبت غير قابمة  ،آخر فعميو البياف فمف اٌدعى ليا مدلكالن  ،كىك مف معاني الحركؼ

 (1).. ".جو الٌدعاء اسميتيا حينئذو فبل ك  ،لشيءو مف المعامبلت الٌتي كانت تقبميا قبؿ الٌتركيب
ا أٌمػ ،ككذلؾ مذىب سيبكيو في حركؼ العٌمة الٌتي في الفعؿ يكجد بيا حركػات مقػدرة فػي الٌرفػع-ب

" كيػػدٌؿ : مػػذىب سػػيبكيو فقػػاؿ –رحمػػو الل  –ابػػف الٌنٌحػػاس كقػػد رٌجػػح  ،مػػذىب ابػػف الٌسػػراج فخبلفػػو
ػػ: -رحمػػو الل  –عمػػى صػػحة مػػا ذىػػب إليػػو سػػيبكيو  كالمعػػرب  ،رؼأٌف الفعػػؿ معػػرب عمػػى مػػا قػػد عي

أك لبلسػتثقاؿ كػػ )القاضػي(  ،مف األسماء متى لـ تظير منو عبلئـ اإلعراب إٌما لمتعذر كػ )عصػا(
ا فػي  ،رفعنا كجرنا قٌدرت كلػذلؾ اكتفػى بعػض العػرب فػي الجػـز بحػذؼ الحركػة  ،األفعػاؿفكذلؾ أيضن

 .(2)كأبقى حرؼ العمة..." ،المقدرة
 : معرفة ابف الٌنٌحاس بما يرمي إليو سيبكيو كما يقصده مف أقكالو كمثاؿ ذلؾ-3

منيمػػا يفعػػػؿ  كاحػػدو  يف كػػؿٌ ذمٌػػػ" ىػػػذا بػػاب الفػػاعميف كالمفعػػكليف ال: قػػاؿ بعػػد أف أكرد ترجمػػة سػػيبكيو
ف كػػاف  ،كمػػا كػػاف نحػػك ذلػػؾ ،بفاعمػػو مثػػؿ الػػٌذم يفعػػؿ بػػو لػػـ يجمػػع فػػي الترجمػػة  –رحمػػو الل  –كا 

ٌنمػػا اكتفػى منيػػا بػػبعض  ،فػػي أكثػػر أبػكاب كتابػػو –رحمػو الل  –كمػا جػػرت عادتػػو  ،مسػائؿ البػػاب كا 
كيحتمػؿ عنػدم أف  ،أك مػف تفيػيـ المكقػؼ ،مسائؿ الباب اتكاالن عمى فيـ الباقي في نشػر المسػائؿ

مػػف  بػػؿ أعػػـٌ  ،أف يككنػػا متصػػفيف بيػػذه الصػػفة فػػي آفو كاحػػدو  ،الفػػاعميف كالمفعػػكليف: ال يريػػد بقكلػػو
أك  ،ا فػػػاعميف فقػػط أك مفعػػكليف فقػػػطكىػػك أٌنيمػػا ال يخرجػػػاف عػػف ىػػذه الٌصػػػفة بػػأف يككنػػا إٌمػػ ،ذلػػؾ

قػد  –رحمػو الل  –أك يكػكف  ،ةكيككف باقي الٌترجمة مبيننا ليذه الحالػة الثٌالثػ ،فاعميف كمفعكليف معنا
 .(3) ..".كما كاف نحك ذلؾ: اكتفى عف ذكر الباقي بقكلو

                                                 

 .2/283كشرح الكافية  2/45مف  1كالمقتضب ىامش  3/57كينظر الكتاب  443-444الٌتعميقة ( 1)
 .74كالٌتعميقة  1/23ينظر الكتاب ( 2)
 .382الٌتعميقة ك  80- 1/73ينظر الكتاب ( 3)
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 : ابف عمركف (2
تردد ذكر الٌشين محمد بف محمد بف جماؿ الديف بف عمركف في ثنايػا الٌتعميقػة فػي العديػد 

ابػف "شػيخنا أك شػيخي أك محمػد أك : بػذكره بػأف يقػكؿ -رحمػو الل –مف المرات فكاف ابف الٌنٌحاس 
كذلػػؾ عمػػى الٌنحػػك التٌػػالي فػػي  مػػرة (117)سػػبع عشػػرة مػػرةو ك  مائػػة: عمػػركف فكػػاف مجمػػكع المػػرات

 : الٌصفحات
  81، 136، 146، 147 (3)، 148، 150، 163، 167، 168، 174، 175، 188، 

189، 214، 276، 289، 290، 316(2)، 317، 318(2)، 319، 320، 321، 324، 
339، 362(2)، 377، 385، 386(2)، 387، 391، 402، 407، 411، 412(2)، 
413، 416، 439، 450(4)، 511، 525، 526(4)، 533(2)، 553(3)، 557، 561، 
563، 564، 565، 566، 573، 574. 

 : كمف أمثمة ذلؾ
كال يمػػػـز مػػػف انتفػػػاء المقٌيػػػد انتفػػػاء المطمػػػؽ فػػػبل  –رحمػػػو الل  –قػػػاؿ شػػػيخنا  .. ثػػػـٌ ." - 1

يعطي حينئذو مراد الٌشاعر مف حيث يصير المعنى أٌنو  لك سعى ألدنػى معيشػة لكفػاه القميػؿ مقٌيػدنا 
كتػرؾ  ،طمبػو ءعى ألدنػى معيشػة لكفػاه القميػؿ سػكابػؿ مػراده أٌنػو لػك  سػ ،كلػيس مػراده ،لعدـ الٌطمػب

لػػك نصػػبت : -رحمػػو الل  –قػػكؿ سػػيبكيو  يحتمػػؿ أف يكػػكف سػػرٌ  –رحمػػو الل  –قػػاؿ شػػيخنا  ،طمبػػو
 .(1)..".لفسد المعنى
 ،أٌما البصريكف فذكر الٌنحاة مػنيـ أدلػةن كثيػرةك : –رحمو الل  –.. قاؿ ابف عمركف ." - 2

 –رحمػػو الل -أجػكد مػا قيػؿ فييػػا مػاذكره شػيخنا جمػاؿ الػٌديف ابػف عمػركف ك  ،ال تسػمـ عنػد الٌتحقيػؽ
بػػػػيف بػػػػاقي ك  ،بػػػػيف الفاعػػػػؿ مشػػػػاركة ال تكجػػػػد بػػػػيف الفاعػػػػؿك  ،" إٌف بػػػػيف المفعػػػػكؿ المصػػػػرح: ىػػػػكك 

فكػػػذلؾ مػػػع كجػػػكد مػػػا شػػػاركو ىػػػذه  ،فكمػػػا أٌف مػػػع كجػػػكب الفاعػػػؿ ال يقػػػكـ غيػػػره مقامػػػو ،الفضػػػبلت
 .(2)المشاركة ال يقـك غيره مقاـ الفاعؿ"

طرافيػػػؿ(األعجمػػػي عمػػػى ضػػػربيف جػػػنس كػػػػ ): .. محمػػػد."  - 3 فيجػػػرم مجػػػرل  ،إبػػػرايـ كا 
أحالتػو طبيعػة العربػي فػي رجػؿ كالٌرجػؿ  ،فكا فيو بدخكؿ األلػؼ كالػبلـ عميػويـ لٌما تصرٌ ألنٌ  ؛العربي

مىٍف شٌدد : "أجٌر" ففيو لغتافػ فإذا سميت ب ،ى صار بمنزلة رجؿ كغبلـ عمى األصح في القكافيحتٌ 

                                                 

 .387-386الٌتعميقة ( 1)
 .الٌتعميقة 1339ك 136-3/1338ينظر ارتشاؼ الضرب ( 2)
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ألٌنو يككف مع كزف الفعؿ  ؛خٌفؼ الٌراء لـ يصرؼ كمىفٍ  ،ألٌنو ليس فيو سكل الٌتعريؼ ؛رؼالٌراء صى 
 .(1) .. ".)أقبؿ( كفيو الٌتعريؼ: نحك

بالٌذكر ىك أٌف ابػف الٌنٌحػاس نقػؿ عػف شػيخو ابػف عمػركف الكثيػر مػف كتابػو "  شػرح  كما آراه جديرنا
 – كمػا يحسػب البػف الٌنٌحػاس ،فؿ " فكانت ىذه الٌنقكؿ بمثابة الٌتعريؼ بشخصية ابف عمرك المفصٌ 

أٌف نقمػػو مػػف ىػػذا المؤلٌػػؼ الػػٌذم يعتبػػر فػػي عػػداد المفقػػكد إحيػػاءن لكجػػكده بػػذكره مسػػائؿ  –رحمػػو الل 
 كآراء ابف عمركف فيو.

بػاب " مػا جػرل : كأجكد مػا أخػذه ابػف الٌنٌحػاس  مػف ابػف عمػركف فػي كتػاب شػرح المفٌصػؿ
ر الػػٌذم يعٌبػػ: البػػاب ىػػك ىػػذا -رحمػػو الل –يقػػكؿ ابػػف الٌنٌحػػاس  (2)مػػف األسػػماء إلػػى آخػػر الٌترجمػػة "

 وكىػػذا البػػاب قػػد أتقنػػ ،(كيسػػميو الككفيػػكف بػػاب )مػػا ال يجػػرم ،الٌنحػػاة ببػػاب )مػػا ال ينصػػرؼ(عنػػو 
إتقاننػػا  فػػي " شػػرح المفٌصػػؿ " –رحمػػو الل -شػػيخنا اإلمػػاـ المرحػػكـ جمػػاؿ الػػٌديف محمػػد بػػف عمػػركف

 .جاكز الحد
 ،ميف أجمعػيفالمتقػدٌ  –ره مػع تػأخٌ  –إٌنػو سػبؽ فيػو : كلكال خكؼ الٌنسبة إلى الٌتعصب لقمػت

ذ أكافؽ عميو بأنٌ   –كألفػاظ مػا ذكػر مػف كػبلـ صػاحب المفٌصػؿ  ،مصداؽ ما قمػت فػاذكره بمفظػو وكا 
عػٌدت  ،فػإذا فرغػت مػف إيػراده برمتػو ،ر شيئنا مف ألفاظوال أزيد لفظنا كال أنقص ال أغيٌ  –رحمو الل 

كال أذكػػػر دلػػػيبلن كال  ،ي التٌبيػػػيف فػػػي ألفاظػػػوفػػػذكرت مػػػا ينبغػػػ ،-رحمػػػو الل  –ؼ إلػػػى كػػػبلـ المصػػػنِّ 
 .    (3)ة اكتفاءن بما تقٌدـ في كبلـ شيخي رحمو اللإيضاح عمٌ 

 فينا نرل حصيمة ما نقمو ابف الٌنٌحاس عف شيخو ابف عمركف زاد عمى مائة صفحة في تعميقتو.
ىذا : يعطؼ بيا في الجمؿ كالكاك "حٌتى"في قكليـ إٌف  –رحمو الل  –قاؿ شيخنا : ككذلؾ

 . (4)"كيطكؿ الكقت بذكره –شرح المفٌصؿ عمييـ بما ذكره في  رد  أك  كبلـ غير محقؽو 
مزيػد احتػراـو لشػيخو ك  ،أخيرنا بقي أف أقكؿ أٌنو برغـ ما أبداه ابػف الٌنٌحػاس مػف كثيػر حفػاكةو ك 

نقػػد ابػػف عمػػركف لمٌزمخشػػرم فػػي تخريجػػو الٌشػػاىد : ىػػكك  ابػػف عمػػركف إاٌل أٌنػػو نقػػده فػػي مػػكطفو كاحػػدو 
أتػػراه يظػػف أٌف العػػرب كانػػت تعػػرؼ أكضػػاع : رحمػػو الل –قػػاؿ شػػيخنا : بقكلػػو ،(5)عمػػى الٌضػػركرة 

بػػؿ يجػػب  ،فكيػػؼ يحمػػؿ عمػػى الٌضػػركرة ،غيػػر ذلػػؾك  ،البػػدؿك  مػػف الكصػػؼ –رحميػػـ الل  –الٌنحػػاة 
                                                 

 .500الٌتعميقة ( 1)
 .450عميقة التٌ ( 2)
 .نفس المصدر كنفس الصفحة( 3)
 .189الٌتعميقة ( 4)
لؤلغمػب العجمػػي كىػك مػػف  الشػاىد ىػك: جاريػػة مػف قػػيس بػف ثعمبػػة كريمػة أخكاليػػا كالعصػبة، البيػػت مػف الرجػػز( 5)

 .3/506شكاىد الكتاب 
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ا حمػؿ إال إذا عجػز عػف  ،ال يعػدؿ إلػى الٌضػركرةك  ،عميػو عمى الٌنحػكم أٌنػو إذا كجػد محمػبلن صػحيحن
رٌجػػح جانػػب الكصػػؼ بػػأفٌ  ك  ،أك عطػػؼ  البيػػاف أٍكلػػى لعػػدـ الٌضػػركرة ،حممػػو عمػػى البػػدؿك  ،غيرىػػا

 .(1)"ىذا ابف زيد مقبؿ" : كقكلنا ،يدفعو كثرة استعمالو غير صفةك  ،الغالب استعماؿ الٌصفة
مناقشػتو ك  مػف تخػريج البيػت –رحمػو الل  –ما ذكره شيخنا : أٌما رٌد ابف الٌنٌحاس عميو فيك

 –رحمػو الل  –لكػف عنػدم فػي قكلػو  ،ال معػدؿ عنػوك  ،في غايػة الحسػف –رحمو الل  –لمٌزمخشرم 
: فػإٌف  الٌزمخشػرم ؛تجرم عميو أحكاـ البدؿ نظرك  ،أف العرب ال تعرؼ أكضاع الٌنحاة مف كصؼ

تجرم عميو أحكػاـ ك  ،ال ىذا بدؿك  ،الٌصفةتجرم عميو أحكاـ ك  ،ىذا كصؼ: لـ يرى أٌف العرب تقكؿ
يعاممػػػو معاممػػػة مػػػا ك  ،الػػػٌذم يعٌبػػػر عنػػػو الٌنحػػػاة بالٌصػػػفة ،بػػػؿ يعتقػػػد فػػػي ىػػػذا حكػػػـ  المعنػػػى ،البػػػدؿ

يعاممػو مػا يقتضػي ك  ،يعتقػد فػي ىػذا المعنػى الػٌذم يعٌبػر عنػو الٌنحػاة بالبػدؿك  ،يقتضيو ذلػؾ المعنػى
                                                                                                                                                                                   .(2)أف تعٌبر عف تمؾ المعاني ىذه فبل أٌما ك  ،ىذا ما ال يشاد فيو أحد ،ذلؾ المعنى

 : الٌزمخشرم (3
 : ( كىي عمى الٌنحك التٌالي60)كقد كرد ذكره في الٌتعميقة ستيف مرةن  

51، 53، 56، 118(2)، 146(2)، 147، 168، 187(2)، 190، 193(2)، 203، 237، 
243، 244، 257، 276، 288، 290، 297(2)، 298، 303، 317، 318، 319، 321، 
344 (2)، 373، 377، 413، 414، 419، 433، 450، 464، 467(4)، 490، 
494(2)، 498، 504(2)، 510، 517، 530، 538، 561، 573(2)، 574(2)، 575. 

 : كمثاؿ ذلؾ
فسػػػٌمكا  ،كقػػػد أجػػػركا المعػػػاني فػػػي ذلػػػؾ مجػػػرل األعيػػػاف-رحمػػػو الل-قػػػاؿ الٌزمخشػػػرم - 1

 .(4)ذ(3)الٌتسبيح بػ " سبحاف "
 ،االبتػػداء بػػ "كػػأٌف" فػي تشػبييو –رحمػػو الل -الٌزمخشػرمك إلػى ذلػؾ يشػػير كػبلـ  ..." - 2

فكػػذلؾ االبتػػداء لٌمػػا اقتضػػاىما  ،كانػػت عاممػػة فػػي الجػػزءيف ،مشػػبينا بػػوك  ،أٌنيػػا لٌمػػا اقتضػػت مشػػبيناك 
  .(6()5)المبتدأ يعمبلف في الخبر"ك  ىكك  ،أٌف االبتداء عامؿ في المبتدأ: منياك  ،عمؿ فييما

                                                 

 .574الٌتعميقة ( 1)
 .574الٌتعميقة ( 2)
 .10 المفصؿ( 3)
 .56الٌتعميقة ( 4)
 .24 المفصؿ( 5)
 .146الٌتعميقة ( 6)
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 : كىما ( مرةن 58كرد ذكر عالميف اثنيف كؿٍّ منيما ثمافو كخمسيف ) (4

 : كقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك التٌالي: الفرٌاء - أ
64، 89، 91، 92، 103، 115، 132(2)، 138، 145(3)، 162، 165(2)، 169(4)، 

170(3)، 171، 172، 177، 190، 191(2)، 223، 280، 374 381، 389، 390، 
391(6)، 392، 402، 407، 416، 420، 426(3)، 431، 444، 514، 539، 542، 
543، 552، 553، 571، 579. 

 (1): كمثاؿ ذلؾ
انتيػكا : كأٌنػو قػاؿك  ،صػفة لمصػدر محػذكؼ: عمػى أٌنػو –رحمو الل  –ك حممو الفٌراء  - 1

اسػتدٌؿ ك  ،أفضؿك  خيرنا لكـ: نحك ،قاؿ إٌف ىذا الحذؼ لـ يأًت إاٌل فيما كاف أفعؿك  ،انتياء خير لكـ
فػػإذا ىػػك ىػػك الػػٌذم  ،تريػػد االتقػػاء خيػػره لػػؾ ،خيػػره لػػؾ الفػػٌراء عمػػى مػػا ذكػػر بأٌنػػؾ تقػػكؿ اتػػًؽ الل ىػػك

يرتفع بو "خيرنا" 
(2). 

عمى االتباع في قكلو  أجاز الفٌراء الٌنصب في كؿٍّ ك : -رحمو الل  –قكؿ ابف الٌنٌحاس :  - 2
 .(5) (4)لك قرئ بو (3)تعالى

 : كقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك التٌالي: األخفش - ب

95(2)، 124، 135(2)، 136، 152، 163(3)، 166، 167، 168، 180، 190، 356، 
357، 361(2)، 368، 375(2)، 376، 377(3)، 378، 428، 454، 468، 469، 
471، 477، 480، 489(2)، 492(3)، 497، 499(2)، 508، 512، 513(2)، 515، 
525، 531، 535(2)، 572، 576، 579(3)، 590، 593. 

 (6): كمثاؿ ذلؾ
رحمػو الل  –فمذىب سػيبكيو  ،اختمؼ الٌنحاة فييا ،...أٌف مسألة العطؼ عمى عامميف اعمـ..."

ػػٍف تبعػػوك  –  –رحمػػو الل  –ذىػػب األخفػػش ك  ،إلػػى االمتنػػاع جػػكاز العطػػؼ عمػػى عػػامميف مطمقنػػا: مى
                                                 

 .416التعميقة ( 1)
 .1/296ينظر معاني القرآف لمفٌراء ( 2)
 .48"إٌنا كؿ  فييا" سكرة غافر آية ( 3)
 .374التعميقة ( 4)
 .3/10ينظر معاني القرآف ( 5)
 .356الٌتعميقة ( 6)
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 .(1) .. ".غيرىـ إلى جكازهك  تابعو جماعةه مف الككفييفك 

 : ( كىي عمى الٌنحك التٌالي53) كخمسيف مرةن كقد كرد ذكره في الٌتعميقة ثبلث : الكسائي  (5

81(2)، 84، 89، 91، 92، 110، 111، 115، 116، 121، 131، 132(2)، 145، 
146، 162(3)، 165، 170(4)، 171، 172(3)، 190(2)، 191(2)، 223، 228، 
320، 389، 390، 391 (3)، 392، 402(2)، 405(3)، 416، 419، 476، 496، 
518، 571، 592. 

 (2): مسألة تنازع عامميف متفقيف معمكالن كاحدنا: كمثاؿ ذلؾ (6
ٍف تبعوك  –رحمو الل  –مذىب سيبكيو : .. ففي ىذه المسألة ثبلثة مذاىب." جكاز إعماؿ أييمػا : مى

ػػٍف تبعػػوك  –رحمػػو الل  –مػػذىب الكسػػائي ك  ،اختيػػار إعمػػاؿ الثٌػػانيك  ،شػػئت جػػكاز إعمػػاؿ أييمػػا : مى
أف العػػامميف معػػا عػػامبلف فػػي ىػػذا : -رحمػػو الل  –مػػذىب الفػػٌراء ك  ،اختيػػار إعمػػاؿ األكؿك  شػػئت

 .(3)...ال إضمارك  ال حذؼ عنده في مثؿ ىذه المسألةك  ،المعمكؿ الكاحد

 : أبك عمي الفارسي (7

 : ( كىي عمى الٌنحك التٌالي52) كقد كرد ذكره في الٌتعميقة اثنتيف كخمسيف مرةن 

63، 78، 99، 118(3)، 125، 128، 131، 134، 143، 154، 179، 189، 197، 
214، 237، 252، 269، 280، 285، 297، 303، 310(2)، 346، 354(2)، 355، 
362(3)، 379، 386، 419، 443، 450، 463، 468، 476، 477، 484، 492، 
493(3)، 502، 507، 508، 530، 542، 572 

 : في مسألة –رحمو ا  –قاؿ أبك عمي : (4)كمثاؿ ذلؾ 
ػػػػػػافي ديكنىػػػػػػوك  فىأٍضػػػػػػحىى رىاسى  لىػػػػػػٍك كىانىػػػػػػٍت خي

بىػػػػػػا   ػػػػػػافى الس ػػػػػػكًؽ أىٍك ًىػػػػػػيى أىٍقرى رىآىىػػػػػػا مىكى
(5)

 

   

                                                 

كشػرح  3/27المفصػؿ كشػرح  4/195كالمقتضػب  3/378كشػرح التسػييؿ البػف مالػؾ  2/69ينظر األصكؿ ( 1)
 .1/256جمؿ الزجاجي 

  .2/166ك شرح التسييؿ البف مالؾ 2/160كمعاني القرآف لمفراء  79ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 2)
 .389 الٌتعميقة( 3)
 .362الٌتعميقة ( 4)
 .1/383كالكامؿ  7/50البيت لعبد الل بف الزبير األسدم كىك مف البحر الطكيؿ كمف شكاىد الخزانة ( 5)
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لـ  ،فإذا كاف أقرب بمنزلة قريب ،ال تدخؿ فصبلن في قكؿ أصحابنا قبؿ نكرة(")ىي
ذا لـ تكف فصبلن كاف )أكك  ،ىي( فصبلن )تكف  : (1)عطفنا عمى عامميف " (ا 

 : ( كىي عمى الٌنحك التٌالي26) كعشريف مرةن  الٌتعميقة ستو كقد كرد ذكر ق في : الخميؿ

52، 123، 233(2)، 276(2)، 277، 288(2)، 332، 370، 417، 426(2)، 438، 
442، 460، 476، 484، 493، 496، 498، 506، 535، 552، 600 

 : كمثاؿ ذلؾ

ٍف تبعػو إلػى  ،-رحمو الل -فذىب الخميؿ ،.(2) كالككفيكف فيو ،اختمؼ الخميؿ كمىٍف معو كمى
 .فبل مكضع لو حينئذو مف اإلعراب ؛عمى صكرة الٌضمير المرفكع حرؼه  "الفصؿأٌف "

 ،لػو ألٌنػو تأكيػده  ؛كمكضػعو مػف اإلعػراب كػإعراب )مػا( قبمػو ،كذىب الككفيكف إلى أنو اسـ
 ألٌف الٌمفظػػي إعػػادة المفػػظ ؛كيػػد لفظػػي كال معنػػكمأٌنػػو لػػيس بتأكيبطػػؿ ككنػػو تأكيػػد عمػػى مػػا ذكػػركا 

فبطػؿ  ،كليس ىػذا كاحػدنا منيػا ،كالمعنكم منحصر في تمؾ الٌتسعة كتكابعيا ،كليس ىذا منو ،بعينو
 .(3)ككنو تأكيدنا عمى ما ذكركا

 : ( في الٌتعميقة كىما24) كعشريف مرةن  اكقد كرد ذكر عالميف اثنيف كؿٍّ منيما أربعن  (8

 : كقد كرد ذكره عمى الٌنحك التٌالي: أبك العباس المبرد - أ
124، 173، 193، 223، 228، 236، 243(2)، 260، 386، 398(2)، 406، 431، 
443، 446، 468(2)، 487، 497، 521، 555، 557(2). 

كػػاف يػػكنس يجػػرم الحكايػػة فػػي جميػػع : -رحمػػو الل  –فػػي المقتضػػب لممبػػرد  ك"...: كمثػػاؿ ذلػػؾ
 .(4) "...لـ يحًؾ ذلؾ سيبكيوك  ،باب األعبلـ كاحدك  يرل بأٌنياك  ،المعارؼ

 : السيرافي - ب
 : كمثاؿ ذكره في الٌتعميقة

                                                 

 .246ينظر إيضاح الشعر ( 1)
 .2/300كالتذييؿ كالتكميؿ  567ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 2)
 .233 الٌتعميقة( 3)
 .2/309كينظر المقتضب  557الٌتعميقة ( 4)
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147، 187، 188، 223، 235، 239، 252، 298، 370(2)، 371، 409، 411، 416، 
459، 479، 492، 494، 505، 521، 569، 580، 586، 587. 

  (1): كنصب ما بعده: قكلو

ػػا أمػػسيو " ىػػذا معط: لةأمثػػاؿ المسػػ ػػا  معطيػػا كىػػذاف ،زيػػدو درىمن الفاعػػؿ ىنػػا ال  فاسػػـ ،مػػسأزيػػدو درىمن
ػا أمػس " ،يعمؿ لككنو لمماضي كلػـ يقػؿ  ،فبل يككف ناصبنا لمثاني بفعػؿ مقػٌدر تقػديره " يعطيػو درىمن

 .(2) .. ".-رحمو الل-الٌسيرافيإاٌل أحده بأٌنو نصب الثٌاني مع ككنو لممضي 

 :ابف الٌسراج (9
 : ( كىي عمى الٌنحك التٌالي20) كقد كرد ذكره في الٌتعميقة عشريف مرةن 

73، 74، 781، 99، 103، 112، 148، 198، 224، 357، 443، 464، 477، 
494(2)، 499، 507، 516، 530، 548. 

ا أيفتػي بفعميػة )لػيس( تقميػدنا أنػ: قػاؿ -رحمػو الل-ابػف الٌسػراج كػذلؾ نيقػؿ عػف ك  ..."(3): كمثاؿ ذلػؾ
  .(4) منذ زمفو طكيؿ "

 ":ابف يعيش -( 10

 : ( كىي عمى الٌنحك التٌالي19في الٌتعميقة )كقد كرد ذكره تسع عشرة مرة 

187، 224، 243، 244، 427، 477، 500، 511، 516، 565(2)، 566(2)، 570، 
571، 579(3)، 580. 

ف كانػت قػد كردت ك  ،أٌمػا  "أيفػة "بتػاء التٌأنيػث فػبل أعرفيػاك  ": قػاؿ ابػف يعػيشك  ...: .(5)كمثاؿ ذلؾ ا 
ف كػػاف القيػػاس ال يأباىػػاك  ،فمػػا أقٌميػػا : فيقػػاؿ ،ألٌنػػو إذا جػػاز أف يػػدخميا ألػػؼ التٌأنيػػث ؛كػػٌؿ اإلبػػاء ا 

                                                 

 .1/124المقرب ( 1)
 .239-2328الٌتعميقة ( 2)
 .168التعميقة ( 3)
ف كانػػت ال تتصػػٌرؼ ( لػػيس)فأٌمػػاكمػػا جػػاء فػػي األصػػكؿ ىػػك:  1/82ينظػػر األصػػكؿ ( 4) فالػػدليؿ عمػػى أنيػػا فعػػؿ كا 

 .( ضربنا)كػ( ك)لسنا( ضربتما)كػ( ك)لستما( ضربتي )كما تقكؿ:( لستي )تصٌرؼ الفعؿ قكلؾ:
 .244الٌتعميقة ( 5)
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 .(1)ال فرؽ بينيما "  ،"أفى" جاز أف يدخميا تاؤه

 : ( في الٌتعميقة كىما16) كقد كرد ذكر عالميف ست عشرة مرةن  - 11 (10

 : كقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك التٌالي: ابف خركؼ - أ

188، 189، 198، 286، 311، 346، 386، 416، 464، 477، 499، 501، 505، 
512، 519، 581. 

 : كمثاؿ ذلؾ

قػػكؿ : قػػاؿ ابػػف خػػركؼك  ،ألٌنيػػا غيػػر معمكمػػة ؛التشػػتؽك  األسػػماء األعجميػػة ال تػػكزف: مسػػألة... ك "
  .(2) بؿ تكزف أقٌميا " ،ال تكزف فاسد: ابف بابشاد

 ،231 ،188 ،176 ،127 ،88 ،82 ،64: كقػػػد كرد ذكػػػره عمػػػى الٌنحػػػك التٌػػػالي: ابػػػف جنػػػي - ب
237، 274، 355(2)، 393، 426، 449، 472، 493. 

 (3): كمثاؿ ذلؾ

الٌسػػككف ييػػرب منيػػا إلػػى كػػٌؿ منيمػػا فيمػػا ىػػك أثقػػؿ نحػػك قكلػػؾ فػػي جمػػع ك  أٌف الفتحػػة: الٌرابػػع... ك "
فػػػات: )غيرفػػػة ـٌ ييػػػرب منػػػو إلػػػى الفتحػػػة فتقػػػكؿ ،بالٌضػػػـ (غيري فػػػات( أك إلػػػى الٌسػػػككف فتقػػػكؿ: ثػػػ : )غيرى

رحمػػو  –قػػد ذكػر نػٌص ذلػؾ اإلمػػاـ ابػف جنػي ك ،  كفػى بػذلؾ دلػػيبلن عمػى خفػة الفتحػةك  ...)غيٍرفػات(
 .  (4) في باب ذكر العربية أكبلمية  ىي أـ فقيية  ؟مف كتاب الخصائص "-الل 

 : ابف الحاجب - 12

 ،(2)361 ،347 ،323: عمػػػى الٌنحػػػك التٌػػػاليكىػػػي  ،أربػػػع عشػػػرة مػػػرةن كقػػػد كرد ذكػػػره فػػػي الٌتعميقػػػة 
362(2)، 366، 450، 479(2)، 517، 530، 554، 555. 

 : ( كىي عمى الٌنحك التٌالي13) كقد كرد ذكره في الٌتعميقة ثبلث عشرة مرةن : الٌزجاج - 13 (11

                                                 

 .4/70ينظر شرح المفصؿ البف يعيش ( 1)
 .501الٌتعميقة ( 2)
 .539الٌتعميقة ( 3)
 .1/59ينظر الخصائص ( 4)
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147، 223، 301، 373، 483، 486، 491(4)، 495، 497، 498، 504، 505، 
538(2.) 

( كىػي عمػى 12) الٌتعميقػة اثنتػي عشػرة مػرةن كقػد كرد ذكػره فػي : عبػد القػادر الجرجػاني - 14 (12
 : الٌنحك التٌالي

63، 72، 148، 151، 193، 346، 361، 579. 

 : ( كىـ11) كرد ذكر ثالثة عمماء كؿٍّ منيـ إحدل عشرة مرةن  - 15 (13

 : المازني - أ

 : كقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك التٌالي

99، 260، 275، 277، 375، 401، 454، 513(2)، 586(2.) 
 : ىشاـ - ب

 : كقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك التٌالي

81(2)، 157، 162(3)، 164، 170(3)، 172. 

 : الٌرماني - ت

 : ( كىي عمى الٌنحك التٌالي12) كقد كرد ذكره في الٌتعميقة اثنتي عشرة مرةن 

158، 159، 188، 299، 301، 410، 411، 471، 494، 498، 513. 

 :ىك ابف بابشاذ كرد ذكره في الٌتعميقة عشر مراتو  عالـه كاحده  - 16   (14

 : كقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك التٌالي 

189، 468، 475، 498، 499(2)، 500، 501، 505، 506 
 : كىـ كرد ذكر ثالثة عمماء في الٌتعميقة تسع مراتو  - 17   (15

 : الجزكلي - أ

 : كقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك التٌالي

89، 150، 439، 440، 448(3)، 451، 530، 538. 
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 : الٌسخاكم - ب

 : كقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك التٌالي

244، 316، 325، 477، 482، 491(2)، 519، 569. 

 : الجكىرم - ت

 : كقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك التٌالي

63، 207، 226، 464، 497، 537، 544، 555(2.) 
 : كىـ ذكر أربعة عمماء كؿٍّ منيـ ثماني مراتو كرد كقد  - 18 (16

 : ابف الٌدٌىاف - أ

 : كقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك التٌالي

81، 145، 173(3)، 387، 402، 406. 
 : ابف مالؾ - ب

 ،530 ،442 ،406 ،215 ،169 ،115: كقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك التٌالي
533(2.) 

 : بف برىافا - ت

 ،(2)502 ،487 ،477 ،472 ،460: ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك التٌاليكقد كرد 
504، 508. 

 : يكنس - ث

 (.4)561 ،557 ،535 ،529 ،282: كقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك التٌالي
 : في الٌتعميقة كىك كرد ذكر عالـو كاحدو سبع مراتو  - 19  (17

 : ابف الخٌشاب

 : مرات كىي عمى الٌنحك التٌالي كقد كرد ذكره في الٌتعميقة  سبع

63، 174، 293، 354، 501، 514، 544. 

 : كىما كرد ذكر عالميف كؿ منيما ست مراتو  - 20  (18
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 : ابف األنبارم - أ

 .244 ،221 ،(2)92 ،91 ،89: كقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك التٌالي
 (1): لٌنٌحاسبف اا - ب

 .601 ،376 ،316 ،303 ،147 ،145: التٌاليكقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك 
 : أربع مرات في الٌتعميقة كىـ ـ فقد كرد ذكرى ،مف العمماء التٌالية أسماؤىـ ا كؿ  أمٌ  - 21 (19

 : الحريرم - أ

 .590 ،589 ،482 ،51: كقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك التٌالي

 : اجيجٌ الزٌ  - ب

 (.2)538 ،373 ،301: التٌاليكقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك 
 : الٌشمكبييف - ت

 (.2)448 ،215 ،89: كقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك التٌالي

 : ثعمب - ث

 .544 ،430 ،325 ،115: كقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك التٌالي
 : ابف معطً  - ج

 .406 ،401 ،138 ،92: كقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك التٌالي

 :سيدةابف  - ح

 .554 ،245 ،244 ،226: كقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك التٌالي 

 : في الٌتعميقة كىك كرد ذكر عالـو كاحدو ثالث مراتو  - 22 (20

 : ابف القطاع

 .538 ،482 ،244: كقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك التٌالي

                                                 

صػػاحب الٌتعميقػػة كىػػذا دليػػؿ عمػػى أٌنػػو أممػػى الٌتعميقػػة إمػػبلءن كلػػـ يكتبيػػا بخطػػو.، سػػبؽ الترجمػػة لػػو فػػي التمييػػد ( 1)
 مف البحث. 30ص
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 : كىـ ،الٌتعميقةعمماء كؿٍّ منيـ مرتيف في ثمانية كما كرد ذكر  - 23 (21

 : شاذابف الب - أ

 .318 ،175: كقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك التٌالي

 : خمؼ األحمر - ب

 .482 ،81: كقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك التٌالي

 : الجرمي - ت

 .431 ،124: كقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك التٌالي
 : الكاحدم - ث

 .366 ،150: عمى الٌنحك التٌاليكقد كرد ذكره في الٌتعميقة 
 : ابف الٌشجرم - ج

 .213 ،115: كقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك التٌالي

 : ابف خيركف - ح

 (.2)168: كقد كرد ذكره في الٌتعميقة عمى الٌنحك التٌالي

 أبك طالب العبدم  -ط - خ

 : أما العمماء التٌالية أسماؤىـ فقد كرد ذكرىـ في الٌتعميقة مرةن كاحدة كىـ
 .223ص  األبدم -1
 .254ص  األخفش الكبير-2
 .244 ص األزىرم-3
  .553ص األصمعي -4
 .354صابف بري-5
 .223ص أبك الجراح العقيمي-6
 .366ص  أبك حاتـ السجتاني-7
 .284ص ابف الخباز-8
 .343ص داكد الظاىرم-9

 .514ص  ابف درستكيو-10
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 .  414ص  ابف دريد-11
 .189ص  الٌربعي-12
 .496ص   زيد بف حراـأبك -13
 .81ص  سعداف أبك الفتح-14
 .579ص  الٌشاطبي -15
 .129ص  الٌطبرم-16
 .354ص  أبك طالب العبدم-17
  .129ص  أبك العالية-18
 .240ص  أبك عبيد البكرم-19
 .131ص  القصرم-20
  .65ص  قطرب -21
 .325ص ابف القكطية -22
 .554ص  المبمي-23
  .415ص  الميداني-24
 .423ص  الٌندل أبك-25
 .244ص  ابف كاٌلد-26

ذىػػػػب : كقػػػػد يأخػػػػذ مػػػػف العممػػػػاء دكف اإلشػػػػارة إلػػػػى أسػػػػمائيـ مسػػػػتعمبلن بعػػػػض العبػػػػارات مثػػػػؿ
مػػػػذىب  ،اتفػػػػؽ الٌنػػػػاس ،مػػػػف العممػػػػاء قػػػػاؿ جماعػػػػةه  ،اختمػػػػؼ الٌنحػػػػاة ،ذىػػػػب الككفيػػػػكف ،البصػػػػريكف
 ،المتػػػأخريف رأم ،بعػػػض المصػػػنفيف ،بعػػػض المحققػػػيف ،جماعػػػة مػػػف المغاربػػػة ،عنػػػدنا ،أصػػػحابنا
 المشارقة.

 : كمف أمثمة ذلؾ
ا (1   (1): قكلو الكالـ اصطالحن

كالعطاء فإٌنو اسـ  ،(2)كليس بمصدر ،"... كذىب البصريكف إلى أٌنو اسـ لممصدر
 . (3) ."كسبحاف اسـ لمتسبيح.. ،لئلعطاء

                                                 

 .1/45المقرب ( 1)
 23 – 2/22كشػرح الجمػؿ البػف عصػفكر  1/23كالتػذييؿ كالتكميػؿ  1/21ينظر شرح المفصػؿ البػف يعػيش ( 2)

 .144-1/143كتمييد القكاعد 
 .55التعميقة ( 3)
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 (1): اختمؼ الٌنحاة في "لكٌف"  (2

رحميـ  –كذىب الككفيكف  ،البٌلـ معياإلى امتناع دخكؿ  –رحميـ الل  –فذىب البصريكف 
إذ كانت  ،أٌف معنى لكٌف يناقض معنى البٌلـ: حجة األكليف ،إلى جكاز دخكؿ البٌلـ معيا –الل 

كالبٌلـ تقطع ما بعدىا عما قبميا إذ كانت  ،لكٌف نقيض تعٌمؽ الثٌاني عنيا بما قبميا عمى ما تقٌدـ
 .(2)مف أدكات الٌصدكر

 : (3) الفعؿا إالٌ كقكلو أداة ال يميي  (3
 (4)كأدكات الٌشرط كىؿ مف أدكات االستفياـ نحك ذلؾ  ،يريد بو مثؿ أدكات الٌتحضيض

ٍف زيدنا ضربتو ،" لكال زيدنا ضربتو: نحك  كىؿ زيدنا ضربتو في الشعر. ،كا 
في  –رحميـ الل  –ف يخبلفنا لمككفي ، الفعؿ عندنافإٌف أدكات الٌتحضيض ال يمييا إالٌ 

ا أدكات الٌشرط ال يمييا إالٌ  تجكيزىـ ا  ، الفعؿ عندناكقكع المبتدأ بعدىا ككذلؾ أيضن خبلفنا ليـ أيضن
 .(5) في تجكيزىـ كقكع المبتدأ بعدىا

 : (6)كاختمؼ الٌناس في رافع الفاعؿ ماذا؟   (4
 ،أك ما قاـ مقامو ،افع لو ما أسند إليو مف الفعؿالرٌ : فذىب المحققكف مف الٌنحاة إلى أفٌ 

الفاعؿ يرتفع بإحداث الفعؿ نحك " : مف الككفييف أفٌ  مذىب طائفةو : مف المغاربة أفٌ  جماعةه كنقؿ 
 .(7)..".قاـ زيد

 : (8)لى مف إقامة غيره أكٍ  إٌف إقامة المصدر المختٌص : كقكلو  (5
 ،كليس فييا مفعكؿ مصرح ،المسألة كىك ما إذا اجتمع معؾ فضبلت يجكز إقامتيا "

برحجاف ": كمنيـ مىٍف قاؿ ،"يجكز إقامة أٌييا شئت مع الٌسكاء": فمنيـ مىٍف قاؿ ،اختمؼ الٌنحاة فييا
 .(9) .. ".بعضيا عمى بعض

 
                                                 

 .218-1/208ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 1)
 .219الٌتعميقة ( 2)
 .1/54المقرب ( 3)
 .2/615ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 4)
 .192 الٌتعميقة( 5)
 .1/510كىمع اليكامع  72ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 6)
 .80 الٌتعميقة( 7)
 .2/128كشرح التسييؿ 3/1338ينظر ارتشاؼ الضرب ( 8)
 .137 الٌتعميقة( 9)
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 (1): لكال في رافع االسـ بعد : كقكلو  (6
 ،في االسـ الكاقع بعد لكال مذىبيف -رحميـ الل –ذىب الككفيكف ك  ...": قاؿ ابف الٌنٌحاس

: تقديره ،ىك مرتفع ه بفعؿو  مضمرو ال  يجكز إظياره: الثٌانيك  ،نفسيا (ىك مرتفع بػ )لكال: أحدىما
 . (2).."  .أك نحك ذلؾ ،أك كيًجدى  ،"لكال حضر زيده"

 : ػرٌاءالقػي : ثانيػنا
ٌراء الٌذيف ذكرىـ بلحظ عمى القي كيي ، عف عشرة مف القٌراء  –رحمو الل  –أخذ ابف الٌنٌحاس 

العشرة  اتأك الٌشكاذ أك أحد القٌراء ف ذكر ليـ قراءات مف الٌسبع يابف الٌنٌحاس في تعميقتو ىـ الذٌ 
 أك أحد القٌراء األربعة عشر. 

 : كسأتناكليـ بحسب عدد مرات كركد ذكر أسمائيـ في الٌتعميقة
 : أبك عمرك بف العالء -1

 ،566 ،567 ،570 ،571: كقد كرد ذكره في الٌتعميقة خمس مرات كىي عمى الٌنحك التٌالي
565. 

 : كمثاؿ ذلؾ
 (3): يا ال تدغـ في شيءيف فإنٌ كأٌما الشٌ : قكلو - 1

 ،ىذا ما يقكلو الٌنحاة ،فإدغاميا يذىب ذلؾ ،لما فييا مف زيادة التٌفشي" : قاؿ ابف الٌنٌحاس
يما ألنٌ ؛(5)﴿ًإلىىل ًذم اٍلعىٍرًش سىًبيبلن : الٌسيف في قكلو تعالى إدغاميا في (4)كقد ركل أبك عمرك

كفي الٌشيف في  ،بما في الٌسيف في الٌصفير ،كالٌصكت ،كالٌرخاكة ،في اليمس متكاخيتاف
 .(6)"التٌفشي

ذ جاز إدغاميا في الٌطاء ،)اٌطجع في اضطجع(: ... كحكى أٌف بعض العرب قاؿ"  - 2  كا 
أحدىما ﴿ ًلبىٍعًض  ،كليس في القرآف ضاد بعد شيف إال ثبلثة مكاضع ،لىفإدغاميا في الٌشيف أكٍ 

                                                 

 .66كاإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ  4/1904كارتشاؼ الضرب  1/404ينظر معاني القرآف ( 1)
 .159ة الٌتعميق( 2)
 .2/12المقرب  (3)
 .7/361كالدر المصكف  1/215يتظر اإلقناع في القراءات السبع ( 4)
 .4سكرة اإلسراء، آية ( 5)
 .565الٌتعميقة ( 6)
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ـٍ   ٍأًنًي شى
 ،(2) شيئنا كال يستطيعكف كالثٌانية ﴿ ًرٍزقنا مِّفى الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً  ،كأبك عمرك يدغميما (1)
 .(5) (4)كال تدغـ مما تبيف اآليتيف اتباعنا لمركاية (3)﴿ ثيـ  شىقىٍقنىا اأٍلىٍرضى شىق ا  : كالثٌالثة

 :ابف مجاىد -2

 .571 ،569 ،(2) 425: أربع مرات كىي عمى الٌنحك التٌاليكقد كرد ذكره في الٌتعميقة       
 (6):كمثاؿ ذلؾ

كقػد يعػػرض  ،تبقػى غنػة الٌنػكف مشػػاركة لغنػة المػيـ –رحمػػو الل  –... كقػاؿ ابػف مجاىػد " 
 ،" كغػػنـ زنػػـ ،شػػاه زنمػا ": كىػػي المػػيـ كالػكاك كاليػػاء نحػك ،فػي بعضػػيا مػا يكجػػب تػرؾ اإلدغػػاـ فيػو

: ككػػذلؾ ،" زٌمػػا كزـٌ "  باإلدغػػاـ ألكىػػـ أٌنػػو مػػف المضػػاعؼ: ألٌنيػػـ قػػالكا ،مػػف البيػػاف فػػي ىػػذه البػػدٌ 
عينيمػػػا كال ميمػػػا مػػػف كادو كاحػػػد كػػػػ "قػػػٌكة  ألٌف إدغاميػػػا يػػػكىـ أفٌ  ؛بػػػٌد مػػػف اإلظيػػػارال "قنػػػكة كقنيػػػة" 

 .(7)كجٌبة"

 :الكسائي – 3

 .571 ،120: كقد كرد ذكره في الٌتعميقة مرتيف عمى الٌنحك التٌالي
  :كمثاؿ ذلؾ

 (8): أسميتياإٌف دخكؿ حرؼ الٌنداء مف غير استيحاش دليؿ عمى : كقكلو 

بؿ دخكؿ حرؼ الٌنداء ىنا  ،أسميتيافبل دليؿ فيو عمى  ،أٌما دخكؿ حرؼ الٌنداء عمييا: قمنا
ديكا   : فيو الكجياف المذككراف في قكلو تعالى  –رحمو الل  -(10)في قراءة الكسائي (9)﴿ أىال  يىٍسجي

 قـك اسجدكا".كيا ،إٌف المنادم محذكؼ تقديره " يا قـك حبذا: إٌما أف تقكؿ-: كىما
                                                 

 .62سكرة الٌنكر، آية ( 1)
 .73سكرة الٌنحؿ، آية ( 2)
 .26سكرة عبس، آية ( 3)
 .576التعميقة ( 4)
 .427 – 426ينظر اإلدغاـ لمسيرافي ( 5)
 .569الٌتعميقة ( 6)
عراب القراءات السبع كعمميا  520ينظر القراءات السبع ( 7)  .2/201كا 
 .1/69المقرب ( 8)
 .25سكرة الٌنمؿ، آية ( 9)
 .480ينظر القراءات السبع( 10)
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ٌما أف يككف جٌرد "يا " مف الٌنداء -  ،كأٌما ككنو لـ يستكحش في حٌبذا ،كجعميا لمجرد التٌنبيو ،كا 
ا عمى  ف استكحش في غيرىا فبل دليؿ فيو أيضن ىنا يجكز أف  ألٌف عدـ االستيحاش ؛أسميتياكا 

 .  (1)يككف لشبييا باالسـ لٌما لـ تتصرؼ ال لككنيا اسمنا

 : أٌما كؿ  مف القٌراء التٌالية أسماؤىـ فقد كرد ذكرىـ مرةن كاحدة في الٌتعميقة كىـ - 4

 .348ص حمزة بف حبيب بف عمارة بف إسماعيؿ -1

 .566ص  السكسي عف أبي عمرك -2

 .348ص   ابف صقر عف اليزيدم -3

 .84 ص ابف عامر -4

 .424ص   ابف مسعكد -5

 .463 ص كرش عف نافع -6

 .136  ص يعقكب ابف إسحاؽ -7

أك فػػيمف  ،أك قػػراءة مػػف نقػػؿ ،قػػراءة مػػف قػػرأ: كقػػد يأخػػذ مػػف القػػٌراء دكف اإلشػػارة إلػػى أسػػمائيـ فيقػػكؿ
  .يقرأ

           : كمثاؿ ذلؾ

: كمثػاؿ العامػؿ المقػٌدر ،كالبػاء ،كرأيػت ،... كمثاؿ العامػؿ الممفػكظ بػو مػا تقػٌدـ مػف جػاءني"  - 1
﴿ ييسىػبِّحي لىػوي ًفييىػا ًباٍلغيػديكِّ : فػي قكلػو تعػالى "رجػاؿه " ك ،بفعػؿ مقػٌدر ف فإنيمػا منصػكبا: "سقينا كرعينػا"

اًؿ   كىاآٍلصى
 –حينئػذو مرتفػع بفعػؿ مضػمر تقػديره  "رجػاؿه ػ "فػ (3)فيمف قرأ بفتح البػاء مػف " يسػبىح " (2)
 .(4)" حو رجاؿيسبٌ " –كالل أعمـ 

 

                                                 

 . 121-120الٌتعميقة ( 1)
 .36سكرة الٌنكر، اآلية ( 2)
كحفػص عػف عاصػـ بكسػر البػاء فػي "يسػبِّح " كقػرأ  قرأ ابف كثير كنافع كأبػك عمػرك بػف العػبلء كحمػزة الكسػائي( 3)

 .456ابف عامر كعاصـ في ركاية أبي بكر بفتح الباء "يسب ح "، انظر السبعة في القراءات 
 .480كينظر القراءات السبع  121-120الٌتعميقة، ص ( 4)
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يىٍصًبٍر :... كعمى ىذا الكجو تحمؿ قراءة مف قرأ"  - 2 ﴿ ًإن وي مىف يىت ًؽ كى
 (3()2) "بالياء في يتقي (1) 

 (4): أك جارو مجرل المجزكـ: كقكلو - 3

اًلًحيفى  : كقراءة مف قرأ د ؽى كىأىكيف مِّفى الص  ما جزميا عمى تكىـ إنٌ : وفإنٌ  (6) "أكف"بجـز  (5) ﴿ فىأىص 
ف كانت مكجكد بمنزلة المعدكـ ،فتكىـ الفاء ،ال يجـز "أٌصٌدؽ"جـز  فعطؼ عميو بالجـز  ،كا 

ف كاف منصكبنا عند ىذا القارئ جارو مجرل المجزكـ " فأٌصٌدؽ"  .(7) كا 
بحذؼ  (8): ... فالجكاب إٌف حذؼ التنكيف اللتقاء الٌساكنيف ىك كالـ الٌتعريؼ كقراءة مف قرأ" - 4

 .(10()9) " التٌنكيف مف أحد

 .(11): ما أنا بالٌذم قائؿ لؾ سكءنا: كقكلو  - 5
: فحذؼ " ىك" لٌما طالت الٌصمة بالمجركر كالمفعكؿ كقكلو ،قدير الٌذم ىك قائؿ لؾ سكءناالتٌ  

ةن : شاذ ال يقاس عميو نحك قراءة مف قرأ ثىبلن م ا بىعيكضى  .(12) ﴿ مى

الس ي ارىًة   ﴿ يىٍمتىًقٍطوي بىٍعضي : ... كمنو قراءة منٍف قرأ"  - 6
 (14) "بتأنيث تمتقطو... (13)

                                                 

 .90سكرة يكسؼ، آية ( 1)
، 166البدكر الٌزاىرة في القراءات العشر المتكاترة صنظر ي بات الياء بعد القاؼ كصبلن ككقفنا قراءة قنبؿثإ( 2)

 .2/297النشر في القراءات العشر 
 .75الٌتعميقة ( 3)
 .1/52المقرب ( 4)
 .10سكرة المنافقكف، اآلية ( 5)
قرأ أبك عمرك بف العبلء، كأككف بالكاك كفتح النكف، كقرأ الباقكف بسككف النكف مف غير كاك انظر النشر في ( 6)

 .2/388ت العشر القراءا
 .77الٌتعميقة ( 7)
ده ﴿1، 2سكرة اإلخبلص، اآلية ( 8) مىدي ﴿١﴿أىحى   .٢  الم ػوي الص 
كالكشاؼ لمزمخشرم  701نظر السبعة في القراءات يعزل ابف مجاىد ىذه القراءة إلى أبي عمرك بف العبلء ( 9)
4/298. 
 .85الٌتعميقة ( 10)
 .1/61المقرب ( 11)
براىيـ بف عيمة، أنظر تفسير ابف كثيرك  26اآلية سكرة البقرة، ( 12)  . 1/69بعكضة بالٌرفع قراءة الٌضحاؾ كا 
نظػػػر ، يكقػػػد قػػػرأ بيػػػا ابػػػف كثيػػػر كقتػػػادة القػػػراءة بالتٌػػػاء ىػػػي قػػػراءة الحسػػػف البصػػػرمك  10سػػكرة يكسػػػؼ، اآليػػػة ( 13)

 . 62مختصر شكاذ القرآف 
 .360الٌتعميقة ( 14)
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 المبحث الثٌاني
 المؤلفات الٌتي استفاد منيا ابف الٌنٌحاس الحمبي

 ،ره فػي عممػومتبٌحػ ،قػارئه متميػزه  ،الٌنحػكفػي عمػـ  مثقػؼه عػالـه  –رحمو الل  –ابف الٌنٌحاس 
شػيد لػو بػو أحػد  كىػذا مػا ،في عصره الٌنحكمالؾه ألجكد مصنفات  ،مثقؼه في معظـ الٌتخصصات
رشيد فقد قاؿ  ،حتػى مممػتأك أكثرىػا كتابنػا كتابنػا  ،"... كعرض عمٌى جميع كتبػو: تبلميذه كىك ابف ي

ـٌ الٌشػكر ،كىي مباحةه لؾ" ،" حكمؾ فييا ماضو : كقاؿ  ،أٌنػي لقيػت جميػؿ القػدر كعرفػتي  ،فشكرتو أت
 .(2) اقتنى كتبنا نفيسة"" : أٌنو: كقاؿ بعض مف ترجـ لو ،(1)فبل أزاؿ أذكره أطيب الٌذكر"

ػا ،" ما يزاؿ عندم كتب بألؼ دينار: عنو أٌنو قاؿ ركمك قد    ،كأحضر سػكؽ الكتػب دائمن
ـٌ كتاب " كالبدٌ   .(3) أف يتجٌدد لي عمـه بأت

الكثيػر الكثيػر  مػف آراء الٌنحػاة كأقػكاؿ العممػاء مػف زمػف سػيبكيو حتٌػى  كىذه الٌتعميقة تحػكم
 ،ص لؤلقػكاؿمػتفحٌ  ،لػآلراء ناقده  ،فظير كيؼ أٌنو حاضر الٌذىف –رحمو الل  –عصر ابف الٌنٌحاس 

 كمف خبلؿ عممو الغزير الٌرد عمييـ ردنا مقنعنا.  ،مف خبلليا لو شخصيتو البارزة الٌتي يستطيع

م فػي معظػـ الٌنحػك كيذكر كتبيـ عند ذكػره لمػٌرأم  ،يذكر أسماء العمماء –الل رحمو -ككاف
"  ،إلػػى ىػػذا ذىػػب الككفيػػكف "" ك ،" كذىػػب بعػػض المحققػػيف ": يقػػكؿنػػراه  كأحياننػػا أخػػرل ،األحيػػاف

 ...كاختمؼ الٌناس " كنحك ذلؾ ،كىذا قكؿ أكثر الٌنحاة "

كمنيػػا مػػا ىػػك فػػي عػػداد  ،فيػػي كثيػػرةه كمتنكعػػةه أمػػا بالٌنسػػبة لممؤلفػػات المػػذككرة فػػي الٌتعميقػػة 
 كبفضؿ الٌتعميقة سمعنا بو كعرفنا صاحبو. ،المفقكد

 : كسأتناكؿ المؤلفات بحسب نكعيا كأرتبيا ترتيبنا تنازلينا

                                                 

 .19الٌتعميقة ( 1)
 .1/13 بغية الكعاةك  2/12 اتالكافي بالكفي( 2)
 .2/12 الكافي بالكفيات( 3)
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 : الٌنحككتب : أكالن 
 : كتاب سيبكيو (1

 : التٌالي الٌنحك( كىي عمى 64كرد ذكر كتاب سيبكيو في الٌتعميقة أربع كستيف مرة )
63، 69، 77، 78، 135، 175، 188، 195، 197، 198، 199، 201، 235، 236، 

252، 253 (2)، 254 (2)، 274، 288 (2)، 343، 344، 370 (2)، 374، 382، 
385، 393، 411، 415(2)، 416 (2)، 446، 460، 461، 464، 467، 471(2)، 
475، 476، 479، 484، 486، 496، 513، 516، 523، 526، 530، 535(2)، 536، 
 .64: المجمكع ،575 ،573 ،568 ،567 ،562 ،561 ،548 ،538

 : مف مكاطف ذكر كتاب سيبكيو في الٌتعميقة
  (1): "ا"قاؿ سيبكيو في أصؿ اسـ الجاللة  - 1

ذفت حذفنا –رحمو الل–كذىب سيبكيو  كالتقى  ،ال عمى جية الٌتخفيؼ القياسي ،أٌف اليمزة حي
 (إلو) –كالل أعمـ–ككاف االسـ  ،فصار الٌمفظ " الل " ،ساكف فأدغـ في الثٌانيؿ منيما األكٌ  ،مثبلف
 .  (2) خمفنا منيا " كصارت األلؼ كالبٌلـ ،حذفكا األلؼ دخؿ فيو األلؼ كالبٌلـأفٌمما 
 (3): ك في باب الفاعؿ - 2

–مف قكؿ سيبكيو  كأصؿ ىذا الخبلؼ مأخكذه  ،.. ككاف الفاعؿ أصبلن في الٌرفع لذلؾ."
نٌما يدخؿ الٌرافع كالٌناصب  ،"كاعمـ أٌف االسـ أكؿ أحكالو االبتداء: و قاؿفإنٌ  ،كفعمو –رحمو الل كا 

 .(4) عمى االبتداء فنصه ىنا" كالجارٌ  االبتداءسكل 
 (5): ك في باب المبتدأ كالخبر - 3
رحمو  –قاؿ سيبكيو  ،أمرم سمعه كطاعةه  ،.. كمنو قكليـ " سمع ه كطاعة " أم أمرم حناف." 4

ككترؾ  ،رؾ إظيارهتال يستعمؿ إظياره ك ،كالٌذم يرفع فيو حناف كصبر كما أشبو ذلؾ: –الل 
 .(6) "نصب فيوإظيار ما يي 
 

                                                 

 .52الٌتعميقة ( 1)
 .2/195الكتاب ( 2)
 .78الٌتعميقة ( 3)
 .24-1/23الكتاب ( 4)
 .175الٌتعميقة ( 5)
 .1/321الكتاب ( 6)
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 (1): في باب كاف كأخكاتيا ك - 5
في باب  –رحمو الل  –تجكيز سيبكيو : .. كالٌدليؿ الٌصحيح عمى جكاز تقديـ الخبر."
 .(2) أزيدنا لقيت أخاه": فصار بمنزلة قكلؾ ،ألٌنو فعؿ ؛"مثموأزيدنا لست " االشتغاؿ

( كىي عمى 36كرد ذكر كتاب المفٌصؿ في الٌتعميقة ست كثبلثيف مرة ): المفٌصؿ لمٌزمخشرم (2
 : التٌالي الٌنحك
51، 65، 146 (3)، 147، 187، 194، 244، 257، 276، 288، 318، 321، 343، 

377، 413، 419، 427، 433، 450، 451 (3)، 453 (3)، 454 (2)، 455، 457، 
 .36: المجمكع ،575 ،573 ،561 ،538 ،477

 : مف مكاطف ذكر كتاب المفٌصؿ في الٌتعميقة

 (3): كمنو شأنؾ كالحج: قكلو - 1

كالحػػج يحتمػػؿ العطػػؼ كالمفعػػكؿ  ،يعنػػي أمػػرؾ ،كتقػػديره الػػـز شػػأنؾ ،" كذا لػػيس بتحػػذير         
ألٌنػو  ؛ال يعمػؿ مضػمرنا "عميػؾ"ألٌف  ؛تفسير لممعنػى: "أم عميؾ شأنؾ": (4)كقكؿ الٌزمخشرم  ،معو
كيجػػكز أف يكػػكف  ،فنفسػػو مفعػػكؿ معػػو ،" مػػع نفسػػو ئن دع امػػر  "أم : "كنفسػػو  ئن امػػر "ك ،فعػػؿ اسػػـ

 .(5)  " معطكفنا...

 .(6)كاعمـ أٌف الٌرفع لمفعؿ المضارع إلى آخره: كقكلو - 2

كذلؾ المعنى كقكعو بحيث  –رحمو الل -(7)الٌزمخشرم... كأحسف مف ىذه العبارة قكؿ "
نٌما كاف ىذا عامؿ رفع ،كقكع االسـ حٌ يص  ،ألٌنو معنكم فأشبو االبتداء في ككنو معنكينا ؛كا 

 .(8) "فعنااكاالبتداء يعمؿ الٌرفع فجعمنا ىذا ر 

 

                                                 

 .201الٌتعميقة ( 1)
 .1/102الكتاب ( 2)
 .1/254لمقرب ا( 3)
 .49-48المفٌصؿ ا( 4)
 .413التعميقة ( 5)
 .1/260لمقرب ا( 6)
 .245المفصؿ ( 7)
 .419التعميقة ( 8)
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 (1): قكلو فعمى حذؼ مثؿ -3

ٌنما الكجو في  ،.. فالٌسؤاؿ باؽو كما كاف."فيو نظر رحمو  –(2)قالو الٌزمخشرم ،الجكابكا 
كىي نكرات  إالٌ " ال "فمـ يعمؿ فييا  ،اعتقد تنكير ىذه األلفاظ التي ذكرىا جميعيا: كىك أٌنو: الل

 .(3)ال معارؼ"
 : شرح المفٌصؿ البف عمركف (3

 : التٌالي الٌنحك( كىي عمى 10كقد كرد  ذكره في الٌتعميقة عشر مرات )
 10: المجمكع ،477 ،450 ،373 ،290 ،214 ،198 ،189 ،188 ،163 ،146

 : مف مكاطف ذكر شرح المفٌصؿ البف عمركف في الٌتعميقة

ٌنػو لػيس المػراد ىنػا العطػؼ أ: فإٌنػو أجػاب عػف ذلػؾ بمػا معنػاه –رحمػو الل  –.. أٌمػا ابػف خػركؼ ."1
 –رحمػو الل  –بػدليؿ أٌف سػيبكيو  ،تػكاخي الجمػؿ: ىػكبػؿ المػراد ىنػا  ،الحقيقي الٌذم يكجػب الٌتشػريؾ

 ،" القػػكـ أكػػرمتيـ حتٌػى زيػػد أكرمتػػو ": " حتٌػػى " نحػػك قكلػؾ ػذكػر مػػف جممػػة مسػائؿ الكتػػاب العطػػؼ بػ
فػبل تحتػاج  ،ال العطػؼ الٌتشػريكي ،فعممنا أٌف المػراد التػكاخي ،كحٌتى ال يعطؼ بيا في الجمؿ ": قاؿ

لى  ىػذا  ،حينئذو الجممة المعطكفة إلى ضمير فػي  –رحمػو الل  –الجػكاب قػاؿ شػيخنا ابػف عمػركف كا 
 .(4) ؿ"شرحو لممفصٌ 

 (5): إذا كاف مفردنا إلى آخره نعتوإاٌل أٌنو يجكز في : قكلو - 2
يجػػكز ىنػػا أف تيبنػػى الٌصػػفة مػػع " : فػػي شػػرحو المفٌصػػؿ –رحمػػو الل  –قػػاؿ ابػػف عمػػركف         

 .(6)"كنجعميا اسمنا كاحدنا ،المكصكؼ
 ،ليذه المسألة في بػاب اإلضػافة مػف شػرحو المفٌصػؿ –رحمو الل  –تعٌرض شيخنا "... كقد   - 3

ػا كمػررت بكػؿ ٍّ  –رحمػو الل  –مخشػرم يعنػي الزٌ  –قكلػو : -رحمػو الل –قػاؿ  : كقػاؿ تعػػالى ،قائمن
ٍكمنا كىًعٍممنا  كيبل  آتىٍينىا حي ﴿ كى
ـٍ فىٍكؽى بىٍعضو : كقاؿ تعالى ،(7)  يي فىٍعنىا بىٍعضى اتو  ﴿ كىرى دىرىجى

(8) (9). 
                                                 

 .1/189لمقرب ا( 1)
 .77المفصؿ ( 2)
 .288التعميقة ( 3)
 .188الٌتعميقة ( 4)
 .1/192المقرب ( 5)
 .290الٌتعميقة ( 6)
 .79سكرة األنبياء، اآلية ( 7)
 .373، الٌتعميقة 32سكرة الٌزخرؼ، اآلية ( 8)
 .373التعميقة ( 9) 
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 : باب ما جرل مف األسماء إلى آخر الٌترجمة - 4

كىذا الباب قد أتقنو شيخنا اإلماـ المرحكـ جماؿ  ،"ما ال يجرم "كيسميو الككفيكف باب "
كلكال خكؼ الٌنسبة  ،إتقاننا جاكز الحد ؛في شرح المفٌصؿ –رحمو الل  –الٌديف محمد بف عمركف 

ذ أكافؽ عميو بأنٌ  ،أجمعيف ميفدٌ قالمت –ره سبؽ فيو مع تأخٌ إٌنو : إلى الٌتعصب لقمت مصداؽ ما  وكا 
كال  ،كال أنقص ،ال أزيد لفظنا–رحمو الل–كألفاظ ما ذكره مف كبلـ المفٌصؿ ،فأذكره بمفظو: قمت
 .(1)"ر شيئنا مف ألفاظو...أغيٌ 

 : شرح المفٌصؿ البف بعيش (4

 : التٌالي الٌنحك( كىي عمى 9كقد كرد  ذكره في الٌتعميقة تسع مرات )
 9: المجمكع ،579 ،571 ،(2) 566 ،565 ،516 ،500 ،477 ،244 

 : كرد ذكر ىذا الكتاب في: كمثاؿ ذلؾ

ف كانػػت  ،تػػاء التٌأنيػػث فػػبل أعرفيػاب "فػة"كأٌمػػا "أ: (2)قػاؿ ابػػف يعػػيش  .2 إف  ،يػػاقػػد كردت فمػػا أقمٌ كا 
جػػاز  "ىأفػػ": فيقػػاؿ ،ألنػػو إذا جػػاز أف يػػدخميا ألػؼ التٌأنيػػث ؛كػاف القيػػاس ال يأباىػػا كػػؿ اإلبػاء

 .(3) ال فرؽ بينيما ،أف يدخميا تاؤه

لػيس " الفرؽ بيف العدؿ كاالشتقاؽ الٌذم : -رحمو الل  – (4)... كقاؿ شيخي مكفؽ الٌديف يعيش 3
 ؛فذا ليس بعدؿ ،" الٌضرب"مف  "ضاربػ "األكؿ كأيخذ مف  ،أٌف االشتقاؽ يككف لمعنى آخر: بعدؿ

كالعػػدؿ أف  ،ربٌضػػالػػٌذم ىػػك ال ،كىػػك غيػػر معنػػى األصػػؿ ،ألٌنػػو اشػػتؽ مػػف األصػػؿ لمعنػػى الفاعػػؿ
كالمعػػػدكؿ بابػػػو  ،كالمػػػراد غيػػػره ،فيكػػػكف المسػػػمكع لفظنػػػا ،ثػػػـ تعػػػدؿ عنػػػو إلػػػى لفػػػظ آخػػػر ،تريػػػد لفظنػػػا

ألٌنػو  ؛كىػك مػف قبيػؿ المرتجػؿ ،"ميمىؾ" كمػا قػالكا "عمػر": "مالؾ"أال ترل أٌنيـ لـ يقكلكا في  ،الٌسماع
 .(5) ..."ر انصرؼكٌ ك ني مف ،يعتبر في حاؿ العممية

                                                 

 .450الٌتعميقة ( 1)
 .4/70شرح المفٌصؿ( 2)
 .244الٌتعميقة ( 3)
 .1/62شرح المفٌصؿ( 4)
 .477الٌتعميقة ( 5)
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صرؼ يي : (1)قاؿ الٌشين ابف يعيش ،كينبغي أف يقيد ،كلـ يقيد بالتٌأنيث كما فيو أطمؽ: محمد" 4
  .(2) األعجمي الٌساكف الحشك البتة

كلك كاف فيو  ،كأصحاب أبي عمرك ال يأتكف بباء مشٌددة" : -رحمو الل  – (3)قاؿ ابف يعيش - 5
ـٌ أيدغـ" ؛إدغاـ لصار في المفظ باء مشٌددة  .(4) ألٌف الحرؼ إذا أيدغـ في مقاربة قمب إلى لفظو ث

 : اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ البف األنبارم (5

 : التٌالي الٌنحك( عمى 7كرد  ذكره في الٌتعميقة سبع مرات ) 
 7: المجمكع ،125 ،157 ،190 ،192 ،280 ، ،305 ،314 

 (5): كيجكز عندم تقديـ معمكلو المجركر عمى المنصكب: كقكلو: جاء في الٌتعميقة - 1

كا كاستدلٌ  ،يا فعؿإلى أنٌ  –رحميـ الل -فذىب البصريكف ،كاختمؼ الٌنحاة في أفعؿ ىا ىنا... "
إال حكاية شاذة حكاىا أبك عمي ما أحسنني  ،عمى ذلؾ بمزكـ نكف الكقاية... ضمير المتكمـ نحك

 –كذىب الككفيكف  ،متفت إليياكال يي  "ما أحسني ": مف أف بعضيـ قاؿ -رحمو الل –الفارسي 
 (6) " كا عمى ذلؾ بتصغيره...كاستدلٌ  ،إلى أٌف الفعؿ ىنا اسـ –رحميـ الل 

ٍف كاف جامدنا لـ يحتج إلى ذلؾ" : كقكلو -  2  : (7) "كا 

ضمير فيو إذا كقع خبرنا عندنا خبلفنا لمككفييفيعني أف الجامد ال "
فإٌنيـ  –رحميـ الل  – (8)

أم : كزيده صاحبؾ ،أم مناسبؾ ،زيده أخكؾ: نحك ،كيحممكنو الٌضمير ،يتٌأكلكف الجامد بالمشتؽ
فككنو األكؿ أقكل  ،ألٌنو  إف كاف مف جية الخبرية كعندنا ال حاجة إلى ىذا الٌضمير؛ ،مصادقؾ

ف كاف مف جية االشتقاؽ ،ضمير فبل حاجة إلى الٌضمير حينئذو في الٌربط مف  فميس بمشتؽ  ،كا 

                                                 

 .1/70شرح المفٌصؿ( 1)
 .516الٌتعميقة ( 2)
 .1/147شرح المفٌصؿ( 3)
 .571الٌتعميقة ( 4)
 .125 -124الٌتعميقة ( 5)
 4/2065كارتشاؼ الضرب  105اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 6)
 .1/84مقرب ٌ ال( 7)
 .55اإلنصاؼ ( 8)
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فالقكؿ بتأكلو  ،كتأٌكلو بالمشتؽ ليتحمؿ الٌضمير زيادة عمؿ ال ضركرة تدعك إلييا ،فيتحمؿ ضميرنا
 .(1) ".لى..فالٌسككت عف ذلؾ أكٍ  ،لو الٌضمير زيادة مف غير فائدة بالمشتؽ كتحـٌ 

 : (2) "ضمير الٌرفع المتصؿ إلى آخره ك  ": كقكلو .3
"ال يجػػػكز العطػػػؼ عمػػػى الٌضػػػمير المرفػػػكع المتصػػػؿ إال بأحػػػد األمػػػريف المٌػػػذيف ذكرىمػػػا            

  .(3)خبلفنا لمككفييف"  ،-أك طكؿ يقكـ مقاـ التٌأكيد  ،تأكيده بمنفصؿ: كىما –عندنا 
 : كرد ذكر كتابيف كؿ منيما ست مرات كىما (6

 : لمفارسياإليضاح العضدم  - أ

 .6: المجمكع ،99 ،118 ،569 ،310 ،386 ،492: كقد كرد ذكره عمى الٌنحك التٌالي

كا عمػى ذلػؾ بتخطػي العامػؿ كاسػتدلٌ  ،.. كأكثر الٌنحاة أنيا حػرؼ.مثاؿ األلؼ كالبلـف"      - 1   
ا لكانت فاصمة بيف حرؼ الجر كمعمكلػو ،"مررت بالقائـ" : ليا في قكلؾ كاالسػـ ال  ،كلك كاف اسمن

 –ألٌف أبػا عمػي  ؛فػبل دليػؿ فيػو ،ا اسػتدالليـ بعػكد الٌضػميركأٌمػ ،كيعمػؿ فيٌمػا بعػده ،يتخطػاه العامػؿ
 .(5) (4) "ؼ كالبٌلـ مف الٌذملكالٌضمير يعكد إلى ما دٌؿ عميو األ: قاؿ في اإليضاح –رحمو الل 

 (6): كقكلو كال يجكز الجمع بيف الٌتمييز كالفاعؿ الٌظاىر إلى آخره - 2

الفائدة  ـفمنعو جماعةه لعد ،الجمع بيف الٌتمييز كالفاعؿ الٌظاىر " اختمؼ الٌنحاة في جكاز
كأجاز جماعة منيـ أبك عمي الفارسي  ،ذ الفاعؿ الٌظاىر مستغفو عف المفٌسر إ ،في الٌتمييز
 (7) ..".كر الٌتمييز مع الفاعؿ تأكيدذً  فٌ و أبك عمي بأمكعمٌ  –رحميما الل  –كالٌزمخشرم 

 (8): كقكلو إاٌل الٌصفة المشٌبية إلى آخره - 2

فبل يجكز أف يعتقد في الفاعؿ أٌنو  ،" ألٌف الٌصفة إنٌما تضاؼ إلى ما ىك فاعميا في المعنى
كعدـ  ،لجكاز خمك الفعؿ مف مفعكؿ ،كما جاز أف يعتقد في المفعكؿ أٌنو غير مفعكؿ ،غير فاعؿ

                                                 

 .157التعميقة ( 1)
 .1/233المقرب ( 2)
 .380اإلنصاؼ كينظر  352التعميقة ( 3)
 .99الٌتعميقة ( 4)
 .2/130كينظر المقتضب  59اإليضاح العضدم ( 5)
 .118الٌتعميقة ك  1/68المقرب ( 6)
 .88اإليضاح العضدم ( 7)
 .1/209المقرب ( 8)
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مف غير المحضة قسـ آخر ذكره أبك  –رحمو الل  – كبقي عمى المصٌنؼ ،جكاز خمكه مف فاعؿ
أٌف اإلضافة الٌتي ليست محضة : كما ذكره أبك عمي ،ككافؽ عميو جماعة –رحمو الل  –عمي 

الٌصفة : كالثٌاني ،" ىذا ضارب زيد غدنا: عمى أربعة أضرب األكؿ اسـ الفاعؿ إذا أضفتو نحك
" مررت برجؿو حسًف : لما أضيفت إليو نحككىي في المعنى  ،الجارم إعرابيا عمى ما قبميا

" كىك : كالٌرابع ،" ىك أفضؿ القكـ ": نحك ،إضافة أفعؿ إلى ما ىك بعض لو: كالثٌالث ،الكجو"
 .(1) كمسجد الجامع " ،" صبلة األكلى: المقصكد ىنا إضافة االسـ إلى الٌصفة نحك

 (2): شرح اإليضاح البف الٌدىاف المسمى )الٌشامؿ( - ب
 ،171 ،387 ،402 ،406: كقػػػد كرد ذكػػػره عمػػػى الٌنحػػػك التٌػػػالي ،فػػػي عػػػداد المفقػػػكدكىػػػك كتػػػاب 

 .6: المجمكع 81 ،145
 المبتدأ كالخبر عامؿ - 1: كمثاؿ ذلؾ : 

فػػػذىب البصػػػريكف إلػػػى أٌف عامػػػؿ المبتػػػدأ  ،(3)" كاختمػػػؼ الٌنػػػاس فػػػي عامػػػؿ المبتػػػدأ كالخبػػػر
 : كنقؿ عف الككفييف مذىباف ،كىك اابتداء ،معنكم
 .كقالكا بأٌف كبل  منيما يرفع اآلخر ،أٌف عامؿ المبتدأ لفظي كىك الخبر: أحدىما
 أٌف المبتدأ يرتفع بما عاد عميو.: كالثٌاني

كنقؿ ابف الٌدىاف  ،ككذا ذكر في كتب الخبلؼ عنيـ ،ىذا منقكؿ أكثر الٌناس عف مذىبيـ
 .(4)في شرح اإليضاح ما حكايتو "  –رحمو الل  –
" كال يمتنع عندم : في كتابو الٌشامؿ في شرح اإليضاح-رحمو الل  –... قاؿ ابف الٌدٌىاف " - 2

كمنيا أٌنو  ،ألٌف خبر المبتدأ في ىذه المسألة يتقٌدـ عمى المبتدأ ؛في القياس " قائمنا ضربي زيدنا"
إال ظرؼ زماف ألٌف الخبر المقٌدر ال يككف  ؛يجكز أف تسٌد الحاؿ مسد الخبر إذا كاف الخبر جثة

ىؿ يجكز لضمير المصدر أف تسٌد الحاؿ : كظركؼ الٌزماف ال تككف إال جثة كمنيا ،كما تقٌدـ
 .(5)" مسد خبره؟..

                                                 

 \.271-269يضاح العضدم كينظر اإل 310تعميقة ال( 1)
بنقمػػو  –رحمػػو الل  –ىػػذا الكتػػاب مػػف الكتػػب الٌتراثيػػة التػػي فػػي عػػداد المفقػػكد كالتٌػػي أحيػػا ذكرىػػا ابػػف الٌنٌحػػاس ( 2)

 منيا.
 .3/270كالتذييؿ كالتكميؿ  45 – 44ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 3)
 .145 الٌتعميقة( 4)
 .171الٌتعميقة ( 5)
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"كاعمـ أٌنؾ إذا : في شرح اإليضاح الٌذم سماه الٌشامؿ-رحمو الل  –.. كقاؿ ابف الٌدٌىاف ." - 3
أعممت زيدنا عمرنا قائمنا يكـ الجمعة ": عديت أفعمت إلى جميع ما يقتضيو في ىذا الباب فقمت

 .(1) فجئت معو بالفعؿ الثٌاني عمى قكؿ مىٍف أجاز ذلؾ..." ،خمفؾ تيذيبنا إعبلمنا

 :(2) األصكؿ البف الٌسراج (7
 : ( كىي عمى الٌنحك التٌالي5كقد كرد  ذكره خمس مرات ) 
 .5: المجمكع ،198 ،464 ،478 ،507 ،516 

 (3): كمثاؿ ذلؾ 

" أنا أفتي بفعمية "ليس" تقميدنا منذ : أٌنو قاؿ -رحمو الل- ككذلؾ نقؿ عف ابف الٌسراج"...  - 1
ف كانت ال تتصرؼ تصٌرؼ الفعؿ ،كالٌدليؿ عمى أٌنيا فعؿ ،زمف طكيؿ " كما : قكلؾ: كا  " لستي

"  . (4)كلسنا كػ " ضربنا "  ،ك"لستما " كػ " ضربتما " ،تقكؿ "ضربتي

ألٌف  ؛فأٌما ما عيدؿ في حاؿ الٌتعريؼ فنحك "عيمىر" عدؿ مف "عامر": "... قاؿ ابف الٌسراج - 2
إذا ارادكا "يا  ، في حاؿ الٌتعريؼ كما كقع " فيسؽ " في النداء في "يا فيسؽ"ىذا البناء لـ يكف إالٌ 

 .(6()5) فاسؽ"

 : كرد ذكر ثالثة كتب كٌؿ منيا أربع مرات كىي (8
 (7): في شرح اإليضاح المقتصد: شرح اإليضاح لمجرجاني كىك ما يسمى - أ

 .4: المجكع ،345 ،346 ،361 ،436: كقد كرد ذكره عمى الٌنحك التٌالي

 كمثاؿ ذلؾ : 

 (8): كليست بعاطفة: قكلو - 1
                                                 

 .406ميقة الٌتع( 1)
 .البحث مف 109لو ص  سبؽ الٌترجمة( 2)
 .198الٌتعميقة ( 3)
ك اإلنصػػاؼ فػػي مسػػائؿ الخػػبلؼ 3/1171كارتشػػاؼ الضػػرب  1/373كينظػػر ىمػػع اليكامػػع  1/82األصػػكؿ ( 4)

139 . 
 .2/88األصكؿ في الٌنحك ( 5)
 .478 -477الٌتعميقة ( 6)
 .مف البحث 112ص  لو سبؽ الٌترجمة( 7)
 .1/229لمقرب ا( 8)
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 ،"بؿ" لمعطؼك ،قٌدرىا بػ "بؿ كاليمزة"-رحمو الل-فإٌنو ،فيو نظر"... : (1)قاؿ ابف الٌنٌحاس
"كمىٍف ال : قاؿ الجرجاني في شرح اإليضاح كقد ،؟ فكيؼ يقٌدر بحرؼ العطؼ ما ليست بعاطفة

لما ذكرنا مف أٌف " أـ"  ،كذلؾ غير صحيح ،إٌف "أـ" ىنا بمنزلة اليمزة: يحقؽ مف المفسريف يقكؿ
" إٌنيا ألبؿ : ٌنؾ لك قمتألكبذلؾ عمى أٌف "أـ " ليست كاليمزة عمى اإلطبلؽ  ،تتضمف معنى "بؿ"

ذا قمت ،اء بالجممة التي قبمياأىي ش: لـ تكف قد عمقت قكلؾ ،إٌنيا شاء"  ،"إٌنيا أليبؿ أـ شاء ": كا 
" إنيا إلبؿ بؿ ىي : فقمت ،كما يككف إذا أفصحت بػ " بؿ" ،كنت قد عطفت ىذه عمى األكلى

كال كانت عاطفة  كػ "بؿ "  ،شاء " فمك كاف "أـ " كاليمزة سكاء لـ يكف فييا معنى اإلضراب
 .(2) انتيى ،فاعرفو

 (3): يما لـ تنصبيتكف بمعني فإف لـ: قكلو - 2

كمعناىا  ،ألٌنيا حينئذو ال تككف إال حرؼ ابتداء فتككف غير عاممة": (4) قاؿ ابف الٌنٌحاس
ف كانت ال تخرج في كٌؿ أحكاليا كأقساميا عف الغاية ،الغاية  .(5)" –رحمو الل -الجرجاني وقال ،كا 

 : اإليضاح في شرح المفٌصؿ البف الحاجب - ب

 4: المجمكع ،530 ،490 ،(2)479: عمى الٌنحك التٌاليكقد كرد ذكره 

 كمثاؿ ذلؾ : 

 ،كػ "زيفىر" في حاليو" ،صرؼ"... كأف يككف معدكالن عف "البٌد" فبل يي : (6)قاؿ ابف الٌنٌحاس
شىـ كثيعؿ كقيثـ " لـ تقع إال معرفة  ،" القثـ كال الجشـ ": فيي غير منصرفة أال ترل اٌنو يقاؿ ،"جي

كليس فيو  ،كال يمنعكف إال العمتيف ،ألٌف العرب منعتو مف الٌصرؼ؛كاعمـ أٌنو حكـ عمى ىذا بالعدؿ
كذكر ابف الحاجب أٌنو  ،كلكال ىك لمزكـ خـر قاعدة ،فحكـ بالعدؿ إلمكانو ،مف الٌظاىر إاٌل العممية
 .(7)قد جاء "أيدىد" مصركفنا"

 

                                                 

 .345لٌتعميقة ا( 1)
 .953-954المقتصد في شرح اإليضاح ( 2)
 .1/269لمقرب ا( 3)
 .436 لٌتعميقةا( 4)
 .841المقتصد في شرح اإليضاح ( 5)
 .479الٌتعميقة ( 6)
 .1/135اإليضاح في شرح المفٌصؿ البف الحاجب( 7)
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 : شرح الجمؿ البف عصفكر - ت

 4: المجمكع ،557 ،(2)550 ،344: الٌنحك التٌاليكقد كرد ذكره عمى 

 كمثاؿ ذلؾ : 

" كالٌصحيح أٌنو ال يجكز فيو غير : في شرح الجمؿ قاؿ ابف عصفكر": قاؿ ابف الٌنٌحاس
" : كباطؿ أف ترجع في مثؿ قكلؾ ،أك إلى المعنى ،ألٌف الحكاية إٌما أف ترجع إلى الٌمفظ ؛الحكاية

فمـ  ،كاألشخاص ليست مف جنس المقكالت ،ألٌف عمرنا اسـ شخص؛إلى المعنى ،قاؿ زيده عمرك"
ف كاف كذلؾ ينبغي أف تحافظ عمى لفظ المتكمـ بعمرك مف  ،يبؽ إال أف ترجع الحكاية إلى الٌمفظ كا 

 . (1)أك خفض"  ،أك نصب ،رفع

 : كرد ذكر ثالثة كتب كٌؿ منيا أربع مرات كىي (9

 : الٌتذكرة ألبي عمي الفارسي - أ
 .3: المجمكع ،225 ،362 ،406: التٌالي كىي عمى الٌنحك

 في الٌتذكرة-رحمو الل-"... قاؿ أبك عمي: كمثاؿ ذلؾ : 

 (2): مسألة   
ػػػػػػػافي دكنىػػػػػػػوي  رىاسى ى لىػػػػػػػٍك كىانىػػػػػػػٍت خي  فىأىٍضػػػػػػػحى

بػػػػػػاى    كػػػػػػافى الٌشػػػػػػكًؽ أىٍك ًىػػػػػػيى أىٍقرى رىآىىػػػػػػا مى
(3)

 

   
لـ تكف "  ؛بمنزلة قريب"ىي ال تدخؿ فصبلن في قكؿ أصحابنا قبؿ نكرة فإذا كاف " أقرب" 

  .(4)أك عطفنا عمى عامميف"  ،ىي" فصبلن كاف

 (5): المقتضب لممبرد - ب
 .3: المجمكع ،557 ،386 ،487: كىي عمى الٌنحك التٌالي

 

 
                                                 

 .2/462 شرح الجمؿ( 1)
 .362 الٌتعميقة( 2)
 األغػانيك  55 نظػر شػعر عبػد الل بػف الٌزبيػر األسػدماالبيت لعبػد الل بػف الٌزبيػر األسػدم مػف البحػر الطكيػؿ، ( 3)
 .53-52-7/50 الخزانةك  4/246
 .359ة الٌتذكر ( 4)
 .مف البحث 104ص لو سبؽ الٌترجمة( 5)
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 كمثاؿ ذلؾ : 

 ،لكٌف مشتؽ بمعنى اليكـ ،" الٌثبلثاء" ليس بمعدكؿ: "... كقاؿ المبرد: (1)قاؿ ابف الٌنٌحاس
" ألٌنو معدكؿ عف "طكيؿ"فإف  ،كالعدؿ كالعديؿ فالجكاب أٌف  ،قيؿ ينبغي أف ال يصرؼ " طكاالن

" ليس بمعدكؿ  ،كما في "عمر" فعامر يككف لممعرفة كالٌنكرة ،كأٌف العدؿ إٌنما يككف لفائدة ،"طكاالن
 ،كذا " ثبلث يتضمف أف الثبلثة في جماعات كٌؿ كاحد منيا ثبلثة ،عمر" ال يككف إال لممعرفةك"

كىـ بعض الٌظاىرية في جكاز  ،كمٌما يتعمؽ بيذا المكضكع ،يراد بو غير معنى طكيؿ ك"طكاؿ" ال
كا مىا طىابى لىكيـ مِّفى النِّسىاًء  : عمبلن بقكلو تعالى ،الٌتزكيج بتسع ﴿ فىانًكحي

كأٌنو بالكاك كىي  (2)
 . (3)كلـ يحتج إلى ىذا الٌتكرير ،كلك كاف كما ظٌف تساغ " تساع أك تسع " ،لمجمع

ـٌ قاؿ - ت مف  ،كبعضكـ أربعنا ،كبعضكـ ثبلثنا-لينكح بعضكـ اثنتيف: -كالل أعمـ-كمعنى الكبلـ: ث
كأٌنو عمى ىذه  ،ألٌنو غفؿ عف مثنى ؛ىذا كال يجكز الجمع ال لغةن كال شرعنا ،شاء فعؿ ما شاء

ذا تزكج في زماف كاحد بتسع نسكة ،الٌصفة  .(4)بؿ تساع" ،ال يككف مثنى كثبلث كال رباع ،كا 

 (5): الخصائص البف جني - ث

 .3: المجمكع ،64 ،88 ،539: كىي عمى الٌنحك التٌالي

 كمثاؿ ذلؾ : 

 ،أٌف الفتحة كالٌسككف يييرب غمى كؿ منيما فيما ىك أثقؿ: كالٌرابع "(6): قاؿ ابف الٌنٌحاس
ـٌ يييرىب منو إلى الفتحة فتقكؿ ،" غيريفات "بالٌضـ: نحك قكلؾ في جمع " غيرفة " فات " أك رى " غي : ث

 ثـٌ  ،" ًكسرات " بكسر الٌسيف: ككذلؾ تقكؿ في جمع " كسرة " ،ٍرفات ""غي : إلى السككف فتقكؿ
أفبل  ،" كٍسرات ": فتقكؿ ،كسىرات " بفتح الٌسيف  أك إلى الٌسككف: فتقكؿ ،تيرب منيا إلى الفتحة

ككفى بذلؾ دليبلن  ،كالكسرة إلييما ،تراىـ كيؼ سككا بيف الفتحة كالٌسككف في العدكؿ عف الضمة

                                                 

 .487الٌتعميقة، ص( 1)
 .3سكرة الٌنساء، اآلية( 2)
 .3/382المقتضب ( 2)
 المرجع كنفس الصفحة.نفس ( 4)
 مف البحث 112لو ص سبؽ الٌترجمة( 5)
 .539الٌتعميقة ( 6)
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في باب ذكر العربية أكبلمية -رحمو الل-كقد ذكر نص ذلؾ اإلماـ ابف جني ،عمى خفة الفتحة
 .(1)"  ؟ ىي أـ فقيية

  : كرد ذكر ثمانية كتب كٌؿ منيا مرتيف كىي (10

 (2): معاني القرآف لمفرٌاء - أ
 .2: المجمكع ،374 ،416: كىي عمى الٌنحك التٌالي

 كمثاؿ ذلؾ : 
 (3): " الم يـٌ ": قكلو

" الميـ مف "أمٌنا بخير" كاف أصمو " -رحمو الل-كقاؿ الفٌراء. .."(4): قاؿ ابف الٌنٌحاس           
 .(5) كحذفنا الباقي" ،ياالل أمٌنا بخير " فأبقينا اسـ الل تعالى كالميـ

  .(6): الجمؿ في الٌنحك لمٌزٌجاجي - ب

 .2: المجمكع ،538 ،373: كىي عمى الٌنحك التٌالي

 كمثاؿ ذلؾ : 

 (7): " أك مف الٌظاىر في بدؿ البعض مف الكٌؿ ": قكلو

نٌما قمنا الكٌؿ كالبعض مجازنا: .. كلذلؾ قاؿ الٌزٌجاجي."(8)قاؿ ابف الٌنٌحاس           كعمى  ،" كا 
كىذه المسألة  ،كمف قائؿ بجكاز دخكؿ األلؼ كالبٌلـ عمييا ،لو مسامحة ،استعماؿ الجماعة

" مررت بكؿ ٍّ قاعدنا " كببعضو : كقكليـ ،دخكؿ التٌنكيف عمييما إذا حذؼ المضاؼ: كمسألة
 .(9) أك تنكيف تمٌكف" ،تنكيف عكض عف المضاؼ إليو: فإٌنيـ اختمفكا ىؿ ىذا التٌنكيف ،قاعدنا"

 

                                                 

 .1/59الخصائص( 1)
 مف البحث 106لو ص سبؽ الٌترجمة( 2)
 .1/182المقرب ( 3)
 .280الٌتعميقة ( 4)
 .1/203معاني القرآف( 5)
 مف البحث. 116سبؽ الٌترجمة لو ص( 6)
 .1/45مقرب ال( 7)
 .373الٌتعميقة ( 8)
 24، 25الجمؿ في الٌنحك ( 9)
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 : الخاطريات البف جني - ت

 .2: المجمكع ،231 ،426: كىي عمى الٌنحك التٌالي

 كمثاؿ ذلؾ : 

: في الجزء الثٌاني مف " الخاطريات " لو-رحمو الل-... قاؿ ابف جني"(1): الٌنٌحاسقاؿ ابف 
كلك كانت " ال" لجاز  ،كما لـ يتمؽ بػ" لـ "-لـ يتمؽ لمقسـ ،مٌما يمتنع لو " لف " أف تككف " ال أف "

كٌؿ كاحدو كأجيب عف جميع ذلؾ بأٌنو لٌما تركبتا زاؿ حكـ  ،كما تمقى بػ " ال " ،أف تمقي بو القسـ
كلك تبيف بذلؾ أٌف لك ليا  ،فبل يمـز الخميؿ شيء مٌما ذكرتـ ،منيما عٌما كاف عميو في اإلفراد

فإذا ركبتيا مع "ال " صار ليا حكـ لـ يكف ليا قبؿ ذلؾ فعممنا أٌف الٌتركيب يزيؿ  ،بمفردىا حكـ
ف كاف -كىذا الجكاب ،حكـ المفردات عٌما كانت عميو قبؿ الٌتركيب فإٌنو مبني عمى أصؿو -مختبلن كا 

 .(2)فيرتب عميو حكـ آخر ،إذ الٌتركيب ال دليؿ عميو في األصؿ ،لـ يثبت
 : شرح بعض الجزكلية البف معطو  - ث

 .2: المجمكع 401 ،406: كىي عمى الٌنحك التٌالي

 كمثاؿ ذلؾ : 

كتقكؿ في : في شرح بعض الجزكلية-رحمو الل -... فقاؿ ابف معط و ": (3)قاؿ ابف الٌنٌحاس
"إف تزرني راكبنا ألقؾ في ىذه : عمى معنى ،"إف تزرني ألقؾ في ىذه الحالة راكبنا ": الحاؿ
 .(4) " كاألجكد إعادة لفظ الحاؿ كاألكؿ ،ألٌف الحاؿ ال تضمر ؛كال يجكز الكناية عنيا ،الحالة"

 (5): أمالي ابف الٌشجرم - ج

 .2: المجمكع ،115 ،213: كىي عمى الٌنحك التٌالي

 كمثاؿ ذلؾ : 
ػػػٍف فتحيػػػا  ،كالكسػػػر ،كالفػػػتح ،كركل فػػػي تػػػاء " الت " الٌضػػػـ . ..": (6)قػػػاؿ ابػػػف الٌنٌحػػػاس          مى

                                                 

 .426الٌتعميقة ( 1)
 .2/132الخاطريات ( 2)
 .406الٌتعميقة ( 3)
 مف الكتب المفقكدة.( 4)
 .مف البحث 118ص لو سبؽ الٌترجمة( 5)
 .213الٌتعميقة ( 6)
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ػٍف ضػميا  ،كمف كسرىا فعمى أصؿ التقاء الٌسػاكنيف ،طمبنا لمٌتخفيؼ فؤلٌنيػا لٌمػا قكيػت بكقكعيػا  ؛كمى
نٌما جػٌكز بعضػيـ  ،كىي الٌضمة ،حرٌكيا بأقكل الحركات مكقع ليس  ،تقػدير االسػـ كالخبػر معرفػةكا 

ف كانت "ال" مػف دكف "تػاء" ال تعمػؿ فػي المعػارؼ إالٌ  -نشػد عميػو ابػف الٌشػجرمأ ، فػي كجػو شػاذكا 
  (1): في أماليو-رحمو الل

ػػػػػػػػػكىادى القمىػػػػػػػػػبً الى أىنىػػػػػػػػػا باىًغينػػػػػػػػػا مٌػػػػػػػػػتٍ سى  فىحى

بِّيػػػػػػػػػػػا ميتىرىاًخينػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػٍف حي ًسػػػػػػػػػػػكىاىىا كىالى عى
(2)

 

   
 (3): شرح المقٌرب البف عصفكر - ح

 .2: المجمكع ،215 ،524: كىي عمى الٌنحك التٌالي

 كمثاؿ ذلؾ : 

... كفي كبلمو في شرح المقٌرب ما يدٌؿ عمى أٌنو أراد بالخبر ": (4)قاؿ ابف الٌنٌحاس 
كىذا الكبلـ بعينو في قكؿ  ،الٌتي قٌدرناىا محذكفة إلضافتيا إلى المعرفة ،المعرفة " حيف "

  (5): الٌشاعر
ٌنػػػػػػػػػػػػػػت نػػػػػػػػػػػػػػكاري  ٌنػػػػػػػػػػػػػػت ً حى  كالتى ىٌنػػػػػػػػػػػػػػا حى

بىػػػػػػػػػدا الػػػػػػػػػٌذم كىانىػػػػػػػػػٍت نىػػػػػػػػػكاري أجن ػػػػػػػػػتً    كى
(6)

 

   
 (7): اإليضاح الٌشعرم ألبي عمي الفارسي - خ

 .2: المجمكع ،198 ،354: كىي عمى الٌنحك التٌالي
 كمثاؿ ذلؾ : 

 (8): "كىي أفعاؿ": كقكلو

                                                 

 .1/282 أمالي ابف الٌشجرم( 1)
 1/282 أمػػالي ابػػف الٌشػػجرمكىػػك مػػف شػػكاىد 127كمػػا فػػي ديكانػػو  ة الجعػػدم مػػف البحػػر الطكيػػؿغػػالبيػػت لمناب( 2)
 .2/120 اليمعك 
 مف البحث 7ص لو سبؽ الٌترجمة( 3)
 .215الٌتعميقة ( 4)
 .1/306شرح المقٌرب ( 5)
 .1/270ىمع اليكامعك 734البيت لشبيب بف جحيؿ الٌتغمبي مف البحر الكامؿ، تذكرة الٌنحاة ( 6)
 .مف البحث 108لو ص سبؽ الٌترجمة( 7)
 . 1/93لمقرب ا( 8)
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-ليس " فإٌف أبا عميلـ يختمؼ أحده في فعمية شيء منيا إاٌل " ": (1)قاؿ ابف الٌنٌحاس          
ككذلؾ  ،كطٌكؿ في االستدالؿ عمى ذلؾ ،ذكر في المسائؿ الحمبيات أٌف "ليس" حرؼ-رحمو الل

ا عمى حرفيتيا في أكؿ اإليضاح الٌشعرم  .(2).." .استدٌؿ أيضن
 : (4)الٌشعرم ألبي طالب العبدم  (3)شرح اإليضاح - د

 .2: المجمكع ،354 ،81: كىي عمى الٌنحك التٌالي
  ذلؾكمثاؿ : 

بؿ كقعت لي أكالن قبؿ أف أقؼ  ،"... كلـ أنفرد بيذه المؤاخذة أنا كحدم: قاؿ ابف الٌنٌحاس
 ،كما كأخذتو أنا-رحمو الل-رأيت جماعةن مف أكابر العمماء قد كاخذكا أبا عمي ثـٌ  ،عمييا ألحد

 .(5) ..".كأبك محمد الخشاب في حكاشي اإليضاح ،أبك طالب العبدم في شرحو لئليضاح: منيـ
حدة في الٌتعميقة كىي خمسة أٌما كتب الٌنحك التٌالية فقد كرد ذكر كؿٍّ منيا مرة ن كا

 : ( كىي35ف كتابنا )ككثالث
 1- . 464 ص ،أساس الببلغة لمٌزمخشرم

 2- . 513ص ،األكسط لؤلخفش
 3- . 160ص ،بي جعفر الٌنٌحاسألإعراب القرآف 

 4- . 150ص ،اإلغراب لمكاحدم
 5- . 484 ص ،بي عمي الفارسيألاإلغفاؿ 

 6- . 284ص ،التٌبييف لمعكبرم
 7- . 407ص ،بي العباسألالٌتسييؿ 

 8- . 484ص ،التفضيؿ لمميدكم
 9- . 127ص ،الٌتعاقب البف جني

 10- . 285ص ،تعاليؽ أبي عمي الفارسي عمى كتاب سيبكيو
 11- . 355ص ،الٌتماـ البف جني

 12- . 543ص ،الحماسة البف جنيالتٌنبيو عمى مشكؿ أبيات 

                                                 

 .198-197لٌتعميقة ا( 1)
 .10اإليضاح الٌشعرم( 2)
 مف الكتب المفقكدة.( 3)
 .مف البحث 118لو ص سبؽ الٌترجمة( 4)
 .354الٌتعميقة ( 5)
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 13- . 345ص ،حكاشي اإليضاح البف برم
 14- . 482ص ،دٌرة الغٌكاص لمحريرم
 15- . 449ص ،الٌدمشقيات البف جني

 16- . 198ص ،ذيؿ األماني كالٌنكادر ألبي عمي القالي
 17- . 190ص ،سفر الٌسعادة كسفير اإلفادة لمٌسخاكم

 18- . 355ص ،العكبرم شرح اإليضاح ألبي البقاء
 19- . 423ص ،شرح اإليضاح ألبي ندل

 20- . 223ص ،شرح الجزكلية لؤلبذم
 21- . 554ص ،شرح الفصيح لمبمبي
 22- . 544ص ،شرح الفصيح لمخمي

 23- .286ص ،شرح كتاب سيبكيو البف خركؼ
 24- . 569ص ،شرح المفٌصؿ لمٌسخاكم

 25- . 542ص ،السكيت البف جنيشرح المقصكر كالممدكد ليعقكب بف 
 26- . 150ص ،كتاب الٌنحك لمكاحدم
 27- . 284ص ،الكفاية البف الخٌباز

 28- . 82ص ،الٌممع البف جني
 29- . 214ص ،السائؿ الٌشيرازيات لمفارسي

 30- . 451ص ،المشٌبو لمجزكلي
:كالكتب المفقكدة الٌتي ذكرت مرة كاحدة   
 1- . 293ص ،حكاشي الجمؿ البف خالكيو

 2- . 354ص ،حكاشي اإليضاح البف الخٌشاب
 3- .189ص ،شرح مختصر الجرمي لمٌربعي

 4- . 293ص ،العكني البف الخٌشاب
 5- .151ص ،المسائؿ لمجرجاني

 كتابنا. (35): كيككف بذلؾ المجمكع
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 : كتب الٌتفسير: ثانينػا
 : اؼ لمٌزمخشرمالكشٌ  -1

كقػػػد كرد ذكػػػره أربػػػع  ،التٌنزيػػػؿ كعيػػػكف األقاكيػػػؿ فػػػي كجػػػكه التٌأكيػػػؿالكٌشػػػاؼ عػػػف حقػػػائؽ          
 .4: المجمكع ،203 ،504 ،507 ،507: ( عمى الٌنحك التٌالي4)مراتو 

 (1): كمثاؿ ذلؾ  

فػػإف قيػؿ " رحمػػف " أتصػرفو اـ ال؟ قمػػت أقيسػو عمػػى : كقػاؿ الٌزمخشػرم فػػي الكٌشػاؼ"             
شػرط فػي امتنػاع " فعػبلف " أف : كعطشى " كال أصرفو فإف قمػتأعني " عطشاف  ،أخكاتو مف بابو

فمػػـ تمنعػػو مػػف  ،ر أف يكػػكف " فعػػبلف فعمػػى "حظػػكاختصاصػػو بػػالل سػػبحانو ي ،يكػػكف لػػو " فعمػػى "
قمت كما حظر أف يككف مؤنثػة " فعمػى " فقػد حظػر أف يكػكف لػو مؤنػث عمػى " فعبلنػة "  ،الٌصرؼ

التٌأنيث لبلختصاص مف العارض فكجب الٌرجكع إلى األصػؿ كػ " ندمانة " فإذنا ال عبرة في امتناع 
 .(2) كىك القياس عمى نظائره" ،قبؿ االختصاص

 .129كقد كرد ذكره مرة كاحدة ص : جامع البياف عف تأكيؿ القرآف " تفسير الٌطبرم" -2

 .579كقد كرد ذكره مرة كاحدة ص : الٌشاطبية لمشاطبي -3

 .579ص  كقد كرد ذكره مرة كاحدة: شركح الٌشاطبية -4

 .253كقد كرد ذكره مرة كاحدة ص : تفسير غريب القرآف البف قتيبة -5

 .331كقد كرد ذكره مرة كاحدة ص : الٌتبياف في إعراب القرآف لمعكبرم -6

                                                 

 .504الٌتعميقة ( 1)
 .1/41الكٌشاؼ ( 2)



134 

 

 : كتب الحديث الٌشريؼ: ثالثػنا
 .331ص ،كقد كرد ذكره مرتيف: صحيح البخارم -1

 (1): كمثاؿ ذلؾ 

" كال : قاؿ في صحيحو في سكرة الٌنساء ،البخارم.. عف أبي عبد الل بف إسماعيؿ ".
تجاكز العرب ريباع "
 (2). 

 .169 ،581ص ،كقد كرد ذكره مرتيف: صحيح مسمـ -2

 (3): كمثاؿ ذلؾ 

ا -رحمو الل-... كما ذكره ابف عصفكر" مف الٌتعميؿ لمذىب الفٌراء يقتضي أف الفٌراء أيضن
األٌنيا ال يظير في لفظيا  ؛يمنع الجممة االسمية كشاىد مجيء الحاؿ جممة اسمية  ،الٌنصب أيضن

 .(4)" أقرب ما يككف العبد مف ربو كىك ساجد " : -صٌمى الل عميو كسٌمـ -قكلو

 : كتب القراءات: رابعػنا
 .518كقد كرد ذكره مرةن كاحدة ص : الٌداني عمر ألبي القراءاتفي  الٌتفسير

                         : معاجـ الٌمغة: خامسػنا
 ،537 ،539: ( كذلؾ عمػى الٌنحػك التٌػالي5كقد كرد ذكره خمس مرات ): كتاب الٌصحاح لمجكىرم

245، 226، 207. 
 (5): مثاؿ ذلؾ

ككػٌؿ  ،تيامػة: كالغػكر ىػك ،كىك خبلؼ الغػكر ،" كنجد مف ببلد العرب: قاؿ الجكىرم - 1
    .(6)ما ارتفع مف تيامة إلى أرض العراؽ فيك نجد " 

                                                 

 .481الٌتعميقة ( 1)
 .5/176سكرة الٌنساء، صحيح البخارم كتاب تفسير القرآف( 2)
 .169الٌتعميقة ( 3)
 .البحثمف  66سبؽ تخريج الحديث ص ( 4)
 .207الٌتعميقة ( 5)
 الٌصحاح، مادة نجد.( 6)
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ميب... " - 2             .(2()1) ". ..-رحمو الل -كذا قاؿ الجكىرم ،الٌميؼ بضـ البٌلـ: كالخي

كغػػػػف كػػػػاف  ،.. كالبنػػػػاء فػػػػي " أمػػػػس" لغػػػػة أىػػػػؿ الحجػػػػاز بشػػػػرط أف تسػػػػتعمؿ مكٌبػػػػرة." - 3       
 ،مفردة ال مثنى كال مجمكعنا (غدنا كالبارحة)" كال يصٌغر " أمس " كما ال يصٌغر : الجكىرم قد قاؿ

رٌ          .(4()3) كت اللتقاء الٌساكنيف بالكسرة عمى التقائيما"  كحي
: ( كذلػػؾ عمػػى الٌنحػػك التٌػػالي3كقػػد كرد ذكػػره ثػػبلث مػػرات ): المحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـ البػػف سػػيدة

555، 244، 226. 
 (5): مثاؿ ذلؾ

ميب"  –رحمو الل  –كقاؿ ابف سيدة    .(6)"  حبؿ الٌميؼ كالقطف إذا دٌؽ كصميب: كالخي
 .463كقد كرد ذكره مرةن كاحدة كذلؾ في ص : المجمؿ البف فارس

     : كتب الٌمغة: سادسػنا
 .475 ،544: ( عمى الٌنحك التٌالي2كقد كرد ذكره مرتيف ): الفصيح لثعمب -1

 (7): كمثاؿ ذلؾ

 كقاؿ فػي ،لـ يختمؼ العرب في ذلؾ ،صرؼ في معرفة كال نكرةلـ يي : ... قاؿ سيبكيو"            
الٌ "أسكد سالنه : فصيح ثعمب  .(8) "ةديسمى أسك  " كا 

 .325كقد كرد ذكره مرةن كاحدة كذلؾ ص: شرح رسالة أدب الكاتب البف القكطٌية -2

  : كتب شركح الشِّعر كاألدب: سابعػنا
 .516ص ،كقد كرد ذكره مرةن كاحدة: لمكاحدم شرح ديكاف المتنٌبي -1

                                                 

 الٌصحاح، مادة نجد.( 1)
 .226الٌتعميقة ( 2)
 .الٌصحاح، مادة أمس( 3)
 .537الٌتعميقة( 4)
 .226الٌتعميقة ( 5)
 .5/128 مادة خميب، المحكـ كالمحيط األعظـ في المغة( 6)
 .475الٌتعميقة ( 7)
 .274شرح الفصيح البف ىشاـ المخمي( 8)
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 .316ص ،ذكره مرةن كاحدةكقد كرد : شرح المعمقات ألبي جعفر الٌنٌحاس -2

 : كتب الٌشعر كاألدب: ثامننػا
: ( كذلػػؾ عمػػى الٌنحػػك التٌػػالي3كقػػد كرد ذكػػره ثػػبلث مػػرات ): الحماسػػة ألبػػي تمػػاـ لمٌتبريػػزم -1

543، 510، 174. 
 (1)المبتدأ بالٌنظر اإلثبات كالحذؼ قسماف: كقكلو: كمثاؿ ذلؾ : 

 ،كالٌشػتـ ،ككذلؾ المرفػكع عمػى المػدح كالٌتعظػيـ ،"... كال يجكز إظيار ىذا المبتدأ أصبلن           
كممػا التػـز فيػو حػذؼ المبتػدأ  ،يسػتعمؿ إظيارىػا ال ،يػا أخبػار مبتػدآت محػذكفاتكالتٌػرحـ كمٌ  ،كالٌذـ

 .(2)كالمعرفة في تنبيو في قكؿ الشاعر في الحماسة "
ػػػػػػػػػػػػا بًػػػػػػػػػػػػؾى قيػػػػػػػػػػػػٍدرىةه  مى الن كى  أىىىابيػػػػػػػػػػػػؾى إٍجػػػػػػػػػػػػبلى

ػػػػػػػػٍيفو    لًكػػػػػػػػٍف ًمػػػػػػػػؿءى عى مىػػػػػػػػي  كى ًبيبييػػػػػػػػاعى (3)حى
 

   
 .51 ،589: كقد كرد ذكره مرتيف عمى الٌنحك التٌالي: مقامات الحريرم -2

 (4): سميةإلى قكلو لمتٌ  ففظيبشرط اتفاؽ المٌ : قكلو: كمثاؿ ذلؾ 

" كػػػ ثنيػػة كالمعنيػػاف جػػاز التٌ  ،فظػػافو إذا أتفػػؽ المٌ حػػاة عمػػى أٌنػأجمػػع النٌ ": (5)قػاؿ ابػػف الٌنٌحػػاس       
ف اختمػػػؼ المٌ كزيػػػديف"  ،جمػػػيفر  ف ؛ريف "عمػػػػ " الماع كػػػفظػػػاف كقػػػؼ الٌسػػػكا  ىػػػؿ  ،اختمػػػؼ المعنيػػػاف كا 

ابػػػف كحمػػػؿ عميػػػو قػػػكؿ  ،فػػػذىب بعضػػػيـ إلػػػى جػػػكاز ذلػػػؾ ،ثنيػػػة أـ ال؟. اختمػػػؼ فػػػي ذلػػػؾتجػػػكز التٌ 
  (6): مقاماتوفي -رحمو الل-الحريرم 

ػػػػػػػػػػى ىىػػػػػػػػػػكىاهي  ت ػػػػػػػػػػى أىٍعمى ػػػػػػػػػػادى بًػػػػػػػػػػالعىٍيًف حى  جى

ٍينىػػػػػػػػػػػػػػػػػوي فىػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍنثنى بػػػػػػػػػػػػػػػػػبًل    ٍينىػػػػػػػػػػػػػػػػػيفً عى (7)عى
 

   
 .376كقد كرد ذكره مرةن كاحدة كذلؾ ص: رسالة الغفراف ألبي عالء المعرم -3

 

 

                                                 

 .174ٌتعميقة كال 1/84مقرب ال( 1)
 .2/138 شرح الحماسة التبريزم( 2)
 . 2/138م شرح الحماسة لمٌتبريز ينظر  البيت لنصيب بف رباح مف البحر الطكيؿ( 3)
 .2/40 مقربال( 4)
 .589ٌتعميقة ال( 5)
 . 91مقامات الحريرم( 6)
 .91 الحريرممقامات ، كالبيت مف البحر الرمؿ، لـ أعثرعمى قائمو( 7)
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 : كتب البمداف: تاسعػنا
 .240 ،342( كذلؾ في ص 2كقد كرد ذكره مرتيف ): معجـ ما استعجـ ألبي عبيد البكرم

 (1): كمثاؿ ذلؾ  

سكاف ثانيوبفتح أكٌ بلف مى رٍ "الكى : قاؿ أبك عبيد البكرم في " معجـ ما استعجـ" تثنية كرمؿ ماء : لو كا 
 .(2)كىـ رىط حاتـ" ،لبعض طيء

 

 

                                                 

 .240الٌتعميقة ( 1)
 . 1125 معجـ ما استعجـ( 2)
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 المبحث الثٌالث
 الٌمغاتي كالٌميجات

كمػػا ىػػذا إال دليػػؿه  ،إلػػى العديػػد مػػف الٌمغػػات كالٌميجػػات –رحمػػو الل–لقػػد أشػػار ابػػف الٌنٌحػػاس 
كقكاعػدىـ التٌػي  ،الكممػاتككيفيػة نطقيػا  ،كمعرفتػو بمغػة العػرب ،عمى سعة إطبلقو كثقافتو الكاسعة

 كساركا عمييا في نطقيـ.  ،بنكا عمييا جمميـ
دكف تحديػػد القبيمػػة التػػي "عػػف العػػرب " قػػد أكثػػر مػػف ذكػػر عبػػارة  –رحمػػو الل- كمػػف المبلحػػظ أٌنػػو

فػػػي الٌتعميقػػػة عمػػػى الٌنحػػػك التٌػػػالي فػػػي ىػػػذه العبػػػارة ثمػػػاني كثبلثػػػيف مػػػرة  تفقػػػد كرد ،ينتمػػػكف إلييػػػا
  -: الٌصفحات

93، 96، 98، 117، 125، 126، 128، 135، 142، 153، 155، 165، 173، 175، 
180، 197، 199، 264، 291، 297، 358، 370، 371، 377، 381، 395، 399، 
412، 414، 427، 484، 491، 521، 522، 532، 557، 567، 580. 

 "سمع عف العرب" أٌما عبارة 

 .562-556: الٌنحك التٌاليفقد كردت مرتيف في الٌتعميقة في الٌصفحات عمى 

 .557ص: كردت مرة كاحدة " لغة مف قاؿ "كعبارة 

  (1): كمثاؿ ذلؾ .1

  .(2)ا "سف زيدن ي" ما أح: كما ركم عف العرب قكليـ
: يرم مف فبلف أمذكمف ع ،ؾاعتذار : كمعذرة أم ،عذرة البابك  ،(3)عذيرؾ: ... تقكؿ العرب"  .2
   (4)." يعذرني منو فٍ مى 

ال مف جية  ،فظره مف جية المٌ فسلي قائـم ىك إياه يعكد إلى مير الذٌ الضٌ  ا أفٌ فعممنٌ ... " .3
" : فقد جاء ذلؾ نحك قكؿ العرب ،ا ال معنىمير إلى ما يفسره لفظن كال يستنكر عكد الضٌ  ،المعنى

                                                 

 .125الٌتعميقة ( 1)
 .105اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 2)
 .2/282ينظر الكتاب ( 3)
 .414الٌتعميقة ( 4)
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ف عاد إلى درىـ في المٌ الضٌ  عندم درىـ كنصفو " فإفٌ  فظ فميس المراد بو نصؼ ىذا مير كا 
 .   (1)" درىـ آخربؿ نصؼ  ،رىـالدٌ 

ـي الم ػوي ًمف فىٍضًمًو : كقكلو تعالى ،يفسره سياؽ الكبلـ كقسـه " .4 ا آتىاىي ميكفى ًبمى ﴿ كىالى يىٍحسىبىف  ال ًذيفى يىٍبخى
ٍيرنا ل ييـ  ىيكى خى
كدلؿ عميو إذ الفعؿ يدؿ عمى  ،كلـ يذكر لكف يبخمكف ،. فيك ضمير البخؿ(2)

 . (3)ا لو "كذب كاف شرن  فٍ "مى : مصدره ككذلؾ قكؿ العرب

 (4): أك االختصاص: قكلو .5

جؿ " كىذه المسألة اختمؼ فييا سيبكيو يا الرٌ ا أنا فأفعؿ كذا أيٌ أمٌ " : نحك قكؿ العرب        
أك  ،اىر ال يبدؿ مف ضمير المتكمـالظٌ  فذىب سيبكيو إلى أفٌ   –رحميما الل – خفشكاأل

  .(5)خفش إلى جكاز ذلؾألكذىب ا ،المخاطب بدؿ كؿ

أجمعكف  جمعكف ذاىبكف " فرفعكا "يـ أ"أنٌ : عف العرب –رحمو الل  –كما ركل سيبكيو    .6
يـ أنٌ  حمؿ " -رحمو الل-سيبكيو أفٌ : كالجكاب ،مير لما لـ يظير فيو إعراب"عمى تكىـ رفع الضٌ 

رحمو -سيبكيو كألفٌ  ،دكحةمنكال يحمؿ عمى الغمط ما كجد عنو  ،عمى الغمط" أجمعكف ذاىبكف 
فبل  مع ظيكر اإلعراب في "زيد " ،فسو "برفع النٌ ا عندؾ نفسي زيدن  "إفٌ : ركل عف العرب  –الل 

  .(7()6)ما ذكرتـ يتجو حينئذو 

ا كسػأتناكليا تنازلينػػ ،اليحػك التٌػي ذكػر قبائميػػا فيػي عمػى النٌ يجػات التٌػغػات كالمٌ سػبة لمٌ ا بالنٌ أٌمػ       
 : قؿألاعميقة إلى ا في التٌ مف األكثر كركدن 

 ،567 ،578: اليحػك التٌػفقد بمػ  عػدد كركد ذكرىػا ثمػاني مػرات كىػي عمػى النٌ : أىؿ الحجاز - 1
558، 556، (3(555. 

 

 
                                                 

 .399-398الٌتعميقة ( 1)
 .180سكرة آؿ عمراف، آية ( 2)
 .532الٌتعميقة ( 3)
 .1/246لمقرب ا( 4)
 .377الٌتعميقة ( 5)
 .363اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 6)
 .155الٌتعميقة ( 7)
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 كمثاؿ ذلؾ : 

 . (1): أمس: قكلو - 1

ف أدخمت األلؼ كالبٌل " ف اعتقدت التٌ  ،يادة فالبناءـ عمى أمس فإف اعتقدت فييا الزٌ ... كا  عريؼ كا 
 . (2)" رةكالبناء في أمس لغة أىؿ الحجاز بشرط أف تستعمؿ مكبٌ  ،ضمفلعدـ التٌ  ؛بيما أعربت

 (3): بتابع مف التكابع: كال يحكى إال بشرط إلى قكلو: قكلو  - 2

ف زيد أك مٍ كى : نحك ،" حرؼ عطؼ فٍ ما لـ يحكو أىؿ الحجاز إذا دخؿ عمى "مى إنٌ "         
زيد  فٍ "مى : بتثا العاقؿ أك نفسو فيقكؿ المستزيدن رأيت : نحك أف تقكؿ ،تبع العمـ بتابعأك أي  ،فمف زيد
إذ  ،جمو الحكاية منتؼو ألبس الذم جكزنا المٌ  فٌ أل ؛فع كال يحكىزيد نفسو بالرٌ  فٍ أك مى  ،العاقؿ "

كيريد  ،أك يعطؼ عمى ما قبمو مف كبلـ المتكمـ ،اني غير األكؿكيككف الثٌ  ،ابعستبعد أف يعيد التٌ يي 
 . " بو غيره مف أراد

 : اليحك التٌ فقد كرد ذكرىا ست مرات كىي عمى النٌ : تميـبنك -2

208، 64، 537، 538، 556 (2) . 
 كمثاؿ ذلؾ : 

 (4): قكلو أمس - 1

كالعدؿ عمى صػيغة  ،العمميةالعتقادىـ فيو  ،رؼا بنك تميـ فيعربكنيا كيمنعكنيا مف الصٌ كأمٌ       
 .(5)عريؼـ التٌ فييا ال

 . (6)ممة بكسر الكاؼتقكؿ ىي كً كتميـ  ،ككاحد الكمـ كممة - 2

بمقارنػػة األلفػػاظ كالمكاقػػؼ النحكيػػة بػػيف أىػػؿ الحجػػاز –رحمػػو الل–اسٌحػػكقػػد قػػاـ ابػػف النٌ            
 ،210: اليحػك التٌػعميقػة سػبع مػرات كىػي عمػى النٌ كقػد بمػ  عػدد ىػذه المقارنػات فػي التٌ  ،كبني تميـ

211، 434، 542، 553، 582، 597 . 
                                                 

 .1/291المقرب ( 1)
 .537الٌتعميقة ( 2)
 .556الٌتعميقة ( 3)
 .1/291مقرب ال( 4)
 .538الٌتعميقة ( 5)
 .64الٌتعميقة ( 6)
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 :كمثاؿ ذلؾ

ف كانت اسمية: قكلو  - 1  (1): كا 

 .(2)إف كانت حجازية أخاؾ " ك" ،ميميةف كانت ت ما زيد أخكؾ فتكرمو "إ ": مثالو  

  . (3): ائدةا بالباء الزٌ إف كاف مجركرن  ضفخفع كالصب كالرٌ كيجكز فيو النٌ " : قكلو - 2

 ،أبكه " مبتدأ " فع فعمى أفٌ الرٌ  اأمٌ  ،بو كجرهقاعد" كنص برفع " ،أبكه " بقائـ كال قاعده  ما زيده " : مثالو
بػػػ  ا مرتفعنػػ ك"أبػػكه" ،يػػا تميميػػةا عمػػى "بقػائـ" عمػػى أنٌ أك يكػػكف "قاعػػد" معطكفنػػ ،ـر مقػػدٌ بػػقاعػد " خ ك"
يػػػػا قػػػائـ" عمػػػى المكضػػػع عمػػػى أنٌ ػ " بػػػا "معطػػػكؼ عمػػػػى "قاعػػػدن : فعمػػػى أفٌ : صػػػبا النٌ كأٌمػػػ ،قاعػػػد ""

 .(4) "مرتفع بو... "أبكه"ك ،حجازية
 (5): ا غير الحجازييفكأمٌ : قكلو  - 3

 ،كفػي أم مكضػكع كانػت ،بني تميـ يحققكف اليمزة عمى أم صكرة كانت منا القكؿ أفٌ قد قدٌ 
 .(6)-كالل أعمـ  –ما ىك لغة أىؿ الحجاز خفيؼ إنٌ التٌ  كأفٌ 

 (7): لـ ألحقيا " بيمـ " إلى قكلو "برد كبابو" ": قكلو - 4

اسػػتعماليا بمفػػظ : فمػػذىب أىػػؿ الحجػػاز ،" اختمػػؼ فيػػو لغػػات العػػرب "ىمػػـٌ  عمػػـ أفٌ ا               
مائر؛ إبػػػػراز الٌضػػػػ: كمػػػػذىب بنػػػػي تمػػػػيـ ،كالمػػػػذكر كالمؤنػػػػث ،ى كالمجمػػػػكعثنػػػػكاحػػػػد فػػػػي المفػػػػرد كالم

فاسػػػتعممكىا  "اسػػػـ فعػػػؿ ا "كىأىػػػؿ الحجػػػاز اعتقػػػد كػػػأفٌ  ،ىمممػػػف ،ىكىمٌمػػػ ،اك ا كىمٌمػػػىمٌمػػػ: فيقكلػػػكف
 .(8)فعاؿألكا عمييا حكـ ار ج " كأفعبلن  كأما بنك تميـ فاعتقدكىا " ،استعماؿ أسماء األفعاؿ

 : كىما تيف مرتيف في الٌتعميقةغكقد كرد ذكر ل

 . 355 ،322: كذلؾ في الصفحات: ىذيؿ

                                                 

 .1265مقرب ال( 1)
 .434الٌتعميقة ( 2)
 .1/209 المقرب( 3)
 .210الٌتعميقة ( 4)
 .2/21مقرب ال( 5)
 .582الٌتعميقة ( 6)
 .2/76المقرب ( 7)
 .597الٌتعميقة ( 8)
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 (1): إال لدل: قكلو: كمثاؿ ذلؾ

كما كاف ذلؾ في سائر  ،ا بإضافتيا إلى ياء المتكمـ فقطلدل "ياء مختصن  ليس قمب ألؼ "
 ،اا كاف أك مخاطبن ممن ا متكبؿ تقمب ألفيا ياء مع المضمر مطمقن  ،اة عند "بني ىذيؿ "ناألسماء المث

نٌ  ،كلديؾ كلديو لدمٌ : با كقكلؾأك غائن   ، عمى الحرؼ كىك "عمى "لدل " ىنا حمبلن  ما قمبت ألؼ "كا 
 .(2)ممت عميولما كانت مكغمة في شبو الحرؼ حي 

 . 543 ،214: كذلؾ في الصفحات: بنك أسد 

 (3): كتعمؿ في الحيف معرفة كنكرة: قكلو: كمثاؿ ذلؾ

 : ... كيدؿ عمى مجيء " ىنا " لمزماف قكؿ بعض بني أسد"             
ػػػػػػػػػػػػافى نصػػػػػػػػػػػػؼى الٌمٍيػػػػػػػػػػػػًؿ ىىٌنػػػػػػػػػػػػا  فمٌمػػػػػػػػػػػػا حى

ـى الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػكمٌ    ػػػػػػػػػػػػػػػػ كىىٌنػػػػػػػػػػػػػػػػا ًنٍصػػػػػػػػػػػػػػػػفيو قىسى
(4)

 

   
كباألخرل إلى زمف نصؼ  ،أال تراه أشار بػ "ىٌنا" األكلى إلى زمف نصؼ الٌميؿ الماضي

 .(5)الباقي
  .151ص : أما ليجة قريش فقد كرد ذكرىا في الٌتعميقة مرةن كاحدة كذلؾ

ا اىتماـ ابف الٌنٌحاس   بتكضيح الٌمغات في الٌمفظ الكاحد  –رحمو الل  –كمف المبلحظ أيضن
 ،314 ،316: ككيفية نطقو كقد أكرد ثمانية ألفاظ كالٌمغات المتعددة فييا كذلؾ في الٌصفحات

278، 255، 252، 244، 225، 213. 
 : كمثاؿ ذلؾ

ػػؿٌ  ،لعىػػؿٌ : كفػػي لعػػٌؿ لغػػات عشػػر" – 1  لعمػػت  ،لغػػفٌ  ،رغػػفٌ  ،رعػػفٌ  ،أفٌ  ،ألفٌ  ،عػػفٌ  ،لعػػفٌ  ،عى
كالٌثبلثػػة التٌػػي قبميػػا أقػػؿ  ،فػػي التٌػػذكرة –رحمػو الل  –ذكرىػػا أبػػك عمػػي  ،أقميػػا اسػػتعماالن : بالتػاء كىػػي

ا مف   .(6)" الٌستة الٌمكاتي قبميفاستعماالن أيضن

 

 
                                                 

 .1/217مقرب ال( 1)
 .322الٌتعميقة ( 2)
 .1/105مقرب/ال( 3)
 .39نظر ديكاف األعشي يالبيت لؤلعشي " ميمكف بف قيس " مف البحر الكافر، ( 4)
 .214الٌتعميقة ( 5)
 .225الٌتعميقة ( 6)
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 (1): أؼو : قكلو  - 2

 ،تنكيفكفتحيا مف غير  ،ككسرىا ،ضـ الفاء: كفيو سبع لغات ،رتر كتضجٌ اسـ أتضجٌ "
 .(2)" بألؼ ممالة بعد الفاء كىي الٌتي تخمصيا العامة ياء ىكتنكيف ىذه ست كالٌسابع " أف

 (3): سكاؾ: قكلو  - 3

فيكػػكف معنػػاه  ،سػػيبكيو مػػف المٌػػكاـز الٌنصػػب عمػػى الظٌػػرؼ فػػبل يتٌصػػرؼسػػكل عنػػد "              
المػد ال : كفيػو ثػبلث لغػات ،فيكػكف متصػٌرفنا ،كعند األخفػش يجػكز أف يجػيء لغيػر الٌظرفٌيػة ،مكاف

 .(4)ككبلىما عند كسرىا ،كالقصر ال غير عند ضميا ،غير عند فتح الٌسيف

ٍمػػكي : كفػػي " عػػؿو " ثمػػاني لغػػات  - 4         ٍمػػكي  ،عى ٍمػػكً  ،كعى ػػؿي  ،كعى ػػؿو  ،كمػػف عى ػػبل ،كمػػف عى  ،كمػػف عى
 .(5) كمف عىاؿو كمف مىعىاؿو 

قػد كرد ذكػر كػؿ مػف : كمثػاؿ ذلػؾ ،لغػات متفرقػة فػي تعميقتػو -رحمو الل –ابف الٌنٌحاس  كقد أكرد 
 : كني البراغيث ثبلث مراتمالٌمغة الفصحى كلغة أك

 .92 ،329 ،599: الٌصفحاتكقد كرد ذكرىا : غة الفصحىالمٌ 

 : كمثاؿ ذلؾ .7

 .(6)إف لـ يرفع ضميرنا: قكلو

ػػا إذا رفػػع ظػػاىرنا ال ي"         جريػػو مجػػرل ي ،ثنػػى كال يجمػػع عمػػى الٌمغػػة الفصػػحى... ككػػذلؾ أيضن
 .(7)"الفعؿ

 : كني البراغيثمكأما لغة أ

 .329 ،248 ،599: فقد كردت في الٌصفحات
 

                                                 

 .1/133مقرب ال( 1)
 .244الٌتعميقة ( 2)
 .1/151مقرب ال( 3)
 .255الٌتعميقة ( 4)
 .316الٌتعميقة ( 5)
 .1/220المقرب ( 6)
 .329- 328الٌتعميقة ( 7)
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 : كمثاؿ ذلؾ
 .(1): كني البراغيثمكأ: قاؿ فٍ عمى لغة مى : قكلو

كالمؤنث بعبلئـ  ،كالمجمكع المذكر ،بعض العرب يأتي مع الفاعؿ المثنى عني بو أفٌ "ي         
 ،" قامت ىند " بعبلمة تخبر بتأنيث الفاعؿ: كما أتكا مع المؤنث في نحك ،تخبر بأحكاؿ الفاعميف
 : كعمى ذلؾ قكؿ الٌشاعر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ًديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافيِّ أىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكه كأم 

ػػػػػػػػػميط أقاًربيػػػػػػػػػو   ػػػػػػػػػٍكرىافى يىٍعًصػػػػػػػػػٍرفى الس  ًبحى
(2)

 

   
 ،ككذلؾ يجمعكف االسـ العائد عمى الفعؿ ،فالٌنكف في " يعصرف " عبلمة لجمع الفاعؿ المؤنث

ف رفع الٌظاىر  .(3)" ة لحكؽ العبلئـ لمفعؿفتككف تثنيتو كجمعو في ككنو عبلم ،كيثنكنو كا 
 -: ذكرىا مرةن كاحدةن في الٌتعميقة كىي عمى الٌنحك التٌاليأما كؿ  مف الٌمغات التٌالية فقد كرد 

ٍف لـ ينك -1  .285ص : لغة مى
 .286ص : لغة مىٍف ينكم -2
ٍف يفتح الـ الجر -3  .294ص : لغة مى
 .599ص : لغة مىٍف جعؿ الكاك عبلمة -4
 .311ص : اءلغة قـك ليسكا فصح -5
 .601ص : مذىب مف يجيز -6
 .316ص : ليست لغة -7
 .244ص : أىؿ الٌمغة -8

 : يف كمثاؿ ذلؾأكرد ابف الٌنٌحاس في تعميقتو لغات ألشخاص منفردكقد 
 : عمر رضي ا عنو -1
 .150 ،193 ،412: فقد كرد ذكره ثبلث مرات في الٌتعميقة في الٌصفحات التٌالية 
 (4): كمثاؿ ذلؾ  

خيره مف  مرةه "ت –ي الل عنورض–نحك قكؿ عمر  ،ةأف تككف الٌنكرة عامٌ : كالخامس عشر      
 .(5)"جرادة

                                                 

 .1/139المقرب ( 1)
 .2/40نظر الكتاب، ي205كما في ديكانو مف البحر الٌطكيؿ  البيت لمفرزدىؽ( 2)
 .248الٌتعميقة ( 3)
 .150الٌتعميقة ( 4)
ينظػر  ك 8246، رقـ الحػديث 4/410، كتاب المناسؾ ، باب الير ك الجراد  أخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو( 5)

 .1/56الكتاب 
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 .64 ،381: مرتيف في الٌتعميقة في الٌمغات كذلؾ في الٌصفحات كرد ذكر " الفرٌاء " -2
 كمثاؿ ذلؾ : 

 .(1)كىبىدك  كىٍبدك  كىًبد: كىٍممىة مثؿك  ًكٍممىةك  كىًممىة: فييا ثبلث لغات –رحمو الل  –كحكى الفٌراء 
 : فقد كرد ذكر لغة شخصيف مرةن كاحدة لكؿٍّ منيما في الٌتعميقة كىما ككذلؾ -3

 .454: المازني - أ

 .151: أبك جيؿ - ب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .64الٌتعميقة ( 1)



 
 
 
 

 الثالفصؿ الثٌ 
 شكاىد ابف الٌنٌحاس في الٌتعميقة

 
 : كيشتمؿ عمى أربعة مباحث كىي

 ف الكريـ.آشكاىده مف القر : المبحث األكؿ
 شكاىده مف الحديث الشريؼ : الثاني المبحث

 شكاىده مف الشعر الرجز كأنصاؼ األبيات.: المبحث الثالث
 .شكاىده مف أقكاؿ العرب كأمثاليا: المبحث الرابع
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 المبحث األكؿ
 شكاىد ابف الٌنٌحاس مف القرآف الكريـ

 –عٌز كجؿٌ -حتى أٌف الل ؛عظيمةن  كارتفعكا بذلؾ مراتبى  ،رؼ العرب بالفصاحة كالبيافعي 
مف جنس ما امتازكا بو كتمٌيزكا؛  -صٌمى الل عميو كسمـ  –أنزؿ القرآف العظيـ عمى رسكلو الكريـ

: فقد قاؿ عٌز مف قائؿ ،العٌزة بالحفظ دىا رب  فكاف القرآف العظيـ بمنزلة المعجزة الخالدة التي تعيٌ 
ن ا ﴿ ٍلنىا الذٍِّكرى كىاً  اًفظيكفى ًإن ا نىٍحفي نىز  كعمماؤنا األكائؿ اىتمكا بالقرآف الكريـ اىتمامنا  ،(1)لىوي لىحى

كجدناىـ يٌدعمكف ىذه القكاعد بما يثبتيا مف  ،فمٌما استقرأكا القكاعد مف كاقعيـ الٌمغكم ،عظيمنا
ديث احكاأل ،كبذلؾ صارت ىذه اآليات الكريمة ،أك مف كبلـ العرب ،القرآف الكريـ كالٌسنة الٌشريفة

فصارت القكاعد ال   ؛كاليـ كأمثاليـ بمثابة الشكاىد لمقكاعد النحكيةقكأ ،الشريفة كأشعار العرب
كما أٌف ىذه الٌشكاىد كانت بمثابة  ،تصدؽ إال بكجكد الٌشاىد الٌنحكم الٌداؿ عمى صدقيا كصحٌتيا

 كتيطبؽ في الحياة العممية.  ،المساعد كالمساند في حفظ القاعدة الٌنحكية
ا ظير لػي أٌف كممٌ  ،كالمرجع األىـ ،القرآف الكريـ ىك الٌشاىد األعمى لمقكاعد الٌنحكيةكييعد 

فقػػد أكرد الٌشػػكاىد القرآنيػػة العديػػدة كالتٌػػي  ؛بالٌشػػاىد القرآنػػي عظػػيـ -رحمػػو الل-اىتمػػاـ ابػػف الٌنٌحػػاس
ة قػراءة سػبعية كاىتمامو البال  فييا يتجٌمى مف خبلؿ أٌنػو لػـ يػرفض أٌيػ ،فاقت المائتيف كعشريف آيةو 

و رفػػض بعػػض الٌشػػكاىد الٌشػػعرية غـ مػػف أٌنػػبػػالرٌ  ،بػػؿ كػػاف يحتػػـر ىػػذا الٌسػػماع الٌصػػحيح ،أك شػػاذة
 شعرية.  كاعتبر غيرىا ضركرةن  ،لشذكذىا

  –رحمو ا   –كقد تجٌمى استخداـ ابف الٌنٌحاس : شكاىد ابف الٌنٌحاس مف القرآف الكريـ - أ
 : ة كىيالٌشاىد القرآني في مكاقؼ عدٌ 

 : –رحمو ا   –مثيؿ لما يقكلو ابف عصفكر ( استعماؿ الٌشاىد القرآني لمتٌ 1
   (2):كقكلو كعمى أنكاع مىٍف يعقؿ .1

ػفى النِّسىػاًء  : قكلو تعػالى: (3)مثالو  ػا طىػابى لىكيػـ مِّ كا مى ﴿ فىػانًكحي
م أٌم مػف أنػكاع الٌنسػاء كىػذا الػذٌ  (4)

  .(5) ذكره ال خبلؼ فيو

                                                 

 .9سكرة الحجر، آية ( 1)
 .1/58مقرب ال( 2)
 .96التعميقة ( 3)
 .3اآلية سكرة النساء، ( 4)
 .3/128كالتذييؿ كالتكميؿ  2/415كمعاني القرآف  2/51كالمقتضب  177ينظر المفصؿ ( 5)
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 (1): الجمعكقد يقع عمى : كقكلو .2
ػد ؽى بًػًو  : قكلو تعالى: مثالو ٍدًؽ كىصى اءى ًبالصِّ ﴿ كىال ًذم جى

الجمػع بػدليؿ : فػالمراد  بػػػ " الػٌذم "ىنػا (2)
ـي اٍلميت قيػػكفى  ﴿: قكلػػو تعػػالى فػػي اآليػػة  (4)"عمػػى المػػراد بػػػ " الػػٌذم فإشػػارتو بػػالجمع دليػػؿه  (3)  أيكلىػػػلًئؾى ىيػػ

 الجمع. 
ف لـ يكف: كقكلو .3  (5): إثباتو كحذفوجاز  ،كا 

"جػػاءني الػػٌذم أكرمػػت " كقكلػػو : كيجػػكز أف تحػػذؼ "اليػػاء" كيقػػاؿ ،" جػػاءني الػػٌذم أكرمتػػو ": مثالػػو
نٌ : أم (6)  أىىىػلذىا ال ًذم بىعىثى الم ػوي رىسيكالن ﴿: تعالى طمب المكصكؿ لػو ف ٌ أل ؛ما جاز حذفوبعثو الل كا 

 . (7) يككف دليبلن عميو

ال نسٌمـ أٌنو يينصب... : قمنا ،صب االسـ الٌذم بعدهني  ،ذؼ حرؼ الجرٌ إذا حي و إنٌ : كأٌما قكليـ  .4
 ،بؿ فتحتو فتحة بناء إلضافتو إلى غير متمكفو  ،أٌنو ال نسٌمـ أٌف مثؿ ذلؾ منصكب: فالجكاب عنو

ـٍ تىنًطقيكفى : كالفتحة في مثؿ قكلو تعالى ا أىن كي ؽ  مٍِّثؿى مى  .(9)(8) ﴿ًإن وي لىحى

ٍيره مِّف م ٍشًرؾو ﴿: مكصكفة كقكلو تعالىأف تككف  .5 لىعىٍبده م ٍؤًمفه خى  (11) (10)  كى

طىاًئفىةه قىٍد أىىىم ٍتييـٍ ﴿:عمى كاك الحاؿ كقكلو تعالى أف تككف معتمدةن : كالثٌامف كالعشركف .6 كى
 (13)(12) أىنفيسيييـٍ 

 
                                                 

 .1/58مقرب ال( 1)
 .33سكرة الزمر، آية ( 2)
 .33سكرة الزمر، آية ( 3)
 .98الٌتعميقة ( 4)
 .1/60مقرب ال( 5)
 . 41سكرة الفرقاف، آية ( 6)
 .98الٌتعميقة ( 7)
 . 23الذاريات، آية ( 8)
 .104الٌتعميقة ( 9)
 .221سكرة البقرة، آية ( 10)
 .149الٌتعميقة ( 11)
 . 154سكرة آؿ عمراف، آية ( 12)
 .152الٌتعميقة ( 13)
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 (1): أك تكرير المبتدأ: كقكلو .7
اق ةي ﴿﴿: " كقكلو تعالى " زيده قائـ زيده : مثالو اق ةي ﴿1اٍلحى   1اٍلقىاًرعىةي ﴿ ﴿ك (2)  2  مىا اٍلحى
ا اٍلقىاًرعىةي   كىذا الذم يعرؼ بكقكع الٌظاىر مكقع المضمر. (3)  2﴿مى

ـٍ كىالى يىنفىعيييـٍ ﴿: كقكلو تعالى ،معمكـ كالكثرةلكتككف " ما "  .8 ر ىي يىٍعبيديكفى ًمف ديكًف الم ػًو مىا الى يىضي كى
يىقيكليكفى  ًء   كى  .(5)(4)ىىػلؤيالى

 (6): أك ضمير الٌشأف: قكلو .9

 ،كانت أك فعمية اسميةو : يؤتى بو قبؿ الجممة ضمير الٌشأف أك القصة عبارة عف ضميرو         
ده ﴿: قكلو تعالى: فمثاؿ الجممة االسمية ،إذا أريد تفخيـ األمر كتعظيمو عمى (7) ﴾قيٍؿ ىيكى الم ػوي أىحى

ٍنييـٍ    ﴿: قكلو تعالى: كالفعمية ،لكجييفأحد ا ًمف بىٍعًد مىا كىادى يىًزي ي قيميكبي فىًريؽو مِّ
ففي "كاد"  (8)

 .(9)الخبر"  ىي كالجممة بعده "يزي  قمكب فريؽ منيـ ،ضمير الٌشأف كالقصة
 (10): ـز إلى آخرهكيجكز إدخاؿ الاٌل : . كقكلو10

" : فػبل يجػكز أف تقػكؿ ،يحتػاج إلػى مقػكو الفعؿ إذا تقٌدـ عمى مفعكلو كاف في غايػة القػكة فػبل       
ف تأٌخر حصؿ لو نكعى  ،بت لزيد "ضر  "لزيػد ضػربت " كمػا : فتقػكؿ ،فجػاز تقكيتػو بػالبٌلـ ،ضػعؼو  كا 

كفى  ﴿: (11)قاؿ تعالى ٍؤيىا تىٍعبيري  .(12) ًإف كينتيـٍ ًلمر 
: كقكلو تعالى: كمؤكٌدة ،كػ "جاء زيده راكبنا ": قمةنتم: عمـ أٌف الحاؿ تنقسـ إلى أربعة أقساـاك " .11

                                                 

 .156الٌتعميقة ( 1)
 .2، 1سكرة الحاقة، آية ( 2)
 .2، 1سكرة القارعة، آية ( 3)
 . 18سكرة يكنس، آية ( 4)
 .173الٌتعميقة ( 5)
 .1/85مقرب ال( 6)
 .1سكرة اإلخبلص، آية ( 7)
 .117سكرة التكبة، آية ( 8)
 .177الٌتعميقة ( 9)
 .1/115مقرب ال( 10)
 .230الٌتعميقة ( 11)
 . 23سكرة يكسؼ، آية ( 12)
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ػدِّقنا   ﴿ ػؽ  ميصى كىىيػكى اٍلحى
ًبي ػا  ﴿: كقكلػو تعػالى: ئػػةكمكطٌ  ،(1) ػػاننا عىرى لِّسى

"مػػررت : ككقػكليـ ،(2) 
ا"؛ فػب ا"ك ،في الٌمفظ "رجبلن "حاؿه  زيًد رجبلن صالحن مػا الحػاؿ كفػي المعنػى إنٌ  ،لػو صػفةه : "صالحن

ا "  . (3)"  صائدنا بو غدنا... "مررت برجؿو معو صقره : كمقدرة نحك ،"صالحن

 (4): كقد يحذفكف أفضؿ: قكلو. 12
إٌنمػا كحذفػو : قػاؿ -رحمػو الل –ٌف الٌزمخشػرم أل ؛ال يريد بػ " قد " مع المضارع ىنػا لٌمتقميػؿ       

ـي الم ػوي   ﴿: (5)تعالى" قد " ىنا الٌتحقيؽ كما في قكلو  بػيككف كثيرنا فيككف المراد  قىٍد يىٍعمى
(6)  

 (7): المضمرال إ قسـه ال يجرٌ : قكلو. 13

عف " لكال" كاعمـ أٌف " لكال " إف كقع بعدىا االسـ المظير ال يككف إال  ىذا القسـ عبارةه 
فإف كاف مف  ،كذكر الخبلؼ في رفعو إف كقع بعدىا المضمر ،عمى ما تقٌدـ ذكره(8)مرفكعنا

ميٍؤًمًنيفى ﴿لىٍكالى أىنتيـٍ لىكين ا : ضمائر الٌرفع كقكلو تعالى
فالحاؿ فيو بالخبلؼ كالحاؿ في  (9)

 .(10)المظير

 (11): كأٌما الكاؼ فممٌتشبيو: قكلو. 14

﴿ لىػػٍيسى كىًمٍثًمػػًو : (12) كقػػد تكػػكف الكػػاؼ زائػػدة كمػػا كقعػػت فػػي قكلػػو تعػػالى ،" زيػػده كعمػػرك ": مثالػػو
 (13) شىٍيءه 

 

                                                 

 .91سكرة البقرة، آية( 1)
 .12سكرة األحقاؼ، آية ( 2)
 .251الٌتعميقة ( 3)
 .2/42كينظر الكتاب  1/190مقرب ال( 4)
 .290الٌتعميقة ( 5)
 . 18سكرة األحزاب، آية ( 6)
 .1/193لمقرب ا( 7)
 .66ك اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؽ 8/146كشرح المفصؿ البف يعيش  4/1904ينظر ارتشاؼ الضرب ( 8)
 .31سكرة سبأ، آية ( 9)
 .292التعميقة ( 10)
 .1/201مقرب ال( 11)
 .299الٌتعميقة ( 12)
 . 11سكرة الشكرل، آية ( 13)
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﴿ قىػػػاؿى الم ػػػػوي ىىػػػػلذىا يىػػػٍكـي يىنفىػػػعي : (1)كأٌمػػػا إضػػػافة أسػػػماء الٌزمػػػاف إلػػػى الجممتػػػيف نحػػػك قكلػػػو تعػػػالى. 15
اًدًقيفى ًصٍدقيييـٍ    .(2)الص 

 (3): حيث: كقكلو  .16

كتبقػػى  ،كيمػػـز ىػػذا الٌزمػػاف ،كيحتمػػؿ أف تريػػد مكػػاف ىػػذا منػػو: -رحمػػو الل -قػػاؿ شػػيخنا ..."     
: (4)خرجػت عػف الٌظرفيػة كقكلػو تعػالى فػإذا دخػؿ عمييػا حػرؼ جػرٍّ  ،عمى أصميا مف ككنيػا لممكػاف

رىٍجتى   ٍيثي خى ًمٍف حى  (5) ﴿كى

 (6): كأٌما الفاء مف غير ميمة: قكلو .17

ـٌ الٌتعقيػػب قػػد يكػػكف فػػي معنػػى العامػػؿ ،عقيػػبيريػػد بيػػذا أٌنيػػا لمتٌ           .. كقػػد أكرد عمػػى كػػكف .ثػػ
اءىىىػػػػا بىٍأسيػػػػنىا   : الفػػػػاء لمٌترتيػػػػب كالٌتعقيػػػػب قكلػػػػو تعػػػػالى ػػػػف قىٍريىػػػػةو أىٍىمىٍكنىاىىػػػػا فىجى ػػػػـ مِّ كى ﴿ كى

كقكلػػػػو  ،(7) 
﴿ فىًإذىا قىرىٍأتى اٍلقيٍرآفى فىاٍستىًعٍذ ًبالم ػًو   : (8)تعالى

(9)  

كغيرىمػػػا نحػػػك قكلػػػو  ،أك شػػػبيو ليػػػدخؿ فيػػػو اسػػػـ الفاعػػػؿ كاسػػػـ المفعػػػكؿ مػػػف فعػػػؿو : كقكلنػػػا  .18
ـي اٍقرىءيكا ًكتىاًبيىوٍ : تعالى " اسـ فعؿ (10)   ﴿ىىاؤي  . (11)فػػ "ىاـؤ

ـي الم ػوي : الٌظاىر أٌف المضارع ىنا بمعنى الماضي كمنو قكلو تعالى: كقد يقاؿ .19 ﴿ قىٍد يىٍعمى
(12) 

  .(13) ا لـ يكف حممو عمى التقميؿلمٌ 
ر المنقطعة بػ " بؿ " مف دكف كبعضيـ يقدٌ  ،عمى أٌف "أـ" المنقطعة تككف عاطفة  نٌص  ىذا . 20

                                                 

 .318الٌتعميقة ( 1)
 . 119سكرة المائدة، آية ( 2)
 .1/215مقرب ال( 3)
 .319الٌتعميقة ( 4)
 .149البقرة، آية سكرة ( 5)
 .1/229مقرب ال( 6)
 .4 سكرة األعراؼ، آية( 7)
 .342الٌتعميقة ( 8)
 .98سكرة النحؿ، آية ( 9)
 . 19سكرة الحاقة، آية( 10)
 .384الٌتعميقة ( 11)
 .18، سكرة األحزاب، آية 63سكرة النكر، آية ( 12)
 .456الٌتعميقة ( 13)
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ٍيػػبى ًفيػػًو ًمػػف ر بِّ اٍلعىػػالىًميفى ١﴿ الػػـ ﴿: التٌقػػديراف فػػي قكلػػو تعػػالى: كقيػػؿ ،ىمػػزة   تىنًزيػػؿي اٍلًكتىػػاًب الى رى
ـٍ يىقيكليػػػػكفى اٍفتىػػػػرىاهي ٢﴿ بػػػػؿ تقكلػػػػكف : كقػػػػٌدرىا آخػػػػركف ،بػػػػؿ أتقكلػػػػكف افتػػػػراه: رىا بعضػػػػيـفقػػػػدٌ  (1)    أى

   .(2)افتراه
 .(3)كاألمثمة كثيرة عمى استعماؿ ابف الٌنٌحاس الٌشكاىد القرآنية لمٌتمثيؿ لما يقكلو ابف عصفكر 

 : ( إثبات بعض المعاني مف خالؿ الٌشاىد القرآني كذلؾ كالتٌالي2

 (4): جاعؿ الٌنطؽ: قكلو -1

 : استعمؿ عمى معافو  بمعنى " صٌير"ىنا ك" جعؿ " فعؿه  "جعؿ"ك ،مرتجؿ لفعؿو  ىك اسـه 
عىؿى لى : كقكلو تعالى: أف يككف بمعنى "عمؿ ": اأحدى   (5)   كيـ مِّفى اٍلًجبىاًؿ أىٍكنىاننا﴿ كىجى

ػاًت كىالن ػكرى   : كقكلػو تعػالى ،أف يككف بمعنى " خمػؽ ": الثٌاني عىػؿى الظ ميمى ﴿ كىجى
كىػي فػي ىػذيف  (6)

  .كاحدو  الكجييف تتعدل إلى مفعكؿو 
سىطنا  : " كقكلو تعالىأف تككف بمعنى " ٌصير : كالثٌالث ـٍ أيم ةن كى عىٍمنىاكي ًلؾى جى كىذىل ﴿ كى

(7)  

ػػػػلًف : أف تكػػػكف بمعنػػػى " اعتقػػػد " كقكلػػػو تعػػػالى: كالرٌابػػػع ـٍ ًعبىػػػادي الر ٍحمى ػػػةى ال ػػػًذيفى ىيػػػ ًئكى عىميػػػكا اٍلمىبلى ﴿ كىجى
 .(8)ًإنىاثنا 

فإٌنيـ إٌنما يذمكف عمى  ،كابرألايا ىا ىنا بمعنى "أعتقد " ال " سٌمى " كما كقع في كبلـ بعض فإنٌ 
كىػػي فػػي ىػػذيف  ،كقكلنػػا إٌنيػػا بمعنػػى "اعتقػػد " تفسػػير لممعنػػى ال لمعمػػؿ ،االعتقػػاد ال عمػػى الٌتسػػمية

  .كالثٌاني في المعني ىك األكؿ ،الكجييف تتعٌدل إلى مفعكليف

 

                                                 

 .3، 2، 1سكرة السجدة، آية ( 1)
 .346الٌتعميقة ( 2)
، 535، 534، 531، 521، 493، 487، 463، 444ينظػػر النمػػاذج فػػي الصػػفحات التاليػػة مػػف التعميقػػة: ( 3)

 ، كغيرىا.553، 547، 540
 .1/43مقرب ال( 4)
 .81سكرة النحؿ، آية ( 5)
 .1سكرة األنعاـ، آية( 6)
 .143سكرة البقرة، آية ( 7)
 .19سكرة الزخرؼ، آية ( 8)
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مىػىل بى : بمعنػػى "ألقػػى" كقكلػػو تعػالى: كالخػامس ػػوي عى ًبيػػثى بىٍعضى يىٍجعىػػؿى اٍلخى ل كىػػذا يتعػػدٌ  (1)ٍعػػضو   ﴿ كى
 .(2)ركآخر بحرؼ ج ،بنفسو كاحدو  إلى مفعكؿو 

 (3)رؼ إلى المخاطبصي : كقكلو 5
مىى الن اًر   : نحك قكلو تعالى  ـٍ عى ا أىٍصبىرىىي ﴿ فىمى

 .(5)ب منيـف نتعجٌ مٌ مأم ىؤالء  (4) 

 (6): بمعنى صار: كقكلو 6

ػػػافى لىػػػوي : ... كىػػك أحػػػد الكجػػػكه فػػػي قكلػػػو تعػػػالى" ػػػف كى : ككػػػذلؾ قيػػػؿ فػػػي قكلػػػو تعػػػالى (7) قىٍمػػػبه  ﴿ًلمى
ًبي ا   ٍيًد صى  .(9)يا بمعنى صارإنٌ  (8) ﴿كىٍيؼى نيكىمِّـي مىف كىافى ًفي اٍلمى

 (10): بمعنى حدث: كقكلو 7

ف كىافى ذيك عيٍسرىةو  : (11).. فكاف ىنا بمعنى " حدث ككجد " كمف قكلو تعالى.  ﴿ كىاً 
 (12) 

: كالحكاس بذلؾ عمى ما ذكرنا في "عرفت " قكلو تعالى.. ك"عممت" مف غير جية المشاعر .  8
ـٍ   ﴿ ييٍعرىؼي اٍلميٍجًرميكفى ًبًسيمىاىي
: ككذلؾ في ذكر ،ك" الٌسيما " تدرؾ بالحكاس كالمشاعر ،(13)

ن ةى عىر فىيىا لىييـٍ   ﴿اٍلجى
عمـ مف جية إٌنما تي  ،طٌيب رائحتيا ليـ مف " العرؼ " كىك الٌرائحة: أمٌ  (14) 

 . (15) الحاسة
                                                 

 .37سكرة األنفاؿ، آية ( 1)
 .53الٌتعميقة ( 2)
 .1/71لمقرب ا( 3)
 .175سكرة البقرة، آية ( 4)
 .122الٌتعميقة ( 5)
 .1/92لمقرب ا( 6)
 .27سكرة ؽ، آية ( 7)
 .29سكرة مريـ، آية ( 8)
 .200-199الٌتعميقة ( 9)
 .1/82لمقرب ا( 10)
 .200الٌتعميقة ( 11)
 . 280سكرة البقرة، آية ( 12)
 .41سكرة الرحمف، آية ( 13)
 .6سكرة محمد، آية ( 14)
 .231الٌتعميقة ( 15)
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 (1): صٌير: كجعؿ بمعنى: كقكلو 9

سىطنا   : كقكلو تعالى ـٍ أيم ةن كى عىٍمنىاكي ًلؾى جى كىذىل ﴿ كى
 . (3)ككسط الٌشيء خياره ،أٌم صٌيرناكـ (2)

 (4): كقٍعدؾ ا: قكلو 10

كلػػيس مػػف القعػػكد  إلػػى الفاعػػؿ كػػػ "عمػػرؾ الل "... كىػػك مضػػاؼه  ،" عمػػرؾ الل"بمعنػػى             
اًؿ قىًعيده  : مف قكؿ الل كلكف ،خبلؼ القياـالٌذم ىك  ًف الشِّمى ًف اٍليىًميًف كىعى ﴿ عى

حػافظ يبػٌيف : أمٌ  (5)
ًتيده  : (6)ذلؾ ًقيبه عى ﴿م ا يىٍمًفظي ًمف قىٍكؿو ًإال  لىدىٍيًو رى

(7). 
 (8): " كٍسط "ساكنة الٌسيف: قكلو 11

ػػا بالٌتحريػػؾك"الكسىػػ …ألٌنػػو ظػػرؼ ؛ـ "بالٌتسػػكيفك كٍسػػط القػػ "جمسػػتي : يقػػاؿ        مػػف كػػؿٌ : ط " أيضن
سىػػطنا  : قػػاؿ تعػػالى ،أعدلػػو شػػيءو  ػػةن كى ـٍ أيم  عىٍمنىػػاكي ًلؾى جى ػػذىل كى ﴿ كى

: ط أمشػػيء كسىػػ: كيقػػاؿ ،أم عػػدالن  (9)
 .(10)الٌردمءك  بيف الجيد متكسطه 

﴿ ًإف  مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسرنا  : كقكلو تعالى 12
 . (12)"مع "ىنا بمعنى " بعد ": فقيؿ ،ال مصاحبة(11) 

 (13): بعض: . كقكلو13
اتو  : قكلو تعالى مثاؿ ـٍ فىٍكؽى بىٍعضو دىرىجى يي فىٍعنىا بىٍعضى ﴿ كىرى

 . (15)فكؽ بعضيـ: أمٌ  (14)

                                                 

 .1/116مقرب ال( 1)
 .143سكرة البقرة، آية ( 2)
 .233الٌتعميقة ( 3)
 .1/151مقرب ال( 4)
 .17سكرة ؽ، آية ( 5)
 .252الٌتعميقة ( 6)
 .18سكرة ؽ، آية ( 7)
 .1/148مقرب ال( 8)
 .143سكرة البقرة، آية ( 9)
 .255الٌتعميقة ( 10)
 .6سكرة الشرح، آية ( 11)
 .312الٌتعميقة، ص ( 12)
 .1/210لمقرب ا( 13)
 .32سكرة الزخرؼ، آية ( 14)
 .316الٌتعميقة ( 15)
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 (1): كأمٌ : . كقكلو14
ٍسنىىل  : قكلو تعالى: مثالو ﴿ أىي ا م ا تىٍدعيكا فىمىوي اأٍلىٍسمىاءي اٍلحي

  .(3)األسماء دعكتمكه بيا أم  (2)
لـ ينفرد أحد األصمييف بزيادة تٌصرؼ عف اآلخر  ،كككٌدت كأكٌدت ،تككيد كتأكيد: يقاؿ .15
﴿كىالى : قاؿ تعالى: كقيؿ الٌتككيد أفصح لمجيئو في القرآف الكريـ ،فإذا ىما لغتاف ،أصبلن لوعؿ فيج

كا ا  .(5)(4) أٍلىٍيمىافى بىٍعدى تىٍكًكيًدىىاتىنقيضي
 : رد الٌدليؿ بعد ذكر الرٌأم الٌنحكم كاالستدالؿ لو (3

 : كمثاؿ ذلؾ
 (6): جكاز تقديـ خبر ليس عمييا: مسألة .1

كأٌما مىٍف أجاز تقديـ خبر " ليس " : قاؿ ابف الٌنٌحاس ،فقد أجاز الككفيكف تقديـ خبر " ليس " عمييا
كاف كأخكاتيا " يجػكز فػي " لػيس  فإذا جٌكزنا في " ،ناقص مثؿ أخكاتيا أٌف ليس فعؿه : عمييا فدليمو

ػػػا طػػػردنا لمبػػػاب ـٍ لىػػػٍيسى : كاسػػػتدٌؿ بعضػػػيـ  عمػػػى جػػػكاز التٌقػػػديـ بقكلػػػو تعػػػالى ،" أيضن ﴿أىالى يىػػػٍكـى يىػػػٍأًتيًي
ٍنييـٍ   كفنا عى مىٍصري
كيجػاب عػف ذلػؾ بتكٌسػع  ،يؤذف بجػكاز تقػديـ العامػؿ ،حيف قٌدـ معمكؿ الخبر (7)

 (8)كالٌدليؿ الٌصحيح عمى جكاز تقديـ الخبر تجكيز سيبكيو ،فبل دليؿ في ذلؾ ،العرب في الٌظركؼ
كال يفٌسػر حيػث ال يجػكز أف  ،في باب االشتغاؿ " أزيػدنا لسػتى مثمػو " عمػى مػا تقػٌدـ –رحمو الل  –

 .(9) يعمؿ

  (10): يعمـ فٍ كقكع " ما " عمى ذات مى : مسألة .2

: كا عمى ذلؾ بقكلو تعػالىكاستدلٌ  ،يعمـمىٍف ... كقد ذىب قكـه إلى أٌف " ما " تقع عمى ذات "

                                                 

 .1/210لمقرب ا( 1)
 .110سكرة اإلسراء آية ( 2)
 .316الٌتعميقة ( 3)
 .364الٌتعميقة ( 4)
 . 91سكرة النحؿ، آية ( 5)
 3/1172كارتشػاؼ الضػرب  7/114المفصػؿ البػف يعػيش كشػرح  139ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 6)

 .1/373كىمع اليكامع 
 .8سكرة ىكد، آية ( 7)
 .1/103الكتاب ( 8)
 .201الٌتعميقة ( 9)
 .2/415كمعاني القرآف  771كالمفصؿ  3/128كالتذييؿ كالتكميؿ  2/51تنظر المسألة: المقتضب ( 10)
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ػػػػػا بىنىاىىػػػػا ﴿ مى اًء كى اىىػػػػا  ٥﴿كىالس ػػػػمى ػػػػػا طىحى مى   كىاأٍلىٍرًض كى
ػػػػػا : كقكلػػػػػو تعػػػػالى (1) ابًػػػػديكفى مى ﴿ كىالى أىنػػػػػتيـٍ عى

مىٍقتي ًبيىدىم   : كبقكلو تعالى (2)أىٍعبيدي  دى ًلمىا خى نىعىؾى أىف تىٍسجي   .(3) ﴿مىا مى

 : ألٌنو يحتمؿ أحد أمريف ؛منو ال دليؿ ليـ في شيءو : بقكلوفٌرد ابف الٌنٌحاس أدلتيـ  

كيكػكف  ،كقعػت عمػى الػٌذات-حينئػذو -فبل تكػكف ؛كرإٌما أف تككف " ما " مصدرٌية في جميع ما ذي -أ 
بػؿ يكػكف "  ،كال يقػٌدر ىنػا حػذؼ مضػاؼو  ،ذم خمقي: تقدير " لما خمقت بيدم " أم لخمقي بمعنى

 .ومضركب: أم ،ب األمير "ضرٍ  " درىـه : مخمكؽ كقكليـ: خمؽ " مصدرنا بمعنى مفعكؿ أم

ٌما أف تككف " ما " ىنا أكقعيا بمعنى الٌصفة لمف يعمـ ال عمى ذاتو سبحانو-ب  .(4)كا 

  (5): نصب المضارع بػ "أٍف" محذكفة مف غير بدؿ: مسألة .3

فاالختيار عنػدنا رفػع  ،ذفت " أٍف" كبقي الفعؿفمك حي " : –رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس            
ٍذ : -رضي الل عنػو  –الككفيكف بقراءة ابف مسعكد  كاحتج  : كقاؿ الككفيكف يبقى عمميا ،الفعؿ ﴿كىاً 

ػػػػٍذنىا ًميثىػػػػاؽى بىنًػػػػي ًإٍسػػػػرىاًئيؿى الى تىٍعبيػػػػديكفى ًإال  الم ػػػػػوى   أىخى
بنصػػػػب " ال  ،" أف ال تعبػػػػدكا إال الل ": أم (6)

 ذفت " أٍف" كعممت مع الحذؼ.فحي  ،رةمقدٌ  "أفٍ " تعبدكا" ب

أٌما قراءة ابف مسعكد : كالجكاب": قكلوعمى شاىدىـ  –رحمو الل  –اس ابف الٌنحٌ  أٌما ردٌ 
 .(7)" فيككف الفعؿ مجزكمنا ال منصكبنا ؛حتمؿ أف تككف " ال " فيو لمٌنييكيي  ،شاذةف

 

 

 

 
                                                 

 .5، 6سكرة الشمس، آية ( 1)
 .3آية سكرة الكافركف، ( 2)
 .75سكرة ص، آية ( 3)
 .97 – 96التعميقة ( 4)
 .1/132كشرح الجمؿ البف عصفكر  448تنظر المسألة اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 5)
ال )باليػػػاء، كقػػػرأ أبػػك عمػػػرك كنػػػافع كعاصػػػـ( ال يعبػػػدكف)قػػرأ ابػػػف كثيػػػر كحمػػػزة كالكسػػائي 83آيػػػة ، سػػكرة البقػػػرة( 6)

كتفسػير ابػف كثيػر  163بحذؼ النكف، ينظر السبعة في القراءات ( ال تعبدكا)بييالتاء، كقرأ ابف مسعكد كأي ( تعبدكف
1/128.  
 نفس المصدر كنفس الصفحة.( 7)
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 : رفض الرٌأم الٌنحكم مف خالؿ تأكيؿ الٌشاىد (4

 : كمثاؿ ذلؾ

  .(1): العطؼ عمى معمكلي عامميف مختمفيف: مسألة-1

 فٍ كمى  –رحمو الل  –فذىب سيبكيو  ،" اختمؼ الٌنحاة فييا: -رحمو الل  –اس قاؿ ابف الٌنحٌ 
 كتابعو جماعةه  –رحمو الل  –كذىب األخفش  ،تبعو إلى امتناع جكاز العطؼ عمى عامميف مطمقنا

 ؛منا عمى غيرهيككف المجركر في المعطكؼ بو متقدٌ كغيرىـ إلى جكازه بشرط أف  ،مف الككفييف
" زيده في الٌدار كالحجرة عمرك " : لمجركر متقدمنا في المعطكؼ عميو أك متأخرنا نحكاسكاء كاف 

 .(2)أك " في الٌدار زيده كالحجرة عمرك " 

نا في ىذا المكقع ىك ما استشيد بو كما ييمٌ  ،كقد استدٌؿ المجيزكف بالٌسماع كبالقياس
ًكيـً ﴿: قكلو تعالى: المجيزكف مف القرآف الكريـ كىك   ًإف  ٢﴿تىنًزيؿي اٍلًكتىاًب ًمفى الم ػًو اٍلعىًزيًز اٍلحى

ٍؤًمًنيفى ﴿ يىاتو لٍِّممي ا يىبيث  ًمف دىاب ةو آيىاته لِّقىٍكـو ييكًقنيكفى ٣ًفي الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض آلى مى ـٍ كى ٍمًقكي ًفي خى   كى
(3) 

 فٍ عمى " اآليات " فيمى  ك" آيات " معطكفةه  ،" اختبلؼ " بالعطؼ عمى " الٌسمكات " جرٌ : فقاؿ
بػػ  " الٌسمكات " مجركرةه  ػف ،قرأىا بالٌرفع فٍ يا فيمى مكاس "إفٌ "عمى مكضع  أك معطكفةه  ،صبقرأىا بالنٌ 
عطفت الكاك فقد  ،" إٌف" في مكضع رفع باالبتداءك بػػ " إٌف " أك ىي " اآليات " منصكبةه ك " في "

 إٌما " إٌف" أك االبتداء كحرؼ الجر. ،اسميف عمى عامميف

 -: أٌما إجابة ابف الٌنٌحاس عف استدالليـ باآليات مف سكرة الجاثية فكاف بكجييف

بحرؼ  بؿ ىك مجركره  ،بالعطؼ عمى " الٌسمكات " عدـ الٌتسميـ بأٌف " اختبلؼ " مجركره  -1
إذا كاف : إٌف حرؼ الجر ال يعمؿ مقدرنا ألٌنا نقكؿ: يقاؿال  ،مقٌدر مف جنس الممفكظ بو جرٍّ 

كالجار كالمجركر الٌذم  ،اسـ " إٌف"فمـ يعطؼ حينئذو إاٌل  ،بو جاز تقديره مثمو ممفكظه  قبمو حرؼه 
 .فبل عطؼ عمى عامميف حينئذو  ،ىك خبرىا عمى اسـ " إٌف" كخبرىا " المتقٌدـ "

                                                 

كالكتػػػاب  3/27كشػػػرح المفصػػػؿ البػػػف يعػػػبش  2/471كالمسػػػاعد  2/659تنظػػػر المسػػػألة: ارتشػػػاؼ الضػػػرب ( 1)
1/63-66. 
  .356التعميقة ( 2)
 .2، 3، 4سكرة الجاثية، آية ( 3)
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ذا سٌممنا أٌف " اختبلؼ" معطكؼه  -2 عمى " الٌسمكات " المجركر بػػ " في " كلكف ال نسٌمـ أٌف "  كا 
" عمى الٌتككيد "  " منصكبة بالعطؼ عمى " اآليات " الٌتي ىي اسـ " إٌف" بؿ نصب " آياتو  آياتو 
 .(1)" الٌداخمة عمييا البٌلـ في اآلية األكلى آلياتو 
 (2): مجيء " ًمٍف" البتداء الغاية في الٌزماف: مسألة -2

  (3): البتداء الغاية في غير الٌزماف: قكلو

كمذىب الكػكفييف  ،-رحميـ الل  –ىذا مذىب البصرييف -رحمو الل –قاؿ ابف الٌنٌحاس           
ًؿ يىٍكـو   : كا بقكلو تعالىأٌنيا تدخؿ عمى الٌزماف كاستدلٌ  –رحميـ الل  – فػدخمت " ًمػٍف  (4)﴿ ًمٍف أىك 

 –أٌف ذلػػؾ عمػػى حػػذؼ مضػػاؼ كالتٌقػػدير : فػػالجكاب عنيػػا: الٌنٌحػػاس قػػائبلن كرٌد ابػػف : " عمػػى الٌزمػػاف
 . (5)" مف تأسيس أكؿ يـك " –كالل أعمـ 

 : رفض الرٌأم الٌنحكم مف خالؿ إعراب الٌشاىد  لو (5

 : كمثاؿ ذلؾ

و في إعراب " خيرنا "الٌتكج   -1
﴾: في قكلو تعالى  (6) ـٍ ٍيرنا ل كي ﴿ انتىييكا خى

(7) : 

رحمو الل  –فأعربيا الكسائي : الٌنحاة في إعراب " خيرنا " في اآلية الكريمة الٌسابقةاختمؼ 
 ." يكف االنتياء خيرنا لكـ ": عمى إضمار " كاف " كيككف تقديره –

" : كيككف تقديره ،محذكؼو  " لمصدرو  " صفةه  افقد أعربيا عمى أٌني –رحمو الل  –أٌما الفٌراء  -2
 .(8)كبذلؾ نرل اختبلؼ إعراب الككفييف أنفسيـ ليذه الكممة مف اآلية  ،خيرنا لكـ " انتيكا انتياءن 

 : كقد رٌد ابف الٌنٌحاس ما قالو الكسائي بأمريف

                                                 

 .357-356الٌتعميقة ( 1)
كشػػرح الجمػػؿ البػػف  8/11كشػػرح المفصػػؿ البػػف يعػػيش  315نصػػاؼ فػػي مسػػائؿ الخػػبلؼ اإلتنظػػر المسػػألة: ( 2)

 .1/498عصفكر 
 .1/197مقرب ال( 3)
 .108سكرة التكبة، آية ( 4)
 .260-259الٌتعميقة ( 5)
 .1/27شرح المفصؿ البف يعيش  ك 1/295ينظر: معاني القرآف لمفراء ( 6)
 .171سكرة النساء، آية ( 7)
 .2/158كارتشاؼ الضرب  3/95كمعاني القرآف  380ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 8)
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" : " أطع الل أفقو الٌناس ". أم: قكؿ المكاضع ككذلؾ ال يصحٌ  ضمر في كؿٌ ال تي  "كاف"أٌف  -1
 ." تكف أفقو الٌناس

مـ أٌف ترؾ المنيي  ،سقط عنو الٌمكـفقد ٌف مىٍف ترؾ ما نييي عنو إكىك : مف جية المعنى -2 كعي
 فبل فائدة حينئذو مف قكلو " خيرنا ". ،خيره مف فعمو

 .(1): بدليميف ىما أٌما الفٌراء في إعرابو " خيرنا " صفة فقد استدؿٌ 

  ." ؿخيرنا لكـ كأفض" : أٌف ىذا الحذؼ لـ يأًت إاٌل فيما كاف " أفعؿ " نحك-1

 ،خيػر"الػٌذم يرتفػع بػو "ىك ىك فإذا "االتقاء خيره لؾ ": تريد ؛"اتؽ الل ىك خيرنا لؾ": تقكؿ أٌنؾ -2
 نصبو.فصؿ الفعؿ ك 

 : كقد رٌد ابف الٌنٌحاس عمى استدالؿ الفٌراء بأمريف
 كشر؛ ألٌف المطمكب الٌترؾ كقد حصؿ كىك أٌف االنتياء ال يتنكع إلى خيرو : مف جية المعنى، 

 خيرنا ". " انتياءن : حينئذو في قكلوفبل فائدة 
 كراءؾ أكسع لؾ " : كذلؾ أٌنو قد جاء الحذؼ فيما ليس مصدرنا كقكؿ العرب: مف جية الٌمفظ "

ف صٌح فيو ،لمصدر أف يككف صفةن  " أكسع " ال يصحٌ  ألفٌ    .(2)" كراءؾ ىك أكسع لؾ": كا 
منصػػػكب : خيػػػرنا: فيػػػك: اآليػػػة الكريمػػػة ة التٌػػػي رٌد بيػػػا ابػػػف الٌنٌحػػػاس لمكممػػػة " خيػػػرنا" فػػػيلٌػػػكمػػػف األد

 –كالٌصػػحيح مػػا ذىػػب إليػػو سػػيبكيو : كذلػػؾ نجػػده فػػي قكلػػو ،كالتٌقػػدير " كائػػت خيػػرنا " ،بإضػػمار فعػػؿ
 ،و يأمره بما ىػك خيػرمـ أنٌ عي ؛" كائت خيرنا " ألٌنو لٌما نياه: صب بإضمارإٌف " خيرنا " ني  –رحمو الل 

  .(3)" كائت خيرنا ": و قاؿفكأنٌ 
 (4): صؿالعطؼ عمى الٌضمير المرفكع المتٌ : مسألة -3

كا كاستدلٌ  ،صؿ دكف فاصؿ أك تككيدفقد أجاز الككفيكف العطؼ عمى الٌضمير المرفكع المتٌ 
  كىىيكى ًباأٍليفيًؽ اأٍلىٍعمىىل ٦﴿ذيك ًمر ةو فىاٍستىكىلل ﴿: تيفلذلؾ باآليتيف القرآني

كبذلؾ يككف إعراب  (5)
 .الٌضمير " ىك " معطكؼ عمى الٌضمير

                                                 

 .416-415التعميقة ( 1)
 .3/25كالمقتضب  1/282الكتاب ( 2)
 .416-415الٌتعميقة ( 3)
 .2/158كارتشاؼ الضرب  3/95كمعاني القرآف  380ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 4)
 .6، 7سكرة النجـ، آية ( 5)
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كالجػػار كالمجػػركر خبػػره. كالػػكاك  ،باالبتػػداء الٌرفػػع: إعػػراب ابػػف الٌنٌحػػاس لمٌشػػاىد ىػػك أٌمػػا           
مير فػي " اسػتكل " لجبريػؿ عميػػو كالٌضػػ ،كالجممػة فػي مكضػػع نصػب عمػى الحػاؿ ،ة ال عاطفػةحالٌيػ

اسػتكل جبريػؿ فػي  –كالل أعمػـ  –كالتٌقػدير  ،صمى الل عميو كسػٌمـ –ك" ىك" ضمير الٌنبي  ،الٌسبلـ
  .(1) ـ في األفؽحاؿ استقرار الٌنبي صٌمى الل عميو كسمٌ 

 : شكاىد ابف الٌنٌحاس مف القراءات القرآنية - ب

أٌما بالٌنسبة لما استشيد بو ابف الٌنٌحاس مف القراءات القرآنية فيي قميمة بالقياس لما استشيد 
يجٌؿ القراءات القرآنية كيحترميا إلى أبعد  –رحمو الل  –كابف الٌنٌحاس  .القرآف الكريـ بو مف
"...أ ٌف ركاية : فمـ يمٌحف قارئنا كلـ يخطئو كغيره مف الٌنحاة البصرييف بؿ كانت عبارتو ،الحدكد

عميو  صٌمى الل –صحيحة اإلسناد عف رسكؿ الل  –رحميـ الل  –أبى عمرك كغيره مف الٌسبعة 
كطريؽ إنكار الٌنحاة ذلؾ شذكذه مف  ،خالفيا فٍ عمى مى  بؿ ىي حجةه  ،فكيؼ يسكغ إنكارىا –كسمـ 

 فمتى رأيت في كبلـ الٌنحاة ما يدؿٌ  ،(2)  استحكذ﴿جية القياس ال الٌسماع كشذكذ قكلو تعالى 
 ،-عنيـ أجمعيف رضي الل -في إحدل الٌركايات الٌسبعة المنقكلة عف األئمة الثٌقات  عمى إنكارو 

 . (3)معاذ الل" –كال نظف بيـ إنكار الٌركاية  ،فكجو ما ذكرنا

 : ؿ فيما يميأٌما استخداـ ابف الٌنحاس لمٌشاىد مف القراءات القرآنية فتمثٌ 
 : الٌتمثيؿ لما يقكلو ابف عصفكر (1

 (4): مسألة إبطاؿ عمؿ " أٍف" كىي مذككرة في الٌمفظ .1

ذا كاف بعض العرب قد أبطؿ عمؿ " أٍف" كىي مذككرة  –رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنحاس  كا 
اعىةى : رضي الل عنو –نحك قراءة مجاىد  ،في الٌمفظ تشبيينا بػ " ما " ـ  الر ضى  . (6)بالٌرفع (5)﴿أىف ييًت

 

 
                                                 

 .352الٌتعميقة، ص ( 1)
 .19كرة المجادلة، آية س( 2)
 .565ص الٌتعميقة، ( 3)
 .2/563ينظر: اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 4)
قيؿ أف ىذه القراءة البف مجاىد، كقد ركل ابف مجاىد أنو قيرئ بيذه القراءة فميست  233سكرة البقرة، آية ( 5)

 ، 2/563قراءتو، ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ 
 . 425الٌتعميقة ( 6)
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 : (1)تأنيث الٌضمير العائد عمى مؤنث مجازم: مسألة .2

عمى اسـ ليس حينئذو لمعمؿ عمى فتأنيث الٌضمير العائد  ،" ذىبت بعض أصابعو ": كقكليـ
 .(3) بتأنيث يمتقطو (2)﴿ يىٍمتىًقٍطوي بىٍعضي الس ي ارىًة ًإف   : كمنو قراءة مف قرأ ،المعنى

 (4): جـز الفعؿ المرفكع مجاراةن لمفعؿ المجزـك: مسألة .3
  : مجرل المجزكـ ارو أك ج: كقكلو

ػاًلًحيفى   : كقػراءة مػف قػرأ ػد ؽى كىأىكيػػف مِّػفى الص  ـ مػا جزميػا عمػى تػػكىٌ و إنٌ فإٌنػػ ،"أكػف "بجػـز  (5)﴿ فىأىص 
ف كانػػت مكجػػكدة بمنزلػػة فتػػكىٌ  ،لػػك حػػذفت الفػػاء مػػف " فأٌصػػٌدؽ" ال يجػػـز ،جػػـز " أصػػٌدؽ " ـ الفػػاء كا 

ف كاف منصػكبنا عنػد ىػذا القػارئ  جػارو مجػرل  ،فعطؼ عميو بالجـز ،المعدكـ  ،المجػزكـفأٌصٌدؽ كا 
 " زرني فأكرمؾ كأحسف إليؾ ".: كمثالو في الكبلـ أف تقكؿ

ثبات حرؼ العمٌ جـز الفعؿ المعتؿ بحذؼ الحركة المقدٌ : مسألة .4  : (6)ةرة كا 

يىٍصًبٍر : كعمى ىذا الكجو تحمؿ قراءة مف قرأ ﴿ًإن وي مىف يىت ًؽ كى
 .(8) بالياء في " يتقي " (7) 

 (9): الٌساكنيفحذؼ الٌتنكيف اللتقاء : مسألة .5

ده ﴿: كقراءة مف قرأ ،كالجكاب أٌف حذؼ التٌنكيف اللتقاء الٌساكنيف ىك كالـ الٌتعريؼ   الم ػوي ١﴿أىحى
مىدي   .(11)"أحد"بحذؼ التٌنكيف مف  (10)الص 

                                                 

 .3/348ك 402 – 1/51ينظر الكتاب ( 1)
كثيػر كقتػادة، ينظػر مختصػر ، القراءة بالتاء ىي قراءة الحسف البصرم كقد قػرأ بيػا ابػف 10ة سكرة يكسؼ، آي( 2)

 .62في شكاذ القرآف 
 .360الٌتعميقة ( 3)
 .77الٌتعميقة ( 4)
"ك أككف " بالكاك كفتح النكف كقرأ الباقكف بسككف النػكف مػف  قرأ أبك عمرك بف العبلء 10سكرة المنافقكف، آية ( 5)

 .2/388ينظر: النشر غير كاك 
  .1/178كىمع اليكامع  2/848كارتشاؼ الضرب  1/202كالتذييؿ كالتكميؿ  1/23ينظر الكناب ( 6)
إثبػػػات اليػػػاء بعػػػد القػػػاؼ كصػػػبلن ككقفنػػػا قػػػراءة قنبػػػؿ ينظػػػر النشػػػر فػػػي القػػػراءات العشػػػر  90سػػػكرة يكسػػػؼ، آيػػػة ( 7)
 .166كالبدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة  2/297
  .75 الٌتعميقة( 8)
 .2/148ينظر الكتاب ( 9)
عزل ابف مجاىد ىذه القراءة إلى عمرك بػف العػبلء، ينظػر السػبعة فػي القػراءات  1، 2آية سكرة اإلخبلص، ( 10)

 .4/298، أما في الكشاؼ لمزمخشرم فيي بدكف عزك ينظر الكشاؼ 701
 .85الٌتعميقة ( 11)
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 : استخداـ الٌشاىد مف القراءات القرآنية في إقرار حكـ أك إثبات قاعدة (2

 (1): عدـ إدغاـ الرٌاء فيما بعدىا: مسألة .1

  .(2): دغـ في شيءكأٌما الٌراء فبل تي : قكلو
دغاميا في غيرىا يذىب ما فييا مف الٌتكرار فبل يجكز ،مكرر ألٌف الٌراء حرؼه   .(3)كا 

 : (4)ؾ استحساف إدغاـ الحرؼ الٌساكف عف المتحرٌ : مسألة .2

   .(5): كناإذا كاف األكؿ ساكننا أحسف مف إذا كاف متحرٌ : قكلو

 كىكذا كؿٌ  ،ما قٌؿ العمؿ كاف أحسفككمٌ  ،كىك حذؼ الحركة ،زيادة عمؿؾ ألٌف في المتحرٌ 
 .(6) ؾكف عمى المتحرٌ اؼ فيو استحساف إدغاـ السٌ يذكر المصنِّ  مكضعو 

 : ساف كأصكؿ الثٌنايااستحساف إدغاـ الحركؼ المتقاربة في المخرج مف طرؼ المٌ : مسألة .3

 . (7)أحسف مف البياف حاؿو  كاإلدغاـ عمى كؿٌ : قكلو

لتقارب ما بيف ىذه الحركؼ في ككنيا مف طرؼ الٌمساف كأصكؿ الثٌنايا فنزلت لتقاربيا 
 .(8) منزلة المتماثمة فحسف إدغاميا عمى إظيارىا

 : .(9)الباء ولميـ مع مقارباحكـ إخفاء : مسألة .4

 .(10): ءدغـ في شيالميـ كال تي  ثـٌ : قكلو
إدغاـ  –رحمو الل  –عمرك  –عف أبي  مك كقد ري  ،كجيو أٌف اإلدغاـ يذىب ما فييا مف الغٌنة     

ػػػٍيئنا   : كقكلػػػو تعػػػالى ،المػػػيـ فػػػي البػػػاء إذا تحػػػرؾ مػػػا قبميػػػا ـى بىٍعػػػدى ًعٍمػػػـو شى ػػػٍي الى يىٍعمىػػػ ﴿ ًلكى
كقكلػػػو  (11)

                                                 

 .4/267كالمساعد البف عقيؿ  725 – 2/724كالممتع في التصريؼ  425اإلدغاـ لمسيرافي  ينظر( 1)
 .2/14المقرب ( 2)
 .570الٌتعميقة ( 3)
 .2/707ينظر الممتع في التصريؼ ( 4)
 .2/15المقرب ( 5)
 .570الٌتعميقة ( 6)
 .2/15المقرب ( 7)
 .570الٌتعميقة ( 8)
 .10/147كشرح المفصؿ البف يعيش 2/717كالممتع في التصريؼ  551ينظر: السبعة في القراءات ( 9)
 .2/16المقرب ( 10)
 .70سكرة النحؿ، آية ( 11)
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ـى ًبالش اًكًريفى : تعالى ﴿ ًبأىٍعمى
كأصحاب أبي عمرك ال يأتكف بباء  –رحمو الل  –قاؿ ابف يعيش  ،(1)

مب إلى ألٌف الحرؼ إذا أدغـ في مقاربة قي  ؛اف فيو إدغاـ لصار في الٌمفظ باء مشددةكلك ك ،مشددة
نٌ  ،مػػكف عنػػو بإدغػػاـجيتر  –رحمػػو الل  –قػػاؿ ابػػف مجاىػػد  ،دغػػـثػػـ أي  ،لفظػػو مػػا ىػػك كلػػيس بإدغػػاـ كا 
 كعمػػى ىػػذا األصػػؿ ينبغػػي أف يحمػػؿ كػػؿٌ  ،كتضػػعيؼ الٌصػػكت ،كاإلخفػػاء اخػػتبلس الحركػػة ،إخفػػاء

 .(2) اء أٌنو مدغـمكضع يذكر الفرٌ 

 : ترجيح رأم نحكم عمى آخرلاستعماؿ الٌشاىد مف القراءات القرآنية  (3

 : كمثاؿ ذلؾ

 : إدغاـ " الفاء " في مقاربيا " الباء ": مسألة .1

   .(3): الفاء كال تدغـ في شيء ثـٌ : قكلو 
أم يرٌجح الرٌ  –ابف الٌنحاس  –بينما نجد أٌف  –رحمو الل– (4)باطؿ كقراءة الكسائي: كقالكا

بقراءة إماـ الككفييف الكسائي  ن الككفي في ىذه المسألة مجيزنا إدغاـ الفاء في مقاربيا الباء مستدال  
 .(5) رحمو الل –

 : ذا بيف االسمية كالفعميةحبٌ : مسألة .2

  (6): تيادليؿ عمى اسميٌ  اشحإٌف دخكؿ حرؼ الٌنداء مف غير استي: قكلو

 بؿ دخكؿ حرؼ الٌنداء ىنا فيو ،تياا دخكؿ حرؼ الٌنداء عمييا فبل دليؿ فيو عمى اسميٌ أمٌ : قمنا
ديكا  : الكجياف المذككراف في قكلو تعالى  : كىما –رحمو الل  –في قراءة الكسائي  (7)﴿ أىال  يىٍسجي

 يا قـك اسجدكا.ك  ،ذاحبٌ إٌف المنادم محذكؼ تقديره يا قكـ : ا أف تقكؿإمٌ 

                                                 

 .53سكرة األنعاـ، آية ( 1)
 .571الٌتعميقة ( 2)
 .2/16المقرب ( 3)
عراب القراءات السبع  527كالسبعة في القراءات  2/709ينظر الممتع في التصريؼ ( 4)  .1/177كا 
 .571 الٌتعميقة( 5)
 .1/70المقرب ( 6)
( اسػػجدكا)ثػػـ بػػدأ( أال يػػا)ككقػػؼ( أف)يػػاكلػػـ يجعػػؿ في( أاٌل )قػػرأ الكسػػائي بتخفيػػؼ الػػبلـ فػػي 25سػكرة النمػػؿ، آيػػة ( 7)

 .480ينظر: السبعة في القراءات ( كقرأ الباقكف بتشديد البلـ في)أاٌل 
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مٌ  ذا كأٌما ككنو لـ يستكحش في حبٌ  ،د التٌنبيوكجعميا لمجرٌ  ،" يا " مف الٌنداء تردككف جي تأف  : اكا 
ا عمى اسميٌ  –كاف استكحش في غيرىا  – اش ىنا يجكز حستيألٌف عدـ اال ؛تيافبل دليؿ فيو أيضن

 ال لككنيا اسمنا. ،تتصرؼلـ ييا باالسـ لٌما بأف يككف لش

ذا يرجح الٌرأم البصرم عمى الرأم الككفي في أٌف " حبٌ  –رحمو الل  –كبذلؾ نرل أٌف ابف الٌنحاس 
 .(1) " فعبلن كليس اسمنا باالستعانة بقراءة الكسائي في اآلية الكريمة

 : استعماؿ الٌشاىد مف القراءات القرآنية في رفض الرٌأم الٌنحكم مف خالؿ تأكيؿ الٌشاىد (4

 (2): عمى الٌضمير المجركر دكف إعادة الجارالعطؼ : مسألة .1

 (3): فإٌنو ال يعطؼ عميو إاٌل بإعادة الخافض: قكلو      
فأجاز الككفيكف العطؼ عمى الٌضمير  ،اختمؼ البصريكف كالككفيكف في ىذه المسألة

المكقؼ نا في ىذا كا عمى ذلؾ بالٌسماع كالقياس. كما ييمٌ كاستدلٌ  ،المجركر مف غير إعادة الجار
 : ىك الٌشكاىد القرآنية الٌتي استشيد بيا الككفيكف عمى جكاز المسألة كىي

ـى  : قكلو تعالى– 1 ػا ﴿ كىات قيكا الم ػوى ال ًذم تىسىاءىليكفى ًبًو كىاأٍلىٍرحى
 رضػي الل عنػو –فػي قػراءة حمػزة  (4) 

 .فػ "األرحاـ " معطكفة عمى الياء في "بو"
ػػػػا : كقكلػػػػو تعػػػػالى-2 ػػػػا أينػػػػًزؿى ًمػػػػف قىٍبًمػػػػؾى ﴿ ًبمى مى ةى   ۚ  أينػػػػًزؿى ًإلىٍيػػػػؾى كى ػػػػبلى ًقيًمػػػػيفى الص  كىاٍلمي

" : فقػػػػالكا (5)
 كالمقيميف " معطكؼ  عمى الكاؼ في " قبمؾ ".

يىٍستىٍفتيكنىؾى ًفي النِّسىاًء : كقكلو تعالى-3 ـٍ ًفي اٍلًكتىػابً  ۚ  ﴿ كى مىٍيكي ا ييٍتمىىل عى مى ـٍ ًفيًيف  كى  (6) قيًؿ الم ػوي ييٍفًتيكي
   .فػػ " ما " معطكفة عمى الٌضمير المجركر بػ " في "

ػرىاـً : قكلو تعالى-4 كيٍفره ًبًو كىاٍلمىٍسًجًد اٍلحى د  عىف سىًبيًؿ الم ػًو كى ﴿كىصى
بجػر " المسػجد " عطفنػا عمػى  (7)

 .المجركر في "بو" "الٌضمير"
 

                                                 

 .120الٌتعميقة ( 1)
 .3/77كشرح المفصؿ  1/224كمعاني القرآف  271تنظر المسألة: اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 2)
 . 1/233المقرب ( 3)
 .2/627كاإلقناع في القراءات السبع  226السبعة في القراءات ك ينظر 1آية ، سكرة النساء( 4)
 .162آية ، سكرة النساء( 5)
 .127آية ، سكرة النساء( 6)
 .217آية ، سكرة البقرة( 7)
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ػػف ل ٍسػػتيـٍ لىػػوي بًػػرىاًزًقيفى   : قكلػػو تعػػالى-5 مى ـٍ ًفييىػػا مىعىػػاًيشى كى عىٍمنىػػا لىكيػػ ﴿ كىجى
ػػٍف" معطكفػػة عمػػى  (1) فػػػػ " مى

 المجركر في " لكـ ".

أٌما الٌسماع : كالجكاب عٌما قالو الككفيكف: عمى ذلؾ –رحمو الل  –ككاف رٌد ابف الٌنٌحاس 
نٌ  ،الكاك فيو عاطفةأٌما " كاألرحاـ " فميست  ،فبل شاىد ليـ في شيء منو ما ىي لمقسـ كجكاب كا 

ًقيبنا  : القسـ قكلو تعالى ـٍ رى مىٍيكي ﴿ ًإف  الم ػوى كىافى عى
(2). 

كالل -تقديره ،عمى المدح باإلضافة بؿ ىك منصكبه  ـ أٌنو مجركره كأٌما " المقيميف" فبل نسمٌ 
كأٌما  ،(3)اًبًريفى ًفي اٍلبىٍأسىاًء ﴿كىالص  : " أمدح المقيميف الٌصبلة " كما جاز في اآلية األخرل –أعمـ 
-باالبتداء كالخبر محذكؼ تقديره بالعطؼ بؿ ىك مرفكعه  و مجركره ـ أنٌ تمى عميكـ " فبل نسمٌ " ما يي 

عمى  ـ أٌنو معطكؼه فبل نسمٌ  ،و مجركره كلئف سٌممنا أنٌ  ،" كعندكـ ما يتمى عميكـ ": -كالل أعمـ 
ـ أٌف جٌره كأٌما " كالمسجد الحراـ " فبل نسمٌ  ،ساء "عمى " النٌ بؿ يجكز أف يككف معطكفنا  ،الٌضمير

 ،و مجركره لستـ " فبل نسٌمـ أنٌ  فٍ كأٌما " كمى  ،بؿ العطؼ عمى " سبيؿ الل " ،بالعطؼ عمى الٌضمير
كذكره بػ "  ،"كجعمنا لكـ العبيد كالبيائـ": -أم كالل أعمـ -،"معايش"عطفنا عمى  بؿ ىك منصكبه 

 .(4)يعقؿ فٍ ما ال يعقؿ بمى  " الختبلطفٍ مى 

ـى  : ؿ الٌشاىدنا ىنا أف ابف الٌنٌحاس أكٌ كما ييمٌ  ا ﴿كىات قيكا الم ػوى ال ًذم تىسىاءىليكفى ًبًو كىاأٍلىٍرحى
(5) 

 : كذلؾ –رضي الل عنو  –قراءة حمزة 

نٌما ىي لمقسـ كجكاب  ،أٌما " كاألرحاـ " فميست الكاك فيو كاك عاطفة: مف خبلؿ قكلو كا 
ًقيبنا : القسـ قكلو ـٍ رى مىٍيكي ﴿ًإف  الم ػوى كىافى عى

 (6)  

 

 

 

 
                                                 

 .20آية ، سكرة الحجر( 1)
 .1آية ، سكرة النساء( 2)
 .177آية ، سكرة البقرة( 3)
 .348-350الٌتعميقة ( 4)
 .1سكرة النساء، آية ( 5)
 .1سكرة النساء، آية ( 6)
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 (1): المفعكؿ بوإقامة غير المفعكؿ بو مقاـ الفاعؿ مع كجكد : مسألة -2

كاستشيدكا  ،فقد أجاز الككفيكف إقامة غير المفعكؿ بو مقاـ الفاعؿ مع كجكد الفاعؿ
ًلؾى : باآليتيف الكريمتيف كىذىل نينًجي اٍلميٍؤًمًنيفى   ﴿ كى

﴿ ًليىٍجًزمى قىٍكمنا ًبمىا كىانيكا يىٍكًسبيكفى   ،(2)
كذلؾ  ،(3)

 : اآليتيف متابإقامة المصدر مقاـ الفاعؿ مع كجكد المفعكؿ فيككف التقدير في ك
 نيجي الٌنجاةي المؤمنيف "." -
ا" -  ."ليجزم الجزاءي قكمن

بأف : كذلؾ ،يو في إعراب  ىذيف الٌشاىديففقد اختمؼ تكج –رحمو الل  –ا ابف الٌنٌحاس أمٌ 
 "ننجي"لمفاعؿ أصمو  مبنيه  مضارعه  بؿ ىك فعؿه  ،الفعؿ " نيجي" ليس فعبلن مضارعنا مبنينا لممفعكؿ

 ،أٌنو لك كاف مبنينا لممفعكؿ لكاف فعبلن ماضينا: كدليمو عمى ذلؾ .كف في الجيـالنٌ  تكقد أدغم
لمفاعؿ ال  مبنيه  مضارعه  دٌؿ ذلؾ عمى أٌنو فعؿه  ؛تفتح الياءكحيث إٌنيا لـ  ،ككانت الياء مفتكحة

  .لممفعكؿ

: ؿ ابف الٌنحاس الٌشاىد مف القراءات القرآنيةأكٌ  فقد : ما ييٌمنا ىناىي ك  أٌما اآلية الثٌانية
ا ًبمىا كىانيكا يىٍكًسبيكفى  ﴿ًليىٍجًزمى قىٍكمن
بدليؿ أنؾ بأٌف " جزيت " يتعٌدل إلى مفعكليف : قراءة يعقكب (4)

المفعكؿ بو الثٌاني : ىك" جزيتو شرنا " كبذلؾ يككف القائـ مقاـ الفاعؿ ك زيدنا خيرنا " " جزيتي : تقكؿ
 .(5)فبل دليؿ ليـ عندئذو  ،ال المصدر

 : رد الرٌأم الٌنحكم لشذكذ القراءة الٌشاىد فيو (5

 (6): حذؼ الٌضمير إلطالة الٌصمة بالمجركر كالمفعكؿ: مسألة -

 .(7): أنا بالٌذم قائؿ لؾ سكءنا ام: كقكلو
                                                 

كىمػػع  4/50كالمقتضػػب  7/75كشػػرح المفصػػؿ البػػف يعػػيش  1339 – 3/1338ينظػػر: ارتشػػاؼ الضػػرب ( 1)
 . 1/397كالخصائص  2/265اليكامع 

عػراب  2/210ك ىي قراءة عاصـ كابف عامر كأبي بكر، ينظر: معاني القرآف لمفػراء 88آية ، نبياءسكرة األ( 2) كا 
 .2/65ميا القراءات السبع كعم

 .2/313ينظر: إعراب القراءات السبع كعمميا  14آية ، سكرة الجاثية( 3)
ا يدلؿ عمى أٌنيا قراءة 2/313ينظر: إعراب القراءات السبع كعمميا  14سكرة الجاثية، آية ( 4) ك لكني لـ أجد نصن

 يعقكب إال قكؿ ابف النحاس في ىذا المقاـ.
 .136، 135الٌتعميقة ( 5)
 .104الٌتعميقة ( 6)
 .1/61مقرب ال( 7)
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: كقكلو .ا طالت الٌصمة بالمجركر كالمفعكؿفحذؼ " ىك " لمٌ  ،"الٌذم ىك قائؿ لؾ سكءنا": التٌقدير
ةن : ال يقاس عميو نحك قراءة مف قرأ شاذٌ  ثىبلن م ا بىعيكضى مىى ال ًذم  (2()1) ﴿ مى ك﴿ تىمىامنا عى

 . (4()3)أىٍحسىفى 

 الٌنٌحاس يرفض القياس عمى ىذه القراءة مف ناحية شذكذىا قياسنا ال سماعنا.فينا نجد أٌف ابف 
 : مخالفة الٌنحاة البصرييف في تكجيو القراءة القرآنية (6

 : كمثاؿ  ذلؾ

 (5): جكاز الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو ليس بالٌظرؼ: مسألة

ف ك مذىبو أال كىـ البصرية مف أصحاب خالؼ الٌنحا –رحمو الل  –فينا نجد ابف الٌنٌحاس 
ي فى ًلكىًثيرو مِّفى اٍلميٍشًرًكيفى : في اآلية الكريمة –رحمو الل  –في تكجيو قراءة ابف عامر  ًلؾى زى كىذىل ﴿ كى

ـٍ  ـٍ شيرىكىاؤيىي ًدًى قىٍتؿى أىٍكالى
كغيرىا  ،يايقكؿ ىذه األبيات كمٌ  –رحمو الل  –ؼ المصنِّ  كىبٍ : بقكلو (6)

" الشركاء  بنصب " األكالد " كجرٌ  يصنع في قكلو تعالى في قراءة ابف عامرو فكيؼ  ،إٌنيا ضركرةه 
ذا عرفت ىذا تحقؽ أٌف  ،فيذا  في الٌمفظ كػ "زج القمكص " كغيره مف األبيات التي أنشدت ،" كا 

محذكؼ كما ذكرنا في  " شركائيـ " بمضاؼو  ج جرٌ أٌما اآلية الكريمة فتخرٌ : الجكاب أف تقكؿ
و ليس ثـ التقاء ألنٌ  ؛جو فيما ذكرناه في األبياتحذؼ التٌنكيف مف " قتؿ " فبل يتٌ ا كأمٌ  ،األبيات

 إٌف " قتؿ " كاف مضافنا إلى لفظ " شركائيـ " آخريف بيف " قتؿ ": ساكنيف فتخريجو حينئذو أف نقكؿ
ر كما يككف لك ظي فو ذؼ مف الٌمفظ كبقي " قتؿ " عمى إرادة اإلضافة غير منكٌ فحي  ،" أكالدىـ "ك

  .المضاؼ في الٌمفظ

 

                                                 

 .26سكرة البقرة، آية ( 1)
براىيـ بف عحٌ بعكضة بالٌرفع قراءة الضٌ ( 2)  .1/69مة، ينظر تفسير ابف كثير ياؾ كا 
 .154سكرة األنعاـ، آية ( 3)
ف كاف ليػا أحسف بالٌرفع قراءة يحيى بف يعمر، قاؿ أبك عمرك بف العبلء: كىذه قراءة ال أستجيز القراءة بيا ك ( 4) ا 

 .2/215في العربية كجو صحيح، ينظر تفسير ابف كثير 
 .85-84الٌتعميقة ( 5)
ٌيػػفى )قػػرأ ابػػف عػػامر كحػػده.137 سػػكرة األنعػػاـ، آيػػة( 6) بفػػتح الػػداؿ ( بضػػـ الػػبلـ، ك)أكالدىىػػـ( بضػػـ الػػزام، ك)قتػػؿي ( زي

ٌيف)بكسر اليمزة، كقرأ الباقكف( ك)شركائيـ ( بكسػر الػداؿ، ك)شػركاؤىـ( الػبلـ، ك)أكالًدىػـبفتح ( بفتح الزام ك)قتؿى ( زى
  . 270يضـ اليمزة رفعنا، ينظر: السبعة في القراءات 
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 : قبكؿ الرٌأم الٌنحكم مف خالؿ االستدالؿ بالقراءة الٌسبعية ليا (7

 : (1)إدغاـ " الفاء " في مقاربيا الباء : مسألة -

ـٌ الفاء: قكلو  (2): ال تدغـ في شيءو ك  ث

 (3)-رحمو الل –باطؿ كقراءة الكسائي : ك قالكا

كىي قراءة الكسائي في " إدغامو " -اىكلـ يقبمك  ،كىنا نرل أٌف الٌنحاة استضعفكا ىذه القراءة
ككجده ىك األحرل بالقبكؿ لكركده في  ،أجاز ىذا اإلدغاـ ابف الٌنٌحاس  الفاء في الباء " كلكفٌ 

 قراءة سبعية.

                                                 

في اآلية " إف نشأ نخسػؼ بيػـ األرض " سػكرة  ك بإدغاـ الفاء في الباء بعدىا( نخسؼ)قرأ الكسائي بالباء في( 1)
عػػػػػراب القػػػػػراءات السػػػػػبع كعمميػػػػػا  527، ينظػػػػػر السػػػػػبعة  9سػػػػػبأ آيػػػػػة  كاإلقنػػػػػاع فػػػػػي القػػػػػراءات السػػػػػبع  2/210كا 

 .10/147كشرح المصؿ البف يعيش  2/717كالممتع في التصريؼ 1/177
 .2/16المقرب ( 2)
 .571الٌتعميقة ( 3)
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 المبحث الثٌاني
 شكاىده مف الحديث الٌشريؼ

 .ىك الجديد: لغةن : الحديث

ا أك  أك تقريػػرو  أك فعػػؿو  مػػف قػػكؿو  – ـالل عميػػو كسػػمٌ صػػٌمى  –سػػكؿ ىػػك مػػا أيثػػر عػػف الرٌ : كاصػػطالحن
مقيػػػة ،صػػػفةو  مقيػػػة أـ خى كال خػػػبلؼ بػػػيف الٌسػػػنة الٌنبكيػػػة  ،كىػػػك الٌسػػػنة الٌنبكيػػػة ،سػػػكاء أكانػػػت الٌصػػػفة خي

 .(1) كالحديث الٌشريؼ في االصطبلح الفقيي

بمغػػة  أفصػػح الٌنػػاس كأعمميػػـ –صػػٌمى الل عميػػو كسػػٌمـ  –أٌف الٌنبػػي  ،كممػػا ال يحتمػػؿ الٌشػػؾ
القػػيس كمػػف الٌشػػماخ كمػػف الحسػػف البصػػرم كأعمػػـ مػػف  ئقكمػػو فيػػك عميػػو الٌسػػبلـ أفصػػح مػػف امػػر 

كال  ،فمػا فػي الظػبلؿ أبعػد مػف أف يحػتج فػي الٌمغػة بألفػاظ ىػؤالء ،األصمعي كأبي عبيدة كأبي عبيد
 ،و تعػػالى فيػػو العصػػمة مػػف الخطػػأ فييػػافكيػػؼ كقػػد أضػػاؼ رب ػػ –عميػػو الٌسػػبلـ  –يحػػتج بمفظػػو فييػػا 

  .(2) كالتٌأييد اإلليي كالٌنبكة كالٌصدؽ

كلػػػػو األثػػػػر البػػػػال  فػػػػي بنػػػػاء الحضػػػػارة  ،كأىميػػػػة الحػػػػديث تكمػػػػف فػػػػي حفػػػػظ الٌمغػػػػة العربيػػػػة
بػالٌرحبلت العمميػة لطمػب  مما حدا بالٌركاة كالعمماء إلػى القيػاـ ،كتككيف الفكر اإلسبلمي ،اإلسبلمية

كتحقيػؽ  ،العمػكـ األخػرل بطريقػة تكثيػؽ األخبػاررت كقػد تػأثٌ  ،عمـ الحديث في شٌتى أقطار األرض
كقػػد كصػػؼ ابػػف جنػػي ىػػذا  ،الٌنصػػكص كدراسػػة الٌرجػػاؿ حسػػبما جػػاء فػػي عمػػـ "مصػػطمح الحػػديث"

كمع ذلػؾ فقػد انقسػـ العممػاء  (3)اف ".ني" كىك عيار ىذا الٌشأف كأساس ىذا الب: كعمماؤه بقكلو ،العمـ
 : في االستشياد بالحديث الٌشريؼ إلى ثبلث طكائؼ

كابػف الضػائع الػػٌذيف كانػا سػببنا فػي شػػيكع  ،منعػت االستشػياد بالحػديث كػػأبي حيػاف: طائفػةه 
 : فيمر أل ذلؾ ك  (4) ظاىرة منع االستشياد بالحديث الٌشريؼ.

نٌ  ،ت مف الٌنبي عميو الٌصبلة كالٌسبلـعمأٌف األحاديث لـ تنقؿ كما سي : ماأحدى  كيت بالمعنى.ما ري كا 

 منو.  كا بشيءو الٌنحك البصرييف لـ يحتجٌ أٌف أئمة : كثانييما

ضػػي كابػػف ىشػاـ كابػػف مالػؾ الػػٌذم فػاقيـ فػػي االستشػػياد جػػٌكزت االستشػياد بػػو مطمقنػا كالرٌ : طائفػةه ك 
                                                 

 .13/211 مجمع البياف لمطبرسي( 1)
 .540-539اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ( 2)
 .3/313الخصائص ( 3)
 .113الحديث الٌنبكم في الٌنحك العربي ( 4)
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 .(1) بالحديث الٌشريؼ

اطبي الػػػػٌذم جػػػػٌكز االحتجػػػػاج باألحاديػػػػث التٌػػػػي اعتينػػػػي بنقػػػػػؿ طت فػػػػي ذلػػػػؾ كالٌشػػػػتكٌسػػػػ: كطائفػػػػةه 
 .(2)ألفاظيا

ا الٌركايػػة كأٌمػػ ،" إٌف األصػػؿ ركايػػة الحػػديث بألفاظػػو: حسػػف مكسػػى الٌشػػاعركيقػػكؿ الػػٌدكتكر 
كقػػد عرفنػػا كرع الٌصػػحابة  ،ؽ الخمػػؿ أك المعنػػىدة بشػػركط تمنػػع تطػػر  مقٌيػػ فكانػػت ضػػركرةن  ،بػػالمعنى
 .(3) ظيـ في ركاية الحديثكدقتيـ كتحف   ،كالتٌابعيف

كأجمٌػو كثيػرنا فقػد  ،بالحػديث الٌشػريؼفقػد استشػيد  –رحمػو الل  –أما بالٌنسبة البػف الٌنٌحػاس 
اه عنػو بعػض تبلميػذه فبلبػد أف يتػرؾ ذلػؾ أثػره كتمقٌػ ،قرأه كما رأيناه سابقنا عمى أكابر شيكخ عصره

اسػتعماؿ كقػد كػاف  ،فقد بمغت شكاىده في الٌتعميقة سبعة عشر حديثنا كثبلثة آثار ،في احتجاجو بو
 : لحديث الشريؼ عمى قسميفاابف الٌنحاس 

 : ريؼ أك األثر كشاىد لغكم يكٌضح معاني الكممات كمثاؿ ذلؾىك استخداـ الحديث الشٌ : األكؿ

 : الحديث الٌشريؼ
 .(5)تبٌيف : عرب عنيا لسانيا " أمت" الثٌيب   (4) كاأليـ تعرب عف نفسيا "" 

 : الحديث الٌشريؼ

   (6) فمـ يشكنا" ؛جباىنا كأيديناحٌر الٌرمضاء في  –صٌمى الل عميو كسٌمـ  –" فشككنا إلى رسكؿ الل 
 .(7)"ؿ شكايتيـ زً لـ يي ": ىنا بمعنى"يشكنا "

 : سيئؿ عف سبحاف ا فقاؿ –صٌمى ا عميو كسٌمـ  –كيركل أٌف الٌنبي  .1

" : كيركل أٌنو عميو الٌسػبلـ قػاؿ ،الكبر عٌما يستأنؼ منو: " كفسره فقاؿ سكءو  " إنصاؼ الل مف كؿِّ 

                                                 

 .106الحديث الٌنبكم في الٌنحك العربي  (1)
 .1/12الخزانة( 2)
 .33الٌنحاة كالحديث الٌنبكم، ص ( 3)
 .1/602أخرجو ابف ماجة في سننو مف حديث عدم الكندم ، كتاب النكاح ، باب استئمار البكر ك الثيب ( 4)
 .65الٌتعميقة ( 5)
، رقػػػـ 1/432شػػػككل مػػػف حػػػر الرمضػػػاء مسػػػمـ فػػػي صػػػحيحو مػػػف حػػػديث خبػػػاب بػػػف األرت ، بػػػاب ال أخرجػػػو( 6)

 ..189الحديث 
 .65التعميقة ( 7)
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 .(1)"الٌشربراءة الل مف 
 : كبيد: .  قكلو4

" أنػا أفصػح العػرب : أٌنو قاؿ –صٌمى الل عميو كسٌمـ  –كمنو الحديث عف رسكؿ الل  ،بمعنى غير
 .(3)ي مف قريشعمى أنٌ : كقيؿ معناه ،ي مف قريشأم غير أنٌ  (2) بيد أٌني مف قريش ".

مف عذيرم مف : أم قاؿ ،إذا بٌيف مف أكقع بو فيك معذكر ،استعذر الل مف فبلف: قاؿ . 5
 .(5) مف أيبي " –صٌمى الل عميو كسٌمـ  –" استعذر رسكؿ الل : كفي الحديث ،(4)فبلف
عذير الٌرجؿ ما  ،عابكا غيرة: أم (6)بكا أىمي "نٌ عذرني مف أناس أي" كمف : كعنو عميو الٌسبلـ .6

أم ىمـ معذرتؾ  ،مف فبلنة يقاؿ عذيرؾ ،كالعذير المعذكرة ،كالعذير الحاؿ ،ا يعذر عميويحاكؿ ممٌ 
  .(7)منو
 : .  كمف األثر7

يػػػام كأف يحػػػذؼ أحػػػدكـ األرنػػػب: قكلػػػو " إيػػػام كأف : قػػػاؿ –رضػػػي الل عنػػػو  –ىػػػذا قػػػكؿ عمػػػر : كا 
نيػػػى عػػػف حػػػذؼ األرنػػػب  ،(8)كلكػػػف ليػػػذؾ لكػػػـ األسػػؿ كالٌرمػػػاح كالٌسػػػياـ "  ،يحػػذؼ أحػػػدكـ األرنػػػب

 .(9)كالغالب قتؿ األرنب بالحذؼ ،بو الٌصيد إذا قتؿ ألٌنو ال تحؿٌ  ؛بالعصا كنحكه
 : .  ككما جاء في الخبر8

 وٌنػػأفك ،الخبػػر لممبالغػػة فػػي الٌتككيػػدفػػالجكاب أٌف تكريػػر مثنػػى فػػي  (10)" صػػبلة الٌميػػؿ مثنػػى مثنػػى" 

                                                 

 .252-251 الٌتعميقة ك 147 /13ينظر : شرح سنف النسائي المسمى "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى "( 1)
 .4/202شرح السنة لمبغكم ، كتاب الجمعة ، باب فرض الجمعة ( 2)
 .313الٌتعميقة ( 3)
 .414الٌتعميقة ( 4)
 .1/343ينظر اإلمامة ك الرد عمى الرافضة لؤلصبياني ( 5)
ػا رقػـ الحػديث ( 6) ينظر صحيح البخارم مف حديث عائشة ، كتاب الشيادات ، باب تعديؿ النساء بعضػيف بعضن

2660 ،3/173. 
 .2/282كينظر الكتاب  414الٌتعميقة ( 7)
 .8534، رقـ الحديث  4/477 أخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو ، كتاب المناسؾ ، باب صيد المعراض( 8)
 .412الٌتعميقة ( 9)
، رقػـ الحػديث  2/24أخرجو البخارم مف حديث عبد الل بف عمر ، كتػاب الػكتر ، بػاب مػا جػاء فػي الػكتر ( 10)

993. 
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كىػذا  ،ألٌف مثنػى بمنزلػة اثنػيف مػرتيف ؛فكػٌرر أربػع مػراتو  ،"اثنػاف ،اثنػاف ،اثنػاف": صبلة الٌميػؿ: قيؿ
 .(1)الٌتكرير بمنزلة ضربت زيدنا زيدنا 

 : كجاء في األثر . 9

كمالنػػا  –صػػٌمى الل عميػػو كسػػٌمـ  –رأيتنػػا مػػع رسػػكؿ الل  " لقػػد: -رضػػي الل عنيػػا  –قالػػت عائشػػة 
 .(3)الماء كالٌتمر –رضي الل عنيا  –تعني  (2)إاٌل األسكداف "  طعاـه 

في المسائؿ الٌنحكية  نحكمو  أك األثر كشاىدو  ،الشريؼاستخداـ الحديث : أما القسـ الثٌاني فيك
 : كمف أمثمة ذلؾ ،ركضةعالم
 : (4)اسمية . شاىد مجيء الحاؿ جممةه 1
 .(5)" و كىك ساجده العبد مف ربِّ  ما يككفي  " أقربي : -صٌمى ا عميو كسٌمـ  –قكلو  
 ابدأ .بمعنى ،أمر اسـ فعؿو : حييبل (6)"إذا ذيكر الٌصالحكف فحييبل بعمر" : في األثر مك ري  .2

 .(7)كاعجؿ بذكره
 : في األماكف الٌتي يجكز فييا االبتداء بالٌنكرة –مجيء الٌنكرة عامة : . شاىد3

 .(8) " خيره مف جرادةو  مرةه ت" : -رضي الل عنو  –نحك قكؿ عمر 
 : إظيار الخبر في لكال: . شاىد4

ؾ حديثه عيدىـ " لكال قكمي : عنيا رضي الل –لعائشة  –صٌمى الل عميو كسٌمـ  –قكلو 
 .(10()9)ألسست البيت عمى قكاعد إبراىيـ "  ،بكفرو 

                                                 

 .483الٌتعميقة ( 1)
ميػو صػمى الل ع -كتػاب صػفة النبػي –رضي الل عنػو –أخرجو اإلماـ مالؾ في المكطأ مف حديث أبي ىريرة ( 2)

 .31، رقـ الحديث  2/933باب جامع ما جاء في الطعاـ ك الشراب –كسمـ 
 .590الٌتعميقة ( 3)
 .169الٌتعميقة، ص ( 4)
 .مف البحث 66سبؽ تخريج الحديث ص ( 5)
 .مف البحث 66سبؽ تخريج الحديث ص ( 6)
 .243الٌتعميقة ( 7)
 مف البحث.  157سبؽ تخريج الحديث ص ( 8)
أخرجو البخارم مف حديث ابف الزبير ، كتاب العمػـ ، بػاب مػف تػرؾ بعػض االختيػار مخافػة أف يقصػر ، رقػـ ( 9)

 .1/37،  126الحديث 
 .159الٌتعميقة ( 10)
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 : شاىد عمى معنى " لك " .1
كلػـ يقػؿ  ،الٌتي ىي لما كاف سيقع لكقكع غيره أك بمعنى إٍف. إنٌما عٌبر بيػذه العبػارة: قكلو         

كما يقكؿ أكثر الٌنحاة مف أٌف معناىا امتناع الٌشيء المتناع غيره لما يمزميـ مف مفيكـ األثر الذم 
إٌنػو لػك خػاؼ الل : مػف أٌنػو يصػير مفيكمػو (1)ىك " نعـ العبد صييب لك لـ يخػؼ الل لػـ يعصػو " 

 .(2)ىي حرؼ لما كاف سيقع لكقكع غيره: فقاؿ ،كليس المعنى عمى ذلؾ ،لعصاه

كترفع  ،عدـ مجيء الاٌلـ لعدـ الٌمبس في المعنى في الحركؼ الٌتي تنصب االسـ: شاىد .2
 : الخبر إذا لحقتيا " ما "

ف ظيػر  ،إف لـ يظير المعنى لزمت البٌلـ لمفػرؽ كمػا ذكػر: بؿ نقكؿ ،ليس عمى إطبلقة         كا 
ف كاف  ،جاز تركيا ؛بدكف البٌلـ " إف كػاف رسػكؿ الل : الحديثكفيو  ما جاء مف  ،أحسف اإلتيافكا 

بالبٌلـ لٌما كاف المعنى  فمـ يأتً  (3)إاٌل الٌتمر "  كما لنا مف طعاـو  ،يبعثنا –صٌمى الل عميو كسٌمـ  –
 .(4)ال يمبس

 : شاىد  الٌنكرة المقاربة لممعرفة .3
    (5): أفعمو إبرامنا: كقكلو

الٌنكػػػرة المقاربػػػة لممعرفػػػة مػػػا جػػػاء فػػػي مثػػػاؿ  ،نفػػػرد بفعمػػػوأأم : كمعنػػػاه ،سػػػتأثر بفعمػػػوأأم         
 .(7)مف المعرفة لككنو كصؼ بػ " لو "  "فرس"ب فقرٌ  (6) " فجاء بفرس لو سابقنا " : الحديث

 

 

 
                                                 

 .32 مسائؿ نحك مفردة( 1)
 .193الٌتعميقة ( 2)
 .231، رقـ الحديث 8/199أخرجو ضياء الديف المقدسي في كتاب األحاديث المختارة ( 3)
 .226الٌتعميقة ( 4)
 ىذه الفقرة غير مكجكدة في المقرب المطبكع.( 5)
 .14/95الٌتمييد ( 6)
 .256الٌتعميقة ( 7)
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 : شاىد  استخداـ الٌمفظ المذكر لممؤنث عمى قبح .4
ف قمػت ضػربني كضػربت قكمػؾ –رحمو الل - (1)... كما قاؿ سيبكيو"            كىػك  ،فجػائز ،كا 

عػف  مك " ضػربٍت قكمػؾ " كري ك ،" ضربني مريـ ": متوؾ قمت إذا مثٌ كأنٌ  ،لجعؿ الٌمفظ كالكاحد ،قبيح
 :  العرب

: كمنو قكلو تعػالى ،أجمميـ كأنبميـ: كلـ يقؿ ،كأكـر بني أبيو كأنبمو " ،" ىك أحسف الفتياف كأجممو 
ـٍ ًفي اأٍلىٍنعىاـً لىًعٍبرىةن  ف  لىكي " : كلـ يقؿ " في بطكنيػا " كمنػو األثػر ،(2)ن ٍسًقيكيـ مِّم ا ًفي بيطيكًنًو   ۚ  ﴿كىاً 

كلػػـ يقػػؿ  ،(3)فػػي ذات يػػد "  كأرعػػاه عمػػى زكجو  ،قػػريش أحنػػاه عمػػى كلػػدو  نسػػاءً  الٌنسػػاء صػػكالحي  خيػػري 
 . (4)كال أرعاىف ،أحناىف

 : إعماؿ الثٌاني: مسألة .5
: اؿ الثٌػػاني إاٌل قكلػػو تعػػالىمػػفػػي إع مػػا ىػػك صػػريحه  ٌؿ منزلػػةن جػػلػػـ يحضػػرني فػػي التٌنزيػػؿ          

ـٍ رىسيػكؿي الم ػػًو   ـٍ تىعىالىٍكا يىٍسػتىٍغًفٍر لىكيػ ذىا ًقيؿى لىيي ﴿كىاً 
تعػالكا يسػتغفر لكػـ إلػى : كلػك أعمػؿ األكؿ لقػاؿ (5)

سػػػػبط مػػػػف بنػػػػي إسػػػػرائيؿ فمسػػػػخيـ  ىالل لعػػػػف أك غضػػػػب عمػػػػ " إفٌ : كمثمػػػػو الحػػػػديث ،رسػػػػكؿ الل
 .(7()6)"دكاب

 : شاىد عمى لزـك الاٌلـ في األمر عمى األصؿ .6
 (8): إاٌل أٌف البٌلـ تمـز: قكلو

 ،إنٌما لزمت ألٌف األصؿ أف يككف األمر كٌمو بالبٌلـ مف حيث كاف معنى مف المعاني
 ،البٌلـ عمى األصؿفجاء األمر ما عدا المخاطب الـز  ،ما مكضكع ليا الحركؼكالمعاني إنٌ 

                                                 

 .2/45الكتاب ( 1)
 .66سكرة النحؿ، آية ( 2)
البخػػارم فػػي صػػحيحو مػػف حػػديث أبػػي ىريػػرة ، كتػػاب النكػػاح ، بػػاب أم مػػف يػػنكح ك أم النسػػاء خيػػر أخرجػػو ( 3)
 .  5082، رقـ الحديث  7/6
 .2/45كينظر الكتاب  404-403الٌتعميقة ( 4)
 .5سكرة المنافقكف، آية ( 5)
إباحػػة الضػػب أخرجػػو مسػػمـ مػػف حػػديث أبػػي سػػعيد ، كتػػاب الصػػيد كالػػذبائح ك مػػا يؤكػػؿ مػػف الحيػػكاف ، بػػاب ( 6)
 .51، رقـ الحديث  3/1546
 .407الٌتعميقة ( 7)
 .1/271المقرب ( 8)
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لداللة الخطاب عمى  ،ذفت ىي كحرؼ المضارعةفحي  ،عف فعؿ المخاطب لمفاعؿ عنيا يغنكاستي 
كا  : بيا عمى األصؿ نحك قكلو تعالى ىكقد يؤت ،المعنى المراد ًلؾى فىٍميىٍفرىحي ﴿ فىًبذىل

فيمف قرأىا  (1)
أٌنو قاؿ في بعض  –صٌمى الل عميو كسٌمـ  –عف الٌنبي  مكرك  ،بالتٌاء المنقكطة باثنتيف مف فكؽ

تيانو بغير الـ ىك كثير كلفظ المصنِّ  (2)" لتأخذكا مصافكـ " : الغزكات يعطي  –رحمو الل  –ؼ كا 
 .(3)أف الحذؼ أكثر مف اإلثبات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

كنسػػبت ىػػذه القػػراءة إلػػى ابػػف عػػامر كعثمػػاف بػػف عفػػاف كأبػػٌي كأنػػس كالحسػػف كالجحػػدرم  58سػػكرة يػػكنس، آيػػة ( 1)
 .5/172كالبحر المحيط  2/241كالكشاؼ  2/285كاألعمش، ينظر النشر 

، كأخرجػو الترمػذم 2109، رقػـ الحػديث 36/422ده مػف حػديث معػاذ بػف جبػؿ أخرجو اإلمػاـ أحمػد فػي مسػن( 2)
 .3235، رقـ الحديث  5/221في سننو مف حديث معاذ بف جبؿ ، كتاب التفسير باب مف سكرة ص ، 

 .441الٌتعميقة ( 3)
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 المبحث الثٌالث
 شكاىد ابف الٌنٌحاس مف الٌشعر

 ،فك لػٌذم اغتػرؼ منػو الٌنحػاة كالٌمغكيػكا ،بمثابة البئر الػٌذم ال ينضػبلقد كاف الٌشعر العربي 
نٌ : زىرهمكقد قاؿ الٌسيكطي في  ،كقكاعدىـ ،ككضعكا عميو أصكليـ  ؛الٌشعر ديكاف العرب: ما قيؿ"كا 

سػػتكدع عمػػكميـ كحػػافظ مو كألٌنػػ ،كف إليػػو عنػػد اخػػتبلفيـ فػػي األنسػػاب كالحػػركبعػػيػػـ كػػانكا يرجألنٌ 
  .(1)أخبارىـآدابيـ كمعدف 

كعميػو  ،منو يستقكف أسػاليب العػرب فػي لغػاتيـ ،كبالتٌالي صار الٌشعر مكرد الٌمغكييف كالٌنحاة         
 يقيسكف ما يستنبطكنو مف خبلؿ استقراء كبلميـ كليجاتيـ.

 ،يـ اختمفػكا فػي درجػة األخػذ عػف العػربكلكػنٌ  ،عظمػى عنػد عممػاء الٌنحػك لو أىميةه : كذلؾك 
 ". الككفيكف"بدكٌييـ كحضرٌييـ كىـ : سع الٌذم ينقؿ عف جميع العربالمتٌ  فمنيـ المستكثر

: كىػػػـ ، عػػػف فصػػػحاء العػػػرب الػػػٌذيف لػػػـ تصػػػبيـ آفػػػات الحضػػػارةكمػػػنيـ المتشػػػدد الػػػٌذم ال ينقػػػؿ إالٌ 
  .(2)"البصريكف"

فمشػػافية األعػػراب الكافػػديف عمػػييـ أك  ، بالمشػػافيةف إالٌ كلكػػنيـ اتفقػػكا عمػػى أٌف األخػػذ ال يكػػك       
سػػعت بػػايف فػػي األخػػذ عػػف العػػرب أف اتٌ ا أدم إليػػو ذلػػؾ التٌ ككػػاف مٌمػػ ،(3) مشػػافيتيـ بالٌرحمػػة إلػػييـ 

 .(4)كقد قسـ العمماء شعر العرب إلى أربع طبقات ،دائرة الخبلؼ بيف المدرستيف

 .امرئ القيس كاألعشي: أمثاؿف كىـ الٌذيف لـ يدرككا اإلسبلـ الٌشعراء الجاىميك : بقة األكلىالطٌ 

 بيد كحساف.ل: المخضرمكف كىـ الٌذيف أدرككا الجاىمية كاإلسبلـ أمثاؿ: الثٌانية

 ليـ اإلسبلميكف كىـ الٌذيف كانكا في صدر اإلسبلـ كجرير كالفرزدؽ.: مكف كيقاؿالمتقدٌ : الثٌالثة

 مف بعدىـ كبشار كأبي نكاس.الٌذيف جاؤكا المحدثكف كىـ : ف كيقاؿك المكلد: الٌرابعة

 

                                                 

 .1/344المزىر( 1)
 .159المدارس الٌنحكية لشكقي ضيؼ ( 2)
 .2/258 إنباه الٌركاة( 3)
 .1/5 األدبخزانة ( 4)
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افالطٌ  كأٌما  ،أٌما الثٌالثة فالٌصحيح صحة االستشياد بكبلميا ،بقتاف األكلياف يستشيد بشعرىما إجماعن
ؽ بػو مػنيـ كاختػاره ثىػكٍ كقيػؿ يستشػيد بكػبلـ مػف يي  ،و ال يستشػيد بكبلميػا مطمقنػافالٌصػحيح أٌنػ الٌرابعة

 .(1) الٌزمخشرم

كما ال يجكز عند البصرييف  (2) ثيف في الٌمغة العربيةدكبلـ المكلديف كالمحبكال يحتج 
كا بأبيات المجاىيؿ كبنكا عمييا كاحتجٌ  ،زكا ذلؾالككفييف جكٌ  كلكفٌ  ،االحتجاج بشعر مجيكؿ القائؿ

 .(3) قكاعدىـ

بقة األكلى الطٌ الٌشعراء مف شعر يستشيد ب -رحمو الل– كفي ىذا المبحث نرل ابف الٌنٌحاس
 : في باب المبتدأ كالخبركمثاؿ ذلؾ كنراه يستأنس بشعر أبي نكاس  ،كالثٌانية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفو  مى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػى زى ٍأسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؼو عى  غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػري مى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىف   ـٌ كىالحى (4)يىٍنقًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍليى
 

   
 : كبشعر أبي تماـ

 ليعىػػػػػػػػػػػػابي األىفىػػػػػػػػػػػػاًعي القىػػػػػػػػػػػػاًتبلًت ليعابيػػػػػػػػػػػػو

ٍتوي أىٍيػػػػػػػػػدو عىكىاًمػػػػػػػػػؿي    نىػػػػػػػػػا اٍشػػػػػػػػػتىارى كىأىرىل الجى
(5)

 

   
 : كبشعر المتنبي

ػػػػػػػػػػػػػافى تىفيك ػػػػػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػػػػػا تنفػػػػػػػػػػػػػؾ  عى  أًجػػػػػػػػػػػػػٌدؾى مى

ػػػػػػػػػاالن تيقٌسػػػػػػػػػـ   مى ػػػػػػػػػمىٍيمىافو كى ـى بًػػػػػػػػػٍف  سي ػػػػػػػػػ عي
(6)

 

   
 : ككذلؾ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػادو  ـٍ سيػػػػػػػػػػػػػػػػػدىاسه ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػي أىحى ػػػػػػػػػػػػػػػػػاده أى  أىحى

نيكطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي ًبالتٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدم   لييىٍيمتىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المى
(7)

 

   
 : ككذلؾ البيت

ػػػػػػػػػػػػػػػػةه  اءىتٍػػػػػػػػػػػػػػػػؾى تىٍطفىػػػػػػػػػػػػػػػػحي كىًىػػػػػػػػػػػػػػػػيى فىاًرغى  جى

ثٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػى    تىظين يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍردىامى ًبيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى
(8)

 

   
 

                                                 

 .1/119 الكشاؼ( 1)
 .54االقتراح ( 2)
 .55االقتراح ( 3)
، كىػك مػف شػكاىد 103كمػا فػي ديكانػو  مػف البحػر المديػد، البيت ألبي نكاس الحسػف بػف ىػانيك  144 الٌتعميقة( 4)

 .171 تذكرة الٌنحاةك  1/345، الخزانة2/6ىمع اليكامع 
 .240ديكاف أبي تماـ ينظر: البيت ألبي تماـ مف البحر الطكيؿ ك  176 الٌتعميقة( 5)
 .4/89 البيتاف في شرح الٌديكافك  كالبيت لممتنبي مف البحر الطكيؿ 284الٌتعميقة ( 6)
 .1/129 ديكاف المتنبي، ينظر لممتنبي مف البحر الكافر لبيتكا 484 الٌتعميقة( 7)
 .325/ الكامؿ كالٌتبياف في شرح الديكافلبيت لممتنبي مف البحر كا 484 لٌتعميقةا( 8)
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 : كلمحريرم أكرد لو قكلو
ػػػػػػػػػػى ىىػػػػػػػػػػكىاهي  ػػػػػػػػػػادى بػػػػػػػػػػًالعىٍيًف ًحػػػػػػػػػػيفى أٍعمى  جى

ٍينىػػػػػػػػػػػػػػػيف   ٍينيػػػػػػػػػػػػػػػو فىػػػػػػػػػػػػػػػاٍنثىنىى بًػػػػػػػػػػػػػػػبلى عى (1ِۚ )عى
 

   
كثيرنا باالستشياد بالٌشعر فقد بمػ  عػدد أبيػات الٌشػعر فػي  –رحمو الل  –ابف الٌنحاس  اىتـٌ 

ع مػػا بػػيف البيػػت الكامػػؿ أك أنصػػاؼ األبيػػات أك جػػزء نػػكٌ تت ،بيػػتو  يقتػػو ثبلثمائػػة ككاحػػد كعشػػريفتعم
 البيت محؿ الٌشاىد أك األرجاز...

 : عٌدة كىي كالتٌالي ماع في طرؽو بيذا االتجاه العظيـ مف السٌ  كقد استدؿٌ  

 : مثيؿ لما يقكلو ابف عصفكراستخداـ الٌشاىد الٌشعرم لمتٌ : أكالن 
 : كسأقصر كالمي فيو عمى عشرة أمثمةو كاألمثمة كثيرة في ىذا المجاؿ 

 : مف المبتدآت الٌتي ال خبر ليا -1

ألٌنػػو بمعنػػى الفعػػؿ فػػي قػػكليـ " قػػٌؿ  ؛" مبتػػدأ ال خبػػر لػػو فػػػػ " أقػػؿ   ،ذلػػؾ " يقػػكؿي  رجػػؿو  " أقػػؿ  : قػػكليـ
 (2)رجؿه يقكؿ ذلؾ " 

 : ككذلؾ قكؿ الٌشاعر
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفو  مى ٍأسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؼو عمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػى زى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػري مى  غى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىفً يىٍنقىًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًاليىِـّ    كىالحى
(3)

 

   
 : في عرضو لمكاطف االبتداء بالٌنكرة -2

 : كقكؿ الٌشاعر(4)معنى الكبلـ الٌتعجب : كالثٌامف
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه ًلًتٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى قىًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌيةه   عىجى

ػػػػػػػبي    مىػػػػػػػى ًتٍمػػػػػػػؾى القىًضػػػػػػػٌيًة أىٍعجى (5)ًفػػػػػػػيكيـ عى
 

   
 

 
                                                 

 .91 مقامات الحريرمببل نسبة في:  البيت مف البحر الٌرمؿك  589الٌتعميقة ( 1)
  .144-143الٌتعميقة ( 2)
 1/345الخزانػػة ينظػػر:  مػػف البحػػر المديػػد كىػػك 103كمػػا فػػي ديكانػػو  البيػػت لمحسػػف بػػف ىػػاني " أبػػك نػػكاس "( 3)
 2/6ىمع اليكامع ك 
 .149الٌتعميقة ( 4)
البيت مف األبيات المختمؼ في نسبة الٌشاىد لصاحبو فقد قيؿ أف قائمو: عمرك بف الغكث بف طيء كقيػؿ أنػو ( 5)

ج كلػػـ يعينػػو الكتػػاب حلزراقػػة البػػاىمي كقيػػؿ إنػػو لينػػي بػػف أحمػػر الكتػػاني كقػػد نسػػبو سػػيبكيو فػػي كتابػػو لرجػػؿ مػػف مػػذ
 ".1/114يعيش كشرح المفصؿ البف  3/118ىمع اليكامع  1/319



179 

 

 (1): أك عمـك يدخؿ تحتو المبتدأ: قكلو -3

 : كقكؿ الٌشاعر ،(2)ك" نعـ الٌرجؿ " خبره  ،" مبتدأ زيده إذا قمنا إف "  ،"نعـ الٌرجؿ زيده ": مسألة
 أالى لىٍيػػػػػػتى ًشػػػػػػٍعًرم ىىػػػػػػٍؿ إًلػػػػػػى أيِـّ ميعىٌمػػػػػػر

ػػػٍبري    ٍنيىػػػا فىػػػبلى صى ػػػًبيؿه فىإٌمػػػا الٌصػػػٍبري عى (3)سى
 

   
 (4): الزٌائدة"  إفٍ ػ "أف ال يفصؿ بينيما كبيف االسـ ب: قكلو -4

كقد جاء الفصؿ بػ " إٍف" مع إعماليا في  ،" قائـه  " ما إٍف زيده : تحرز مف مثؿ قكلنا
 : قاؿ الٌشاعر ،(5)الٌشعر

ػػػػػػػػػػػا ًإٍف أىٍنػػػػػػػػػػػتـي ذىىىػػػػػػػػػػػب  بىنًػػػػػػػػػػػي غيدانىػػػػػػػػػػػةى مى

ػػػػػػػػػػًريؼه    ػػػػػػػػػػزىؼي  كىالى صى ـي الخى لىًكػػػػػػػػػػٍف أٍنػػػػػػػػػػت كى
(6)

 

   
 : ة عمى أٌنو داخؿقرينة دالٌ : قكلو -5

ـي  سرتً : مثالو  (7): صديقي لقاءً  ى يكـى حتٌ  األيا

نحك  ،كانت عاطفة فشرطيا أف يككف ما بعدىا آخر جزء مما قبمياى " إذا كاعمـ أٌف " حتٌ 
و تقع بعدىا الجمؿ الفعمية كتككف حرؼ ابتداء بمعنى أنٌ  ،..."ياى رأسى حتٌ  أكمت السمكةى "

 : كما في ابتداء الكبلـ نحك قكؿ الٌشاعر (8)كاالسمية
ٍيتي ًبًيػػػػػػػػػػـ حت ػػػػػػػػػػى تًكػػػػػػػػػػٌؿ مطػػػػػػػػػػي يـ ػػػػػػػػػػرى  سى

ػػػػػػػػا    (9)ييقػػػػػػػػٍدفى بأٍرسػػػػػػػػافً كىحت ػػػػػػػػى الًجيىػػػػػػػػادي مى
 

   
 (10): المعٌرؼ باأللؼ كالاٌلـ: قكلو -6

ـه .      كتعػػػرؼ  ،عمػػػى العيػػػد حينئػػػذو  كال تػػػدؿٌ  ،كىػػػي أف تكػػػكف زائػػػدة ،آخػػػر .. كلؤللػػػؼ كالػػػبٌلـ قسػػػ
كاأللػػؼ كالػػبٌلـ فػػي الػػٌذم  ،عمػػى مػػا قيػػؿ  للؼ كالػػبلـ فػػي اآلف كالػػبلت كالعػػز زيادتيػػا بمزكميػػا كػػاأل
 : مف قكؿ الٌشاعر (11)كاأللؼ كالبٌلـ في العمرك ،تعريفيا بالٌصمةعمى مىٍف يقكؿ إف 

                                                 

 .1/83المقرب ( 1)
 .156الٌتعميقة ( 2)
 .2/270كاألغاني  1/386البيت لمٌرماح بف ميادة مف البحر الطكيؿ كىك مف شكاىد الكتاب ( 3)
 .1/102المقرب ( 4)
 .209الٌتعميقة ( 5)
 .194 الٌذىب رمف البحر البسيط كىك مف شكاىد شذك  كىكلـ أعثر عمى قائؿ ىذا البيت ( 6)
 .1/198المقرب ( 7)
 .296الٌتعميقة ( 8)
 .165ديكاف امرئ القيس ينظر: البيت المرئ القيس مف البحر الطكيؿ ( 9)
 .1/222المقرب ( 10)
 .333 -332الٌتعميقة ( 11)
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 بىاعػػػػػػػػػػػػػػد أيـ  العىمػػػػػػػػػػػػػػًرك ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف أىًسػػػػػػػػػػػػػػيًرىىا

ػػػػػػػػػػػػكًرىىا   مىػػػػػػػػػػػػى قيصي ػػػػػػػػػػػػٌراسي أبػػػػػػػػػػػػكابو عى (1)حي
 

   
  (2):يمف اأ: قكلو -7

ىػػػي جمػػػع؟ كينبنػػػي عمػػػى ىػػػذا  ـلمقسػػػـ أ مكضػػػكعةه  مفػػػردةه  اختمػػػؼ الٌنحػػػاة ىػػػؿ ىػػػذه كممػػػةه         
 يمػف " كممػةه اىمزة كصؿ ؟ فذىب البصػريكف أف "  أىي ىمزة قطع أـ ،الخبلؼ خبلؼ في ىمزتيا

كا عمػػى ذلػػؾ بحػػذفيا فػػي كصػػؿ الكػػبلـ كاسػػتدلٌ  ،كأف ىمزتيػػا ىمػػزة كصػػؿو  ،لمقسػػـ مكضػػكعةه  مفػػردةه 
 : كاستدلكا عمى ذلؾ بقكؿ الٌشاعر ،(3)بعض إلى بعض

ػػػػػػػػػػػدتييـفقػػػػػػػػػػػاؿى فريػػػػػػػػػػػؽي   القىػػػػػػػػػػػٍكـً لىٌمػػػػػػػػػػػا نىشى

ػػػػػػػػا نىػػػػػػػػٍدًرم   فىًريػػػػػػػػؽه لػػػػػػػػٍيميفي الل مى ـٍ كى نىعػػػػػػػػ
(4)

 

   
  (5): كنكع يختزؿ منو: قكلو -8

ٌر االسـ الٌذم ال ينصرؼ مع حذؼ تنكينو فقيؿ" " مررت بأحمر " ألشبو : ... كقيؿ لك جي
" : إذا قمتكقيؿ لك بقي الجر بعد حذؼ التٌنكيف اللتبس الٌذم ال ينصرؼ بالمضاؼ  ،المضاؼ

" مررت بغبلـ " يريدكف " بغبلمي " كىي لغة حكاىا : مررت بأحمر " تريد " أحمرم " كما قالكا
 : قاؿ الٌشاعر ،(6)المازني في غير الٌنداء

ػػػػػػػٍكلىى قرابػػػػػػػةن   كًمػػػػػػػٍف قىٍبػػػػػػػؿي نىػػػػػػػادىل كيػػػػػػػؿ  مى

مىٍيػػػػػػو العىكىاًطػػػػػػؼي    ػػػػػػا عى ػػػػػػا عىطىفػػػػػػٍت يىٍكمن فىمى
(7)

 

   
كػػػ " نػػكح كلػػكط " منصػػرؼ فػػي الٌمغػػة  كالٌثبلثػػي الٌسػػاكف الحشػػكمػػا فيػػو سػػبباف مػػف : قكلػػو  -9

كقػكـ يجركنػػو عمػى القيػػاس  ،التٌػػي عمييػا التٌنزيػػؿ لمقاكمػة الٌسػػككف أحػد الٌسػػببيف ،الفصػيحة
 : كقد جمعيا الٌشاعر في قكلو ،(8) فبل يصرفكنو

ػػػػػػػػػػػده  ًرىػػػػػػػػػػػا دىعى ـٍ تىتىٌمفٌػػػػػػػػػػػٍع ًبفىٍضػػػػػػػػػػػًؿ ًمئزى  لىػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػدي ًفػػػػػػػػػػػػي    ـٍ تيسػػػػػػػػػػػػؽى دىعى لىػػػػػػػػػػػػ (9)العيمػػػػػػػػػػػػبكى
 

   
 

                                                 

كىمػػػػع  1/317بيتػػػػيف مػػػػف الٌرجػػػػز ألبػػػػي الػػػػٌنجـ العجمػػػػي كىمػػػػا مػػػػف "شػػػػكاىد اإلنصػػػػاؼ فػػػػي مسػػػػائؿ الخػػػػبلؼ ( 1)
 .277/اليكامع

 .1/207المقرب ( 2)
 .305الٌتعميقة ( 3)
تػػذكرة الٌنحػػاة ك  1/407لػػـ أعثػػر عمػػى قائػػؿ ىػػذا البيػػت كىػػك مػػف البحػػر الطكيػػؿ، كىػػك مػػف" شػػكاىد اإلنصػػاؼ ( 4)

403. 
 .16المفصؿ ( 5)
 .454-453الٌتعميقة ( 6)
 .ببل نسبة 3/195 شكاىد ىمع اليكامعكىك:  ىذا البيت مف البحر الطكيؿ( 7)
 .516-515الٌتعميقة ( 8)
 .65ديكاف جرير ينظر: رح سالبيت لجرير مف البحر المن( 9)
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  (1): أمس: قكلو -10

كلقيتػو  ،" لقيتػو أمػس األحػدث: ... كالٌدليؿ عمى تعريفو كصفيـ إياه بالمعرفة في قكليـ"          
 : قاؿ الٌشاعر ،(2)أمس الٌدابر "

ػػػػػػػػػػػػػػدىعىٍت غىزىالػػػػػػػػػػػػػػةي قىمبىػػػػػػػػػػػػػػو ًبفػػػػػػػػػػػػػػكاًرسو   صى

ػػػػػػػػػأىٍمًس الػػػػػػػػػٌدابرً    ػػػػػػػػػكعىييـي كى مي عىمىػػػػػػػػػٍت جي (3)جى
 

   
  .(4)كاىد الٌشعرية في تمثيؿ ما يقكلو ابف عصفكراالستعانة بالشٌ  كاألمثمة كثيرة عمى

 : إقرار حكـ أك إثبات قاعدة: ان انيػػث
 : تخريج الكصؼ بالمصدر بجعمو نفس المصدر لممبالغة: مسألة -1

: كاعمػػـ أف الٌنحػػاة خٌرجػػكا الكصػػؼ بالمصػػدر عمػػى أحػػد ثبلثػػة أكجػػوو ": قػػاؿ ابػػف الٌنٌحػػاس           
ٌمػػػا أف يكػػػكف جعمػػػو نفػػػس العػػػدؿ مبالغػػػة ،ذك عػػػدؿ: تقػػػديره ،المضػػػاؼ إٌمػػػا عمػػػى حػػػذؼ كقػػػكؿ  ،كا 

 : الخنساء
ػػػػػػػػرىتٍ  ت ػػػػػػػػى ًإذىا اٌدكى تىعىػػػػػػػػٍت حى ػػػػػػػػا رى  تىٍرتىػػػػػػػػعي مى

ٍدبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره    ػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًىػػػػػػػػػػػػػػػػػيى إقبىػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿه كىا  ًفإٌنمى
(5)

 

   
ما أف يككف المصدر كاقعنا مكقع اسـ الفاعػؿ أك اسػـ المفعػكؿ عمػى مجع يا نفس اإلقباؿ كاإلدبار كا 

 ."ما يراد مف المعنى حسب

دبار " خٌرج الكصؼ بالمصدر بجعمو نفس المصدر لممبالغة: الٌشاىد   .(6)" إقباؿ كا 

 : صرؼ االسـ المعدكؿ إذا أريد بو منقكؿ: مسألة -2
ذا لػػـ يكػػف : .. كيكػػكف معػػدكالن فػػي ثبلثػػة.": قػػاؿ ابػػف الٌنٌحػػاس           عػػف فاعػػؿ كػػػ " عيمػػر " كا 

ذا أريػػػػد بػػػػو " عػػػامر "  لػػػػـ ينصػػػػرؼ لمعػػػػدؿ  ،فيػػػػك حينئػػػػذو منصػػػرؼمنقػػػكالن مػػػػف جميػػػػع " عمػػػرة "  كا 
ف أريد اٌنو منقكؿ مف قكؿ الٌشاعر  : كالٌتعريؼ كا 
يىٍسػػػػػػػػػػػػػأىلييىا ائػػػػػػػػػػػػػبى ييٍعًطييىػػػػػػػػػػػػػا كى ػػػػػػػػػػػػػك رىغى  أىخي

ػػػػػػةى ًمنػػػػػػوي الٌنكفػػػػػػؿي الٌزفىػػػػػػري    مى (7)يىػػػػػػٍأبىى الظ بلى
 

   
                                                 

 .1/291المقرب ( 1)
 .537الٌتعميقة ( 2)
 .1/195 مف البحر الكامؿ كمف شكاىد شرح الجمؿىك البيت لعمراف بف حٌطاف زعيـ الخكارج ك ( 3)
، 262، 212، 213، 216، 295، 443، 470، 301، 302، 546، 538، 534: ينظػػػػػر األمثمػػػػػة فػػػػػي( 4)

 كغيرىا. 159، 169، 170، 171، 482
 .1/327 كمف شكاىد الكتاب 26البيت لمخنساء مف البحر البسيط، ينظر: ديكاف الخنساء ( 5)
 .331-330الٌتعميقة ( 6)
 1/185الخزانة، : مف البحر البسيط، ينظركىك ( باىمةأعشى )البيت لعامر بف الحارث( 7)
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 .(1)ألٌف أصمو الٌصفة كما لك سيمي بػ " حيطـ " ؛صرؼنا
 في فعؿو  كاحدو  عدـ جكاز أف يككف الفاعؿ كالمفعكؿ بو ضميريف متصميف لشيءو : مسألة -3

 "فقدت كعدمت... "كأخكاتيا  كفي  "ظننت"مف األفعاؿ إاٌل في 

مف األفعاؿ إاٌل  في فعؿو  كاحدو  ال يجكز أف يككف الفاعؿ كالمفعكؿ ضميريف لشيءو : قاعدة
 : في قكؿ الٌشاعر –رحمو الل  –قاؿ فمذلؾ  ،"ت مفقدت كعد"كفي  ،كأخكاتيا "ظننت"في 

ٍجرىاتًػػػػػػػوً  ٍنػػػػػػػؾى نىٍيبنػػػػػػػا ًصػػػػػػػيحى ًفػػػػػػػي حي  دىٍع عى

ػػػػػػػًديث الٌركاًحػػػػػػػؿً    ػػػػػػػا حى ػػػػػػػًديثنا مى لىًكػػػػػػػف حى كى
(2)

 

   
كبذلؾ دكف حرفيتيا باسمية " عف "   -رحمو الل –ابف عصفكر " عنؾ " قاؿ : الٌشاىد

" ليس مف  باب  عٍ الفعؿ " دى  " ألفٌ  عٍ يككف الٌضمير المتصؿ " الكاؼ " ليست معمكلة لمفعؿ " دى 
 .(3) "دى قى كفى   ـى دً عى "كأخكاتيا كال  "ظفٌ "

 : مجيء الباء زائدة مع الفاعؿ سماع ال قياس: مسألة -4

 (4): كأٌما الباء فتككف زائدة: قكلو

" ليس " ككاف ك ال تزاد الباء بقياس إال في الخبر المنصكب مع " ما ": قاؿ ابف الٌنٌحاس         
ل أزيػد " عمػى ر ب" أحسػف : كفػي فاعػؿ " كفػى " كفػي فاعػؿ " الٌتعجػب " نحػك ،كاف معناه الٌنفي إذا

ابػػػف الٌنٌحػػاس بقػػػكؿ  كاسػػتدؿٌ  ،كمػػػا عػػدا ذلػػػؾ فمػػيس بقيػػػاس بػػؿ مسػػػمكع –رحميػػـ الل  –البصػػرييف 
 : الٌشاعر

ٌمػػػػػػػػػػػػػةه  ػػػػػػػػػػػػػكىاًدثي جى  أىالى ىػػػػػػػػػػػػػٍؿ أىتىاىىػػػػػػػػػػػػػا كىالحى

بىٍيقىػػػػػػرىابًػػػػػػأٌف امػػػػػػرأ القىػػػػػػٍيًس بًػػػػػػف تممػػػػػػؾى   
(5)

 

   
مجيء الباء زائدة مع الفاعؿ كىك المصدر المؤكؿ " أٌف امرأ القيس بف تممؾ بيقرا : الٌشاىد

 .(6) " سماعنا ال قياسنا

 

                                                 

 .478الٌتعميقة ( 1)
 .135القيس مف البحر الكامؿ، ديكاف امرئ القيسالبيت المرمء ( 2)
 .294-293الٌتعميقة ( 3)
 .1/203المقرب ( 4)
كشػػرح المفصػػؿ  9/524كالخزانػػة  62مػػف البحػػر الطكيػػؿ، ينظػػر: ديػػكاف امػػرئ القػػيس  البيػػت المػػرئ الفػػيس( 5)
8/23 . 
 .203-202الٌتعميقة ( 6)
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 (1): جر االسـ مع حذؼ الحرؼ في " رٌب " مع كجكد الكاك كالفاء كعدميا: مسألة -5

 -: كما قاؿ الٌشاعر           
قىٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػـً دىارو كى  طىمًمػػػػػػػػػػػػػػػػػورى

مىًمػػػػػػػػو   ػػػػػػػػف جى يىػػػػػػػػاةى مى ػػػػػػػػذىًلؾى أىٍقًضػػػػػػػػي الحى (2)كى
 

   
 " رسـً دارو " جر " رسـ " مع حذؼ ريٌب " ككاكىا كتقدير الكبلـ " كريٌب رسـً دارو ".: الٌشاىد

 : احتمالية مجيء " حيث " ظرؼ زماف كظرؼ مكاف -6

 : ا بقكؿ طرفةج  كأجاز األخفش أف تككف ظرؼ زماف محت" : قاؿ ابف الٌنٌحاس
ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه يىًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيشي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً   ًلمفىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػوي    ػػػػػػػػػػػػػػػػػاقىو قىدىمي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػثي تىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػًدم سى (3)حى
 

   
 و " أراد المدة كلـ يرد المكاف.و قدمي م ساقى تيدً  " حيثي : الٌشاىد

كيمػـز منػو الٌزمػاف  ،كيحتمؿ أف تريػد مكػاف ىػذا منػو: رحمو الل –قاؿ شيخنا  ،حياتوأراد مدة : قاؿ
 .(4)لممكافكتبقى عمى أصميا مف لككنيا 

 : الٌتثنية بشرط اٌتفاؽ الٌمفظيف كالمعنييف في الكممة مسألة -7

  (5): بشرط اتفاؽ الٌمفظيف إلى قكلو لمٌتسمية: قكلو

إذا اتفؽ الٌمفظاف كالمعنياف جاز : أجمع الٌنحاة عمى أٌنو –رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنحاس           
ٍف  ،" زيػػػديف "ك التٌثنيػػػة كػػػػ " رجمػػػيف " ف  ،اختمػػػؼ الٌمفظػػػاف كقػػػؼ عمػػػى الٌسػػػماع كػػػػ " العمػػػريف "كا  كا 

مػػؿ  ،ىػؿ تجػكز التٌثنيػة أـ ال؟اختيمػؼ فػػي ذلػؾ ،اختمػؼ المعنيػاف فػذىب بعضػيـ إلػى جػكاز ذلػؾ كحي
 : عميو قكؿ الحريرم في مقاماتو

ػػػػػػػػػػى ىىػػػػػػػػػػكىاهي  ػػػػػػػػػػادى بًػػػػػػػػػػالعىٍيًف ًحػػػػػػػػػػيفى أىٍعمى  جى

ٍينىػػػػػػػػػػػػػػػػػيف   ٍينيػػػػػػػػػػػػػػػػػو فىػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍنثىنىى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى عى (6)عى
 

   
 ،مع اختبلؼ المعنييف فػ "العيف" بمعنى "الٌذىب" كالفضة "عيف"تثنية كممة : الٌشاىد

 ىي عينو المبصرة.: عينو"ك"

                                                 

 .322-319ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 1)
 .304كالٌتعميقة  1/20الخزانةك 105ديكاف جميؿ ينظر:  يت لجميؿ بف معمر مف البحر المنسرحالب( 2)
كىػػػػك مػػػػف شػػػػكاىد شػػػػرح الجمػػػػؿ البػػػػف ، 258كمػػػػا فػػػػي ديكانػػػػو البيػػػػت لطرفػػػػة بػػػػف العبػػػػد مػػػػف البحػػػػر المديػػػػد ( 3)

 .3/207اليمع ك  2/375عصفكر
 .320الٌتعميقة ( 4)
 .2/40المقرب ( 5)
 .91 مقامات الحريرم: ىذا البيت كىك مف البحر الٌرمؿ، ينظرلـ أعثر عمى قائؿ ( 6)
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إلى  كغيرىـ ،كذىب جماعة مف متأخرم المغاربة ،كخٌطأ ابف الحريرم ،كمنيـ مىٍف منع ذلؾ
ف اختمفا في  ،جازت التٌثنية: إذا اتفقا في المعنى المكجب لمٌتسمٌية أٌنيما المعنى كػ " األسكديف " كا 

أك  ،في الماء كالٌتمر لما تسمى كٌؿ كاحدو منيما بذلؾ لسكاده ك" األحمريف في الخمر كالٌزعفراف
 .  (1)الخمر كالمحـ لما سمي كٌؿ كاحدو منيما بذلؾ لحمرتو

 : استعماؿ الٌشاىد الٌشعرم لترجيح رأم نحكم عمى آخر: ثالثػػػنا
 : عمـ كمنعو مف الٌصرؼاستعماؿ المصدر " سبحاف "  -1

  (2): سبحاف الل ": قكلو

ػػػبىحى سػػػبحاننا "  كػػػػىػػػك مصػػػدر فعػػػؿ لػػػـ يسػػػتعمؿ : كقيػػػؿ ،" سػػػبحاف " اسػػػـ لممصػػػدر: قيػػػؿ      " سى
 ؛فػػإذا قمػػت " سػػبحاف الل " ،البػػراءة مػػف الٌسػػكء كالٌشػػبية: كػػػ " كفػػر كفراننػػا " كمعنػػاه ،لتخفيػػؼ البػػاء

 ...كأكثر ما يستعمؿ مضافنا إلى المفعكؿ ،"قمت سبحاف اللكليس معناه "  ،تٌكحد الل: فمعناه

 : في قكلو (3)كقد جاء غير مضاؼ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءىًني فىٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريهي   أىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي لىٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جى

ػػػػػػػػػػػػػػًة الفىػػػػػػػػػػػػػػاًخرً    ٍمقىمى افى ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف عى سيػػػػػػػػػػػػػػٍبحى
(4)

 

   
منا عمى معنى مى جيعؿ عى : فقيؿ ،ؼسبحاف " اسـ عمـ كمنعو مف الٌصر  استعماؿ ": الٌشاىد

كقيؿ إنٌما لـ  ،كزيادة األلؼ كالٌنكف ،فمـ ينصرؼ لمٌتعريؼ ،ؼ كالٌنكف الٌزائدتافلكفيو األ ،"البراءة"
 اإلضافة.  ليٌنكف ألٌنو نك 

 (5): مسألة  أصؿ التٌاء في االسـ المفرد إذا كقفت عمييا بالياء -2
  (6): إف كانت فيو تاء التٌأنيث أبدلتيا في الكقؼ ىاء ساكنة: قكلو

كفي الكقؼ " ىاء "  ،أٌف ما فيو تاء التأنيث يككف في األصؿ " تاء "أجمع الٌنحاة عمى 
فذىب البصريكف إلى أٌف " التٌاء " ىي  ،مف األخرل بدؿأكاختمفكا أٌييما  ،عمى المغة الفصحى

  .(7)كذىب الككفيكف إلى عكس ذلؾ ،عنيا األصؿ كأٌف " الياء " بدؿه 
                                                 

 .589الٌتعميقة ( 1)
 .1/48المقرب ( 2)
 .252-251الٌتعميقة ( 3)
 .1/185الخزانةك  3/115، ينظر ىمع اليكامع179كما في ديكانو  البيت لؤلعشي مف البحر الٌسريع( 4)
 .9/81كشرح المفصؿ البف يعيش/ 3/397 كىمع اليكامع 468كالمفصؿ  3/348ينظر مغني المبيب ( 5)
 .2/24المقرب ( 6)
 .585الٌتعميقة ( 7)
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 : البصريكف بقكؿ الٌشاعر استدؿٌ 

 (1) تو مى مً سٍ مي  يٌ فى كى بً  ػػػػػػػػػػػػػاؾى جػػٌ نى  اللي                                     

عممنػا أٌف " التٌػاء" ىػي األصػؿ كأٌف " اليػاء" فكال كػذلؾ " اليػاء"  "تػاءػ "بػ "التٌاء"الكقؼ عمى : الٌشاىد
 منيا. بدؿه 
 .(2): لفظ " كال ككمتا " مثنى: مسألة -1

 (3): ككبل: قكلو

 كمػذىب الكػكفييف أفٌ  ،يػا مفػردة الٌمفػظفمذىب البصػرييف أنٌ  ،" كاختمفكا في لفظيا: ابف الٌنحاسقاؿ 
 .بدليؿ عكد الٌضمير إلييما مفردنا "؛ الٌصحيح ما ذىب إليو البصريكفك  ،لفظ تثنية: الٌمفظ

 : بقكؿ الٌشاعر كاستدؿٌ 
ػػػػػػػػا ػػػػػػػػٍرمي بىينىييمى ػػػػػػػػٌد الجى ػػػػػػػػا ًحػػػػػػػػيفى جى ىيمى  ًكبلى

ػػػػػػػػػػا رىابًػػػػػػػػػػػيقىػػػػػػػػػػٍد أىٍقمىعىػػػػػػػػػػا    ًكػػػػػػػػػػػبلى أىٍنفىٍيييمى كى
(4)

 

   
كال  ،"رابياف": كلـ يقؿ ،"يراب": فقاؿ ،""رابي" مفرد كلـ يقؿ "رابياف مجيء الخبر: الٌشاىد

عكد الٌضمير بالتٌثنية نظير : "قد أقمعا" ألٌنا نقكؿ: دليؿ ليـ في عكد الٌضمير إليو بالتٌثنية في قكلو
 .(5)يـ محجكجكف فظير أنٌ  ،عكد الٌضمير مفردنا شيئناكال يقدركف ىـ أف يقكلكا في  ،المعنى

                                                 

 .3/397ىمع اليكامع ك  76 البيت مف الٌرجز لمفضؿ بف قدامة المعركؼ بأبي الٌنجـ العجمي، كينظر ديكانو( 1)
 كشػرح الجمػؿ البػف عصػفكر 1/54كشػرح المفصػؿ البػف يعػيش  355ينظػر: اإلنصػاؼ فػي مسػائؿ الخػبلؼ ( 2)
1/279. 
 .1/211المقرب ( 3)
 1/131كىػػك مػػف شػػكاىد الخزانػػة ، 2/86كمػػا فػػي ديكانػػو البيػػت ليمػػاـ بػػف غالػػب الفػػرزدؽ مػػف البحػػر البسػػيط ( 4)
 .2/445 اإلنصاؼك 
 .314-313الٌتعميقة ( 5)
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 :  االستدالؿ بالٌشاىد الٌشعرم لمرٌأم الٌنحكم: رابعػػػػنا

 (1): عكد الٌضمير عمى متأخر لفظنا كرتبةن : مسألة

 : أخيرقاؿ ابف الٌنٌحاس في أقساـ المضمر كالمظير مف جية التٌقديـ كالتٌ       

ػػو زيػػدنا " فيػػذا : يكػػكف الظٌػػاىر مػػؤخرنا لفظنػا كرتبػػة نحػػك قكلػػؾ"... كالٌرابػع أف          " ضػرب غبلمي
ػػٍف أجػػازه ،أكثػػر الٌنحػػاة ال يجيػػزه لمخالفػػة بػػاب المضػػمر كمػػنيـ مى

عمػػى جػػكازه بسػػبعة  " اسػػتدؿٌ ك (2)
 : الٌشعر مف  أبيات

ػػػػػػػٍف ًكبىػػػػػػػرو  ًف عى ػػػػػػػزىل بىنيػػػػػػػكه أىبىػػػػػػػا الغىػػػػػػػٍيبلى  جى

ػػػػػػػا ييٍجػػػػػػػزىل ًسػػػػػػػنٌماري    سػػػػػػػفو ًفٍعػػػػػػػؿو كىمى كحي
(3)

 

   
 ." عمى المفعكؿ بو " أبا " كىك متأخر لفظنا كرتبة هعاد الٌضمير في " بنك : الٌشاىد

ٍجػػػػػػػػدنا أىٍخمىػػػػػػػػدى الػػػػػػػػٌدٍىري كاحػػػػػػػػدنا لىػػػػػػػػٍك أىٌف مى  كى

ػػػػا   ٍجػػػػديهي الػػػػٌدٍىرى ميٍطًعمى (4)ًمػػػػف الن ػػػػاًس أىٍبقىػػػػى مى
 

   
 .متأخر لفظنا كرتبةإعادة الٌضمير في " مجده " عمى المفعكؿ بو " مطعما " كىك : الٌشاىد

ػػػػػػػػػٍرءى رىاًجينػػػػػػػػػا اليػػػػػػػػػوي المى ػػػػػػػػػا نىفىعىػػػػػػػػػٍت أىٍعمى مى  كى

مىٍييىػػا ًمػػٍف ًسػػكىل ًمػػٍف لىػػوي األىٍمػػري    ػػزىاءن عى جى
(5)

 

   
 .إعادة الٌضمير في " أعمالو " عمى المفعكؿ بو " المرء " كىك متأخر لفظنا كرتبة: الٌشاىد

ػػػػػػػوي ذىا الًحٍمػػػػػػػـً أىثٍػػػػػػػكىابى سيػػػػػػػٍؤدىدو  ػػػػػػػا ًحٍممي  كىسى

ٍجػػػػدً    كىرقٌػػػػى نىػػػػدىاهي ذىا الٌنػػػػدىل ًفػػػػي ذيرىا المى
(6)

 

   
إعػػػادة الٌضػػػمير فػػػي " حممػػػو " عمػػػى المفعػػػكؿ بػػػو " ذا الحمػػػـ "  ككػػػذلؾ فػػػي" نػػػداه " عمػػػى : الٌشػػػاىد

 .المفعكؿ بو " ذا الٌندل " كىما متأخراف لفظنا كرتبة
كا  لىٌمػػػػػػػػػػػا رىأىل طىػػػػػػػػػػػاًلبيكهي ميٍصػػػػػػػػػػػعىبنا ذيًعػػػػػػػػػػػري

ػػػػػػػاعىدى    ػػػػػػػادى لىػػػػػػػٍك سى كى قػػػػػػػديكري يىٍنتىًصػػػػػػػري كى المى
(7)

 

   
 

 

                                                 

 .1/113كالمساعد  2/265ينظر: التذييؿ كالتكميؿ ( 1)
 .86الٌتعميقة، ص ( 2)
 .2/261الٌتذييؿ كالٌتكميؿ كىك مف شكاىد  البحر الطكيؿالبيت لسميط بف سعد مف ( 3)
 .1/199 البيت لحساف بف ثابت مف البحر الطكيؿ كما في ديكانو( 4)
 ببل نسبة. 364 الٌتذكرةكىك مف شكاىد  ىذا البيت مف البحر الطكيؿ( 5)
 ببل نسبة. 364 الٌتذكرة مف شكاىدىذا البيت مف البحر الطكيؿ كىك ( 6)
تػػذكرة الٌنحػػاة، كىػػك مػػف شػػكاىد: البيػػت ألحػػد أصػػحاب مصػػعب بػػف الزبيػػر يرثػػو فيػػو كىػػك مػػف البحػػر البسػػيط ( 7)

 .2/260 الٌتذييؿ كالٌتكميؿك  364ص
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 .إعادة الٌضمير في " طالبكه " عمى المفعكؿ بو " مصعب " كىك متأخر لفظنا كرتبة: الٌشاىد
ػػػػػػػػػػػػػى أىٍصػػػػػػػػػػػػػحابيوي ميٍصػػػػػػػػػػػػػعىبنا  لىٌمػػػػػػػػػػػػػا عىصى

ػػػػػػػػػػاعً    ػػػػػػػػػاعنا ًبصى ٍيػػػػػػػػػػؿى صى (1)أٌدل ًإلىٍيػػػػػػػػػو الكى
 

   
 .كىك متأخر لفظنا كرتبةعكد الٌضمير في " أصحابو " عمى المفعكؿ بو " مصعبنا " : الٌشاىد

ػػػػػػػوي   أىالى لىٍيػػػػػػػتى ًشػػػػػػػٍعًرم ىىػػػػػػػٍؿ يىمػػػػػػػكمىفِّ قىٍكمي

انًػػػػبً    ػػػٌر ًمػػػػٍف كيػػػؿِّ جى ػػػػا جى مىػػػى مى زيىىٍيػػػرنا عى
(2)

 

   
 .إعادة الٌضمير في " قكمو " عمى المفعكؿ بو " زىيرنا " كىك متأخر لفظنا كرتبة: الٌشاىد

 كخٌرجكىا بتخريجات مختمفة. ،ة الٌسماعية جميعياأٌما المانعكف فقد أٌكلكا األدلٌ 
 .(3) أكيؿ فيو بيعد "و كالتٌ " كقد راـ بعض الٌنحكييف تأكيؿ ذلؾ كمٌ : قاؿ أبك حٌياف عنيا

 .(4) " كما ال تأكيؿ لو قيؿ فيو إٌنو ضركرة ": قاؿ ابف عصفكر

 : رٌد الٌشاىد الٌشعرم لترجيح رأم نحكم عمى آخر: ان خامسػػػػ
 (5): " المحذكفة مف غير بدؿنصب المضارع بػ " أٍف : مسألة -1

 ،فاالختيػار عنػػدنا رفػػع الفعػػؿ " ،" فمػك حػػذفت " أٍف" كبقػػي الفعػػؿ: -رحمػػو الل  –قػاؿ ابػػف الٌنٌحػػاس 
  .(6)" يبقى عمميا ": كقاؿ الككفيكف

 : يـ ببيتيف مف الٌشعرالككفيكف لرأيٌ  استدؿٌ 
 أالى أي يىػػػػػػػػػػا الٌزاًجػػػػػػػػػػًرم  أىٍحضػػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػػكىغىى

ٍخًمػػػػًدمكىأىٍف أٍشػػػػيىدى    (7)المٌػػػػذىاًت ىىػػػػٍؿ أٍنػػػػتى مي
 

   
" أٍف أحضػرى " فحػذفيا كأعمميػا بعػد الحػذؼ مػف : كالتٌقػدير ،نصب " أحضر" بأف محذكفػة: الٌشاىد

 غير بدؿ.
ػػػػػػػػػػػػػػػػة كىاًجػػػػػػػػػػػػػػػػدً  بىاسى ـٍ أىرى ًمٍثمىيىػػػػػػػػػػػػػػػػا خى  فىمىػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػا ًكػػػٍدتي أىٍفعىمىػػػو   نىٍينىٍيػػػتي نىٍفًسػػػي بىٍعػػػدى مى كى
(8)

 

   
                                                 

 1/297 الخزانػػةك  365 تػػذكرة الٌنحػػاةكىػػك مػػف شػػكاىد:  البيػػت لمٌسػػفاح بػػف بكيػػر اليربػػكعي مػػف البحػػر الٌسػػريع( 1)
 .2/14 شرح الجمؿ البف عصفكرك 
 .364تذكرة الٌنحاة ك  3/78 شرح أشعار اليذلييفينظر:  يت ألبي جندب اليذلي مف البحر الطكيؿالب( 2)
 .2/263 الٌتذييؿ كالٌتكميؿ( 3)
 .2/8 شرح الجمؿ( 4)
 .448ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 5)
 .425-424الٌتعميقة ( 6)
 . 1/119نة الخزاك  33 ينظر ديكانو، البيت لطرفة بف العبد مف البحر الٌطكيؿ( 7)
 .1/220كالمقٌرب  561ر اإلنصاؼ البيت لعامر بف جكيف الٌطائي مف البحر الطكيؿ، ينظ( 8)
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" أٍف أفعمىو " فحذفيا كأعمميا بعد الحػذؼ مػف غيػر : كالتٌقدير ،محذكفةنصب " أفعمو" بأف : الٌشاىد
 بدؿ.

 ،كحسب البيت األكؿ ظيكر " أٍف" في المعطكؼ ،فشاذاف: افيتأٌما الب: ٌما رٌد ابف الٌنٌحاسأ       
كيحتمؿ البيت الثٌاني أف ال يككف منصكبنا بؿ يككف أصمو " أفعميا " يعني " الخصمة " فمٌما حذؼ 

 األلؼ نقؿ الفتحة إلى ما قبؿ الياء.

 (1): المفعكؿ بو مع كجكد  إقامة غير المفعكؿ مقاـ الفاعؿ: مسألة -2

ف إلػى أٌنػو إذا فػذىب البصػري ،" كاعمـ أٌف ىذه المسػألة اختمػؼ الٌنحػاة فييػا: قاؿ ابف الٌنٌحاس      
.. ،.ح ال غيػػػربػػػو المصػػػرٌ ال يقػػػاـ مقػػػاـ الفاعػػػؿ إال المفعػػػكؿ  ،ح كغيػػػرهاجتمػػػع المفعػػػكؿ بػػػو المصػػػرٌ 

 .(2)حكقالكا بأكلكية المفعكؿ بو المصرٌ  ،كذىب الككفيكف إلى جكاز إقامة أٌييٌف شئت

 : يـ بالبيتالككفيكف لرأيٌ  استدؿٌ 
ٍمػػػػػػػػػػػػبو  لىػػػػػػػػػػػػدىت قيفىيػػػػػػػػػػػػرةي ًجػػػػػػػػػػػػٍركى كى لىػػػػػػػػػػػػٍك كى  كى

بىػػػػػػػػػػػػػػػا   (3)لىسيػػػػػػػػػػػػػػػب  بًػػػػػػػػػػػػػػػًذًلؾى الًجػػػػػػػػػػػػػػػٍرًك الًكبلى
 

   
 ح " الكبلبا "قاـ الفاعؿ كلـ يقـ المفعكؿ المصرٌ مد " بذلؾ " إقامة المفعكؿ المقيٌ : الٌشاىد

د كىػك " بػذلؾ " كلػـ " لممفعػكؿ أقػاـ المفعػكؿ المقٌيػ" قػالكا لٌمػا بينػي " سيػبٌ : اسقاؿ ابف الٌنٌحػ        
 ح كىك " الكبلبا ".يقـ المفعكؿ المصرٌ 

عمػى أحػد  جػكهألٌف أصػحابنا خرٌ  ؛فيػوليػؿ ليػـ "  أٌمػا البيػت فػبل د: كقد رٌد ابف الٌنٌحاس البيت لقكلػو
 : الكجييف

" منػادل ال مفعػكالن بػو  كمػبو  ركى بػو لػػ " كلػدت " كيكػكف " ًجػ إٌما أف يككف " الكبلب " مفعكؿه : األكؿ
 .فقط ديٌ فبل يككف في " سيب  " حينئذو إال المفعكؿ المق

عمػػى الػػٌذـ  ابػػو لػػ " كلػػدت " كيكػػكف " الكبلبػا " منصػػكبن  كمػب " مفعػػكؿه  ركى إٌمػا أف يكػػكف " ًجػػ: الثٌػػاني
 .د فقطحينئذو إال المفعكؿ المقيٌ  "" سيب  " فبل يككف مع " سيب   ػالكبلبا " ال منصكبنا ب " أذـ  : تقديره

 

 

                                                 

 .1339-3/1338كارتشاؼ الضرب  2/265كىمع اليكامع  77بنظر: شرح التسييؿ البف مالؾ ( 1)
 .136الٌتعميقة ( 2)
 مف البحث. 63بؽ عزك البيت لصاحبو، صس( 3)
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 : رٌد الٌشاىد الٌشعرم بتأكيمو لرفض الرٌأم الٌنحكم: سادسػػػػنا
 : غير إعادة الجارالعطؼ عمى الٌضمير المجركر مف : مسألة -1

فأجاز الككفيكف العطؼ  ،" كاختمؼ البصريكف كالككفيكف في ىذه المسألة: قاؿ ابف الٌنٌحاس
 .(1)عمى الٌضمير المجركر مف غير إعادة الجار... "

 : يـعر إلثبات رأيٌ شٌ مف ال استدٌؿ الككفيكف بخمسة أبياتو 
تىٍشػػػػػػػػػػػػػًتمينىا كنىػػػػػػػػػػػػػا كى  فىػػػػػػػػػػػػػاليىٍكـى قىٌرٍبػػػػػػػػػػػػػتى تىٍيجي

ػػػػبً    ػػػػا بًػػػػؾى كىاألىيىػػػػاـً ًمػػػػٍف عىحى (2)فىاٍذىىػػػػٍب فىمى
 

   
 عطؼ " األياـ " عمى الٌضمير المجركر في قكلو " بؾ " كلـ يعد الجار كىك " الباء ".: الٌشاىد

ٍمػػػػػػػػػؽي فػػػػػػػػػي ًمٍثػػػػػػػػػؿ الٌسػػػػػػػػػكىارم سيػػػػػػػػػييكفينىا  تيعى

ػػػػػػػٍكطي تىنىػػػػػػػائؼً    ٍعػػػػػػػًب غى ػػػػػػػا بىٍينيىػػػػػػػا كالكى مى كى
(3)

 

   
 ا " دكف إعادة الجار " بيف ".الٌضمير المجركر في قكلو " بيني عطؼ " الكعب " عمى: الٌشاىد

ًتيبػػػػػػػػػػػػػػػػًة الى أىبىػػػػػػػػػػػػػػػػاًلي مىػػػػػػػػػػػػػػػػى الكى  أىًكػػػػػػػػػػػػػػػػر  عى

ٍتًفػػػػػػػػػػػػػػي أـ ًسػػػػػػػػػػػػػػكىاىىا   ػػػػػػػػػػػػػػافى حى أىًفييىػػػػػػػػػػػػػػا كى
(4)

 

   
 عطؼ " سكاىا " عمى الٌضمير المجركر في قكلو " فييا " دكف إعادة الجار كىك "في".: الٌشاىد

ػػػػػػػػأىٍلتى بًػػػػػػػػًذم  ػػػػػػػػٍنييـي ىىػػػػػػػػبل  سى ػػػػػػػػاًجـً عى مى  الجى

ٍحػػػػػػػػػػًرؽ   كىأبًػػػػػػػػػػي نيعىػػػػػػػػػػٍيـو ًذم المٌػػػػػػػػػػكىاًء المي
(5)

 

   
 عطؼ " أبي نعيـ " عمى الٌضمير المجركر " عنيـ " دكف إعادة الجار كىك " عف ".: الٌشاىد

 أىبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى أي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى أك ميصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدرً 

ٍشػػػػػػػػػكىرً    ػػػػػػػػػٍأًب حى ػػػػػػػػػًر الًجمٌػػػػػػػػػًة جى مي ًمػػػػػػػػػف حي
(6)

 

   
الٌضمير المجركر في قكلو " بي " دكف إعادة الجار كىػك " البػاء عطؼ " مصٌدر " عمى : الٌشاىد

 ككاف رٌد ابف الٌنٌحاس بالٌرفض. ،"

 

 

 

                                                 

 .253-1/252كمعاني القرآف  373ينظر: اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ  348الٌتعميقة ( 1)
كشػػػرح المفصػػػؿ  2/102 اليمػػػعك  5/125ينظػػػر الخزانػػػة، البيػػػت لكعػػػب بػػػف سػػػعد الغنػػػكم مػػػف البحػػػر البسػػػيط( 2)
3/78. 
 .4/440 الٌتذييؿ كالٌتكميؿك  53 لمسكيف الٌدرامي مف البحر الطكيؿ كىك في ديكانوالبيت ( 3)
 1/158شػػرح الحماسػػة لممرزكقػػي كينظػػر 134كمػػا فػػي ديكانػػو  البيػػت لمعبػػاس بػػف مػػرداس مػػف البحػػر الػػكافر( 4)

 .2/438 كخزانة األدب
 ببل نسبة. 5/441 كالٌتكميؿالٌتذييؿ ك  5/125 الخزانةكىك مف شكاىد  مف البحر الكافرالبيت  ىكك ( 5)
 .2/382 بيتاف مف الٌرجز مف شكاىد الكتاب( 6)
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 : ىذه الٌشكاىد الٌشعرية مف كجييف فقاؿى مابف الٌنٌحاس ع كاف ردٌ ك 

 : ا ذكر مف األبيات أف يككف ما ذكركه مجركرنا بالعطؼمع يكز في جمجي

ؼ ر كجػاز أف ييحػذؼ حػ ،الحػرؼ الػٌذم ظيػرمقٌدر مػف لفػظ  بؿ بحرؼ جرٌ  ،ليس مجركرنا بالعطؼ
 مف لفظو. كيبقى عممو لٌما تقٌدمو حرؼه  ،الجر

 : حمؿ كؿ ىذه األبيات عمى الٌشذكذ

ف كاف  ،فييا شاىده ليـ فبل يككف  ،نا حمميا عمى الٌشذكذأٌما األبيات فبل يضرٌ : يقكؿ ابف الٌنٌحاس كا 
 .(1)كلكف يطكؿ ،ؿ فييا غير الٌشذكذيجكز لنا أف نتحمٌ 

 (2): العطؼ عمى معمكلي عامميف مختمفيف: مسألة -2

  (3)"إٌف في الٌدار كالقصر عمرنا لـ يجز: كلك قمت": قكلو

مسألة العطؼ عمى عامميف كالٌصكرة الٌتي مثٌػؿ  اعمـ أفٌ ": -رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس        
تبعو إلى امتناع جكاز العطؼ  كمىفٍ  –رحمو الل  –فذىب سيبكيو  ،اختمؼ الٌنحاة فييا ،بيا كغيرىا

مػػف الكػػكفييف كغيػػرىـ إلػػػى  كتابعػػو جماعػػةه  –رحمػػػو الل  –كذىػػب األخفػػش  ،عمػػى عػػامميف مطمقنػػا
سػكاء كػاف المجػركر متقػدِّمنا  ،بشرط أف يككف المجركر في المعطكؼ بػو متقػدِّمنا عمػى غيػره ،جكازه

كالحجػرة  ،فػي الػٌدار زيػده "أك  "كالحجػرة عمػركه  ،في الٌدار زيده  ": نحك ،رنافي المعطكؼ عميو أك متأخٌ 
  .(4)"عمركه 
 : األخفش كجماعتو مف الككفييف المجيزيف باألبيات التٌالية كاستدؿٌ 

 أىكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  اٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرئو تىٍحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبيف أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا

(5)كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو تيٍكق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي ًبالٌمٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا  
 

   
ى " أمػػرنا " فقػػد عطػػؼ كنصػػب " نػػارنا " بػػالعطؼ عمػػ ،"امػػرئ "جػػر " نػػارو " بػػالعطؼ عمػػى : الٌشػػاىد

 عمى عامميف.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرى  مىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػإٌف األيمي  ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكٍف عى

قىاًديريىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼِّ اإللىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو مى  ًبكى

   
                                                 

 .348التعميقة ( 1)
 .3/27كشرح المفصؿ البف يعيش  2/471كالمساعد  2/659ينظر: ارتشاؼ الضرب ( 2)
 .1/236المقرب ( 3)
 .357-356الٌتعميقة ( 4)
، كشػػػػػرح الجمػػػػػؿ البػػػػػف 1/66شػػػػػكاىد الكتػػػػػابؤاد اإليػػػػػادم مػػػػػف البحػػػػػر المتقػػػػػارب كىػػػػػك مػػػػػف دالبيػػػػػت ألبػػػػػي ( 5)

 .1/257عصفكر
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ٍنًيبييىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  فىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى ًب ًتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى مى

ٍأميكريىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى مى كىالى قىاًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو عى
(1)

 

   
يػػا " فقػػد بفػػع " مأمكرىػػا " بػػالعطؼ عمػػى " منيكر  ،جػػر " قاصػػرو " بػػالعطؼ عمػػى "آتيػػؾ ": الٌشػػاىد

 عطؼ عمى عامميف. 
ػػػػػػػػػػػػػػر ا  أٍكصػػػػػػػػػػػػػػيتي ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف بىػػػػػػػػػػػػػػرىةى قىمبنػػػػػػػػػػػػػػا حي

ػػػػػػػػػػػػػػػرنا   مػػػػػػػػػػػػػػػاًة شى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػرنا كىالحى (2)بالكىمػػػػػػػػػػػػػػػًب خى
 

   
 كنصب " شرنا " بالعطؼ عمى " خيرنا ".  ،جر " الحماة " بالعطؼ عمى "الكمب ": الٌشاىد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىًني ًبالٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجًف كىاألدىاًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً   أىٍكعى

ػػػػػػػػػػػػٍثنىةي المينى رً    (3)اًسػػػػػػػػػػػػـٍجًمػػػػػػػػػػػػي فىًرٍجًمػػػػػػػػػػػػي شى
 

   
كنصػػب " رجمػػي " بػػالعطؼ عمػػى " اليػػاء " فػػي  ،جػػر " األداىػػـ " بػػالعطؼ عمػػى "الٌسػػجف ": الٌشػػاىد

 "أكعدني". 
ٍكػػػػػي  ذىا الًعٍمػػػػػـً ًبالػػػػػٌذم ػػػػػألتي الفىتىػػػػػى المى  سى

ػػػػػػػػػػافً    ػػػػػػػػػػكزي مػػػػػػػػػػف التٌقبيػػػػػػػػػػًؿ ًفػػػػػػػػػػي رىمىضى  يىجي

   
ٍكػػػػػػػػػػػػي  أىٌمػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػةو فىقىػػػػػػػػػػػػاؿى ًلػػػػػػػػػػػػيى المى ٍكجى  ًلزى

ػػػػػػػػػػػػػػػػٍبعه كىأىٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًخٍمسػػػػػػػػػػػػػػػػةه فثمػػػػػػػػػػػػػػػػػافً    فىسى
(4)

 

   
ة " بالعطؼ عمى " زكجة " فقد سرفع " ثماف " بالعطؼ عمى "سبع " كجر " خم: الٌشاىد

  .عطؼ عمى عامميف

كالجكاب عف ": كا بو مف الٌسماع في األبيات فكافا رٌد ابف الٌنٌحاس عمى ما استدلٌ أمٌ 
لداللة  ،ر محذكؼفميس جره بالعطؼ بؿ بجار مقدٌ  ،ما فييا مجركر كؿٌ : يا بأف نقكؿمٌ األبيات ك

 .(5) "ا حرؼ أك اسـ مضاؼاألكؿ عميو إمٌ 

ه عمػى مػا استشػيد بػو الككفيػكف ببيػت األعػكر الٌشػني كذلػؾ مػف كقد فٌصؿ ابف الٌنٌحاس في ردٌ 
 : خالؿ  قكلو

" مػا قالػو سػيبكيو كىػك أف يكػكف " قاصػر "  يػابفمػيس " ب تييػؾ مني: كؿ فػي قكلػوعمى أٌنا نق - أ
مجركرنا بالعطؼ عمى " آتيؾ " ك" مأمكرىا " مرتفع بػ " قاصر "كالٌضمير المضاؼ إليو في 

ف كػاف عائػػدنا إلػى المنيػػي كىػػك  –" كأنثػػو  يػابىػا " يعػػكد إلػى اسػػـ لػيس كىػػك " مني" مأمكر  كا 
كالمنيػي بعػض فصػػار  ،لٌمػا كػاف مضػػافنا إلػى الٌضػمير المؤنػػث العائػد إلػى األمػػكر –مػذكر 

                                                 

، كشػػػػػػرح الجمػػػػػػؿ البػػػػػػف 1/64البيتػػػػػػاف لؤلعػػػػػػكر الٌشػػػػػػني مػػػػػػف البحػػػػػػر المتقػػػػػػارب كىمػػػػػػا مػػػػػػف شػػػػػػكاىد الكتػػػػػػاب( 1)
 .1/257عصفكر

 .403 الٌشعر كالٌشعراءك  163 ينظر: ديكانو، مف الٌرجز لمفضؿ بف قكامة كلقبو أبك الٌنجـ العجمي افالبيت( 2)
 .457اة تذكرة الٌنحك  75/188 مف شكاىد الخزانةكىما  مف الٌرجز لمعديؿ بف الفرخ فاالبيت( 3)
 .1/246 عرابي كىما مف البحر الطكيؿ كمف شكاىد الكامؿألالبيتاف ( 4)
 .360الٌتعميقة ( 5)
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 –حينئػػػذو  –فتأنيػػػث الٌضػػػمير العائػػػد عمػػػى اسػػػـ لػػػيس  (1)"" ذىبػػػت بعػػػض أصػػػابعو: كقػػػكليـ
 لمحمؿ عمى المعنى.

يػا " ب" ب تيػؾ " خبػر لػيس ك" منيك مػكراألأف يقاؿ إٌف اسـ " ليس " ضػمير فييػا يعػكد إلػى  - ب
ك" قاصػػر " حينئػػذو مجػػركر بػػالعطؼ  ،كىػػي مؤنثػػة ،مرفػػكع بػػو كالٌضػػمير يعػػكد إلػػى األمػػكر

ا ك" مأمكرىا " مرتفع بػ " قاصر " ػا يعػكد  ،عمى آتيؾ فيك خبر " ليس " أيضن كالٌضمير أيضن
" كلػيس فػي ىػذا : الٌنٌحػاسقػاؿ ابػف  ،فيػك ضػمير األمػكر ،إلػى اسػـ " لػيس " المضػمر فييػا
 .(2) أكثر مف تذكير ضمير األمكر "

يػػػا " مرفػػػكع بػػػػ " آتيػػػؾ " ك" قاصػػػر " بك" مني ،إٌف فػػػي " لػػػيس " ضػػػمير الٌشػػػأف كىػػػك اسػػػميا - ت
كنجعػػػػػؿ خبػػػػػر ضػػػػػمير الٌشػػػػػأف الجػػػػػار  ،"مأمكرىػػػػػا " مرفػػػػػكع بػػػػػوك معطػػػػػكؼ عمػػػػػى " آتيػػػػػؾ "

ا.كىك جائز عمى رأم الككفييف كلذلؾ استضعفناه  ،كالمجركر  أيضن

 : ببيتي الٌرجزكرٌد ابف الٌنٌحاس دليؿ الككفييف باستدالليـ 
 أكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدني بالٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجف كاألداىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

(3)رجمػػػػػػػػػػػػي فرجمػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػثنة المناسػػػػػػػػػػػػـ  
 

   
بػدؿ بعػض مػػف  ،" رجمػي " ليسػت معطكفػة عمػػى " اليػاء " فػي " أكعػدني " بػؿ ىػػي بػدؿ منيػا: بػأفٌ 
 معطكفة عمى " الٌسجف ". –كما قاؿ الككفيكف  –" فيي  ا " األداىـكأمٌ  (4)كؿ

ة الٌسماعية مما استشيد بو الككفيكف لـ يفٌصؿ ابف الٌنٌحاس في الٌرد كالتٌأكيؿ كبقية األدلٌ        
بؿ بجار مقٌدر  ،فميس جٌره بالعطؼ ،ما فييا مجركر " كؿ  : و بدأ كبلمو بقكلوكذلؾ ألنٌ ؛فييا

 .(5) إٌما حرؼ أك اسـ مضاؼ" محذكؼ لداللة األكؿ عميو
 (6): حذؼ العائد المجركر باإلضافة كالمضاؼ إف كاف المضاؼ غير كصؼ: مسألة -3

ف كاف غيره لـ يجز حذفو: كقكلو     .(7): كا 
 ،إٌما أف يككف المضاؼ إلى الٌضمير ليس باسـ فاعؿ أصبلن : عنو قسماف: قاؿ ابف الٌنٌحاس      

ف كاف اسـ فاعؿ فيك بمعنى   –رحمو الل  –ذكره المصٌنؼ : فمثاؿ غير اسـ الفاعؿ ،الماضيكا 
                                                 

 .3/248ك 402-1/51الكتاب ( 1)
 .361الٌتعميقة ( 2)
 مف البحث. 205ما صكالٌشاىد فيي يفالبيتيف ىذ عزكسبؽ ( 3)
 .361الٌتعميقة ( 4)
 .360الٌتعميقة ( 5)
 .1/292كىمع اليكامع  2/1020كارتشاؼ الضرب  3/76ينظر التذييؿ كالتكميؿ ( 6)
 .1/60المقرب ( 7)
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كعمى كبل التٌقديريف  ،ربو أمس"ضا"جاءني الٌذم زيد : كمثاؿ اسـ الفاعؿ بمعنى الماضي كقكلؾ
أك مع المضاؼ  ،ألٌننا لك حذفناه فإٌما أف نحذفو مف دكف المضاؼ ؛ال يجكز حذؼ المضمر ىنا

ف  ،ألٌف حذؼ المضاؼ إليو كتبقية المضاؼ قميؿ ؛المضاؼال جائز أف نحذفو مف دكف  كا 
كقد أجاز بعض الككفييف حذؼ "أبيو" مف  ،ي عميو دليؿألٌنو ال يبق ؛حذفناه مع المضاؼ ألبس

 : كاستيدٌؿ عمى ذلؾ بقكؿ الٌشاعر (1)"جاءني الٌذم أبكه قائـ": مثؿ قكلو
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكذي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًل كىآيىاتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً   أىعي

ػػػػػػػٍف    ػػػػػػػاًرجً ًمػػػػػػػٍف بىػػػػػػػاًب مى (2)ييٍغًمػػػػػػػؽي مػػػػػػػف خى
 

   
"مف باب مف يغمؽ : حذؼ المضاؼ " باب " كالمضاؼ إليو " العائد " كتقدير الكبلـ: الٌشاىد
 بابو".

 (3): أفعؿ الٌتعجب بيف االسمٌية كالفعمية: مسألة -4
 –بصريكف فذىب ال ،أفعؿ ىا ىنا"كاختمؼ الٌنحاة في : –رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس      

كا كاستدلٌ  ،أفعؿ ىنا اسـ: إلى أفٌ  –رحميـ الل  –كذىب الككفيكف  ،...فعؿ: إلى أٌنيا -اللرحميـ 
 : عمى ذلؾ بتصغيره في قكليـ

ننػػػػػػػػػػػػا ًشػػػػػػػػػػػػدٌف لىنىػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػٍيمىح ًغٍزالى ػػػػػػػػػػػػا أيمى  يىامى

(4)ًمػػػػػػػٍف ىٍكليػػػػػػػا نكيػػػػػػػف  الٌضػػػػػػػاؿي كالٌسػػػػػػػمر  
 

   
 فدٌؿ عمى أٌنو "اسـ". ،كالٌتصغير مف خصائص األسماء ،"أميمح" تصغير "أممح": الٌشاىد

يػػا بمػػا ذكرٌنػػا مػػف تفعميٌ ألٌنػػو قػػد ثبػػت  ؛" كمػػا ذكػػركه ال دليػػؿ فيػػو: أٌمػػا رٌد ابػػف الٌنٌحػػاس  فيػػك     
كمػػػػػا ذكػػػػركه محتٌمػػػػػؿ  ،()أٌف نػػػػػكف الكقايػػػػة تمزمػػػػػو إذا اتصػػػػؿ بػػػػو ضػػػػػمير المػػػػتكمـ: ىػػػػيك   الػػػػٌدالئؿ
 .(5)باألسماء حيف لـ يتصٌرؼبؿ لشبيو  ؛كأٌما تصغيره فمـ يكف لككنو اسمنا ...الٌتخريج

 

 

 

 

                                                 

 .105الٌتعميقة ( 1)
 ببل نسبة. 1292ىمع اليكامع 1/181شرح الجمؿ البف عصفكركىك مف شكاىد:  مف البحر الٌسريع البيت( 2)
 .4/2065كارتشاؼ الضرب  105تنظر المسألة: اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 3)
 ، كينسػػب لغيػػره كالبيػػت مػػف البحػػر البسػػيط، كىػػك مػػف شػػكاىد اإلنصػػاؼ182 البيػػت لمعرجػػي كمػػا فػػي ديكانػػو( 4)
 .1/113شرح الجمؿ البف عصفكرك  1/127
 .125-124الٌتعميقة ( 5)
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 : الٌدليؿ بالٌدليؿرٌد : ػػػػناعساب
 (1): ة مسٌد الخبر جممة فعمٌيةكقكع الحاؿ الٌسادٌ : مسألة -1

مػػذىب الفػػٌراء  أفٌ  –رحمػػو الل  –" كنقػػؿ ابػػف مالػػؾ : -رحمػػو الل  –قػػاؿ ابػػف الٌنحػػاس             
 –الػػذم يمنعػػو الفػػٌراء  أفٌ  –رحمػػو الل  –عصػػفكر .. كذكػػر ابػػف .منػػع كقػػكع الحػػاؿ المػػذككرة فعػػبلن 

 .(2).. ".الفعؿ المضارع المرفكع –رحمو الل 

 : ابف الٌنٌحاس عمى جكاز مجيء الحاؿ الٌسدة مسد الخبر جممة فعمية بالبيتيف كاستدؿٌ 
" شاىد مجيء الحاؿ الٌسادة مسدٌ  - أ  : الخبر جممة فعمية فعميا " ماضو

ػػػػػػيِّ  ٍيػػػػػػًدم ًبيىػػػػػػا ًفػػػػػػي الحى ػػػػػػٍربىمىتٍ عى  قػػػػػػٍد سى

ٍيػػػػػػػػػػػػرىًة الٌضػػػػػػػػػػػػامرً    ػػػػػػػػػػػػاءى ًمٍثػػػػػػػػػػػػًؿ المي (3)بىٍيضى
 

   
 عيدم". مسٌد الخبر لممبتدأ " تحاالن سدٌ  ،جاءت سربمت " جممة فعمية فعميا ماضو " قد : كالٌشاىد

 : الخبر جممة فعمية فعميا " مضارع" شاىد مجيء الحاؿ الٌسادة مسدٌ  - ب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٍينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي الفىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أىبىاكى  كرأمي عى

ػػػػػػػػػػػػػػا   ًزيػػػػػػػػػػػػػػؿى فىعىمىٍيػػػػػػػػػػػػػػؾى ذىاكى (4)ييٍعًطػػػػػػػػػػػػػػي الجى
 

   
". جممة فعمية فعميا مضارع جاءت حاالن سدٌ  "يعطي الجزيؿ": الٌشاىد  ت  مسٌد الخبر لممبتدأ "رأمي

مسد   تسدٌ اس قد اختار رأم الجكاز في كقكع الجممة الفعمية حاالن حٌ كبذلؾ يككف ابف النٌ         
انية فعؿ كفي الثٌ  "قد سربمت" يككف فعؿ الجممة ماضو  مرةن  ،الٌشعربيتيف مف عمييا ب ؿٌ كدلٌ  ،الخبر

 .(5)مضارع "يعطي الجزيؿ"

 (6): الحاؿ الٌسادة مسد الخبر جممة اسمية دكف تجٌردىا مف الكاك ءمجي: مسألة -2

.. كقػػاؿ ابػػف .غيػػر الكسػػائي إلػػى امتنػػاع خمكىػػا مػػف الػػكاك –ذىػػب الٌنحػػاة : قػػاؿ ابػػف الٌنٌحػػاس      
فٌ  ،الفٌراء منع حذؼ الكاك فٌ إ: رحمو الل –عصفكر  رحميـ الل  –المفيكـ مف مذىب البصرييف  كا 

 (7)..جكاز حذفيا. –
                                                 

كىمػػػػػع اليكامػػػػػع  2/902كتمييػػػػػد القكاعػػػػػد  3/1095كارتشػػػػػاؼ الضػػػػػرب  3/305ينظػػػػػر: التػػػػػذييؿ كالتكميػػػػػؿ ( 1)
1/342. 
 .170 -169الٌتعميقة ( 2)
 .1/342اليكامع ككذلؾ مف شكاىد ىمع  139ينظر ديكاف األعشي، البيت لؤلعشي كىك مف البحر الٌسريع( 3)
 .181البيتاف مف الٌرجز المشطكر لرؤية بف الحجاج ينظر ممحقات ديكانو ( 4)
 .170 -169الٌتعميقة ( 5)
 .2/905كتمييد القكاعد  1/286كشرح التسييؿ البف مالؾ  1/214ينظر: المساعد ( 6)
 .170الٌتعميقة ( 7)
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 كشاىد مجيء الحاؿ جممة اسمية: قاؿ ابف الٌنٌحاس

 : قكؿ الٌشاعر
ًفػػػػػػػػيًيـ ًميػػػػػػػػعى كى ػػػػػػػػي  الجى ٍيػػػػػػػػًدم ًبيىػػػػػػػػا الحى  عى

ـي    نًػػػػػػػػػػػػػػػػدىا ٍيسػػػػػػػػػػػػػػػػره كى قىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػؿى الت فىػػػػػػػػػػػػػػػػر ًؽ مى
(1)

 

   
 ةدالخبر غير متجرٌ  مسدٌ ة سادٌ جممة اسمٌية " كفييـ قبؿ التٌفرؽ ميسر كنداـ " مجيء الحاؿ: الٌشاىد

   ."عيدم"مف الكاك لممبتدأ 

 : قكؿ آخر
ًميػػؼى ًرضػػىن  ػػٍكلىى حى ٍيػػري اٍقًترىابًػػي ًمػػف المى  خى

ٍضػػػػػػػبىافي    ٍنػػػػػػػوي كىىيػػػػػػػكى غى ػػػػػػػر  بيٍعػػػػػػػًدم عى شى كى
(2)

 

   
مػػف الػػكاك   ةدغيػػر متجػػرٌ  الخبػػر مسػػدٌ  ةادٌ سػػجممػػة اسػػمٌية  " كىػػك غضػػباف "مجػػيء الحػػاؿ : الٌشػػاىد
        ."ريخ"لممبتدأ 

جػػكاز مجػػيء الحػػاؿ الٌسػػاٌدة مسػػٌد الخبػػر جممػػة اسػػمٌية مػػع : ابػػف الٌنٌحػػاس اختػػار الػػٌرأمكبػػذلؾ يكػػكف 
 .ٌشاىديفدلٌؿ لو بك  ،عدـ حذؼ الكاك

 : كاالستدالؿ لورٌد الٌدليؿ بالٌدليؿ بعد ذكر الرٌأم الٌنحكم : ثامنػػػنا
 3)): مجيء "ًمٍف" البتداء الغاية في الٌزماف: مسألة -1

ػا  ،فمذىب البصرييف أٌنيا البتداء الغاية في غير الٌزماف       أٌما مذىب الككفييف أٌنيا تػدخؿ أيضن
 .عمى الٌزماف

 : الككفيكف بقكؿ الٌشاعر كاستدؿٌ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌديىاري ًبقٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة الحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً   ًلمى

ٍيفى ًمػػػػػػػػػػٍف    ٍىػػػػػػػػػػرً أىٍقػػػػػػػػػػكى ػػػػػػػػػػٍف دى مى ػػػػػػػػػػجو كى ًحجى
(4)

 

   
 .ىما اسماف لمٌزماف ك  ،"دىر"ك أدخؿ "مف" عمى "حجج": الٌشاىد

                                                 

 .288نو، ص البيت لمبيد بف ربيعة مف البحر الكامؿ، كىك في ديكا( 1)
 .2/50لـ أعثر عمى قائؿ ىذا البيت كىك مف البحر البسيط كىذا البيت مف شكاىد ىمع اليكامع ( 2)
كشػػرح الجمػػؿ البػػف عصػػفكر  8/11كشػػرح المفصػػؿ البػػف يعػػيش  315ينظػػر اإلنصػػاؼ فػػي مسػػائؿ الخػػبلؼ ( 3)
1/4978. 
 الجمػؿ البػف عصػفكر شػرحك  9/439 الخزانػةك  86 وديكانػكىػك فػي  البيت لزىير بف سػممى مػف البحػر الكامػؿ( 4)
 .1/499ج
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"فػػالجكاب عنيػػا أٌف ذلػػؾ : كقػػد رٌد ابػػف الٌنٌحػػاس رأم الكػػكفييف بعػػد اسػػتدالليـ بالٌشػػاىد بقكلػػو       
-فػػبل دليػػؿ ليػػـ كمػػف مػػٌر دىػػر" ،"مػػف مػػٌر حجػػج: -الل أعمػػـ ك  – كالتٌقػػدير ،عمػػى حػػذؼ مضػػاؼ

 .(1)في ذلؾ "-حينئذو 
         (2): تككيد الٌنكرة تككيدنا معنكينا: مسألة -2

 (3): "إال الٌنكرات فإٌنيا ال تيؤكد": قكلو

رحميػـ الل -خبلفػا لمكػكفييف ،-رحمػو الل  –ما عدا األخفش  ،ىذا مذىبنا: قاؿ ابف الٌنٌحاس      
" ك"أجمػػع" دكف د بػػػ" كػػؿٌ كيعنػػكف بالمحػػدكد المؤك ػػ ،محػػدكدةفػػإٌنيـ أجػػازكا تأكيػػد الٌنكػػرة إذا كانػػت  –

 : كا عمي ذلؾ بقكؿ الشاعركاستدلٌ  ،غيرىما مف ألفاظ الٌتككيد"
ػػػػػػػػػػػعي  مىٍييىػػػػػػػػػػا كىًىػػػػػػػػػػػًي فىػػػػػػػػػػٍرعه أىٍجمى  أىٍرًمػػػػػػػػػػي عى

ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىعي    ثي أىٍذريعو كىا  كىًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى ثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى
(4)

 

   
 ألٌنيا محدكدة. ؛تككيد الٌنكرة "فرعه" بػ "أجمع" تككيدنا معنكينا: الٌشاىد

فىػػػػػػػػػػػػػػػػػدا ػػػػػػػػػػػػػػػػػٌر ًفييىػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى  ًإذىا العىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػكدي كى

ًديػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا كيمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػو مىطىػػػػػػػػػػػػػػػػػٌردا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػا جى يىٍكمن
(5)

 

   
 .يا محدكدةألنٌ  ؛تككيد الٌنكرة "جديدنا" بػ "كٌمو" تككيدنا معنكينا: الٌشاىد

تٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى إذىا خٌطافنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىقٍعقىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  حى

عػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػا أىٍجمى ػػػػػػػػػػػػػٌرًت البىٍكػػػػػػػػػػػػػرىةي يىٍكمن كىصى
(6)

 

   
ا" بػ "أجمعا" تككيدنا معنكيناتككيد : الٌشاىد  .ألنيا محدكدة ؛الٌنكرة "يكمن

ػػػػػػػػػػػعنا ػػػػػػػػػػػبينا ميرضى ٍنػػػػػػػػػػتي صى  يىػػػػػػػػػػا لىٍيتىنًػػػػػػػػػػػي كي

ػػػػػػػػػػػػػٍكالن أىٍكتىعػػػػػػػػػػػػػا   (7)تىٍحًممينًػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػٌدلفاءي حى
 

   
" بػ " أكتعا" تككيدنا معنكينا ألنٌ : الٌشاىد  .يا محدكدةتككيد الٌنكرة "حكالن

كالٌنكػرة لػـ  ،"أجمػع" إٌنمػا لرفػع المجػازك "إٌف الٌتككيد بػ "كٌؿ": كقد رٌد ابف الٌنٌحاس دليميـ بقكلو      
 ألٌف رفع المجاز ال يككف إاٌل عف شيء لـ يثبت عينو.؛ فرفع عنيا المجاز ،يثبت ليا عيف

                                                 

 .295الٌتعميقة ( 1)
كشػػرح التسػػييؿ البػػف مالػػؾ  3/44كشػػرح المفصػػؿ البػػف يعػػيش  362ينظػػر اإلنصػػاؼ فػػي مسػػائؿ الخػػبلؼ ( 2)
 .4/1953كارتشاؼ الضرب  3/296
 .1/240المقرب ( 3)
 .208تذكرة النحاة ك  1/268بف عصفكرشكاىد شرح الجمؿ ال البيتاف مف الٌرجز لحميد األرقط كىما مف( 4)
 .641 تذكرة النحاةك  425 البيتاف مف الٌرجز لـ يعزكا لقائؿ، كىما مف شكاىد اإلنصاؼ( 5)
 .455 اإلنصاؼك  641 شكاىد الٌتذكرة كىما مف، البيتاف مف الٌرجز كلـ يعزكا لقائؿ( 6)
 .1/368شرح الجمؿ البف عصفكرك  5/168الخزانة شكاىد  البيتاف مف الٌرجز كلـ يعزكا لقائؿ، كىما مف( 7)
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 ،لػى مػف تأكيػدىاأكٍ -حينئػذو -إٌف الٌنكرة إلى الٌتعريؼ أحكج منيا إلػى الٌتككيػد بػػ "كػٌؿ" فتعريفيػا 
 : كما ذكركه مف الٌشكاىد ال دليؿ ليـ فييا ،ثـ بعد ذلؾ تؤكدىا ،كتثبتحٌتى يعرؼ حقيقتيا 

ألٌف  ؛بػؿ ىػي تككيػد لمٌضػمير الػٌذم فػي "فػرع" ،"فػرع" ػفبل نسػٌمـ أٌف " أجمػع" تككيػد لػ: فالبيت األكؿ
ا" بمعنى "لينة"  ألف "القكس" في المعنى "عكد". ؛كذكر الٌتككيد حمبلن عمى المعنى ،"فرعن

ػا": أٌما قكلو: الثٌانيأٌما البيت  بػؿ لمٌضػمير الػٌذم  ،"جديدنا كٌمو" فبل نسٌمـ أٌف "كٌمو" ىنػا تككيػد لػػ "يكمن
ٍف نصبناه فيك ،"إٍف رفعنا "كٌمو" في "جديدنا  بدؿ.: كا 

مػع أٌف "أجمػع" فيػو  ،فػبل حجػة فيػو ،"يكمنا أجمعػا" فإٌنػو ال ييعػرؼ قائمػو: أٌما قكلو: أٌما البيت الثٌالث
"أخػػذت المػػاؿ بأجمعػػو" بفػػتح : بػػؿ ىػػي "أجمػػع" التٌػػي تضػػاؼ فػػي قػػكليـ ،يكػػكف "تأكيػػدنا"يجػػكز أاٌل 

ػا بأجمعػو" بحػذؼ المضػاؼ إليػو: ككاف أصمو ،الميـ كمثػؿ ىػذا  ،كحػرؼ الجػر كأجػراه صػفة ،" يكمن
 كال دليؿ في البيت.  ،يحتمؿ

كجعػػؿ فيػػػو  ،بأٌنػػو ضػػػركرةفقػػد أجػػاب المصػػػٌنؼ عنػػو : "حػػكالن أكتعػػػا": أٌمػػػا قكلػػو: أٌمػػا البيػػػت الرٌابػػع
   .(1)أخرل كىك إتيانو بػ "أكتع" مف غير أف يمي "أجمع" ضركرةن 

 : الٌشاىد مف خالؿ تكجيو إعراب ألفاظو ردٌ : تاسعػػػنا
  (2): تقٌديـ الٌتمييز عمى عاممو المتٌصرؼ: مسألة -1

 (3): كال يجكز تقديـ الٌتمييز: قكلو

ال يجػكز تقػديـ الٌتمييػز عمػي : إلػي أٌنػو –رحمػو الل  –سػيبكيو "... ذىب : قاؿ ابف الٌنٌحاس       
 .(4)الككفيكف إلي أٌنو يجكز تقديـ التمييز عمي الفعؿ "ك  ،كالمبرد ،كذىب المازني ،الفعؿ

 : كاستدٌؿ الككفيكف بالٌشاىد
ػػػػػػػػػػػػػٍممىى بًػػػػػػػػػػػػػالًفًراًؽ ًحًبيبىيىػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػري سى  أىتىٍيجي

ػػػػػػػػػا بًػػػػػػػػػالًفراًؽ تىًطيػػػػػػػػػبي    ػػػػػػػػػافى نىٍفسن ػػػػػػػػػا كى مى كى
(5)

 

   

                                                 

 .368-367 الٌتعميقة( 1)
 .2/66كالمساعد البف عقيؿ  2/74كشرح المفصؿ البف يعيش  221ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 2)
 .1/165مقرب ال( 3)
 .295التعميقة( 4)
كشػػرح المفصػػؿ  4/71اليكامػػع ، ينظػػر ىمػػع 205كمػػا فػػي ديكانػػو البيػػت ألعشػػي ىمػػداف مػػف البحػػر الٌطكيػػؿ ( 5)

 .2/74البف يعيش 
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ػػا "عمػػي الٌتمييػػز كتقديمػػو عمػػي العامػػؿ: الٌشػػاىد : كىػػك الفعػػؿ " تطيػػب" كتقػػدير الكػػبلـ ،نصػػب " نفسن
 .(1)"كما كاف الٌشأف تطيب سممي نفسنا" 

ػػا" خبػػر " كػػاف": "أٌمػػا الٌسػػماع فيقػػكؿ: أٌمػػا رٌد ابػػف الٌنٌحػػاس لػػدليميـ فيػػك        كالٌضػػمير  ،إٌف "نفسن
 (2)"الٌنفس" بتمييز كليس ،"حبيبيا"الٌذم في " كاف " عائد عمي 

إعراب ألفاظ الٌشاىد تكجيينػا آخػر غيػر الػٌذم  وكجٌ  –الل حمو ر  –ابف الٌنٌحاس  بذلؾ يككفك  
 . لككفيكفبو ا استدؿٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .2/74شرح المفٌصؿ البف يعيش ( 1)
 .260 – 259 الٌتعميقة( 2)
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 المبحث الرٌابع
 شكاىده مف أقكاؿ العرب كأمثاليا

ما ثبػت عػف العػرب الفصػحاء  نقمكا كؿ  كقد  ،الفصحاء لغة العرب أخذ العمماء عف العرب        
 ؛الٌذم رحؿ إلى البادية الكسائيو : مثؿ كقد كاف ذلؾ إٌما كتابةن  ،المكثكؽ بعربيتيـ شعرنا كاف أك نثرنا

: إٌمػػا مشػػافية مثػػؿك (1)غيػػر مػػا حفػػظ  ،كقيػػؿ أٌنػػو أنفػػد خمػػس عشػػرة قنينػػة حبػػر ،ليأخػػذ عػػف أىميػػا
فقػػد كػػاف  ،لمٌزمػػاف كالمكػػاف لبلستشػػياد بكػػبلـ العػػرب كقػػد كضػػع العممػػاء تحديػػدنا ،الخميػػؿ بػػف أحمػػد

كنيايػػػة القػػػرف الٌرابػػػع  ،عػػػرب األمصػػػاراليجػػػرم بمثابػػػة نيايػػػة األخػػػذ عػػػف  منتصػػػؼ القػػػرف الثٌػػػاني
 اليجرم نياية األخذ عف أىؿ البادية.

فأخػذكا عػف القبائػؿ  ،ككذلؾ فقد حدد البصػريكف القبائػؿ التٌػي ينقمػكف عنيػا كيسػمعكف منيػا        
 ،كاألكثػػر مػػف كبلميػػـ ،كأقػػامكا قكاعػػدىـ عمػػى األشػػير ،المكغمػػة فػػي الٌصػػحراء المتعمقػػة فػػي البػػداكة

ا  .كأىممكا ما عداه ميما كاف فصيحن

 ،قريش كىـ أفصح العرب كأجكدىـ انتقاءن لؤللفػاظ: كمف القبائؿ الٌتي أخذ عنيا البصريكف        
كفػي اإلعػراب  ،كػؿ فػي الغريػبتي اكعمػييـ  ،العربػييـ أكثػر الٌمسػاف فقػد أخػذ عػن ،يـ كأسػدتمػكقيس ك 

 .(2) يفيثـ ىذيؿ كبعض كنانة كبعض الٌطائ ،كالٌتصريؼ

خبلفنػػػا  (3)كأكمػػػة اليرابيػػػع" ،"نحػػػف نأخػػػذ كبلمنػػػا عػػػف حرشػػػة الٌضػػػباب: فقػػػد قػػػاؿ البصػػػريكف       
الحضػػر كقبائػػؿ كغيػػرىـ فقػػد نقمػكا عػػف القبائػػؿ التٌػػي خالطػػت  ،لمكػكفييف الػػٌذيف أخػػذكا عػػف الفصػػحاء

يػػاد كبكػػر كعبػػػد القػػيس ،كقضػػاعة كغسػػػاف ،كثقيػػؼ كلخػػػـ كحػػذاـ ، ،الحجػػاز عمػػاف كأىػػػؿ  كأزد ،كا 
: ز المدرسػػة الككفيػػة عػػف المدرسػػة البصػػريةأىػػـ مػػا مٌيػػ كلعػػؿٌ  ،كسػػكاف اليمامػػة ،الػػيمف كبنػػي حنيفػػة

 .(4)عف جميع العرب بدكٌييـ كحضرٌييـ غةكعبارات المٌ  ،اتساعيا في ركاية األشعار

كعمػى ىػذا  (5)بػؿ أكثػره عػف غيػر الفصػحاء ؛كغيرىـ ،لذلؾ عيٌيب عمييـ بأٌنيـ سمعكا مف الفصحاء
 .أك شاىد نحكم ،ةأك رفض قاعدة نحكيٌ  ،الٌنٌحاس في قبكؿابف صار 

 

                                                 

 .2/258إنباه الٌركاة( 1)
 .44االقتراح ( 2)
 .202االقتراح ( 3)
  .159المدارس الٌنحكية شكقي ضيؼ( 4)
 .3/60إعراب القرآف لمٌنٌحاس( 5)
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 : استعماؿ قكؿ العرب لمٌتمثيؿ لمقاعدة أك الرٌأم الٌنحكم: أكالن 
 : كمثاؿ ذلؾ

 .(1): فأٌما جمعيا: كقكلو -1

كال يقػع الجمػع عمػى مػا ال  ،"المٌػذكف" عمػى تمػؾ الٌمغػة ،أعجبني الٌرجاؿ الٌذيف قػامكا: مثالو         
 .(2)يعقؿ دكف غيره فٍ بمى  كىك مختص   ،ألٌف صكرتو صكرة جمع المذكر الٌسالـ بالكاك كالٌنكف ؛يعقؿ

 .إٌنو أضمر مفردنا في معنى الجمع ،"ضربني كضربت الٌزيديف": في قكؿ العرب -2

 .(3)أنبمو"ك  " أكـر بني بنيو: ك كذلؾ

 .(4)حججتيف بيت الل" "ثماني حججو : قكؿ العرب   -3

فمػػك لػػـ  ،كالٌضػػمير فػػي "حججػػتيف" عائػػد عميػػو ،نصػػب ثمػػاني حجػػج عمػػى المصػػدر: كجػػو الٌداللػػة
كمػػػا جػػػاز ألٌف الفعػػػؿ الكاحػػػد ال يكػػػكف لػػػو  ،يعتبػػػر الٌضػػػمير أٌنػػػو منصػػػكب مفعػػػكالن بػػػو عمػػػى الٌسػػػعة

 .مصدراف

  (5): ةف العكامؿ الٌمفظية غير الٌزائدٌرم معم: قكلو  -4
فػإٌف  ،كمػا فػي الػٌدار مػف أحػد" ،" بحسػبؾ أف تفعػؿ: يحترز بقكلو غير الٌزائدة عف مثؿ قػكؿ العػرب

ف لـ يكف ميعٌرل مف العكامؿ الٌمفظيػة لمػا كانػت "البػاء"ك"مف"  ،كٌؿ كاحد مف "بحسبؾ" ك"مف أحد" كا 
 .(6) زائدتيف

"الٌضػػػابط فػػػي جػػػكاز : -رحمػػػو الل  –العبٌلمػػػة جمػػػاؿ الػػػٌديف بػػػف عمػػػركف قػػػاؿ شػػػيخنا اإلمػػػاـ  -5
إٌمػػا : بأحػػد شػػيئيف المعرفػػةكفٌسػػر قربيػػا مػػف  ،ال غيػػر المعرفػػةاالبتػػداء بػػالٌنكرة قربيػػا مػػف 

خيػػػره مػػػف  مػػػرةه ت": كقكلنػػػا ؛أك بككنيػػػا فػػػي غايػػػة العمػػػكـ ،باختصاصػػػيا كػػػالٌنكرة المكصػػػكفة
 .(7)"جرادةو 

                                                 

 .1/57المقرب ( 1)
 .98الٌتعميقة ( 2)
 .2/38كالكتاب 128الٌتعميقة ( 3)
 .1/178كالكتاب  135الٌتعميقة ( 4)
 .1/82المقرب ( 5)
 .142الٌتعميقة ( 6)
 .1/1075كارتشاؼ الضرب  1/416كالمكطأ 148الٌتعميقة ( 7)
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 : مسد الخبر لمصدر مؤكؿة مجيء الحاؿ الٌسادٌ  -6

 (1): كالمبتدأ إذا كاف مصدرنا إلى آخره: قكلو

كؿ مثاؿ يفارؽ اآلخر بزيادة  ،الٌنحاة في أكثر كتبيـ بثبلثة أمثمة ىذه المسألة يمثؿ ليا
كالمثاالف  ،"ضربي زيدنا قائمنا": عمى مثاؿ كاحد كىك –رحمو الل  –اقتصر المٌصنؼ  ،أمر

كباإلعراب يظير الفرؽ ما  ،ك"أخطب ما يككف األمير قائمنا" الٌسكيؽ ممتكتنا""أكثر شربي : اآلخراف
  .(2)بيف األمثمة

"إٌنيـ أجمعكف ذاىبكف" فرفعكا "أجمعكف" عمى : عف العرب–رحمو الل  –كما ركل سيبكيو  -7
حمؿ "إٌنيـ  –رحمو الل  –كالجكاب أٌف سيبكيو  –تكىـ رفع الٌضمير لٌما لـ يظير فيو إعراب 

رحمو  –(3)ألٌف سيبكيو  ؛مندكحةكال يحمؿ عمى الغمط ما كيجد عنو  ،أجمعكف ذاىبكف" عمى الغمط
فبل  ،مع ظيكر اإلعراب في "زيد" ،برفع الٌنفس ،" إٌف زيدنا عندؾ نفسيو ": ركل عف العرب –الل 

 .(4)يتجو حينئذو ما ذكرتـ

 .(5): حذؼ الخبر جكازنا ال كجكبنا: قكلو -8
ا ألٌف الخبلؼ لك كاف عامبلن  ففاسدالخبلؼ إٌنو منصكب عمى : قكليـكأٌما          ،أيضن

 ،ليس زيد قائمنا لكف قاعده" برفع "قاعد" عمى الجكاز ": كنحف نرل العرب تقكؿ ،لعمؿ حيث كجد
فباف فساد  ،ترفعو عمى الكجكب مع ككنو مخالفنا لما قبمو: بؿ قاعده" "ك ""كما زيد قائمنا لكف قاعده 

حاجة  فبل ،كفساد الٌنصب عمى الخبلؼ مذككر في مكضعو مف الٌنحك بأحسف بياف ،ذكركهما 
ا منفي كمعدكـ كما أشبو ذلؾ ...إلى اإلطالة فيو كألٌنو إذ ذاؾ يككف حذؼ  ،جاز أف يقٌدر أيضن

 . (6)الخبر جائزنا ال كاجبنا

ػػا قػػكؿ العػػرب -9 فػػي ذمتػػي : يريػػدكف"فػػي ذمتػػي ألفعمػػف" : كممػػا التيػػـز حػػذؼ المبتػػدأ فيػػو أيضن
 .(7)ميثاؽ أك عيد أك يميف
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 .(1)"ما جاءت حاجتؾ؟": كجاء مف قكليـ: كقكلو  -10
ا: معناه          كأٌنث اسـ جاءت الٌذم ىك  ،إٌنيا استعممت في ىذا الكبلـ بمعنى صار أيضن

 ،-رحمو الل  –قاؿ سيبكيو  ،ألٌف "ما" في المعنى ىي حاجة ؛ضمير "ما" حمبلن عمى المعنى
 ،ما صارت حاجتؾ: ؟" كأٌنو قاؿ "ما جاءت حاجتؾ: اؾ" قكؿ العربخكمثؿ قكليـ "مف كاف أ

 .(2)حيث كانت ما ىي الحاجة ،ككذلؾ أدخمت عمى "جاء" التٌاء

"إٌنو أمة الل ذاىبػة : كقكلو ،كىذا مبتدأ ،... الكجو أف تحممو عمى "أف" في "ليس" إضمارنا"  -11
يعنػػػي أف : قػػػاؿ الٌسػػيرافي ،(3)"لػػػيس الطيػػب إال المسػػؾ": "إاٌل أٌنيػػـ زعمػػكا أف بعضػػػيـ قػػاؿ
 .(4) "كيجعميا حرفنا ال يعمؿ في الٌمفظ شيئنا... ،بعضيـ يحمؿ "ليس" عمى "ما"

 : (5)" فػ "كاف" إذا كانت زائدة لمٌداللة عمى اقتراف الجممة بالٌزماف": قكلو -12
كىك  ،زائدة عمى كجو آخر كقد تجيء ،" لـ يكجد كاف مثميـ": قكؿ العرب: كمثالو ،ىذا صحيح

 .(6)ال لمٌداللة عمى الٌزماف الماضي ،ف يراد بيا مجرد التٌأكدأ

 (7): رجؿو كأخيو" ب  " ري : قكلو -13

بػػدليؿ  فػػي األكائػػؿ ألٌف الثٌػػكاني يجػػكز فييػػا مػػا ال يجػػكز ؛ٌب أخيػػومػػا جػػاز ىػػذا كلػػـ يجػػز ري إنٌ      
شػػػاة "كػػػٌؿ : كلػػػك قمػػػت ،أبػػػكاه ال قاعػػػديف " "كمػػػررت برجػػػؿ قػػػائـه  ،سػػػمختيا بػػػدرىـ"ك  شػػػاةو  كػػػؿٌ : قػػػكليـ

نٌمػػػا جػػاز فػػػي الثٌػػكاني مػػػا لػػـ يجػػػز فػػػي  ،لػػػـ يجػػز ،يف أبػػكاه"دعػػػاقال ك"مػػػررت برجػػؿ    سػػمختيا"ك  كا 
فجػاز الٌتكسػػع فػػي  ،األكائػؿ مػػف قبػؿ أٌنػػو إذا كػػاف ثانينػا يكػػكف مػػا قبمػو قػػد كفٌػػى المكضػع مػػا يقتضػػيو

ا فإٌنػا حينئػذو ال نعطػي المكضػع شػيئنا مٌمػ ،أكؿ األمػربخبلؼ ما لػك أتينػا بالٌتكسػع فػي  ،ثاني األمر
 .(8)ويستحقٌ 
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 (1): ماز رأسؾ كالٌسيؼ: كقكلو  -14

أك كاف مف  ،ف سماه بمازفك فإٌما أف يك ،ماًز رأسؾ كالٌسيؼ"": ... فقاؿ قعنب لممازني"
ٌما أف يككف  ،مازف ثـ رىٌخمو  ،فرٌخمو بحذؼ يائي الٌنسب نيناكاف أصمو ماز  ،ترخيمنا بعد ترخيـكا 
 .(2)"ماز"فصار  ،رٌخمو بحذؼ الٌنكفثـ ٌ  ،فصار مازنا

ذا سميت بجمع المػذكر الٌسػالـ" -15 ػا ،... كا  : ف تعربػو إعػراب الجمػع فتقػكؿأ: فمػؾ كجيػاف أيضن
" ىػػػذا : " ىػػػذه قنسػػػركف" كيجػػػكز أف نقػػػكؿ: لقػػػكؿ العػػػرب ،ىػػػذا مسػػػممكف كرأيػػػت مسػػػمميف

 .(3)كعمى ىذا قكؿ العرب "فمسطيف"سنيف" كػ "مسمميف" فيجعمو 

"مىٍف كذب كاف شرنا لو": ككذلؾ قكؿ العرب ،إذ الفعؿ يدٌؿ عمى مصدره ،كدٌلؿ عميو -16
(4). 

اطجػػػػػػػع فػػػػػػػي : حكػػػػػػػى أٌف بعػػػػػػػض العػػػػػػػرب قػػػػػػػاؿ –الل رحمػػػػػػػو  –... كيؤيػػػػػػػده أٌف سػػػػػػػيبكيو " -17
 .(5)"اضطجع

 .(6)"إف كانت فيو تاء التٌأنيث أبدلتيا في الكقؼ ىاء ساكنة": قكلو  -18

عمػػى الٌمغػػة  ،كفػػي الكقػػؼ ىػػاء -أجمػػع الٌنحػػاة عمػػى أٌف مػػا فيػػو تػػاء التٌأنيػػث يكػػكف فػػي الكصػػؿ تػػاء
كأٌف اليػاء  ،فػذىب البصػريكف إلػى أٌف التٌػاء ىػي األصػؿ ،بدؿ مف األخػرلكاختمفكا أييما  الفصحى
فػي التٌػاء : كاستدٌؿ البصريكف بأٌف بعض العرب يقػكؿ ،كذىب الككفيكف إلى عكس ذلؾ ،بدؿ عنيا

 .(7)""ما نحفظ منيا كال آيتٍ : يا أىؿ سكرة البقرة فقاؿ: كقكؿ قائميـ ،الكصؿ كالكقؼ
 .(8) ال غالمي لو ،ال أبا لو: قكؿ العرب -19

كال غبلمػي لػو" بإثبػات األلػؼ كحػذؼ الٌنػكف عممنػا  ،"ال أبػا لػو: اعمـ أٌف العرب لما قػالكا          
ككػػذلؾ حػػذؼ  ،خػػبل اإلضػػافة ،عػػرب بػػالحركؼمػػا يي إنٌ إذا كػػاف أب كأخكاتػػو  ،أٌنيػػـ قصػػدكا اإلضػػافة

ككػػػذلؾ حػػػذؼ الٌنػػػكف مػػػف المثنػػػى إٌنمػػػا يكػػػكف خػػػبل  ،خػػػبل اإلضػػػافة الٌنػػػكف مػػػف المثنػػػى إٌنمػػػا يكػػػكف 
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الٌ  ،يـ اعتزمكا أف تكػكف اإلضػافة ىنػا غيػر محضػةلكنٌ  ،اإلضافة  ؛ لمػا جػاز لػػ "ال" أف تعمػؿ فيػوكا 
 ـ فأصػمو مػف المضػاؼ"ال" ال تعمؿ في المعارؼ كلٌما اعتقدكا اإلضافة غير حقيقية أتكا بػالبٌل  ألفٌ 

لٌمػا كػاف معنػى الػبٌلـ  ،كا البٌلـ بذلؾ دكف غيرىػاكاختصٌ  ،نيا غير محضةكالمضاؼ إليو تأكيدنا لككٍ 
 .(1)ر بيا المعنىفبل يتغيٌ في اإلضافة  ىك المعنى المطمكب

 : قكؿ العرب في تفسير معنىاستعماؿ : ثانينػػػػػا
 (2): اإلعراب مأخكذ في االصطبلح مف أحد معافو  -1

ٌما مف قكليـ.إٌما اإلعراب الٌذم ىك البياف كمنو"  ."عراب إذا صار لو خيؿه  "أعرب الٌرجؿ "؛: .. كا 

 "ما صارت حاجتؾ؟: " كأٌنو قاؿ "ما جاءت حاجتؾ؟: قكليـ: كاف أخاؾ؟" فٍ "مى : كمثؿ قكليـ -2
" (3). 

 .(4)الل ""كقعدؾ : قكلو - 3

 .كقعيدؾ ،قعدؾ الل: كفيو لغتاف ،رؾ الل"مرؾ "الل" كىك مضاؼ الفاعؿ كػ "عمبمعنى ع

أم بكصؼ الل بالثٌبات كالٌدكاـ مأخكذ مف  ،"أسألؾ بقعدؾ الل": -رحمو الل  –قاؿ الٌسيرافي 
 .(5)قكاعد البيت كىي أصكلو

ثنى" العدؿ و عدؿ عف اثنيف اثنيف أٌنيـ يريدكف بػ "مى الٌنحكييف إنٌ ... ال يكىمنا قكؿ "   - 4
 ،"ىك خير رجؿو في الٌناس": كما يفسركف قكليـ ،ا ذلؾ تفسير الٌمفظة المعدكؿ عنيامإنٌ  ،عنيما

كخير الٌناس إذا كاف الٌناس رجبلن  ،"كىما خير اثنيف في الٌناس" إذا كاف الٌناس اثنيف اثنيف
 .(6) ...رجبلن 
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 : ه كشاىد بعد ذكر الرٌأم الٌنحكم كاالستدالؿ لو بودٌ استعماؿ قكؿ العرب بر : الثنػػػػػاث
 (1): أصؿ الكالـ: مسألة .1

كاختمػػػػؼ الٌنحػػػػاة فػػػػي "الكػػػػبلـ" فػػػػذىب الككفيػػػػكف إلػػػػى أٌنػػػػو : رحمػػػػو الل –قػػػػاؿ ابػػػػف الٌنٌحػػػػاس      
 ..".مصدر

" : كا عمى ذلؾ بإعمالو في قكلؾكاستدلٌ   فػ "زيدنا" مفعكؿ "كبلمؾ"."كبلمؾ زيدنا حسفه

 ...اسـ مصدر كليس بمصدر كالعطاء فإنو اسـ لئلعطاء: كذىب البصريكف إلى أٌنو

 كائػػػػدأف الفعػػػػؿ "كمػػػػـ" بمعنػػػػى "الٌتحػػػدث" مػػػػف األفعػػػػاؿ ذكات الزٌ  البصػػػػرييف عمػػػػى الكػػػكفييف كػػػاف ردٌ 
 ،بلـبلـ كلػيس الكىػ الًكػكلػيس مػف المصػادر القياسػية إالٌ  ،القيػاس فػؽكمصادر ىػذه األفعػاؿ تسػير ك 

يعمػػؿ عمػػؿ المصػػدر كأٌف اسػػـ المصػػدر  ،اسػػـ مصػػدر كلػػيس بمصػػدر بلـ""الكىػػكمػػف ىنػػا ظيػػر أف ٌ 
 .(2)أم أٌف ما استدٌؿ بو الككفيكف اسـ مصدر كليس بمصدر  باإلجماع.

 (3): "نعـ كبئس" بيف االسمية كالفعمية: سألةم .2

 : تعددت اآلراء في "نعـ كبئس" كمف ذلؾ       

 .(4)مذىب الككفييف أٌنيما اسميفك  يما فعبلن البصرييف أنٌ فمذىب 

 : ة نعـ كبئس بدليميفقد استدٌؿ الككفيكف عمى اسميٌ ك 

 كالٌتصرؼ مف خصائص األفعاؿ. ،عدـ تصرفيما

" نعػػـ الٌسػػير : آخػػر ؿكقػػك  ،"كالل مػػا ىػػي بػػنعـ الكلػػد": دخػػكؿ حػػرؼ الجػػر كمػػا فػػي قػػكؿ العػػرب
 ".(5)عمى بئس العير
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 : ابف الٌنٌحاس عمى دليميما فكاف أما ردٌ 

ليكػكف ذلػؾ المنػع دلػيبلن  ،ف ليس لو في األصؿ مينع شيئنا مٌما لو في األصؿما تضمٌ  كؿٌ : القاعدة
ذا كاف كذلؾ فػ "نعـ كبئس" إنٌ  ،نوعمى ما تضمٌ  ألٌف لفظيمػا مػاضو كمعناىمػا  ؛مػا منعػا الٌتٌصػرؼكا 

 ،ة عمػػى الحػػاؿلػػكىػػك الٌدال ،لػػيس ليمػػا فػػي األصػػؿ فمٌمػػا تضػػمنا مػػا ،إنشػػاء المػػدح كالػػٌذـ فػػي الحػػاؿ
 منعا الٌتصرؼ لذلؾ.

ألٌف حػرؼ الجػر لػـ يػدخؿ فػي  ؛"عمى بػئس العيػر" فػبل دليػؿ لمكػكفييف فيػوك "بنعـ الكلد": أٌما قكليـ
ككػذلؾ  ،نعػـ الكلػد: "ما ىي بمقػكؿ فييػا:  عمى القكؿ الٌذم حيكي بو ىذا الٌمفظ كأنو قاؿالمعنى إالٌ 
 كأدخؿ حرؼ الجر عمى المحكي. ،فحذؼ القكؿ بئس العير: فيوعمى مقكؿ 

 : كقد استدٌؿ ابف الٌنحاس عمى فعمية "نعـ كبئس" بأمريف كىما

 كبئست المرأة". –"نعمت المرأة : اتصاؿ تاء التٌأنيث الٌساكنة بيما مثؿ .1

رجاالن  ك"نعمكا ،"نعما رجميف الٌزيداف": ككذلؾ اتصاؿ ضمائر الٌرفع البارزة فيما كقكليـ .2
 .(1)ف الٌزيدك 

 (2): إعراب الٌمقب إذا اجتمع مع االسـ ككانا مفرديف: مسألة .3

 (3): كلـ يجز غير ذلؾ: قكلو       

اإلضافة  –رحميـ الل  –كأجاز الككفيكف  –رحميـ الل  –ىذا الٌذم ذكره مذىب البصرييف        
 كالبصرييف كأف يجرم الثٌاني عمى األكؿ عطؼ بياف...

 ." خيركـ يحيى عيناف" لرجؿ كاف ضخـ العينييف: بقكؿ العرب –رحمو الل  –استدٌؿ الفٌراء 

الٌمقب "عيناف" جػاء عطػؼ بيػاف لػػ "يحيػى" كلػك أرادكا اإلضػافة : في استدالؿ الككفييف بقكؿ العرب
 خيركـ يحيى عينيف.: لقالكا

ما فعمػكا ذلػؾ لػئبل يخرجػكا عٌمػا جػرت عميػو أٌف العرب إنٌ : كقد رٌد ابف الٌنٌحاس استدالليـ بقكلو     
فكمػا كػاف الٌمقػب كاالسػـ ىنػا  ،ىأك مضاؼ كػالكن "زيدػ "ا مفرد كإذ إٌف منياج أعبلميـ إمٌ أسماؤىـ 

 يد في أسمائيـ أضافكا أحدىما إلى اآلخر ليجريا عمى نيج أسمائيـ.مخالفيف لما عي 
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كذلػؾ غيػر جػائز عمػى مػا تقػٌدـ  ،إلػى نفسػوا ذكػرت مػف اإلضػافة إضػافة الٌشػيء يمـز ممٌ : فإف قيؿ
ـ فػي كقد تقػدٌ  ،كاآلخر بمنزلة المسٌمى ،ا نجعؿ أحدىما بمنزلة االسـفالجكاب أنٌ  ،في باب اإلضافة

 .(1)ى إلى االسـباب اإلضافة الكبلـ عمى جكاز إضافة المسمٌ 
 .(2): حقيقة "التٌاء" في "أبًت كأمًت": مسألة .4

 .(3)""أبًت كأمتً : كقكلو
" التٌػػاء فييمػػا لمتٌأنيػػث بػػدليؿ قمبيمػػا فػػي الكقػػؼ "ىػػاء" نحػػك " يػػا أبػػو كيػػا أمػػو" كأٌنثػػكا األب         

كىػي جميعيػا  –فالتٌػاء فيػو لممبالغػة فػي معنػى األبػكة  ،ليعممكا أٌنو قد بم  مػف الٌشػبو مبمػ  األميػات
 "...خبلفنا لمككفييف رحميـ الل عكض مف الياء عندنا

التػػزاـ العػػرب أاٌل يجمعػػكا بينيمػػا : يػػا عػػكضكالػػٌدليؿ عمػػى أنٌ : الٌنٌحػػاس رحمػػو اللكرٌد ابػػف          
  .(4)يعني الجمع بيف الياء كالتٌاء

 : العرب كؿرٌد الرٌأم الٌنحكم مف خالؿ تأكيؿ ق: رابعنػػػػػا
 (5): كقكع "ما" عمى ما ال يعقؿ: مسألة -1

 ،قكـه إلى أٌف "ما" تقػع عمػى ذات مػٍف يعمػـ ".... كقد ذىب: -رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس       
  .(6)"سبحاف ما سبٌح الٌرعد بحمده"..."ك ،"سبحاف ما سٌخركٌف لنا ": كا عمى ذلؾ بقكؿ العربكاستدلٌ 

ػػٍف يعمػػـ أك يعقػػؿ: رٌد ابػػف الٌنٌحػػاس ىػػك ػػٍف" ،كالٌصػػحيح أٌنيػػا ال تقػػع عمػػى ذات مى  ،فرقنػػا بينيػػا كبػػيف "مى
 : ألٌنو يحتمؿ أحد أمريف ؛شيء منوكما ذكركه ال دليؿ ليـ في 

فػػبل تكػػكف حينئػػذو كقعػػت عمػػى الػػٌذات كيكػػكف  ،كػػرإٌمػػا أف تكػػكف "مػػا" مصػػدرية فػػي جميػػع مػػا ذي -1
"ذم : عمػػػػػى حػػػػػذؼ مضػػػػػاؼ تقػػػػػديره "سػػػػبحاف تسػػػػػخيركٌف": أم: سػػػػػبحاف مػػػػػا سػػػػػخركٌف لنػػػػػا: تقػػػػدير

 .. .تسخيركف" ككذلؾ البكاقي
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ٌما أف تككف "ما" ىنا أكقعيػا بمعنػى -2 ػكا  : ال عمػى ذاتػو سػبحانو كيكػكف المعنػى ،يعمػـ فٍ الٌصػفة لمى
ككػذلؾ  ،ال عمى الػٌذات "الٌتسخير"كىك : "سبحاف المٌسخر" فأطمقو عميو سبحانو بمعنى ىذه الٌصفة

 .(1)البكاقي
مجيء الحاؿ ساٌدة مسٌد الخبر عػف ضػمير المصػدر فػي نحػك "ضػربني زيػدنا كىػك : مسألة -2

 (2): قائمنا"

 ."ىؿ يجكز لضمير المصدر أف تسد الحاؿ مسد خبره؟": -رحمو الل  –الٌنٌحاس قاؿ ابف        

إلػػى أٌف ضػػمير المصػػدر جػػارو  –رحميػػـ الل أجمعػػيف  –ذىػػب البصػػريكف كالكسػػائي مػػف الكػػكفييف 
"ىك" ك ،"التٌفاحة" مفعكلوك ،فػ"أكمي" مبتدأ ،"أكمي التٌفاحة كىك نضيجة": نحك قكلؾ ،مجراه في ذلؾ

كالٌضػمير  ،خبػر الٌضػمير ت مسػدٌ "نضيجة" حػاؿ سػدٌ ك ضمير المصدر الٌذم ىك "أكمي"مبتدأ كىك 
  .(3)" كخبره خبر المصدر الٌذم ىك "أكمي

كال يرفعػو إال مػا  ،زيػد كعمػرك: ة نحػكجثػضػمير المصػدر كال أفٌ  –رحمو الل  –كزعـ الفٌراء       
"عمرنا"ك يرفع "زيدنا"

(4). 

كالٌشرط إٌنما يخبر بػو عػف المصػدر  ،الحاؿ عنده بمنزلة الٌشرطككف : كحجة الفٌراء في ذلؾ
 : كذلؾ عمى الٌنحك التٌالي: ف بطبلنويكذلؾ باطؿ كقد تقٌدـ تبي ،ال عف ضميره

 : ؿ ضميرنا لمبتدأ لمزكميا مذىب الٌشرطالحاؿ لـ يتحمٌ : -رحمو الل  –" كأٌما قكؿ الفٌراء 

ذا كػاف كػذلؾ  ،ألٌنػو ال يفيػد؛ جػكاب ال يصػمح لمخبريػةأٌف الٌشرط بمفرده مػف غيػر : فالجكاب عنو كا 
 .(5) فيككف الٌضمير محذكفنا مع الجكاب ،تعٌيف أٌف جكاب الٌشرط محذكؼ

"أكمػي التٌفاحػة كىػك : كرٌده عمى جكاز الكسائي أف تسٌد الحاؿ مسٌد خبر ضػمير المصػدر فػي قكلنػا
ا ككف الحاؿ رافعة ضميريف "ضػربي أخكيػؾ قػائميف" : نا لك ثنينا فقمناأنٌ : نضيجة" كمٌما يبطؿ أيضن

ألٌنػو لػك كػػاف فييػا ضػػميراف لكػاف أحػػدىما مثنػى مػػف ؛ ػ "قػػائميف" ىنػا ضػػميرافكػلػـ يمكػف أف يكػػكف 
فػراده إنٌ  كتثنيػة اسػـ الفاعػؿ ،عكده عمى مثنى كاآلخر مفردن لعكده عمى مفػردحيث  مػا ىػك بحسػب كا 
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كىػذا مػػا ال  ،كاحػدة الفاعػؿ مفػردنا مثنػى فػي حػاؿو فكػاف يمػـز أف يكػكف اسػـ  ،مػا يرتفػع مػف الٌضػمير
 يمكف بكجو.

  .(1) فباف بطبلف ما ذىب إليو الكسائي كىشاـ
 

 : بأقكاؿ العرب قبكؿ الرٌأم الٌنحكم مف خالؿ االستدالؿ لو: خامسنػػػػا
 (2): تباع المصدر في نحك "ضربي زيدنا قائمنا" بالٌتكابعا: مسألة -

أجػاز كحػده إتبػاع  –رحمػو الل  –أٌف الكسػائي  "... كمنيػا: -رحمػو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحػاس       
ػػػا": المصػػػدر المػػػذككر عمػػػى كجػػػو ال يقػػػدح فػػػي البيػػػاف كقكلػػػؾ كشػػػربي  ،"ضػػػربي زيػػػدنا الٌشػػػديد قائمن

 .(3)الٌسكيؽ كٌمو ممتكننا"

كػػػكف المكضػػػع مكضػػػع : كىنػػػاؾ رأم آخػػػر فػػػي ىػػػذه المسػػػألة كىػػػي المنػػػع كحجػػػتيـ فػػػي ذلػػػؾ     
 فاقتضى ذلؾ المنع. ،اختصار لـ يرد بو سماع

  .باع القياس إذا دعت الحاجة إلى ذلؾاتٌ : أما حجة مىٍف أجاز كىك الكسائي

كعػػدـ الٌسػػماع ال يمنػػع مػػا ىػػك  ،كمنعػػو تضػػييؽ ،أف إجازتػػو تكسػػعة فػػي الكػػبلـ: كرأل ابػػف الٌنٌحػػاس
 كىك بذلؾ يككف قاببلن ليذا الٌرأم كمكافؽ عميو.  .–أعمـ  كالل عز كجؿٌ  -جارو عمى القكاعد

 : ككف الٌشاىد شاذنال رفض الرٌأم الٌنحكم مف خالؿ رفض الٌشاىد: دسناسا
 (4): إضافة العدد المفرد المعٌرؼ بػ "اؿ" إلى المعدكد المعٌرؼ بػ"اؿ": مسألة

المسػػألة المحكيػػة عػػف العػػرب " الٌثبلثػػة األثػػكاب" ىػػذه : -رحمػػو الل  –قػػاؿ ابػػف الٌنٌحػػاس          
مجيبػػيف بػػأٌف العػػدد يكصػػؼ بػػو فػػي  ،كجٌكزىػػا الككفيػػكف ،ىػػي شػػاٌذة: استضػػعفيا أىػػؿ البصػػرة كقػػالكا

يجػكز فيػو  ،فمٌما كصؼ بو أشػبو بػاب "الحسػف الكجػو" ،ثبلثة كرجاؿ خمسة" أثكاب" عندم : قكليـ
ا أف يجمع ىنا بيف ا ،الجمع بيف األلؼ كالبلـ كاإلضافة  أللؼ كالبلـ كاإلضافة.فجاز أيضن
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  .(1)ء "ه ليس بشيك "كما ذكر : ككاف رٌده
 : األمثػػػػػػػػػػػاؿ

 (2): عيره فعيره في الٌرباط " مضى"إٍف  -1

كىك أف تمي الٌنكرة فاء  كقد جاء بو ابف الٌنٌحاس لمٌتمثيؿ عمى أحد أماكف االبتداء بالٌنكرات.
 .(3) الجزاء

  (4): "أطرؽ كرنا إٍف الٌنعاـ في القرل" -2

حػػذؼ حػػرؼ : ًد مخنػػكؽ" يضػػرب لمٌتمثيػػؿ لػػػتػػاف ،يػػؿأٍصػػبٍح ل: كىػػذا المثػػؿ كنحػػكه مثػػؿ قػػكؿ
 .(5) الٌنداء "يا" شذكذنا

 (6): ذا ناب" "كشٌر أىره  -3

 جاء بو ابف الٌنٌحاس لمٌتمثيؿ عمى أحد مكاطف االبتداء بالٌنكرات.     

 "ما ىك أىره : بقكليـ في معنى الٌنفي أمىك أٌف ىذا القسـ ىك الٌذم يعبر عنو الٌنحاة : اىد فيوكالشٌ 
 .(7) ذا ناب إال شر"

 (8): ""كمييما كتمرنا -4

 "أعطني كمييما كتمرنا".: "كمييما" مفعكؿ لمفعؿ أعطني كتقدير الكبلـ: كالٌشاىد     

مطمكب كبلىما كتمرنا.: كتقدير الكبلـ: خبر المبتدأ: "كبلىما"
 (9) 

                                                 

 .311الٌتعميقة ( 1)
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 (1): "كراءؾ فأكسع لؾ" -5

ىذا المثؿ كدليؿ لرفض الٌرأم الككفي في إعراب كممة  –رحمو الل  –استعمؿ ابف الٌنٌحاس        
ـٍ  : "خيرنا" في اآلية الكريمة ٍيرنا ل كي ﴿انتىييكا خى

 الككفيكف أنفسيـ في إعرابيا.اختمؼ  فقد (2)

انتيػػػكا يكػػػف ": قػػػديرتٌ الك  يػػػا خبػػػر كػػػاف المضػػػمرةفػػػذىب الكسػػػائي إلػػػى أٌف "خيػػػرنا" منصػػػكبة عمػػػى أنٌ 
 ."االنتياء خيرنا لكـ

"انتيكا انتياءن خيرنا لكـ": يا نعت لمصدر محذكؼ كتقدير الكبلـلى أنٌ إ: كذىب الفٌراء
(3). 

 : كجاء رٌد ابف الٌنٌحاس عمى قكؿ الفٌراء بأمريف
كال  ،فاالنتيػاء ىػك المطمػكب ،كىػك أف االنتيػاء ال يتنػكع إلػى خيػر كشػر: مف جية المعنػى: األكؿ
 حينئذو في قكلو "انتياءن خيرنا". فائدة
" كراءؾ فأكسػع : كذلؾ أٌنو قد جاء الحذؼ فيما ليس مصدرنا كقكؿ العرب: مف جية الٌمفظ: الثٌاني

ف صح فيو " كراءؾ فأكسع لؾلؾ" ألف "أكسع" ال يصمح   .(4)" أف يككف تككف صفة لمصدر كا 

 (5): "التقت حمقتا البطاف" -6

 .إثبات األلؼ شذكذنا    

كجيو مع شذكذه أٌنو اكتفػى بمػا فػي األلػؼ مػف المػد فقػاـ  ،إثبات األلؼ ىنا شاذ: ابف الٌنٌحاسقاؿ 
   (6)عنده مقاـ الحركة 
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 الرٌابعالفصؿ 
 األصكؿ الٌنحكية كمكقؼ ابف الٌنٌحاس منيا

 : كيتضمف المباحث التٌالية
 الٌسماع: المبحث األكؿ. 
  القياس: الثانيالمبحث.  
 العامؿ كالعمؿ: المبحث الثالث. 
 التٌأكيؿ: المبحث الرابع. 
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 المبحث األكؿ
 الٌسماع

 : األصكؿ الٌنحكية
كلكػٌف اعتمػػادىـ عمػػى ىػػذه  ،األسػػس التٌػػي اعتمػد الٌنحػػاة عمييػػا فػػي كضػع قكاعػػد الٌمغػػة ىػي

 منيـ. كاحدو آلخرو اؾ التٌفاكت الممحكظ مف كؿ لـ يكف بدرجةو كاحدة بؿ كاف ىناألص

 العامؿ كالعمؿ كالتٌأكيؿ.ك  الٌسماع كالقياس: ؿ ىذه األصكؿ في خمسة أصكؿ ىيكتتمثٌ 

ىػػذه األصػػكؿ كأدرس مكقػػؼ ابػػف فػػي كيفيػػة اعتمػػاد ابػػف الٌنٌحػػاس عمػػى كفػػي ىػػذا الفصػػؿ سػػأبحث 
 : الٌنٌحاس منيا

 : لغةن : الٌسماع: أكالن 
 كقد سمعو سىٍمعنا كًسٍمعنا كسىماعنا كسماعية. ،خبلن لو يشغؿ بغيره: معناه: قاؿ ثعمب       

كىنػاؾ  ،(1) ككٌؿ ما التذتػو األذف مػف صػكت حسػف سػماع ،ما سيٌمٍعتى بو فشاع كتيكٌمـ بو: كالٌسماع
 .(2) اه الٌنقؿمف سمٌ 
 .(3) الٌتحٌكؿ: كالٌنقؿ ،نقمو ينقمو نقبلن فانتقؿ ،تحكيؿ الٌشيء مف مكضع إلى مكضع: لغةن : الٌنقؿ

ا عند الٌنحاة: الٌسماع  : اصطالحن
 ،كىػك القػرآف الكػريـ ،ما ثبت مف كػبلـ العػرب مٌمػف يكثػؽ بفصػاحتو فشػمؿ كػبلـ الل تعػالى       

كبعػػده إلػػى أف فسػػدت  ،ككػػبلـ العػػرب قبػػؿ البعثػػة كفػػي زمنػػو -صػػمى الل عميػػو كسػػمـ -ككػػبلـ نبيػػو
 .(4) أك كافر ـو نظمنا كنثرنا عف مسمٌ  ،األلسنة بكثرة المكلديف

 .(5) ة إلى الكثرةىك الكبلـ العربي الفصيح المنقكؿ بالٌنقؿ الٌصحيح الخارج عف حٌد القمٌ : كقيؿ

كعػػػدـ  ،كاالطػػػراد ،كصػػػحة الٌنقػػػؿ ،فصػػػاحة المنقػػػكؿ: مػػػف شػػػركط الكػػػبلـ المنقػػػكؿ مػػػف ىنػػػا نجػػػد أفٌ 
 .مالٌشذكذ كىذا ما يؤكده قكؿ أبي البركات األنبار 

                                                 

 .257-7/255لساف العرب، مادة سمع( 1)
 .81لمع األدلة ( 2)
 .14/344مادة نقؿ، العربلساف ( 3)
 .48االقتراح ( 4)
 .81لمع األدلةك  40اإلعراب في جدؿ اإلعراب ( 5)
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كما شٌذ مػف كبلميػـ كػالجـز بػػ "لػف"  ،كبلـ غير العرب مف المكلديففخرج عنو ما جاء في        
 .(1) ...كالٌنصب بػ "لـ"

 : مكانة الٌسماع عند الٌنحكييف
كاألىػـ  ،ألكؿفعػٌدكه األصػؿ ا ،بو الٌنحكيػكف كثيػرنا لمٌسماع مكانةه عظيمةه في الٌنحك فقد اىتـٌ        

إذا كرد  الٌسػػماع فػػإفٌ  ؛ذلػػؾ مػػع مكانػػة القيػػاسكمػػف  ،كه عمػػى غيػػره منيػػاكقػػٌدم ،بػػيف ىػػذه األصػػكؿ
 .(2)أبطمو

ا قكؿ سيبكيو         ،ىػذا القيػاس لػـ تكػف العػرب المكثػكؽ بعربيتيػا تقكلػو "كلك أفٌ : كمف ذلؾ أيضن
 .(3) لـ ييمتفت إليو

ػػػػا كثيػػػػرنا بػػػػوكػػػػاف حفي ػػػػ –رحمػػػػو الل  –كابػػػػف الٌنٌحػػػػاس         فمػػػػـ يػػػػرفض سػػػػماعنا  ،ا بالٌسػػػػماع ميتمن
ا و كػاف يجػنح لمقػدح فػػي  أٌنػكرٌد بػو عمػى معارضػػيو إالٌ  ،كقػد التجػأ إليػو فػػي دعػـ اختياراتػو ،صػحيحن

أك القائػػؿ  ،أك لككنػػو مجيػػكؿ الٌناقػػؿ ،أك لضػػعؼ الٌشػػاىد ،ذكذأك لمٌشػػ ،ركرةا لمٌضػػبعػػض الٌسػػماع إٌمػػ
 ..كىكذا

 : كسأذكر األمثمة عمى ذلؾ
 : كاف يٌدعـ اختياراتو بالٌسماع (1

 : شكاىد القرآف الكريـمف : أكالن 

 : (4) كمثاؿ ذلؾ -1

ن تىٍيًف آتىٍت أيكيمىيىا  : استشياده بقكلو تعالى عمى أٌف "كبل "ك "كمتا "مفردتا الٌمفظ مثنيتا (5)﴿ ًكٍمتىا اٍلجى
 .(6)المعنى بدليؿ إعادة الٌضمير عمييما مفردنا

 

                                                 

 .81لمع األدلة ( 1)
 .8421الخزانة ( 2)
 .2/20الكتاب( 3)
كشػػرح الجمػػؿ البػػف عصػػفكر  1/54كشػػرح المفصػػؿ البػػف يعػػيش  355ينظػػر اإلنصػػاؼ فػػي مسػػائؿ الخػػبلؼ ( 4)
1/279. 
 .33سكرة الكيؼ، آية ( 5)
 .314-313الٌتعميقة ( 6)
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كجى  : استشػػياده باآليػػة الكريمػػة:  -2 ػػٍأجي مى كجى كى ﴿ ًإف  يىػػٍأجي
عمػػى أٌف االسػػـ إذا اشػػتؽ مػػف فعػػؿ  (1)

ذا لػػـ ييشػػتؽ لػػـ ييصػػرؼ ،ييصػػرؼ كييتعامػػؿ معػػو عمػػى أٌنػػو ممنػػكع مػػف الٌصػػرؼ لمٌتعريػػؼ  ،كا 
 . (2)كالعجمة

ٍتوي الش يى : استشياده اآليتيف الكريمتيف:  -3 ٍيرىافى ﴿ كىال ًذم اٍستىٍيكى لىم ا  ،(3) اًطيفي ًفي اأٍلىٍرًض حى ﴿ كى
ػػػىل ًإلىػػػىل  ػػػعى ميكسى  األلػػػؼ كالٌنػػػكف المضػػػارعتيف أللػػػػؼ: عمػػػى أفٌ (4)قىٍكًمػػػًو غىٍضػػػبىافى أىًسػػػػفنا   رىجى

 . (5)التٌأنيث مف األسباب المانعة الٌصرؼ مف حيث كانتا زائدتيف

ـٍ يىٍقنىطيػكفى : استشياده باآلية الكريمة -4 ـٍ ًإذىا ىيػ ػا قىػد مىٍت أىٍيػًديًي ـٍ سىيِّئىةه ًبمى ف تيًصٍبيي ﴿ كىاً 
عمػى  (6) 

 .(8()7)ألٌنيا تربط بيف جممتي الٌشرط ؛الفجائية " حرؼ ال ظرؼ " إذا: أفٌ 
ػػا تيػػٍؤمىري  : استشػػياده باآليػػة القرآنيػػة -5 عمػػى جػػكاز حػػذؼ الٌضػػمير المجػػركر  (9)﴿ فىاٍصػػدىٍع ًبمى

أك يكػػكف  ،أف يكػػكف المكصػػكؿ كالٌضػػمير مجػػركريف بحػػرؼ جػػر لفظيمػػا كاحػػد ،بحػػرؼ جػػر
 .(10)بعد الجممة الٌتي ىي صمتو

ػػػػفى اأٍلىٍرًض نىبىاتنػػػػا  : باآليػػػػة الكريمػػػػةاستشػػػػياده  -6 ﴿ كىالم ػػػػػوي أىنبىػػػػتىكيـ مِّ
عمػػػػى اسػػػػتخداـ اسػػػػـ  (11) 

 .(12)المصدر مفعكؿ مطمؽ لمفعؿ

                                                 

 .94سكرة الكيؼ، آية ( 1)
 .501الٌتعميقة ( 2)
 . 71سكرة األنعاـ، آية ( 3)
 .150سكرة األعراؼ، آية ( 4)
 .502الٌتعميقة ( 5)
، آية ( 6)  .36سكرة الرـك
 .445الٌتعميقة ( 7)
 .215 – 2/214كشرح التسييؿ البف مالؾ  3/134كىمع اليكامع  1/510ينظر المساعد البف عقيؿ ( 8)
 .94سكرة الحجر، آية ( 9)
 ..107الٌتعميقة ( 10)
 .17سكرة نكح، آية ( 11)
 .118الٌتعميقة ( 12)
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 : مف شكاىد القراءات: ثانينا
 (1): إدغاـ " الٌسيف " في " الٌشيف يف " ككذلؾإدغاـ " الٌشيف " في " السٌ : مسألة -1

ككذلؾ ركل عنو  ،(2) ًش سىًبيبلن ﴿ًإلىىل ًذم اٍلعىرٍ : ابف الٌنٌحاس قراءة أبي عمرك بف العبلء ًبؿى قى 
﴿كىاٍشتىعىؿى الر ٍأسي شىٍيبنا : إدغاـ " الٌسيف في الٌشيف في قكلو تعالى

بإدغاـ الٌسيف في  (3)
  .(4)الٌشيف

 : مف شكاىد الٌشعر: ثالثػػنا
 : الفاعؿ مع المظير دكف المضمر في الٌشعر فقطجكاز إثبات الٌنكف مع اسـ : مسألة-1

: فػػػبل يقػػػاؿ ،إثبػػػات الٌنػػػكف إنٌمػػػا يكػػػكف مػػػع المظيػػػر دكف المضػػػمر": قػػػاؿ ابػػػف الٌنحػػػاس          
 .(5) "كال الٌضاربكنؾ إال في الٌشعر ،الٌضاربانؾ

 : ابف الٌنٌحاس بقكؿ الٌشاعر كاستدؿٌ 
ٍيػػػػػػػػػػػػرى كالفىاًعميكنىػػػػػػػػػػػػوي  كفى الخى ـي اآلًمػػػػػػػػػػػػري  ىيػػػػػػػػػػػػ

ػا   شيكا ًمٍف مىٍعظىـً األىٍمػًر ميٍعظىمن ًإذىا مىا خى
(6)

 

   
 " أثبت الٌنكف عمى اسـ الفاعؿ " الفاعمكف " في الٌشعر. و" الفاعمكن: الٌشاىد

 : حذؼ المكصكؼ إف كاف معمكمنا: مسألة -1
 (7): ا يجكز حذفوبشرط أف يككف المكصكؼ ممٌ : قكلو

 فيجكز أف يستغني عف ذلؾ حينئذو  ،بمعنى أف يككف المكصكؼ معمكمنا

 : ابف الٌنحاس عمى ذلؾ بقكؿ الٌشاعر كاستدؿٌ  
 كىأٌنػػػػػػػػػػػػؾى ًمػػػػػػػػػػػػٍف ًجمػػػػػػػػػػػػاًؿ بىنًػػػػػػػػػػػػي أىٍقػػػػػػػػػػػػيىشً 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفِّ    ييقىٍعًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفى ًرٍجمىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ًبشى
(8)

 

   
                                                 

 .2/12مقرب ال( 1)
 1/215كقػرأ أبػك عمػرك بإدغػاـ الشػيف فػي السػيف، ينظػر اإلقنػاع فػي القػراءات السػبع  42سكرة االسراء، آيػة ( 2)

 .7/361كالدر المصكف 
 .4سكرة مريـ، آية ( 3)
 .565الٌتعميقة ( 4)
 .237الٌتعميقة ( 5)
معػاني  ك1/188كىػك مػف شػكاىد الكتػاب، 169كما في ديكانػو البيت لعمرك بف أبي ربيعة مف البحر الطكيؿ ( 6)

 .2/386القرآف لمفراء
 .1/227مقرب ال( 7)
الجمػػؿ البػػف شػػرح مػػف شػػكاىد ك  123فػػي ديكانػػو كىػػك مػػف الٌرجػػز المشػػطكر مػػف البحػػر الػػكافر  لمنابغػػةالبيػػت ( 8)

 .5/67كالخزانة  8ك المفصؿ 2/138كالمقتضب  1/479عصفكر
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ػا أمألٌنػ ؛مػف جمػاؿ " قاؿ " مػف ًجمػاؿ " كلػـ يقػؿ " جمػؿه : الٌشاىد جمػؿ مػف جمػاؿ بنػي ": و معمكمن
ػػا أـ جمػػبلن أـ ألٌنػػ ؛لػػـ يجػػز ،"" مػػف منقمبيػػا بنػػا لتسػػتقر فػػي البمػػد: قمػػتفمػػك  ،"أقػػيش و ال ييعمػػـ أفرسن
 .(1)فمبس ،أـ غير ذلؾ ،عبدنا
 : حذؼ الفعؿ مع " لٌما ": مسألة -2

 (2): كقد يحذؼ الفعؿ مع " لٌما " إذا فيـ المعنى: قكلو

كذلػؾ ألٌف " لٌمػا " نفػي "  ،" لػـ "ما جاز حذؼ الفعػؿ مػع " لٌمػا " دكف إنٌ : قاؿ ابف الٌنٌحاس        
 : قد فعؿ " كقد يجكز حذؼ الفعؿ معيا

ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى أىف  ًركىابىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أىًزؼى الٌترىٌحػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي غى

ػػػػػػػػػػػػأٍف قىػػػػػػػػػػػػدٍ    كى اًلنىػػػػػػػػػػػػا كى لٌمػػػػػػػػػػػػا نىػػػػػػػػػػػػزىؿى ًبًرجى
(3)

 

   
 حذؼ الفعؿ مع " لٌما " كتقدير الكبلـ  " كأف قد زالت ".: الٌشاىد

ا حذؼ  ،" ككأف قد زالت ": كتقديره  .(4)بلن لمنفي عمى األبياتحممع " لٌما " الفعؿ فجاز أيضن
 : فتح ىمزة " إٌف " بعد القكؿ إذا كانت " قاؿ " بمعنى " ظٌف ": مسألة -3

 (5): مجرل الٌظٌف في العمؿ كالمعنى: قكلو

إٌنيا عمى : قاؿ فٍ منيـ مى  ،كأٌما المعنى ففيو خبلؼ ،أٌما لمعمؿ فباإلجماع: قاؿ ابف الٌنٌحاس       
ف عممػػػت عمػػػؿ الظٌػػػف ػػػ ،معناىػػػا كا   ،معناىػػػا كمعنػػػى الظٌػػػفٌ  إفٌ  –كىػػػك الٌصػػػحيح  –قػػػاؿ  فٍ كمػػػنيـ مى

 : بقكؿ الٌشاعر كاستدؿٌ 
 إذا قمػػػػػػػػػػػتي أىٌنػػػػػػػػػػػي آيػػػػػػػػػػػبه أىٍىػػػػػػػػػػػؿى بىٍمػػػػػػػػػػػدىةو 

ٍلٌيػػػػػػػػةى بًػػػػػػػػاليىٍجرً    ٍنػػػػػػػػوي الكى (6)نىزىٍعػػػػػػػػتي ًبيىػػػػػػػػا عى
 

   
 بمعنى " ظننت ".ألف " قمت "  ؛فتح ىمزة " أٌف " بعد القكؿ: الٌشاىد

 

                                                 

 .340-339الٌتعميقة ( 1)
 .1/271مقرب ال( 2)
 2/361كىػػػذا البيػػػت مػػف شػػػكاىد الخصػػػائص198كمػػػا فػػػي ديكانػػو البيػػت لمٌنابغػػػة الػػٌذبياني مػػػف البحػػػر الكامػػؿ ( 3)
 .3/131ك
 .440الٌتعميقة ( 4)
 .1/295مقرب ال( 5)
كشػػرح  2/440، ينظػػر الخزانػػة182كمػػا فػػي ديكانػػو لجػػركؿ بػػف قػػيس " الحطيئػػة " مػػف البحػػر الطكيػػؿالبيػػت ( 6)

 .2/464الجمؿ
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 .(1)كلذلؾ فتح اليمزة في " أٌني " ،"إذا ظننت أك قدرت": المعنى أك ترل أفٌ 
 : في المضاؼ إضافة غير حقيقية في الٌشعر"ال "جكاز إعماؿ : مسألة-5

 : ابف الٌنحاس بقكؿ الٌشاعر استدؿٌ 
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌ  ٍكًت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذم الى  أىبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكًفيًني   ؽو الى أىبىالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى تيخى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى مي
(2)

 

   
كذلؾ في الٌشعر  ،إعماؿ " ال " في " أبالؾ " كىك مضاؼ إضافة غير حقيقية: الٌشاىد

 .(3)فأعمؿ " ال " في " أبالؾ " كلك كانت اإلضافة حقيقية لما جاز ،فقط

 : مجيء " الكاؼ " اسمنا -6

 (4): كأٌما " الكاؼ " فممتشبيو: قكلو

 : نحك قكؿ الٌشاعر.. كقد تككف الكاؼ اسمنا .: قاؿ ابف الٌنٌحاس
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٌ  ثو كىًنعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًج جى  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىضي ثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى

ػػػػػػػػػػػػٍنيىـً    ػػػػػػػػػػػػالبىرًد المي ػػػػػػػػػػػػٍف كى ٍكفى عى (5)يىٍضػػػػػػػػػػػػحى
 

   
 مجيء الكاؼ في " كالبرد " اسـ كليس حرؼ.: الٌشاىد

ٍسػػػػػػػطىنىا ػػػػػػاًء يىٍجنىػػػػػػػبي كى  كىريٍحنىػػػػػػا ًبكػػػػػػػابف المى

تىٍرتىًقػػػػػي   ػػػػػكىرنا كى ػػػػػٍكبي ًفيػػػػػًو العىػػػػػٍيفي صي (6)تيصى
 

   
بف الماء " اسمنا كليس حرفناامجيء الكاؼ في " بك: الٌشاىد

(7). 
 (8): تنازع عامميف مختمفيف معمكالن كاحدنا: مسألة-7

ػا أك: -رحمػو الل  –قاؿ ابػف الٌنٌحػاس           ٍف طمبتػو مختمفػة فػاألكؿ إٌمػا أف يريػد مرفكعن  ،ال "كا 
ـٌ فاعمػو ،فإف كاف األكؿ يريد مرفكعنا فاعبلن  "إٌف إعمػاؿ الثٌػاني يػؤدم إٌمػا : كيقػكؿ ،أك مفعكالن لػـ يسػ

                                                 

 .548الٌتعميقة ( 1)
 .2/197، جمع اليكامع 4/100البيت ألبي حٌية الٌنميرم ينظر الخزانة ( 2)
 .291الٌتعميقة ( 3)
 .1/201مقرب ال( 4)
 .4/197.، كاليمع10/166ينظر الخزانة ك  117ديكانو ج كما في اجالبيت مف الٌرجز لمع( 5)
، كىػػػك مػػػف شػػػكاىد شػػػرح الجمػػػؿ البػػػف 107البيػػػت المػػػرئ القػػػيس مػػػف البحػػػر الطكيػػػؿ، ديػػػكاف امػػػرئ القػػػيس ( 6)

 .1/478عصفكر
 .300-299الٌتعميقة ( 7)
 .1/360كشرح الجمؿ البف عصفكر  4/2144كارتشاؼ الضرب  79نصاؼ في مسائؿ الخبلؼ اإل( 8)
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أك إلػى حػذؼ الفاعػؿ كمػا يقػكؿ الكسػائي  ،-رحمػو الل  –كما يقكؿ سػيبكيو  ،لئلضمار قبؿ الٌذكر
 ص مف ذلؾ.فأكجب إعماؿ األكؿ لمٌتخمٌ  ،ككٌؿ منيما غير جائز عند الفٌراء  -رحمو الل –

 : الٌنٌحاس بقكؿ الٌشاعركاستدٌؿ ابف 
تنػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كىمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػأٌف ميتيكنىيػػػػػػػػػػػػػػػػػاكى ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدٌماة كى  مي

ػػػٍذىىبً    ػػػرىل فىٍكقىيىػػػا كاٍستىٍشػػػعىرىٍت لىػػػٍكفى مي جى
(1)

 

   
 عمكؿ كاحد ىك "لكف".ماستشعرت" في  "ك" "جرل: ىماعامبلف  تنازع في ىذا البيت : الٌشاىد

لفٌراء يمنع إعماؿ الثٌاني كىك "استشعرت" كيكجب إعماؿ األكؿ كىك "جرل" كبذلؾ فيك ا
 "جرل". يرفع "لكف" بػ

كغيػػػره مػػػف الثٌقػػػات أنشػػػدكه  -رحمػػػو الل–"فػػػإٌف سػػػيبكيو : كىنػػػا يػػػرٌد ابػػػف الٌنٌحػػػاس عمػػػى الفػػػٌراء بقكلػػػو
"ىبؾ سممت لػؾ : نقكؿ لو األنٌ  ؛ه إياه برفع "لكف"دإنشا -رحمو الل –كال يفيد الفٌراء  ،بنصب "لكف"
فيػػػك  ،مػػا رككه سػػبيؿ إلػػى ردٌ كال  ،كقػػػد ركاىػػا الثٌقػػات ،فكيػػؼ تصػػنع بركايػػة الٌنصػػب ،ىػػذه الٌركايػػة
  .(2) محجكج بيذا

 مػع كجػكد  "بٌ ري "كفػي  ،فػي القسػـ"ا "إبقاء العرب الجر مع حػذؼ الحػرؼ كثيػرنا فػي : مسألة-8   
 (3): الكاك كالفاء كعدميما

ػػػذفت: قػػػاؿ ابػػػف الٌنٌحػػػاس         فالبػػػاب فييػػػا أف تنصػػػب مػػػا بعػػػدىا عمػػػى  ؛" حػػػركؼ الجػػػر إذا حي
كمػػا ذكػػره  ،كقػػد أبقػػت العػػرب الجػػر مػػع حػػذؼ الحػػرؼ كثيػػرنا "فػػي الل" فػػي القسػػـ ،إسػػقاط الخػػافض

 .(4)ٌب" مع كجكد الكاك كالفاء كعدميما"كفي "ري  ،-رحمو الل  –المصنؼ 
 : -رحمو الل  –كقد استدٌؿ ابف الٌنٌحاس بقكؿ الٌشاعر الٌذم أنشده سيبكيو 

قىٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػي طىمىًمػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  سػػػػػػػػػػػػػػػػػـً دىارو كى  رى

مىًمػػػػػػػػوً ًكػػػػػػػػٍدتي    يىػػػػػػػػاةى ًمػػػػػػػػٍف جى (5)أٍقًضػػػػػػػػي الحى
 

   
 ٌب" ككاىا.إبقاء جر رسـ مع حذؼ "ري : الٌشاىد

                                                 

 1/130شػػػرح الجمػػػؿ البػػػف عصػػػفكرك  32كم مػػػف البحػػػر الٌطكيػػػؿ، ينظػػػر ديكانػػػونػػػالبيػػػت لطفيػػػؿ بػػػف كعػػػب الغ( 1)
 1/87اإلنصاؼك 
 .391-390الٌتعميقة ( 2)
 .322 – 319ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 3)
 .304الٌتعميقة ( 4)
اإلنصػاؼ ك  10/20 الخزانػةكىػك مػف شػكاىد 105كمػا فػي ديكانػو البيت لجميؿ بف معمر، مػف البحػر المنسػرح( 5)

378. 
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 : أقكاؿ العرب: رابعػػنا
 (1): كي حرؼ جر: مسألة -1

حػػػرؼ جػػػر (كػػػي)ال تكػػػكف  ": كقػػػاؿ بعػػػض الكػػػكفييف: -رحمػػػو الل  –قػػػاؿ ابػػػف الٌنٌحػػػاس          
كحرؼ الجػر مػف  ،كألٌنيا مف عكامؿ األفعاؿ ،بدليؿ دخكؿ البٌلـ الٌتي ىي حرؼ جر عمييا ،أصبلن 

 ." كىذا العامؿ يضاد ،عكامؿ األسماء

ؼ تكػػكف تػػارة حػػرى  (كػػي)اعمػػـ أٌف ": بقكلػػو (كػػي)كػػاف ابػػف الٌنٌحػػاس قػػد بػػٌيف مسػػبقنا ماىيػػة          
فػػي "كػػي" ىنػػا  (2)"كيمػو" : ففػي قػػكؿ العػػرب جػػرٍّ  كأٌمػػا ككنيػا حػػرؼى  ،كتػػارة حرفنػػا ناصػبنا لمفعػػؿ ،جػرٍّ 

 ،كال تحػذؼ ألفيػا إاٌل مػع عامػؿ الجػر ،بدليؿ حذؼ ألػؼ مػا االسػتفيامية معيػا ،حرؼ جر ال غير
 .ة"فتعٌيف ككف كي جارٌ 

 حػػرؼ جػػر إٌنيػػا ال تكػػكف إالٌ  ": ا لػػـ نقػػؿألٌنػػ ؛ال دليػػؿ ليػػـ فيػػو ،إٌف الػػبٌلـ تػػدخؿ عمييػػا: أٌمػػا قػػكليـ
 .(3) " فيصير ما ذكركه

 : مجرل "كٌؿ" في التٌأكيدإجراء العرب بعض األلفاظ : مسألة -2

 .(4)"قٌضيـ بقضيضيـ": كتجرم العرب مجرل "كٌؿ" في التٌأكيد إلى قكلو: قكلو

 : تماـ الفقرة ىك: بدايةن 

كالٌسػػيؿ  ،كالٌظيػػر كالػػبطف ،اليػػد كالٌرجػػؿ كالػػٌزرع كالٌضػػرع ؛"كتجػػرم العػػرب مجػػرل "كػػٌؿ" فػػي التٌأكيػػد
 .(5) كالجبؿ كقٌضيـ بقضيضيـ"

ؿ فيػو اآلخػر د"في ىذا باب مف الفعػؿ يبػ: قاؿ سيبكيو: -رحمو الل  –ابف الٌنٌحاس قاؿ           
و مفعػػكؿ ألٌنػػ ؛كينصػػب بالفعػػؿ ،كيجػػرم عمػػى االسػػـ كمػػا يجػػرم "أجمعػػكف" عمػػى االسػػـ ،مػػف األكؿ

ف  ،كميطرنا الٌسػيؿي كالجبػؿي  ،كميطرنا سيمينا كجبمينا ،"ضيرب عبد الل ظيريه كبطنيو: فالبدؿ أف تقكؿ كا 

                                                 

 .455ٌنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ اإل( 1)
 .7/18ٌكشرح المفصؿ البف يعيش  3/6كتاب ال( 2)
 .428-437 الٌتعميقة( 3)
 .1/241مقرب ال( 4)
 .159-1/158كتاب الكينظر  1/241المقرب ( 5)
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ف شػػػئت نصػػػبت ػػػرب زيػػػد ظيػػػرىه كبطنىػػػو: فقمػػػت ،شػػػئت كػػػاف عمػػػى االسػػػـ بمنزلػػػة "أجمعػػػيف" كا   ،ضي
 ...(1)كالجبؿى  كميطرنا الٌسيؿى 

 ،كالٌضرعى  ميطرنا الٌزرعى : يـ يقكلكفأنٌ  –رحمو الل  –كزعـ الخميؿ : -رحمو الل  –ثـ قاؿ 
ف شئت رفعت عمى البدؿ  .(2)كعمى أف تصٌيره بمنزلة أجمعيف تأكيدنا ،كا 

كتابعنا لما قبمو  ،حاؿو  ىذا الباب يستعمؿ منصكبنا عمى كؿِّ : بقضيضيـ" ـ"قٌضي: .. كقكلو.
ف كاف معرفةن  ،فإٌف انتصابو  عمى الحاؿ ؛فإف استعممتو منصكبنا ،في كجكه اإلعراب قاؿ  كا 

فيككف بمنزلة المصدر المضاؼ  ،حاؿ ينصبو عمى كؿٌ  فٍ منيـ مى : -رحمو الل  –الٌسيرافي 
: أم ،" انقضاضيـ": كأٌنو قاؿ: -رحمو الل  –قاؿ سيبكيو  ،المجعكؿ في مكضع الحاؿ

ا ف جعمتو تابعنا ،انقضاضن بمنزلة  –رحمو الل –قاؿ سيبكيو  ،كاف تبعو عمى جية التٌأكيد ،كا 
 ،"القٌض "كىك مأخكذ مف  ،"يعني يتبع ما قبمو في اإلعراب كػ "كؿٌ  ،تجريو عمى الكجكه ،يـ""كمٌ 

ككما ذكره المصٌنؼ رحمو  –كتجمعكا  ،انقض عمى بعض: يـ أمككاف معنى قضٌ  ،الكسركىك 
 .(3) ىا ىنا لمتأكيد –الل 

 (4): "حكمؾ مسمطنا": المثؿ: خامسػنا
 .(5) جاء بو ابف الٌنٌحاس دليبلن عمى الحذؼ البٌلـز لمخبر

 : تخريجو ما سيمع عمى القدح في الٌشاىد (2

 : الٌشاىد عند ابف الٌنٌحاس كمف ىذه األشكاؿتعددت أشكاؿ القدح في 
 : الٌضركرة الٌشعرية -1

 (6): صؿالعطؼ عمى الٌضمير المرفكع المتٌ : مسألة .1

 (7): صؿ إلى آخره""كضمير الٌرفع المتٌ : قكلو 

                                                 

 .1/374كالكتاب  1/1954ارتشاؼ الضرب ( 1)
 .159 – 1/158الكتاب ( 2)
 .371-370الٌتعميقة ( 3)
 .1/275مجمع األمثاؿ ( 4)
 .174عميقة التٌ ( 5)
 .380ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 6)
 .1/233 المقٌرب( 7)
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صػؿ إاٌل " ال يجكز العطؼ عمى الٌضمير المرفػكع المتٌ : -رحمو الل –قاؿ ابف الٌنحاس            
 خبلفنا لمككفييف".-عندنا -األمريف الٌمذيف ذكرىما  حدبأ

  أك طكؿ يقكـ مقاـ التٌأكيد. ،إٌنو ال يعطؼ عميو إال بعد تأكيده بضمير رفع منفصؿ: كاألمراف ىما

استدٌؿ الككفيكف عمى جكاز العطػؼ عمػى الٌضػمير المرفػكع المٌتصػؿ مػف غيػر تككيػد أك           
 : بالبيتيففاصؿ 

 أىٍقبىمػػػػػػػػػػػػػػٍت كىزىٍىػػػػػػػػػػػػػػره تىيىػػػػػػػػػػػػػػادىلقيٍمػػػػػػػػػػػػػػتي إذىا 

ٍمػػػػػػػػػػػػػػبلى    كىًنعىػػػػػػػػػػػػػػاًج المػػػػػػػػػػػػػػبلى تىعىٌسػػػػػػػػػػػػػػففى رى
(1)

 

   
" : الٌشاىد "زىػر" عمػى  مػع الػٌتمٌكف مػف نصػب ،طفنػا عمػى الٌضػمير المسػٌكف فػي "أقبمػٍت"عرفع "زىػره

 أٌنو مفعكؿ معو.
ػػػػػػػػفىاىىًة رىٍأيِّػػػػػػػػوً  ٍيطػػػػػػػػؿي ًمػػػػػػػػٍف سى ػػػػػػػػا األيخى  كىرىجى

ـٍ يىكيػػػػػػػػػػػػٍف كىأىب  لىػػػػػػػػػػػػوي    ػػػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػػػ (2)ًليىنىػػػػػػػػػػػػاالى مى
 

   
" بالعطؼ عمى الٌضمير في "يكف": الٌشاىد  مع مقدرتو أف ينصبو عمى أٌنو مفعكؿ معو. ،رفع "أب 

"كأٌمػػػا البيتػػػاف : أٌمػػػا رٌد ابػػػف الٌنٌحػػػاس عمػػػى استشػػػياد الكػػػكفييف بػػػالبيتيف فيػػػك قكلػػػو                
 .(3)فضركرة ال يعتٌد بيما "

 (4): "كي"جكاز ظيكر "أٍف" بعد : مسألة .2

"كال التفػػات إلػػى قػػكؿ بعػػض الكػػكفييف بجػػكاز ظيػػكر "أٍف" : -رحمػػو الل –قػػاؿ ابػػف الٌنحػػاس        
 أٍف تكرمني" كأٌف "أٍف" ىنا تككيد لػ "كي"." جئتؾ لكي : نحك ،كي" في مثؿ ىذابعد "

 : استدٌؿ الككفيكف بالٌدليؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي أىٍف تىًطيػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ًبًقٍربىتًػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ًلكى  أىرىٍدت ي

ػػػػػػػػػػػػػػػػن ا ًببىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػدىاءى بىٍمقىػػػػػػػػػػػػػػػػعً    ٍكتييىػػػػػػػػػػػػػػػػا شى فىتىرى
(5)

 

   
 إظيار "أٍف" بعد "كي" فيذا يعطي اإلذف بالجكاز.: الٌشاىد

"كالجػكاب عػف البيػت الػٌذم استشػيد بػو : أٌما رٌد ابف الٌنٌحاس عمى ىذا الٌشاىد فقد كػاف            
أك يكػكف جعػػؿ "أٍف" بػػدالن  ،كلػك عيػػرؼ لجػػاز أف يكػكف مػػف ضػركرة الٌشػػعر ،أٌنػو غيػػر معػركؼ قائمػػو

                                                 

 اإلنصاؼك  2/397 ، كىك مف شكاىد الكتاب76كما في ديكانو  البيت لعمر بف أبي ربيعة مف البحر الخفيؼ( 1)
475. 

 .381اإلنصاؼك  1/57: الكامؿ، ينظر ديكانوالبيت لجرير بف عطية مف البحر ( 2)
 .352الٌتعميقة ( 3)
 .4/1646ك ارتشاؼ الضرب 466ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 4)
 .ببل نسبة 1/238 المقٌربك  4/296 ىذا البيت مف البحر الطكيؿ، كمف شكاىد ىمع اليكامع( 5)
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كمػػا فػػي قكلػػو  ،أك تكػػكف زائػػدة ،كلػػيس فػػي المثػػاؿ المػػذككر "مػػا" فتكػػكف "أٍف" بػػدالن منيػػا ،مػػف "مػػا"
ػػػاءى اٍلبىًشػػػيري : تعػػػالى ػػػا أىف جى ﴿ فىمىم 

 ىػػػذا مػػػع ككنػػػو مػػػف الٌشػػػذكذ بمكػػػافو  ،كليسػػػت ناصػػػبة لمفعػػػؿ (1)
 .(2)مكيف
 (3): الٌتعجب مف األلكاف: مسألة .1

 : يعني قكؿ طرفة: "فأنت أبيضيـ": في الٌشعر (4): كقكلو
 إذا الٌرجػػػػػػػػػػػػػاؿ شػػػػػػػػػػػػػتكا كاشػػػػػػػػػػػػػتٌد أكميػػػػػػػػػػػػػـ

(5)فأنػػػػػػػػػػػػت أبيضػػػػػػػػػػػػيـ سػػػػػػػػػػػػرباؿ طبػػػػػػػػػػػػاخ  
 

   
 كما جاز في "أفعؿ" جاز في "ما أفعؿ". ،باستعمؿ لفظ "أبيضيـ" في الٌتعحٌ : الٌشاىد

 .(6)عنو أٌنو ضركرة –رحمو الل  –أجاب المصنؼ 
 (7): "الٌميـٌ"أصؿ الميـ في : مسألة .2

 (8): الٌميـٌ : كقكلو

فػذىب البصػريكف إلػى  ،"اختمػؼ الٌنحػاة فػي المػيـ منػو: -رحمػو الل  –قػاؿ ابػف الٌنٌحػاس           
كلػػذلؾ أتينػػا بيػػا  ،فحػػذفنا "يػػا" كعٌكضػػنا عنيػػا "المػػيـ" ،أٌنيػػا عػػكض مػػف "يػػا" إذ كػػاف أصػػمو "يػػا الل"

ػػا عػػف حػػرفيفدة لٌمػػمشػػدٌ  عػػدـ الجمػػع بينيمػػا فػػي اختيػػار : عمػػى أٌنيػػا عػػكض كالػػٌدليؿ ،ا كانػػت عكضن
 الكبلـ.

ػا: كقاؿ الككفيكف         كػاف  ،المػيـ مػف "أمٌنػا بخيػر": -رحمػو الل  –كقػاؿ الفػٌراء  ،"ليسػت عكضن
  .كحذفنا الباقي ،فأبقينا اسـ الل تعالى كالميـ ،"يا الل أمٌنا بخير": أصمو

                                                 

 .96ية آسكرة يكسؼ، ( 1)
 .427عميقة الت( 2)
كارتشػػاؼ  1/590كشػرح الجمػؿ البػف عصػفكر  126 – 125 – 124ينظػر اإلنصػاؼ فػي مسػائؿ الخػبلؼ ( 3)

 .2/162كالمساعد البف عقيؿ  2083 – 4/2082الضرب 
  .1/73المقرب ( 4)
كشرح الجمؿ البػف 124، كىك مف شكاىد اإلنصاؼ23البيت لطرفة بف العبد مف البحر البسيط كما في ديكانو( 5)

 .1/590عصفكر
 .123 – 122التعميقة ( 6)
 .2/16كشرح المفصؿ البف يعيش  204 – 1/203ينظر معاني القرآف لمفراء ( 7)
 .1/183مقرب ال( 8)
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ػػا عػػف "يػػا" الٌنػػداء بػػالجمع بينيمػػا فػػي قػػكؿ  اسػػتدٌؿ الككفيػػكف عمػػى أٌف "المػػيـ"         ليسػػت عكضن
 : الٌشاعر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىثى أىلىمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى  إٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إذىا مى

ـٌ يىػػػػػػػػػػػػػػا الٌمييٌمػػػػػػػػػػػػػػا   أىقيػػػػػػػػػػػػػػكؿي يىػػػػػػػػػػػػػػا الٌمييػػػػػػػػػػػػػػ
(1)

 

   
" كىػذا دليػؿه الجمع بيف "يػا" الٌنػداء كالمػيـ  فػي "الٌميػ: الٌشاىد "المػيـ" ليسػت  فٌ أعنػد الكػكفييف عمػى  ـٌ

ا عف "يا" الٌنداء بحسب رأم البصرييف  .عكضن

ىذه ضركرة : "كالجكاب عف ذلؾ بأفٌ : ابف الٌنٌحاس عمى استدالليـ بالبيت فقد قاؿ أٌما ردٌ 
 كال حجة فيو". ،شعر

 ،ال دليؿ عمييا ،كىذا الٌذم ذكره دعكل": كرٌده عٌما قالو الفٌراء في أصؿ "الميـ" في "الٌميـٌ"
  .(2)يصار إلييا"فبل 

 : الٌشػػذكذ

 : كمثاؿ ذلؾ: القراءات-1

 (3): ـ"إدغاـ " الرٌاء " في مقاربيا " الاٌل : مسألة .1

 .(4)ٌراء " فبل تدغـ في شيءكأٌما " ال: قكلو

ك  ـٍ  إدغاميا في " البٌل  يكقد حي يىٍغًفٍر لىكي   أٌف ذلؾ شاذنا.إالٌ  (5) ـ " نحك ﴿ كى

دغاميا في  ،رالٌراء حرؼ مكرٌ : ألفٌ  ؛الٌراء ال تدغـ في شيءو أٌف : ككاف رأم ابف الٌنٌحاس كا 
 .(6) غيرىا يذىب ما فييا مف الٌتكرار فبل يجكز

 .(7): إاٌل أٌف ذلؾ شاٌذا: قكلو

                                                 

كأمٌيػة بػف ؟أبػي الٌصػمت، ، كقد نسػبا ألكثػر مػف قائػؿ كىمػا: أبػي خػراش اليػذلي –البيتاف مف الٌرجز المشطكر ( 1)
 .345 اإلنصاؼك  2/295 كىما مف شكاىد: الخزاف

 .نفس المصدر كنفس الصفحة( 2)
لٌتعميقة كا 4/267كالمساعد البف عقيؿ  725 – 2/724كالممتع في التصريؼ  425ينظر اإلدغاـ لمسيرافي ( 3)

570. 
 .2/14المقرب ( 4)
 .31سكرة آؿ عمراف، آية ( 5)
 .570ميقة الٌتع( 6)
 .2/14المقرب ( 7)
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كمف  –رحمو الل  –ـ في نظائره كىي ركاية أبي عمرك يعني في القياس ال الٌسماع كما تقدٌ 
لشذكذ قراءة أبي عمرك ال سماعنا ىذه المسألة قياسنا  –رحمو الل  –ىنا نفيـ رفض ابف الٌنٌحاس 

 . (1)بف العبلء كذلؾ لذىاب ما في الٌراء مف تكرار
 : كمثاؿ ذلؾ: أقكاؿ العرب -2

 (2): أفعؿ الٌتعجب بيف االسمية كالفعمية: مسألة .1

إلػػػػى أف  –رحميػػػػـ الل  –كذىػػػػب الككفيػػػػكف  ...": -رحمػػػػو الل  –قػػػػاؿ ابػػػػف الٌنٌحػػػػاس             
 : تيا"أفعؿ" ىنا "اسـ" ككاف استدالؿ الككفييف عمى اسمي

كالٌتصغير مف خصائص  ،"ما أحيسف زيدنا" أم بتصغير لفظ "ما أحسف": بقكؿ العرب -1
 األسماء.

 ألٌف الٌتٌصرؼ مف خصائص األفعاؿ. ؛ؼرٌ فعبلن لتصكلك كاف  ،ؼرٌ أٌنو جامد ال يتصك  -2

 : ابف الٌنٌحاس عمى استدالليـ فيك أٌما ردٌ 

فيػك لػـ : كعػدـ تصػٌرفو محتمػؿ الٌتخػريج ،ألٌف قػكليـ بتصػغيره ؛ما ذكركه ال دليؿ ليػـ فيػو         
 ؼ.رٌ تصياألسماء حيف لـ بؿ لشبيو ب ،لككنو اسمناليس ر ييصغٌ 

كىك زيادة الكصؼ كالٌداللة  ،ف ما ليس لو في األصؿفعؿ الٌتعٌجب تضمٌ  ألفٌ  ؛ؼرٌ و لـ يتصكما أنٌ 
 نع الٌتصٌرؼ ألجؿ ىذا.فمي  ؛عمى بقاء الكصؼ إلى الحاؿ

"مػا أحسػنني" : أفعؿ الٌتعٌجب فعبلن بقكؿ العػرب كرأيو بأفٌ  ،كما أٌف ابف الٌنٌحاس قٌكل مكقفو        
  عمى الفعؿ.ال تدخؿ إالٌ  كنكف الكقاية ؛حيث دخمت نكف الكقاية عميو

 متفػػػت إلييػػػا فيػػػي حكايػػػةه ال يي : يػػػا"مػػػا أحسػػػني" بحػػػذؼ نػػػكف الكقايػػػة بأنٌ : مقكلػػػة بعػػػض العػػػرب كردٌ 
  .(3)شاذة

 

 

                                                 

أبػػك بكػػر بػػف مجاىػػد عػػف أبػػي عمػػرك بػػف العػػبلء أنػػو كػػاف ، كقػػاؿ أبػػك سػػعيد السػػيرافي: " كحكػػى 570ميقػػة الٌتع( 1)
 .424يدغـ الراء في البلـ ساكنة كانت الراء أـ متحركة " كينظر اإلدغاـ 

 .4/2065الضرب  4كارتشاؼ  105ينظر إلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 2)
 .126 – 125ميقة الٌتع( 3)
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سقاطيا مع المؤنثإلحاؽ عالمة التٌ : مسألة .2  : أنيث كا 

سقاطيا: كقكلو ذا كاف مؤنثنا جاز إلحاؽ عبلمة التٌأنيث كا   (1): "كا 

كجػب  ؛كلػـ يفصػؿ بينػو كبػيف الفاعػؿ ،ىذا إذا كاف الفاعؿ مظيرنا مؤنثنا حقيقينػاإٌنما : القاعدة      
 ،شػاٌذة  في حكايػةو كال يجكز ترؾ العبلمة إالٌ  ،"قالت ىند": نحك ،اإلتياف  بعبلمة التٌأنيث في الفعؿ

  .(2)"قاؿ فبلنة": عف بعض العرب –رحمو الل  –ركل سيبكيو 
 : كالحرفية"حاشا" بيف الفعمية : مسألة -3

  (3): إال الٌنصب بػ "حاشا" قميؿ: قكلو

يػا أنٌ : رحميمػا الل –فؽ عمى حرفيتو كاختمؼ فػي فعميتػو "حاشػا" فػرأل المبػرد كالمػازني مما اتٌ 
" : عػػف بعػػض العػػرب –رحميمػػا الل -كحكػػى المػػازني كأبػػك عمػػرك الٌشػػيباني ،يجػػكز أف تكػػكف فعػػبلن 

 –"كأبػا األصػبع" كرأم سػيبكيو : كمكري  ،الٌشػيطاف كأبػي األصػبع"الٌميـٌ اغفر لي كلمف يسػمع حاشػا 
إذ لػػػـ  ،كلػػػـ يعتػػػد بيػػػا ،كمػػػا خػػػالؼ شػػػاذ عنػػػده ،ال يكػػػكف إال حػػػرؼ جػػػر"حاشػػػا "أٌف  –رحمػػػو الل 

صػمت بيػا "مػا" المصػدرية كمػا كصػمت بأٌف "حاشا" لك كانت فعػبلن لك  ومذىبكقٌكل سيبكيو  ،يسمعيا
ػػػا لػػك كانػػػت ،"عػػػدا كخػػبل " بػػػ : مػػػا تقػػػكؿفعػػبلن لبلزمتيػػػا نػػػكف الكقايػػة مػػػع يػػاء المػػػتكمـ كأنػػت إنٌ  كأيضن

 .(4) "حاشى ": بالٌنكف كفيو لغة أخرل "حاشاني": حاشام كال تقكؿ
 : الٌشاىد مجيكؿ القائؿ أك الٌناقؿ -4

 (5): دخكؿ الـ الٌتككيد في خبر "لكٌف": مسألة .1

 –فػػذىب البصػػريكف  ،الٌنحػػاة فػػي "لكػػٌف""... كاختمػػؼ : -رحمػػو الل –قػػاؿ ابػػف الٌنحػػاس            
إلػػى جػػكاز دخػػكؿ  -رحميػػـ الل –كذىػػب الككفيػػكف  ،إلػػى امتنػػاع دخػػكؿ الػػبٌلـ معيػػا –رحميػػـ الل 

 البٌلـ معيا... ".

 

 
                                                 

 .1/67مقرب ال( 1)
 .2/38كالكتاب  117التعميقة ( 2)
 .1/166مقرب ال( 3)
 .2/349كينظر الكتاب  264الٌتعميقة ( 4)
 .466-1/465كمعاني القرآف لمفراء  171ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 5)
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 : استدٌؿ الككفيكف بشطر البيت

 (1)يػػػػػدمً عى ػػػػيا لى بِّ حي  فٍ ي مً نً ن  كً لى ..........                كى ..........................

 دخكؿ "البٌلـ" مع "لكٌف" ألٌف معناىا "إٌف".: الٌشاىد

كلػػـ  ،" فػبل ييعػػرؼ قائمػو كال أٌكلػو: قكلػوابػف الٌنٌحػاس عمػػى اسػتدالليـ بيػذا الٌشػػاىد  أٌمػا ردٌ           
ػػػزم إلػػػى مشػػػيكرو  ،كلػػػـ ينشػػػده أحػػػده مٌمػػػف ييكثػػػؽ بػػػو فػػػي الٌمغػػػة ،يػػػذكر منػػػو إاٌل ىػػػذا بالٌضػػػبط  كال عي

 ."كفي ذلؾ ما فيو ،كاإلتقاف

ـٌ إٌننا لك صححناه ميػد" إٌننػي مػف حبِّيػا لع "كلكػفٍ : حتمؿ أف يكػكف أصػٌموألٌنو يي  ؛ال حجة ليـ فيو ،ث
فمػـ تػدخؿ الػبٌلـ حينئػذو إاٌل مػع "إٌف" ال مػع  ،فصػار الٌمفػظ "كلكٌننػي" ،يػاؼ الٌنكنات لكثرة اجتماعخفٌ ف

 . (2)"لكٌف"
 (3): جكاز ظيكر "أٍف" بعد "كي": مسألة .2

 : كا عمى جكاز ظيكر "أٍف" بعد كي بالبيتالككفييف استدلٌ  ا ىنا أفٌ نكما ييمٌ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي أىٍف تىًطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى ًبًقٍربىتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  أىرىٍدتي ًلكى

ػػػػػػػػػػػػػػػػن ا ًببىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػدىاءى بىٍمقىػػػػػػػػػػػػػػػػع   ٍكتييىػػػػػػػػػػػػػػػػا شى فىتىرى
(4)

 

   
 غيػر: " كالجكاب عف البيت الٌذم استشيد بو أٌنػو: كقد كاف جكاب ابف الٌنٌحاس عف ىذا االستدالؿ

 : .(5)معركؼ قائمو"

                                                 

يمكمػكنني فػي حػبِّ "كىك مف البحر الٌطكيؿ، يػكرد الٌنحػاة غالبنػا أٌف صػدره: ، ىذا شطر مف بيت مجيكؿ القائؿ( 1)
 .2/176ىمع اليكامعك 1/430الجمؿ البف عصفكرشرح ك  ينظر اإلنصاؼ"، ليمى عكاذلي

 .219الٌتعميقة ( 2)
 .466ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 3)
 ببل نسبة  580ك اإلنصاؼ 7/19البيت مف البحر الطكيؿ كىك مف شكاىد شرح المفصؿ ( 4)
 .427الٌتعميقة، ص ( 5)
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 : ال دليؿ في الٌشاىد

 : أقكاؿ العرب

 : دخكؿ الفاء في خبر المبتدأ: مسألة .1

 (1): " كيجكز دخكؿ الفاء في الخبر إلى أخر الباب ": كقكلو

 ،ف معنػػػى الٌشػػػرطألٌف المبتػػػدأ إذ ذاؾ يتضػػػمٌ  ؛مػػػا اشػػػترط فػػػي دخػػػكؿ الفػػػاء ىػػػذه الٌشػػػركط إنٌ        
مػف ىػذه الٌشػركط لػـ يجػز  ئان فإف فقد شػي ،تدخؿ في جكاب الٌشرط خبره كماكيجكز دخكؿ الفاء في 
أك  ، عاطفػةال تكػكف إالٌ  –رحمػو الل  –ألٌف الفاء عند سػيبكيو ؛  -حينئذو  –دخكؿ الفاء في الخبر 

ػ –رحمػو الل  –كمػا أجػاز األخفػش  ،كػكف زائػدةتكال  ،جكاب شػرط كاسػتدٌؿ بػو مػف قػكؿ  ،تبعػو فٍ كمى
 : فكجد" كقكؿ الٌشاعر"زيد : العرب

في فىػػػػػػػػػػػػػػػاٍنًكٍح فىتىػػػػػػػػػػػػػػػاتىييـٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػٍكالى قىاًئمىػػػػػػػػػػػػػػػةو خى  كى

ػػػػػػػػا ًىيىػػػػػػػػا   ٍمػػػػػػػػٌك كىمى ٌيػػػػػػػػيًف خى ػػػػػػػػةى الحى كمى كىأىٍكري
(2)

 

   
  .عمى رأم األخفش ،"فانكح" جكاز دخكؿ الفاء زائدة في الخبر: الٌشاىد

يككف "زيد" ك"خػكالف" الحتماؿ أف  ؛مف ذلؾ ال دليؿ في شيءو ": رٌد ابف الٌنٌحاس بقكلوك            
 .(3) " زائدةال ،كالفاء حينئذو عاطفة جممة عمى جممة ،خبرم مبتدأيف محذكفيف

 (4): العطؼ عمى معمكلي عامميف مختمفيف .2

 ،اعمػـ أٌف مسػألة العطػؼ عمػى عػامميف كالٌصػكرة التٌػي مثٌػؿ بيػا كغيرىػا": قاؿ ابف الٌنٌحاس        
ػػػ –رحمػػػو الل  –فػػػذىب سػػػيبكيو  ،اختمػػػؼ الٌنحػػػاة فييػػػا تبعػػػو إلػػػى امتنػػػاع جػػػكاز العطػػػؼ عمػػػى  فٍ كمى

 ،كتابعػو جماعػة مػف الكػكفييف كغيػرىـ إلػى جػكازه ،–رحمػو الل  –كذىػب األخفػش  ،عامميف مطمقنػا
ا فػػي سػػكاء كػػاف المجػػركر متقػػدٌ  ،بشػػرط أف يكػػكف المجػػركر فػػي المعطػػكؼ بػػو متقػػٌدمنا عمػػى غيػػره من

 ار كالحجرة عمرك ".زيد في الدٌ : نحك ،رالمعطكؼ عميو أك متأخٌ 

مػرة ت"مػا كػٌؿ سػكداء : بالمثػؿ المشػيكر ة الككفييف عمى الجكاز كػاف اسػتدالليـكمف ضمف أدلٌ      
 .(5)كال بيضاء شحمة"

                                                 

 .1/86مقرب ال( 1)
 .8/95كشرح المفصؿ  1/139 حر الٌطكيؿ، الكتابلـ أعثر عمى قائؿ ىذا البيت، كىك مف الب( 2)
 .180 – 179التعميقة ( 3)
 .380ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 4)
 . 1/65كالكتاب  4/195المقتضب ( 5)
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"شػػحمة" منصػػكب بػػػالعطؼ ك ٌؿ""بيضػػاء" معطكفػػة عمى"سػػكداء"المجركرة بػػػ "كػػ: قػػاؿ ابػػف الٌنٌحػػاس
 مرة" المنصكب بػ "ما".تعمى "

 .(1)استشيدكا بو مف القرآف كالٌشعر كالمثؿ ال دليؿ ليـ في ذلؾكما : كقكلو

 :  ال التفات لمٌشاىد -5

 (2): إظيار"أٍف" بعد كي: مسألة

كال التفػػات إلػػى قػػكؿ بعػػض الكػػكفييف بجػػكاز ظيػػكر "أف" : -رحمػػو الل  –قػػاؿ ابػػف الٌنٌحػػاس        
 : ألٌنا نقكؿ؛ .ىنا تككيد لػ "كي"كأٌف "أٍف"  ،نحك "جئتؾ لكي أٍف تكرمني" ،بعد "كي" في مثؿ ىذا

لما تؤدم إليو  ،ككبلىما ممتنع ،"لكي أٍف تخرج" مف أف تككف بمعنى البٌلـ: إذا قمت"كي "ال تخمك 
كألٌف نصب الفعؿ حينئػذو إٌمػا أف يكػكف بػػ "أٍف" أك  ،كذلؾ غير جائز ،مف تكالي حرفيف لمعنى كاحد

لمػػا يمػػـز مػػف الفصػػؿ بػػيف العامػػؿ  ،"الػػبلـ" أك بػػػ "كػػي" ال جػػائز أف يكػػكف بػػػ ،بػػػ "كػػي" أك بػػػ "الػػبٌلـ"
لػى بػػأف ال فعكامػؿ األفعػػاؿ مػع ضػػعفيا أكٍ  ،كذلػؾ ممتنػػع فػي عكامػػؿ األسػماء مػػع قكتيػا ،كالمعمػكؿ

كال   ،قبمػػو"مػػا "لمػػا تػػؤدم مػػف إبطػػاؿ عمػػؿ : كال جػػائز أف يكػػكف الٌنصػػب بػػػ "أف" ،يجػػكز ذلػػؾ فييػػا
"كػػي" كمػػا بعػػدىا فػػي ك بػػػ "كػػي" الفعػػؿ منصػػكبه : ألٌنػػا نقػػكؿ ؛يمزمنػػا مثػػؿ ذلػػؾ إذا قمنػػا "لكػػي تخػػرج"

 .(3)كليس ىنا إلغاء عامؿ أصبلن  ،مكضع جر بػ "البلـ"
 : ما ذكركه ليس بشيء -6

 (4): تعييف الخبر في نحك"ضربني زيدنا قائمنا": مسألة

رحميػـ الل  –ؿ الكسػائي كىشػاـ كالفػٌراء كابػف كيسػاف اكقػ: -رحمػو الل  –قاؿ ابػف الٌنٌحػاس        
 : بينيـ في ذلؾ " عمى خبلؼو  هة مسدٌ ال سادٌ  ،"إٌف الحاؿ بنفسيا ىي الخبر: -أجمعيف 

" إٌف الحاؿ إذا كقعت خبرنا لممصدر كاف فييا : فقاؿ الكسائي كىشاـ كمىٍف أخذ بمذىبيما .1
  .كاآلخر مف المصدر... ،أحدىما مف صاحب الحاؿ ،ذكراف مرفكعاف

                                                 

 .359-356التعميقة ( 1)
 .466نصاؼ في مسائؿ الخبلؼ اإل( 2)
 .428-427الٌتعميقة ( 3)
 .1/213كالمساعد  3/300ذييؿ كالتكميؿ التٌ ( 4)
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فبل ضمير فييا مف  ،أٌف الحاؿ إذا كقعت خبرنا لممصدر: بقكلو فزعمكاأٌما الفٌراء كمىٍف أخذ  .2
 ...كتعرييا مف ضمير المصدر ،المصدر لجريانيا عمى صاحبيا في إفراده كتثنيتو كجمعو

(1).  

 شبييا بالٌظرؼ.إٌنما أغنت الحاؿ عف الخبر ل: فقاؿ –رحمو الل  –أٌما ابف كيساف  .3

تقديره "إذ كاف : فذىب البصريكف ،اختمفكا في كيفية تقدير مكانوكالٌذيف قالكا بتقدير خبر 
ا" ذا كاف قائمنا" إف أردت المستقبؿ ،إف أردت الماضي ،قائمن  .(2) ..."كا 

ا ".: تقديره: رحمو الل –كقاؿ األخفش  .4  "ضربي زيدنا ضربو قائمن

ا ثابته : كالتٌقدير ،بعد قائـ: كقاؿ بعض الٌناس تقديره .5 أك أشبو  أك مكجكده  ضربي زيدنا قائمن
 ذلؾ".

 : ابف الٌنٌحاس كالتٌالي ردٌ  

ػا" لػـ يكػف : قاؿ الككفيكف          ا" في قكلنا "ضربي زيػدنا قائمن "إٌف الحاؿ ىي الخبر" أم أٌف "قائمن
فممػا كػاف خػبلؼ المبتػدأ انتصػب  ،عيف المبتدأ أال نػرل أٌف "القػائـ" ىػك "زينػدا" أك "أنػا" ال "الٌضػرب"

 .(3) يف يكجب الٌنصبألٌف الخبلؼ عند الككفي ؛ى الخبلؼعم

كقػػػد أبطػػػؿ ابػػػف الٌنٌحػػػاس ىػػػذا : "المشػػػابية بػػػيف الظٌػػػرؼ كالحػػػاؿ": ه عمػػػى ابػػػف كيسػػػافدٌ كر         
 : المذىب بقكلو

 ،"ضػػربي زيػػدنا فػػي حػػاؿ قيػػاـ": الحػػاؿ بػػالٌظرؼ فكأٌنػػو قػػاؿ –رحمػػو الل  –ا تشػػبيو ابػػف كيسػػاف "كأٌمػػ
ػا": ة أف تقػكؿجثػذلػؾ ليػذا التٌقػدير لجػاز مػع الو لػك جػاز ألنٌ ؛ فميس بشيءو  : ألٌنػو بمعنػى ؛"زيػده قائمن

 كحيث لـ يجز ذلؾ دٌؿ عمى فساد ما ذكره. ،"زيده في حاؿ قياـ"

ػا: "إٌنػو منصػكب عمػى الخػبلؼ" : أٌما قػكليـ       ألٌف الخػبلؼ لػك كػاف عػامبلن يعمػؿ  ؛فقػاس أيضن
ػا لكػٍف قاعػده" برفػع "قاعػد" عمػى الجػكاز؛"لػيس زيػػده : كنحػف نػرل العػرب تقػكؿ ،حيػث كيجػد "مػػا ك قائمن

فبػاف فسػاد مػا  ؛زيده قائمنا لكف قاعده" أك "بػؿ قاعػده" فترفعػو عمػى الكجػكب مػع ككنػو مخالفنػا لمػا قبمػو

                                                 

 .162الٌتعميقة ( 1)
 .163الٌتعميقة، ص ( 2)
 .163-162الٌتعميقة، ص ( 3)
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فػبل حاجػة إلػى  ،كفساد الٌنصب عمى الخبلؼ مذككر فػي مكضػعو مػف الٌنحػك بأحسػف بيػاف ،ذكركه
   .(1) اإلطالة فيو"

" أك مكجػكده  "ثابػته : ذكؼ تقػديرهكىك أٌف الخبر محػ ؛المذىب المركم عف الككفييف آخرناكأٌما        
ا رٌدهف جاز أف تيقٌدر  "ثابته "فإٌنو كما تقديره  ،عميو كما تقٌدـ تقدير ما ليس في الٌمفظ دليؿه  أفٌ ب ؛أيضن

ا  كما أشبو ذلؾ. "معدكـه "ك "منفيه ": أيضن

ػػا" محػػذكؼ: أٌف الخبػػر فػػي نحػػك قكلنػػا: ككػػاف اختيػػار ابػػف الٌنٌحػػاس ىػػك         ،"ضػػربي زيػػدنا قائمن
ا" معمكؿ لمخبر ،""ضربي زيدنا حاصؿه إذا كاف قائمنا: كالتٌقدير ،كيقٌدر قبؿ الحاؿ  . فػ "قائمن

 ،أٌف اعتقاد الحاؿ معمكلة لمخبر يجعؿ المحذكؼ بعض الخبر: كحجة ابف الٌنٌحاس في ذلؾ      
  .(2) لى مف حذؼ الخبركىك أكٍ 

 : القدح في الٌشاىد مف خالؿ تكجيو إعرابو -7

 (3): تقديـ الٌتمييز عمى عاممو المتٌصرؼ: مسألة       

يػز عمػى يقد رٌد عمى الكػكفييف  المجيػزيف لتقػديـ الٌتم –رحمو الل  –كما ييمٌنا ىنا أف ابف الٌنٌحاس 
 : كالتٌاليعاممو المتٌصرؼ بتكجيو إعراب الٌشاىد بمنحى آخر غير الٌذم ذىبكا إليو 

 : الٌشاىد ىك
ًبيبىيىػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػٍممىى بًػػػػػػػػػػػػػالًفرىاًؽ حى ػػػػػػػػػػػػػري سى  أىتىٍيجي

ػػػػػػػػػا بًػػػػػػػػػالًفرىاًؽ تىًطيػػػػػػػػػبي    ػػػػػػػػػافى نىٍفسن ػػػػػػػػػا كى مى كى
(4)

 

   
 فينا جعؿ الككفيكف "نفسنا" تمييز متقدـ عمى عاممو المتٌصرؼ "تطيب".

 كما كاف الٌشأف تطيب سممى نفسنا.: كتقدير الكبلـ

كبػذلؾ  ،كالٌضػمير فػي "كػاف" عائػد عمػى "حبيبيػا" ،إٌف "نفسنا" خبر "كػاف": ابف الٌنٌحاس فكاف أٌما ردٌ 
 .(5)"نفسنا" ليست تمييز

 
                                                 

 .165الٌتعميقة، ص ( 1)
كىمػػػػػع اليكامػػػػػع  1/211كالمسػػػػػاعد البػػػػػف عقيػػػػػؿ  3/1093كينظػػػػػر ارتشػػػػػاؼ الضػػػػػرب  166الٌتعميقػػػػػة، ص ( 2)
1/340. 
 .2/66ساعد البف عقيؿ مالك  2/74كشرح المفصؿ البف يعيش  221ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 3)
 .2/74كشرح المفصؿ  4/71ألعشى ىمداف كىك مف البحر الطكيؿ كمف شكاىد ىمع اليكامع  البيت( 4)
 .260-259الٌتعميقة، ص ( 5)
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 المبحث الثٌاني
 القيػػاس

 .(1)المقدار: كالمقياس ،و إذا قٌدره عمى مثالوسمف قاس الشيء كيقي: لغةن : القياس
ا: القيػػاس ػػا قػػكؿ سػػيبكيو: اصػػطالحن لػػـ تكػػف العػػرب المكثػػكؽ "كلػػك أٌف ىػػذا القيػػاس : كمػػف ذلػػؾ أيضن

 .(2) لـ ييمتفت إليو ،بعربيتيا تقكلو

 .(3)حمؿ غير المنقكؿ عمى المنقكؿ إذا كاف في معناه   -

  (4)يء بجامعيء بالشٌ كىك اعتبار الشٌ  -

جراء حكـ األصؿ عمى الفرع  ،ةو بعمٌ  عمى أصؿو  كىك حمؿ فرعو  -   .(5)كا 

 .(6)ككذلؾ ىك عمـ بمقاييس مستنبطة مف استقراء كبلـ العرب  -

محاكػػاة العػػرب فػػي طػػرائقيـ الٌمغكيػػة كحمػػؿ كبلمنػػا عمػػى كبلميػػـ فػػي صػػكغ أصػػكؿ : كأخيػػرا ىػػك -
دغػػاـ ،كترتيػػب الكممػػات ،كضػػبط الحػػركؼ ،كفركعيػػا ،المػػادة بػػداؿ كا   ،كمػػا يتبػػع ذلػػؾ مػػف إعػػبلؿ كا 

 .(7)كحذؼ كزيادة 

كبيػػػرة عنػػػد  كلػػػو أىميػػػةه  ،الثٌػػػاني مػػػف األصػػػكؿ الٌنحكيػػػة بعػػػد الٌسػػػماعكالقيػػػاس ىػػػك األصػػػؿ 
كقػد جعمػو الٌنحػاة "أصػبلن كمحػكرنا يخضػعكف  ،العمماء كالٌنحاة كتقكـ عمػى القيػاس معظػـ أدلػة الٌنحػك

كمعيارنا متداكالن منذ نشأة الٌنحك" ،لو كبلـ العرب
 (8). 

ا قكؿ سيبكيو لـ ييمتفت  ،تكف العرب المكثكؽ بعربيتيا تقكلو"كلك أٌف ىذا القياس لـ : كمف ذلؾ أيضن
 .(9) إليو

                                                 

 مادة "قيس".  6/186لساف العرب ( 1)
 .2/20الكتاب( 2)
 .59االقتراح ( 3)
 .93 لمع األدلة( 4)
 .93 لمع األدلة( 5)
 .70االقتراح ( 6)
 .22 المغة كالنحك بيف القديـ كالحديث( 7)
 .137 القياس في النحك العربي: نشأتو كتطكره( 8)
 .2/20الكتاب( 9)
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" اعمػـ أٌف إنكػار القيػاس : فػي الٌمغػة كالٌنحػك فقػد قػاؿ ابػف األنبػارم يه كىك كذلؾ ركفه أساسػ
الٌنحػػك عمػػـ مسػػتخرج بالمقػػاييس : كليػػذا قيػػؿ فػػي حػػده ،ألٌف الٌنحػػك كمٌػػو قيػػاس ،فػػي الٌنحػػك ال يتحقػػؽ

ػٍف أنكػر القيػاس  ؛العربالمستنبطة مف استقراء كبلـ  كال يعمػـ أحػد مػف العممػاء  ،فقػد أنكػر الٌنحػكفمى
 .(1) أنكره لثبكتو بالٌداللة القاطعة

 : ة أمكر منيايو في عدٌ كقد كجٌ  ،يرناببالقياس اىتمامنا ك –رحمو الل  –ابف الٌنٌحاس  كقد اىتـٌ 

        : رٌد الٌدليؿ بعد ذكر الٌرم كاالستدالؿ لو (1

  (2): الحاؿ ساٌدة مسٌد الخبر لمصدر مؤكؿمجيء : مسألة -1

خبػػػر "أٍف"  .. كمنيػػػا ال يجػػػكز أف تسػػػٌد الحػػػاؿ مسػػػدٌ .": –رحمػػػو الل  –قػػػاؿ ابػػػف الٌنٌحػػػاس          
ف كانػػت بتأكيػػؿ المصػػدر ،صػػبة لمفعػػؿاالنٌ  ذىػػب الكسػػائي كالفػػٌراء  ،إلػػى مػػا ذكرنػػا مػػف المنػػع ...كا 

  ".اللرحميـ  –كىشاـ 

ا عممػت فيمػا بعػدىا أشػبيت "أٍف" لٌمػ: أفٌ -كىـ الكسائي كالفٌراء كىشػاـ-المانعيفة كانت عمٌ         
  .فمـ يجز فييا ما جاز في المصادر ،كبعدت عف المصادر ،األدكات

 " كىذا الٌتعميؿ فيو نظر".: كىنا يقكؿ ابف الٌنٌحاس

ة المنػع التٌػي سػاقكىا عمٌػ لػـ يقبػؿ:  أٌنػوكبرغـ مف أٌف ابف الٌنٌحاس مكافػؽه لممػانعيف مػف الكػكفييف إالٌ 
ا عامؿه فيما بعده: ه عميياككاف ردٌ   .""فإٌف المصدر أيضن

الخبػر إذا كػاف ظػرؼ  مسػدٌ  تمػا سػدٌ "أٌف الحػاؿ إنٌ : ة المنػعو ىك في المنع فيك أف تككف عمٌػأٌما رأيٌ 
الٌزماف ال يككف خبرنا لػ "أف كالفعؿ"
(3) . 

 (4): تقديـ خبر "ليس" عمييا: مسألة -1

 (5)" كىي بالٌنظر إلى تقديـ أخبارىا عمييا قسماف".: عصفكرقاؿ ابف 

                                                 

 .95لمع األدلة ( 1)
 .1/3423كىمع اليكامع  3/289كالتذييؿ كالتكميؿ  3/1094ينظر ارتشاؼ الضرب ( 2)
 .172الٌتعميقة ( 3)
 3/1172كارتشػاؼ الضػرب  7/114المفصػؿ البػف يعػيش كشػرح  139ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 4)

 .1/373كىمع اليكامع 
 .201الٌتعميقة ( 5)
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.. فالػٌذم منػع تقػديـ خبػر لػيس .لػيس: كىػي ،"... كقسـه مختمؼ فيو: قاؿ ابف الٌنٌحاس            
نػػع مػػف تقػػديـ فمي  ،ؼ فضػػعؼ حكميػػا عػػف بػػاقي أخكاتيػػالػػـ يتصػػرٌ  ،لػػيس فعػػؿ ضػػعيؼ ألفٌ  عمييػػا؛

 خبرىا عمييا".

ؼ قياسنػا عمػى أخكاتيػا "كػاف أٌف "لػيس" فعػؿ ضػعيؼ لػـ يتصػرٌ : ة المنػعكانػت عمٌػفينا             
 كأخكاتيا".

ػػ: كيقػػكؿ ابػػف الٌنٌحػػاس أجػػاز تقػػديـ خبػػر "لػػيس" عمييػػا فدليمػػو أٌف "لػػيس" فعػػؿ نػػاقص مثػػؿ  فٍ " كأٌمػػا مى
ػػا  ،أخكاتيػػا بعضػػيـ كاسػػتدٌؿ  ،طػػردنا لمبػػاب –فػػإذا ٌجكزنػػا فػػي "كػػاف" كأخكاتيػػا يجػػكز فػػي "لػػيس" أيضن

ػػٍنييـٍ  : عمػػى جػػكاز التٌقػػديـ بقكلػػو تعػػالى كفنا عى ـٍ لىػػٍيسى مىٍصػػري ﴿ أىالى يىػػٍكـى يىػػٍأًتيًي
حػػيف قػػٌدـ معمػػكؿ   (1)

ع العػػػرب فػػػي كيجػػػاب عػػػف ذلػػػؾ بتكٌسػػػ ،كتقػػػديـ معمػػػكؿ الخبػػػر يػػػؤذف بجػػػكاز تقػػػديـ العامػػػؿ ،الخبػػػر
رحمػو  –(2)تجػكيز سػيبكيو كالٌدليؿ الٌصػحيح عمػى جػكاز تقػديـ الخبػر  ،فبل دليؿ في ذلؾ ،الٌظركؼ

 .(3) كال يفسر حيث ال يجكز أف يعمؿ" ،في باب االشتغاؿ "أزيدنا لستى مثمو" –الل 

 كيػردٌ  ،ع العػرب فػي الظٌػركؼكىنا نرل ابف الٌنٌحاس يبطؿ دليؿ المجيزيف كىك تكسٌ                
 .عمييـ بدليؿ مف كبلـ سيبكيو في باب االشتغاؿ

 (4): خبر "إٌف" كأخكاتيا عامؿ الٌرفع في: مسألة -2

" كاختمػػػػؼ العممػػػػاء فػػػػي عامػػػػؿ الٌرفػػػػع فػػػػي خبػػػػر "إٌف" : –رحمػػػػو الل  –قػػػػاؿ ابػػػػف الٌنٌحػػػػاس         
كذىػب الككفيػكف  ،ب االسػـصػٌف ىذه الحركؼ ترفع الخبر كمػا تنفذىب البصريكف إلى أ ،كأخكاتيا
 .(5)ر في الخبر كأٌنو مرتفع بما كاف يرتفع بويا ال تؤثٌ إلى أنٌ 

أٌف ىذه الحػركؼ تػنحط عػف : كانت حجة الككفييف في عدـ تأثير "إٌف" كأخكاتيا في الخبر        
 ءيف كما عممت "كاف" فييما.ز ي الجفبل تعمؿ ف ،رتبة "كاف" كأخكاتيا الٌتي ىي أفعاؿ

يػا "كالجكاب أٌنو لـ ينحصر أثر ضعفيا عف كػاف فػي أنٌ : ا رٌد ابف الٌنٌحاس عمى كبلميـأمٌ         
فيا فػي معمكالتيػا بتقػديـ كىػك عػدـ تصػرٌ  ،فقػد ظيػر أثػر ضػعفيا بغيػر ذلػؾ ،ال تعمؿ فػي الجػزءيف

                                                 

 .8سكرة ىكد، آية ( 1)
 .1/103الكتاب ( 2)
 .182الٌتعميقة، ص ( 3)
 .1/431كىمع اليكامع  3/1237كارتشاؼ الضرب  153ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 4)
 .218الٌتعميقة ( 5)
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فػبل حاجػة إلػى نقصػيا  ،كفييا كفايػة ،كتأخير إلى غير ذلؾ مف األشياء الٌتي نقصت بيا عف كاف
 .(1) بعدـ التٌأثير في الجزءيف"

قػػػد اختػػػار أٌف "إٌف" كأخكاتيػػػا عاممػػػة فػػػي الخبػػػر  –رحمػػػو الل  –كبػػػذلؾ يكػػػكف ابػػػف الٌنٌحػػػاس       
أٌف ىػػذه الحػػركؼ اقتضػػت الخبػػر كمػػا اقتضػػى المسػػند المسػػند : ىػػذه المسػػألةفػػي كالحجػػة فػػي ذلػػؾ 

 .(2) مف حيث كانت تطمب الخبر فتعمؿ فيو كما عممت في االسـ" ،إليو

 (3): المتٌصرؼ تقديـ الٌتمييز عمى عاممو: مسألة -3

 (4): "كال يجكز تقديـ التمييز": قكلو

و ال يجػػكز إلػػى أٌنػػ –رحمػػو الل  –.. ذىػػب سػػيبكيو .": -رحمػػو الل  –قػػاؿ ابػػف الٌنٌحػػاس          
إلػػى أٌنػػػو  –رحميػػـ الل أجمعػػيف  –كذىػػب المػػازني كالمبػػرد كالككفيػػػكف  ،تقػػديـ الٌتمييػػز عمػػى الفعػػػؿ

 محتجيف بالقياس كالٌسماع". يجكز تقديـ الٌتمييز عمى الفعؿ

ا ىػلـ يمنع مػف المكانػع التٌػي ذكرناما  ،فعمى الحاؿ في تقٌدمو عمى العامؿ ": أٌما القياس          
 . (5)في باب الفاعؿ" 

الٌتمييػز  ألفٌ ؛ الفػرؽ بػيف الحػاؿ كالٌتمييػز ظػاىر ألفٌ  ؛"فػبل يتجػو: ا رٌد ابػف الٌنٌحػاس عمػى قياسػيـأمٌ 
ػػ فمػػك قػػٌدمنا الٌتمييػػز لكػػاف المفسِّػػر قبػػؿ المفس ػػر كىػػذا ال  ،ركالحػػاؿ لػػيس بمفسِّػػ ،زر لػػذكات الممٌيػػمفسِّ
 .(6) يجكز
 (7): صؿالعطؼ عمى الٌضمير المرفكع المتٌ : مسألة -4

 (8)صؿ إلى آخره""كضمير الٌرفع المتٌ : قكلو

بأحػد األمػريف  إالٌ  ؛صػؿال يجكز العطؼ عمى الٌضمير المرفكع المتٌ : قاؿ ابف الٌنٌحاس            
 ذيف ذكرىما عندنا خبلفنا لمككفييف...".المٌ 

                                                 

 .219ص الٌتعميقة، ( 1)
 .218الٌتعميقة، ص ( 2)
 .2/66كالمساعد البف عقيؿ  2/74كشرح المفصؿ البف يعيش  221ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 3)
 .1/165مقرب ال( 4)
 .260الٌتعميقة، ص ( 5)
 .351الٌتعميقة، ص ( 6)
 .3/95كمعاني القرآف  380ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 7)
 .1/233مقرب ال( 8)
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 : ف جٌكز ابف عصفكر فييما العطؼ عمى الٌضمير المرفكع بأحدىمااذاألمراف المٌ : بدايةن 

 تأكيد بمنفصؿ. .1

 .طكؿ يقكـ مقاـ التٌأكيد .2
المرفػػكع يػػـ أجػػازكا العطػػؼ عمػػى الٌضػػمير "أنٌ : الككفيػػكف بػػو ليػػذه المسػػألة أمػػا القيػػاس الػػٌذم اسػػتدؿٌ 

 . (1) قياسنا عمى الٌضمير المنصكب"

 : قنا بينيما مف كجييففر ىناؾ  بأفٌ : ابف الٌنٌحاس عمى قياسيـ كردٌ 

"قػػـ كزيػػد" لكػػاف فػػي الصػػكرة كعطػػؼ االسػػـ : نػػا لػػك عطفنػػا عمػػى المرفػػكع المسػػتتر فػػي نحػػكأنٌ  .1
كرفعنا لمثؿ ىػذا  ،فاشترط التٌأكيد أك الفصؿ مراعاة لجانب الٌمفظ ،كذلؾ ال يجكز ،عمى الفعؿ

ا في الٌضمير البارز ،الٌتكىـ ف كاف الٌضمير قد برزت : نحك ،كالتزمناه أيضن "قمت أنا كزيد" كا 
 صكرتو في الٌمفظ طردنا لمباب.

لػـ يعطػؼ عمػى فكمػا  ،ؿ منزلػة الجػزء مػف الفعػؿضمير الٌرفع الٌذم في محؿ الفاعػؿ يتنػزٌ  أفٌ  .2
 منزلتو. ؿتنزٌ يجزء الفعؿ فكذلؾ ما 

 : الٌدليؿ بالٌدليؿرٌد  (2

 (2): معنى "أفعؿ بو" في الٌتعجب: مسألة -1

  (3): ا لـ يكف أمرنا في الحقيقة بؿ المعنى الخبر""كلمٌ : كقكلو

اختمػػػؼ الٌنٌحػػػاة فػػػي قكلنػػػا "أفعػػػؿ بػػػو" فػػػي الٌتعجػػػب ىػػػؿ معنػػػاه أمػػػره أك : قػػػاؿ ابػػػف الٌنٌحػػػاس        
 كمفظو". الككفيكف إلى أٌف معناه أمره فذىب  ،تعجب؟ مع إجماعيـ عمى أٌف لفظو لفظ األمر

كىػػك أٌف المعنػػى ينبغػػي أف يكػػكف  ،فػػدليميـ ظػػاىر –رحميػػـ الل  –"أٌمػػا الككفيػػكف : كدليػػؿ الكػػكفييف
كالٌمفػظ  ،إذا كاف ىذا الٌمفظ ىك الػٌداؿ عمػى المعنػى بالقيػاس عمػى غالػب األلفػاظ ،عمى حسب الٌمفظ

 ليطابؽ معناه لفظو".فكجب أف يككف معناه أمرنا  ،باإلجماع أمره 

ػػا  ،أٌف مػا ذكػركه قػد تػرؾ فػي مكاضػع عديػدة: ابػف الٌنٌحػاس عمػى قػكؿ الكػكفييف أٌمػا ردٌ  فمػيكف مترككن
 ىنا عمبلن بما ذكرناه مف الٌدليميف.

                                                 

 .نفس المصدر كنفس الصفحة( 1)
 .7/148كشرح المفصؿ البف يعيش  3/33كشرح التسييؿ البف مالؾ  2/149ينظر المساعد البف عقيؿ ( 2)
 .1/76مقرب ال( 3)



237 

 

فمػا  ، لحامػؿ"لػـ يتػرؾ ىػذا األصػؿ فػي مكضػع إالٌ : كيكٌضح ابف الٌنٌحاس سػبب التٌػرؾ كىػك       
كىػػٌك أٌف الٌمفػػظ إذا احتػػيج فػػي فيػػـ معنػػاه إلػػى  ،الحامػػؿ مكجػػكد: ؟ قمنػػا الػػٌذم حممكػػـ عمػػى تركػػو ىنػػا

ألٌف الػٌنفس حينئػذو تحتػاج فػي فيػـ المعنػى إلػى  ؛ا إذا لػـ يكػف كػذلؾإعماؿ الفكر كاف أبم  كآكد مٌمػ
ع ك كبػػاب الٌتعجػػب مكضػػ ،ا إذا لػػـ تتعػػب فػػي تحصػػيمومٌمػػ ضػػٌنةك  ،كتعػػب فتكػػكف بػػو أكثػػر كمفنػػا فكػػرو 

 في مخالفة المعنى لمفظ مف المبالغة ما ال يحصؿ باتفاقيما مخالفنا لذلؾ.فكاف  ،بالغةممل

 : ه عمييـككذلؾ كاف ردٌ 

كال مناسػبة فػي الٌمفػػظ  ،أٌف "أفعػؿ" ال ييبنػى منػو "مػا أفعمػو" فػٌدؿ عمػػى مناسػبة بػيف الٌصػيغتيف -
الٌ فكجب أف يككف معنى "أفعؿ بو" تعجٌ  ،باإلجماع .بنا كا    فبل مناسبة حينئذو

 ،"ما أبيعػو" فمػـ يعمػكاك "ما أقكمو": كما قالكا ،"أبيٍع بو" فمـ يعمكاك "أقكـٍ بو": العرب قالكاأٌف  -
 فدٌؿ ترؾ اإلعبلؿ عمى مناسبة بينيما عمى ما مٌر في الٌدليؿ األكؿ.

كلػك تحٌمػؿ ضػميرنا لبػرز فػي التٌثنيػة  ،أٌنو لك كاف أمرنا في المعنى لتحٌمؿ ضميرنا ىػك الفاعػؿ -
فثبػػت أٌف  ،فػػبل يكػػكف أمػػرنا .لػػـ يبػػرز فيػػو الٌضػػمير دٌؿ عمػػى أٌنػػو ال ضػػمير فيػػوكالجمػػع فمٌمػػا 

 .(1) بلفظو أمرنا كمعناه تعجٌ 
 (2): مكضع الحصر بػ "إاٌل": مسألة -2

 (3): "أك يككف الفاعؿ مقركننا بػ "إاٌل" إلى آخره": كقكلو
كمثاؿ  ،ضرب ىندنا إاٌل عمرك""ما : مثاؿ المقركف بػ "إاٌل": -رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس        

كمػا أفادتػو "إاٌل" إذا  ،مػا" تفيػد معنػى الحصػرما ضرب ىندنا عمػرك" فػػ "إنٌ "إنٌ : معنى المقركف بػ "إاٌل"
 ،كاعمػـ أٌف ىػذه المسػألة يجػكز أف يقتػرف كػٌؿ كاحػدو مػف الفاعػؿ كالمفعػكؿ بػػ "إاٌل" ،جاءت بعد الٌنفي

قتػػراف الفاعػػؿ بػػػ "إاٌل" أك ككنػػو فػػي معنػػى المقػػركف بػػػ امثػػاؿ  ،"أك يكػػكف فػػي معنػػى المقػػركف بػػػ "إالٌ 
مػػا ضػػرب عمػػرك "إنٌ : "مػػا ضػػرب عمػػرك إاٌل ىنػػدنا"  كمثػػاؿ ككنػػو فػػي معنػػى المقػػركف بػػػ "إاٌل": "إاٌل"

اٌل" عمى ثبلثة مذاىب  (4): ىندنا"...... كاختمفكا فيو إذا كاف مع "ما كا 
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اٌل" كما كاف : يف كىكالٌشمكبك  مذىب الجزكلي: المذىب األكؿ .1 أٌف مكقع المحصكر في "ما كا 
يمػػا أريػػد الحصػػر فيػػو كجػػب تػػأخيره بعػػد "إاٌل" كتقػػديـ غيػػر المحصػػكر. كدليػػؿ فأيٌ  ،مػػا"فػػي "إنٌ 

 ما".القياس عمى "إنٌ : ىذا المذىب

أٌنػػو يجػػكز فػػي المحصػػكر مػػف التٌقػػديـ كالتٌػػأخير مػػا : مػػذىب الكسػػائي كىػػك: المػػذىب الثٌػػاني .2
اٌل".منيم كاحدو  جاز في كؿِّ   : دليؿ ىذا المذىب ا إذا لـ يكف معو "ما كا 

 .الٌسماع -1

 نا في ىذا المبحث.كىك ما ييمٌ : القياس -2

اٌل" ألٌف "إنما" ال دليػؿ عمػى المعنػى الحصػر فػي أحػدىما إال تػأخير كىك أٌف ىناؾ فرقنا بيف "إنٌ  ما كا 
اٌل"لػئبل يمػبس المحصػكر بغيػر المحصػكر بخػبلؼ "مػا  ،فمـ يجز تقديمو ،المحصكر فػإٌف اقتػراف  ،كا 

 (1)ر فبل لبس.ـ أك تأخٌ تقدٌ  ،االسـ بػ "إاٌل" دليؿ عمى الحصر فيو

ىػػك أٌنػػو إذا كػػاف الفاعػػؿ مػػف المقػػركف بػػػ "إاٌل" كجػػب : مػػذىب البصػػرييف كالفػػٌراء كابػػف األنبػػارم .3
ف كاف المفعكؿ ىك المقركف بػ "إاٌل" لـ يجب تقديـ الفاعؿ عمى المفعكؿ بؿ  ،تقديـ المفعكؿ كا 

 يجكز تقديمو كتأخيره.
نٌ  ،ر المحصػػكر ليحصػػؿ الفػػرؽ بينيمػػاـ غيػػر المحصػػكر كيتػػأخٌ أف يتقػػدٌ  البػػدٌ : كدلػػيميـ  مػػا كا 

"ما ضرب إاٌل عمرنا زيده" عيرؼ أٌف : جٌكزنا تأخير الفاعؿ إذا كاف المفعكؿ ىك المقركف بػ "إاٌل" فقمنا
فحصػػؿ تقػػديـ  ،فػػي "الٌنيػػة" ان مفػػي الٌنيػػة كىػػك "عمػػرنا" كالمػػؤخر كىػػك "زيػػد" الفاعػػؿ مقػػدٌ  ان ر ـ مػػؤخٌ المقػػدٌ 
ل الكػػبلـ عمػػى مػػا ينبغػػي مػػف تقػػديـ غيػػر المحصػػكر كتػػأخير المحصػػكر بخػػبلؼ مػػا إذا كػػاف ر مجػػ

نػا المفعػكؿ منا الفاعػؿ كأخرٌ نا ىنا لك قػدٌ فإنٌ   زيده""ما ضرب عمرنا إالٌ : الحصر في الفاعؿ نحك قكلنا
و يككف الفاعؿ قد كقع في رتبتو مف التٌقديـ كالمفعكؿ قد كقع في "ما ضرب إال زيده عمرنا" فإنٌ : منالق

ككف قد أعطينا المكضػع مػا نفبل  ،رتبتو مف التٌأخير فبل يككف كاحدنا منيما منكينا بو غير مكضعو
.ة كتأخير المحصكر لفظنا أك نيٌ  ،ةقتضيو مف تقديـ غير المحصكر لفظنا أك نيٌ ي  فبل يجكز حينئذو

ة عمى ا قكلو إاٌل قرينة دالٌ أمٌ : ابف الٌنٌحاس عمى الكسائي كابف األنبارم كالفٌراء كالبصرييف ردٌ  
نػا أنٌ  كىػك أف يظػفٌ  ،بػؿ يحصػؿ لػبس ،ال نسػٌمـ: فنقػكؿ ،فػبل يحصػؿ لػبس ،الحصر فيما اقترنت بو

نػا إذا ضرب أحده أحدنا إاٌل زيده عمػرنا" فإنٌ "ما : نا قمناأردنا الحصر في االسميف الٌمذيف بعد "إاٌل" ككأنٌ 
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 ،اء المٌػبس غيػر صػحيحفػمػا ذكػره مػف انت فاضرب إاٌل زيده عمرنا" فعممنػا أفٌ : أردنا ىذا المعنى نقكؿ
 تقديمو كتأخير المفعكؿ." فبل يجكز إذا كاف الفاعؿ مقركننا بػ "إاٌل  ،بؿ الٌمبس حاصؿ

 : كأنيى ابف الٌنٌحاس كالمو

يمػػـز ابػػف األنبػػارم  ،كأفسػػدت بػػو كبلمػػو –الجػػكاب الػػٌذم أجبػػت بػػو الكسػػائي فػػإف قيػػؿ ىػػذا 
ال يمػـز لمػا بػٌيف مػف : قمنػا ،حيػث أجػازكا تػأخير الفاعػؿ إذا كػاف مقركننػا بػػ "إاٌل" ،كالفٌراء كالبصػرييف

ف كاف مػؤخٌ أنٌ  و يكػكف ة بػو التٌقػديـ خػبلؼ المفعػكؿ مػع الفاعػؿ المقػركف بػػ "إاٌل" فإٌنػرنا لفظنػا فالٌنٌيػو كا 
رنا لفظنا كرتبة فافترقا. "إذا" أخرتو مؤخٌ 

(1) 
 (2): إضافة العدد المعٌرؼ بػ "اؿ": مسألة -3

   .(3): "الٌثبلثة األبكاب": قكلو

ة عػػػف العػػػرب استضػػػعفيا أىػػػؿ " ىػػػذه المسػػػألة المحكٌيػػػ: -رحمػػػو الل  –قػػػاؿ ابػػػف الٌنٌحػػػاس 
" عنػدم : بػأٌف العػدد يكصػؼ بػو فػي قػكليـمجيبػيف  ،زىػا الككفيػكفكجكٌ  ،ةىػي شػاذٌ : البصرة؛ كقػالكا
فمٌمػػا كصػػؼ بػػو أشػػبو بػػاب الحسػػف الكجػػو" كيجػػكز فيػػو الجمػػع بػػيف  ،كرجػػاؿ خمسػػة" ،أثػػكاب ثبلثػػة

ا أف يجمع ىنا بيف األلؼ كالبٌلـ كاإلضافة. ،األلؼ كالبٌلـ كاإلضافة  فجاز أيضن

لمعػػٌرؼ بػػػ "اؿ" إلػػى سػػتدٌؿ الككفيػػكف بالقيػػاس عمػػى ىػػذه المسػػألة فقاسػػكا إضػػافة العػػدد ااإذف 
 المعدكد المعٌرؼ بػ "اؿ" عمى الكصؼ المعٌرؼ بػ "اؿ" المضاؼ السـ معٌرؼ بػ "اؿ".

 : ه عمييـأٌما ردٌ 

فالكصػؼ فيػو دخيػؿ  ،مػا كضػع لمعػدد ال لمكصػؼألٌف بػاب العػدد إنٌ ؛ ما ذكػركه لػيس بشػيء
الكجػػو" فاعػػؿ فػػي  كألٌف المجػػركر فػػي بػػاب " الحسػػف ،ففػػارؽ بػػاب " الحسػػف الكجػػو" ،كلػػيس بأصػػيؿ

 .(4)" الٌثبلثة الٌدراىـ" فافترقا: المعنى كليس كذلؾ "الٌدراىـ" في
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 (1): مجردة مف الكاكغير ة مسٌد الخبر جممة اسمية كقكع الحاؿ الٌسادٌ : مسألة -4

"ذىب الٌنحاة غير الكسائي إلى امتناع خمكىا مف الػكاك مسػتنديف إلػى أٌف : قاؿ ابف الٌنٌحاس
كقػاؿ ابػف  ،اسػيا عمػى غيرىػا مػف األحػكاؿق –رحمػو الل  –كالكسػائي  ، بػالكاكيرد إالٌ االستعماؿ لـ 

 (2)منع حذؼ الكاك".  –رحمو الل  –إٌف الفٌراء  –رحمو الل  –عصفكر 

: دة مػف الػكاك كىػيالخبػر جممػة اسػمية مجػرٌ  الحػاؿ الٌسػادة مسػدٌ  كقػكعإذف حجة الكسائي في جكاز 
 األحكاؿ. قياس ىذه الحاؿ عمى غيرىا مف

 : ابف الٌنٌحاس فكاف بأف جاء بدليميف سماعييف ذكرىما قبؿ الٌتطرؽ ليذه المسألة كىما أما ردٌ 

و كىػك بِّػ"أقػرب مػا يكػكف العبػد مػف ر : -سػمـ صٌمى الل عميػو ك  –قكؿ الٌرسكؿ : حديث شريؼ -
 (3).ساجد"

 : كقكؿ الٌشاعر -
 عيػػػػػػػػدم بيػػػػػػػػا الحػػػػػػػػي الجميػػػػػػػػع كفػػػػػػػػييـ

(4)كنػػػػػػػػػػػػػػػػداـقبػػػػػػػػػػػػػػػػؿ التٌفػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ ميسػػػػػػػػػػػػػػػػره   
 

   
 (5): تثنية "أجمع" كأخكاتو مف ألفاظ الٌتككيد: مسألة -5

 ،"كأجمعػػػكف أكتعػػػكف أبصػػػعكف أبتعػػػكف لمجمػػػع المػػػذكر: -رحمػػػو الل  –قػػػاؿ ابػػػف الٌنٌحػػػاس 
كجمػػع كمػػػا بعػػدىا لمجمػػع المؤنػػػث كال ييقٍمػػفى لممثنػػى اسػػػتغناءن  ،كجمعػػاء كمػػا بعػػدىا لممفػػػردة المؤنثػػة

كقػد  ،ينقػؿ عػف العػرب لممثنػى غيػر مػا ذكرنػا مػف الٌتككيػد بػػ "كػبل ككمتػا"عنيف بػ "كبل" ك"كمتػا" كلػـ 
عمػػى المفػػرد  –رحميػػـ الل أجمعػػيف  –قػػاس الككفيػػكف كتػػابعيـ أبػػك حػػاتـ كالكاحػػدم كابػػف خػػركؼ 

كالمرأتاف كمتاىمػا جمعػاكاف  ،جاء الٌرجبلف كبلىما أجمعاف أكتعاف أبصعاف أبتعاف: فقالكا ،كالجمع
 تعاكاف".كتعاكاف بصعاكاف ب

مػع عمػى  ؛فكاف تثنية "أجمع" كأخكاتػو مػذكرنا كمؤنثنػا قياسنػا عمػى أجمعػيف  ألف "أجمػع" قػد جي
 "أجمعيف" كبذلؾ تصمح تثنيتو.

 : ابف الٌنٌحاس عمييـ كاف بأمريف أما ردٌ 

                                                 

 .169الٌتعميقة، ص ( 1)
 .170الٌتعميقة، ص ( 2)
 مف البحث. 66سبؽ تخريجو ص( 3)
 مف البحث. 209 صيت عزك البسبؽ ( 4)
 .366الٌتعميقة، ص ( 5)



241 

 

 في ذلؾ. و لـ يرد عف العرب شيءه أنٌ  .1

 كأخكاتيما."جمعاء" ك "كمتا" عف تثنية "أجمع"ك أٌنو قد استغنى بػ "كبل" .2

 (1): فالعطؼ عمى معمكلي عامميف مختمفي: مسألة -6
  (2): لـ يجز"إف في الٌدار زيدنا كالقصر عمرنا : "كلك قمت: قكلو

تبعػو  فٍ كمى  –رحمو الل  –(3)فذىب سيبكيو  ،" اختمؼ الٌنحاة فييا: -رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس 
كتابعػو جماعػة مػف  –رحمػو الل  –األخفػش  كذىب .إلى امتناع جكاز العطؼ عمى عامميف مطمقنا

 ،رنامنا عميػػو أك متػػأخٌ الكػػكفييف كغيػػرىـ إلػػى جػػكازه بشػػرط أف يكػػكف المجػػركر فػػي المعطػػكؼ بػػو متقػػدٌ 
": نحك " ،"زيده في الٌدار كالحجرة عمركه أك "في الٌدار زيده كالحجرة عمركه

 (4). 

 : استدٌؿ الككفيكف عمى الجكاز بالقياس كذلؾ

"ما" ك فصؿ بيف حرؼ الجرككما لـ يجز أف يي  ،لت منزلة حرؼ الجرىنا تنزٌ أٌف الكاك  .1
ٌر بو بالٌنيابة.  الخبرية لذلؾ ال ييفصؿ بيف الكاك كما جي

"أعطيت زيدنا درىمنا كعمرنا جٌبو" فتعطؼ اسميف عمى اسميف : أٌنو يجكز كما جاز أف نقكؿ .2
ر المجركر في منع مف جكاز العطؼ عمى عامميف إذا تأخٌ  ثـٌ  ،ىما معمكالف لعامميف

 "زيد في الٌدار كعمرك الحجرة" بجر الحجرة.: كحن ،المعطكؼ بو

 : كرٌد ابف الٌنٌحاس عما ذكركه مف القياس

 تنػكب منػاب عػامميف قػكييف الػكاك يكجػب أالٌ  ؼعضجميع ما ذكركه أٌف ما ذكرنا مف كالجكاب عف 
ف ال يجػكز ذلػؾ فػإ ،كقػع الػكاك لمػا جػاز أف ينػكب عػف حػرؼ الجػر كيجػرإذ الفعؿ القكم لك كقػع م
 في الكاك أكلى كأخرل.

فالحجػة لػو أٌف "الػكاك" حػرؼ ضػعيؼ ال  –رحمػو الل  –كأٌمػا سػيبكيو : كقد ساؽ حجة سيبكيو قائبلن 
 يبم  مف قكتو أف ينكب مناب عامميف قكييف.

المعطكؼ عميو أم المعطكؼ بو عمػى المػذىب أٌف الكاك مقكو مكصؿ لمعامؿ في : ل لور كحجة أخ
 الٌصحيح.
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ذا كاف حرؼ الجر مع قكتو في اإليصاؿ ال يكصؿ عامميف فػإف ال يكصػؿ الػكاك كالٌضػعيؼ فػي  كا 
نػكب تلػك جػاز أف : بأف قػاؿ –حمو الل ر  –ابف الٌسراج  كاحتجٌ  .االتصاؿ عامميف كاف ذلؾ األكلى

يابتيػا عمػى نفػبل يجػكز  ،كال يجػكز باإلجمػاع ،ذلؾ الكاك عف عامميف لجاز أف ينكب عف أكثر مف
 ،كليـ أف يجيبػكا عػف ذلػؾ بضػعفيا عػف الٌنيابػة عػف ثبلثػة عكامػؿ كأربعػة كأكثػر مػف ذلػؾ ،عامميف

 (1)ما ذكره مف الٌدليؿ أكلى. فباف أفٌ  ،ما ذكرىا مف الٌدليؿ كقد يجكز أاٌل تضعؼ عف اثنيف فبل يتـٌ 

 (2): خبر "لكٌف"دخكؿ الـ الٌتككيد في : مسألة -7

رحميػػـ  –" كاختمػػؼ الٌنحػػاة فػػي "لكػػٌف" فػػذىب البصػػريكف : -رحمػػو الل  –قػػاؿ ابػػف الٌنٌحػػاس 
إلػػػى جػػكاز دخػػػكؿ الػػػبٌلـ  –رحميػػػـ الل  –كذىػػػب الككفيػػكف  إلػػى امتنػػػاع دخػػػكؿ الػػبٌلـ معيػػػا. –الل 

 معيا.

 : استدٌؿ الككفيكف بالقياس لذلؾ

يـ قاسػػكا "لكػػٌف" عمػػى "إٌف" بجػػامع مػػا يشػػتركاف فيػػو مػػف ا القيػػاس فػػإنٌ "كأٌمػػ: قػػاؿ ابػػف الٌنٌحػػاس
: "ما قاـ زيػد كعمػرك منطمػؽ" كبػيف قكلنػا: إذ ال فرؽ في المعنى بيف قكلنا ،بقاء معنى االبتداء فيو

 "ما قاـ زيده لكٌف عمرنا منطمؽ".

يبػػٌيف كأٌمػا مػػا ذكػركه مػف القيػاس عمػى "إٌف" فمػػا ذكرنػاه مػف الػٌدليؿ : ابػف الٌنٌحػاس عمػييـ كردٌ 
 (3)فثبت عدـ مصاحبة البٌلـ لػ "لكٌف". ،الفرؽ

 : الفرؽ الٌذم ذكره ابف الٌنٌحاس ىك

قتضي تعميؽ الثٌاني عنيا بما قبميػا عمػى تإذ كانت "لكٌف"  ؛معنى "لكٌف" يناقض معنى البٌلـ
 (4)اجتماعيا".كالبٌلـ تقطع ما بعدىا عٌما قبميا إذ كانت مف أدكات الٌصدكر كذلؾ يمنع  ،ـما تقدٌ 

 : استخداـ القياس لترجيح رأم عمى آخر (3
 (5): أصؿ الكالـ: مسألة  -1

ا": قكلو  : " الكبلـ اصطبلحن
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  ،...و مصدرفذىب الككفيكف إلى أنٌ  ،" كاختمؼ الٌنحاة في الكبلـ: -رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس 
 و اسـ مصدر كليس بمصدر...".كذىب البصريكف إلى أنٌ 

الٌنٌحاس عمى الكػكفييف باسػتخداـ القيػاس كذلػؾ بعػرض المصػادر القياسػية التٌػي يمكػف كاف رٌد ابف 
: استخراجيا مف الفعؿ "كمـ" أك مف الفعؿ المكػكف مػف الحػركؼ " كػػ ؿ ـ " بمعنػى "حػٌدث" كالتٌػالي

ٌما "كالـ" - ٌما "تكٌمـ" كا  در كال يجػكز أف يكػكف مصػ ،الكبلـ ال يخمك أف يككف مصدرنا لمفعؿ "كٌمـ" كا 
كال يجكز أف يككف مصدر لمفعؿ "تكٌمـ" ألف مصػدره "الػتكٌمـ" كال يجػكز  ،"كٌمـ" ألف مصدره "الٌتكميـ"

 ،كىػػذه األفعػػاؿ كميػػا ذكات زكائػػد ."الًكػػبلـ"ك أف يكػػكف مصػػدر لمفعػػؿ "كػػالـ" لػػف مصػػدره "المكالمػػة"
المصادر فثبت أٌنػو لػيس ك"الًكبلـ" ليس أحد ىذه  كاحدةو  كذكات الٌزكائد يجرم مصدرىا عمى طريقةو 

 بمصدر.

 (1): الجر بػ "كي": مسألة -2

 : "كي": قكلو

.: كقاؿ بعض الككفييف: -رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس   ال تككف "كي" حرؼ جر أصبلن

 : ابف الٌنٌحاس عمييـ كقد كاف ردٌ 

أٌمػػا ككنيػػا حػػرؼ جػػر ففػػي قػػكؿ : أٌف "كػػي" تكػػكف حػػرؼ جػػر تػػارة كحػػرؼ نصػػب تػػارة أخػػرل -
االسػتفيامية معيػا كال  فػ "كي" ىنا حرؼ جر ال غير بػدليؿ حػذؼ ألػؼ "مػا" ،"و"كيملعرب ا

  مع عامؿ الجر فتعٌيف ىنا ككنيا حرؼ جر.يحذؼ ألؼ "ما" إالٌ 

: كال يدخؿ حرؼ جر عمى مثمو" ،كالبٌلـ حرؼ جر ،ه عمى قكليـ "إٌف البٌلـ تدخؿ عميياكردٌ  -
  حرؼ جر فيصير ما ذكركه.تككف إالٌ يا ال إنٌ : ا لـ نقؿألنٌ  ؛ال دليؿ ليـ فيو

 : رفض الرٌأم الٌنحكم لرفض القياس لو (4
 : ال دليؿ يعضده مف سماع كال قياس - أ

 (2): لممفعكؿ ةفبناء "كاف" كأخكاتيا المتصرٌ : مسألة -
 : "كقسـه فيو خبلؼ كىك "كاف" إلى آخر كبلمو ": كقكلو
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ال يجػػكز أف تبنػػى "كػػاف" كأخكاتيػػا : قػػالكا"كاعمػػـ أٌف البصػػرييف : -رحمػػو الل  –قػػاؿ ابػػف الٌنٌحػػاس 
كػيف : لما يمـز فيو مف حذؼ المخبر عنػو كبقػاء الخبػر إذا قمػت ،لممفعكؿ كيقاـ الخبر مقاـ الفاعؿ

كال  كال دليػؿ يعضػده مػف سػماعو : فيػك رٌد ابػف الٌنٌحػاس عمػييـأٌمػا  ،كذىب الكسائي إلى جػكازه ،قائـه 
 .(1)قياس

 : الٌشأف المفرداإلخبار عف ضمير : مسألة -
 (2): "أك ضمير الٌشأف": قكلو

خبر عف ضػمير الٌشػأف كالقصػة بمفػرد إذا .. كأجاز الفٌراء أف يي .": -رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس 
 (3) "إٌنو قائـه أخكاؾ ".: نحك ،كاف المفرد مشتقنا كعامبلن فيما بعده

 .(4) "كال قياس "كال دليؿ يعضده مف سماعو : ككاف رٌد ابف الٌنٌحاس عميو
 : شذكذ القياس ال الٌسماع -ب 

 (5): إدغاـ "الرٌاء" في مقاربيا "الاٌلـ": مسألة  -1

 : "كأٌما الٌراء فبل تدغـ في شيء": قكلو

دغاميا في غيرىا يذىب ما فييػا مػف  ،رمكرٌ  " ألٌف الٌراء حرؼه : -رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس  كا 
 الٌتكرار فبل يجكز".

 أف ذلؾ شاذ"."إاٌل : قكلو

 .يعني في القياس ال في الٌسماع: قاؿ ابف الٌنٌحاس
 : فساد القياس -ت 

 (6): أصؿ الميـ في الٌميـٌ : مسألة -2
": كقكلو   (7): "الٌميـٌ
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" اختمؼ الٌنحاة في الميـ منو فذىب البصػريكف إلػى أٌنيػا عػكض : -رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس 
ا: الككفيكفكقاؿ  ،مف "يا" في أكلو.... الميـ مف "أمنا : -رحمو الل  –.. كقاؿ الفٌراء .ليست عكضن

 .(1) "كالميـ كحذفنا الباقي –تعالى  –يا الل أيمٌنا بخير" فأبقينا اسـ الل : بخير" كاف أصمو
 .(2)" فبل يصار إلييا ،"كىذا الٌذم ذكره دعكل ال دليؿ عمييا: أٌما رٌد ابف الٌنٌحاس عمى ذلؾ

 : مكطف القياس دكف إبداء الرٌأمتكضيح  (5

 (3): تقديـ خبر "ما زاؿ" كأخكاتيا عمييف: مسألة -1

  (4): "كىي بالٌنظر إلى تقديـ أخبارىا عمييا قسماف ": كقكلو

بػرح" مػا  "مػافتيء" ك"مػاك "ماانفػٌؾ"ك "مػازاؿ"ك "... كقسـ مختمؼ فيو كىك "لػيس": قاؿ ابف الٌنٌحاس
ػا": دامت منفية بػػ "مػا" أك بػػ "ال" فػي جػكاب القسػـ نحػك قكلػؾ فػبل يجػكز تقػديـ  ،" كالل ال يػزاؿ مقيمن

 أخبارىف عمييف".

أٌف "مػػا" ىنػػا إذا دخمػػت عمػػى ىػػذه األفعػػاؿ : ا مػػا أكرده ابػػف الٌنٌحػػاس مػػف اسػػتدالؿ لممجيػػز فيػػكأٌمػػ
"كػػاف" فيجػػكز تقػػديـ أخبػػارىف عمػػييف كمػػا كمعناىػػا الٌنفػػي صػػار معنػػى الكػػبلـ اإليجػػاب فصػػار كػػػ 

 .(5)يجكز في "كاف" إذا كاف إيجابنا

نٌ  كىنا لـ يبدً    د عرض لو.ما كاف مجرٌ ابف الٌنٌحاس رأينا تجاه ىذه المسألة أك ىذا القياس كا 

  (6): إيالء "كاف" كأخكاتيا معمكؿ الخبر: مسألة -2

  .(7) آكبلن زيده"" كاف طعامؾ : نحك قكلؾ ،فإف كاف قبمو لـ يجز: قكلو
ػٍف لػـ يجزىػا ،ىػذه المسػألة فييػا خػبلؼ: قاؿ ابف الٌنٌحػاس ا لػـ نفصػؿ بػيف كػاف بأٌنػ كيحػتجٌ  ،مػنيـ مى
 .(8)بؿ بمجمكع الخبر ،كاسميا بأجنبي
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 أٌنو لـ يفصؿ بيف "كاف" كاسميا بأجنبي بؿ بمجمكع الخبر.: فاستدالؿ القياس لممجيزيف ىك

 كىنا لـ يبد ابف الٌنٌحاس رأينا بؿ أظير مكطف القياس فقط. 

 : مكافقة ابف الٌنٌحاس لمرٌأم الٌنحكم مف خالؿ مكافقتو لمقياس (6

 (1): "ضربي زيدنا قائمنا" بالٌتكابع: إتباع المصدر في نحك: مسألة  -1

إتبػػػاع كحػػػده -الل-".... كمنيػػػا أف أجػػػاز الكسػػػائي رحمػػػو: -رحمػػػو الل -قػػػاؿ ابػػػف الٌنٌحػػػاس
ػػا": كقكلػػؾ ،المصػػدر المػػذككر عمػػى كجػػو ال يقػػدح فػػي البيػػاف ك"شػػربي  ،"ضػػربي زيػػدنا الٌشػػديد قائمن

 كٌمو ممتكتنا". ؽالٌسكي

 .فاقتضى ذلؾ المنع ،كلـ يرد بو سماع ،كحجة مىٍف منع ككف المكضع مكضع اختصار

تكسػػعة فػػي فإجازتػػو  ،إتبػػاع القيػػاس إذا دعػػت الحاجػػة إلػػى ذلػػؾ-رحمػػو الل-كحجػػة الكسػػائي
 .(2)كالل عٌز كجٌؿ أعمـ" ،كعدـ الٌسماع ال يمنع ما ىك جارو عمى القكاعد ،الكبلـ كمنعو تضييؽ

يكافػػؽ الكسػػائي فػػي رأيػػو لمكافقتػػو عمػػى القيػػاس الػػٌذم -رحمػػو الل-فينػػا نػػرل أٌف ابػػف الٌنٌحػػاس
جػػػارو عمػػػى "إجازتػػػو سػػػعة فػػػي الكػػػبلـ كمنعػػػو تضػػػييؽ كعػػػدـ الٌسػػػماع ال يمنػػػع مػػػا ىػػػك : يقػػػكؿ فيػػػو
 . (3)القكاعد"
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 المبحث الثٌالث
 العامؿ كالعٌمة

أك ممٌيدة لمعمؿ كضركرة لكجكده  –كما قاؿ ابف األنبارم -إٌف العكامؿ إشارات لمعمؿ فقط        
 .(1) كما قاؿ ابف جني

كالحػػػديث عػػػف العامػػػؿ كالعمػػػؿ فػػػي ىػػػذا المبحػػػث مػػػرتبطه بالحػػػديث عٌمػػػا سػػػبؽ مػػػف القيػػػاس        
ـٌ ابف الٌنٌحػاس  ،كالٌسماع بػأف يرجػع كػؿ إعػراب إلػى عاممػو  ؛بالعامػؿ كالعمٌػة –رحمػو الل  –كقد اىت

 العامؿ فيو.

 بو كغيرىا. كناصب المفعكؿ ،عامؿ الٌرفع في المبتدأ كالخبر كالفاعؿ كخبر إفٌ : كمثاؿ ذلؾ

 .أٌما اىتمامو بالٌتعميؿ فقد بم  الٌذركة كذلؾ كاف راجعنا لتأثره بالمنطؽ

كفػي ىػػذا المبحػػث سػػأعرض بعػػض األمثمػػة لػػبعض ىػذه القضػػايا التٌػػي تكضػػح مكقػػؼ ابػػف الٌنٌحػػاس 
 : منيا

 : العامؿ: أكالن 
ٍف قٍؿ ": العامؿ لغةن   .(2) " مف يعمؿ عمى الٌدكاـ كا 

ا فرفػع  ،مػا عمػؿ عمػبلن مػا: " العمػؿ فػي العربيػة: بحسب تعريؼ ابف منظػكر ىػك: العامؿ اصطالحن
ػا ككأسػماء  ،كالفعؿ كالٌناصب كالجاـز ،أك نصب أك جر   ككاألسماء الٌتي مف شػأنيا أف تعمػؿ أيضن

 .(3) كقد عمؿ الٌشيء في الٌشيء أم أحدث فيو نكعنا مف اإلعراب ،الفعؿ

ػػا أك منصػػكبنا أك مجػػركرنا أك " مػػا : أٌمػػا تعريػػؼ الجرجػػاني لػػو فيػػك أكجػػب كػػكف آخػػر الكممػػة مرفكعن
" ،ك"رأيتي زيدنا " ،"جاء زيده : نحك ،ساكننا  .(4) ك"مررت بزيدو

ػػا إلػػى ذلػػؾ المجيػػكد الػػػٌذىني         كالٌسػػبب فػػي نمػػك فمسػػفة العامػػؿ الٌنحكيػػة كبمكغيػػا يعػػكد أساسن
كسػػػاعد عمػػى ذلػػؾ الػػػٌنمط  ،لفكػػرة كتقميبيػػاالجبػػار الػػٌذم بذلػػو الٌنحػػػاة فػػي التٌفريػػع كالٌتصػػػكر كتكليػػد ا

 .(5) كبخاٌصة المنطؽ كعمـ الكبلـ ،المألكؼ في التٌفكير في أياميـ
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 : أقساـ العامؿ
 : ينقسـ العامؿ إلى قسميف

 :  العامؿ الٌمفظي -1

كالعكامػػؿ  ،كىػي عبػارة عػػف ألفػاظ يػػؤدم اقترانيػا مػػع غيرىػا إلػػى إحػداث أثػػرو فيمػا اقترنػػت بػو      
 ،كالحػػػركؼ كحػػػركؼ الجػػػر ،األفعػػػاؿ التٌػػػي تقتضػػػي فػػػاعبلن كمفعػػػكالن بػػػو: العمػػػؿ مثػػػؿاألصػػػمية فػػػي 

كالحػركؼ التٌػي تنصػب المضػارع  ،كالحركؼ الٌتي تنصب االسـ كترفع الخبػر ،كتعمؿ في األسماء
 كتجزميا.

 : العامؿ المعنكم -2

أٌنيػػا لػػـ تحػػذؼ مػػف كمػػا  ،ىػػي تمػػؾ التٌػػي تيمفػػظ فػػي الٌتركيػػب الٌمغػػكم حتػػى يحػػاؿ العمػػؿ إلييػػا       
نٌما ىي عكامؿي ذىنيةه مجٌردةه. ،الكبلـ حٌتى تقٌدر عاممة كىي محذكفة  كا 

كمعناه الٌتجٌرد مػف العكامػؿ  ،كقد اصطمح العمماء عمى تسميتيا بالعكامؿ المعنكية كاالبتداء       
 .(1) ككذلؾ رفع الفاعؿ المضارع لتجٌرده مف الٌنكاصب كالجكاـز

كالحػػػركؼ فػػػي  ،الحركػػػات كالٌسػػػكنات: كأٌف تػػػأثيره ىػػػك ،أك معنكينػػػا مػػػؤثر حقيقػػػة كأٌف العامػػػؿ لفظينػػػا
 أكاخر الكممات.

 :  استخدـ العامؿ ليكافؽ رأم أحد الٌنحاة (1

 . (2): ال أفضؿ منؾ رجؿ كال امرأة إال أفضؿ منؾ: قكلو .1

فػػػع مػػػا بعػػػدىا لفقػػػداف شػػػرط عمميػػػا بػػػدخكليا عمػػػى  ؛إنٌمػػػا كػػػرر "ال" فػػػي المثػػػاليف ألٌف متػػػى ري
 –كمػػا مثٌػػؿ المصػػٌنؼ  ،أك بانتقػػاض الٌنفػػي كجػػب تكرارىػػا مػػع اسػػـ بعػػدىا ،أك بتقػػٌدـ خبرىػػا ،معرفػػة

 . (3)-رحمو الل –خبلفنا لممبرد  –رحمو الل 
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 (1): تنازع عامميف متفقيف معمكالن كاحدنا: مسألة .2

إذا اجتمعػػػت العكامػػػؿ التٌػػػي ذكرناىػػػا عمػػػى الكجػػػكه التٌػػػي ": -رحمػػػو الل  –قػػػاؿ ابػػػف الٌنٌحػػػاس      
فإف طمبتو متفقةن كػ  ،إٌما أف تطمب المعمكؿ متفقةن أك مختمفة-حينئذو -فبل تخمك العكامؿ ،اشترطناىا

: ففػي مثػؿ ىػذه المسػألة ثبلثػة مػذاىب ،ك"أىنػت كشػتمت زيػدنا" ،ك"خيػؼ كلػيـ زيػده" ،"قاـ كقعػد زيػده"
ٍف تبعو جكاز إعماؿ أٌييما شئت كاختيار إعماؿ الثٌاني ،–رحمو الل  –مذىب سيبكيو   .كمى

ٍف تبعو جكاز إعماؿ أٌييما شئت كاختيار األكؿ ،–رحمو الل  –كمذىب الكسائي   .كمى

كال حػذؼ عنػده  ،أٌف العػامميف معنػا عػامبلف فػي ىػذا المعمػكؿ الكاحػد –رحمػو الل  –كمذىب الفٌراء 
أف ال يكػكف أحػد العػامميف معطكفنػا عمػى اآلخػر بحػرؼ : بشػرط ،كال إضمار ،ىذه المسألةفي مثؿ 

 .(2)"قاـ أك قعد زيد": ال يقتضي الٌتشريؾ في المعنى كقكلنا

كقػػػػد رٌد أدلػػػػة  ،فػػػػي ىػػػػذه المسػػػػألة يختػػػػار مػػػػذىب البصػػػػرييف –رحمػػػػو الل  –كابػػػػف الٌنٌحػػػػاس        
 : ما ذكركه" كالجكاب عف جميع : الككفييف كالتٌالي

 ،كأىممػكا الثٌػاني مػف كػٌؿ كجػو ،إٌنيػـ لػك أعممػكا األكؿ لراعػكا األكؿ مػف كػؿِّ كجػو: أٌما األكؿ فنقكؿ
عمػاؿ الثٌػاني عنايػة بػو مػف كجػو ،بؿ جعمكا تقٌدـ األكؿ عناية بو مف كجو ،كىذا نقيض الحكمة  ،كا 

ألٌنػػا ال نصػػير إلػػى إعمػػاؿ الثٌػػاني إاٌل بعػػد إعطائنػػا  ؛فػػأعطكا لكػػٌؿ كاحػػدو منيمػػا حصػػة مػػف العنايػػة
بخػػػبلؼ  ،أك محػػػذكفنا معػػػو إف طمػػػب مفعػػػكالن  ،األكؿ مػػػا يسػػػتحؽ إٌمػػػا مضػػػمرنا فيػػػو إف طمػػػب فػػػاعبلن 

فمػك قيػؿ بمػا ذكرنػا إٌف إعمػاؿ  ،إعماؿ األكؿ فإٌنا نذكر العامؿ الثٌػاني قبػؿ تكفيػة األكؿ مػا يقتضػيو
 .إعمالو لـ نتعد ذلؾالثٌاني في االىتماـ باألكؿ مف 
ألٌف العػرب راعػت فيػو األقػرب إلػى  ؛" مػا ذكػرتـ دليػؿه لنػا ال لكػـ: كأٌما الجكاب عػف الثٌػاني فنقػكؿ

اتكأٌنث ،العدد فذكرتو إذا تقٌدـ الٌذككر لككنو أقرب إليو ثـ ما ذكرتـ  ،و إذا تقٌدـ البسط لقربو منو أيضن
كعممػت مػا زيػده منطمػؽه" فػإٌنيـ  ،أزيػده منطمػؽه  كعممػت ،" عممػت لزيػده منطمػؽه : معارض بقكؿ العرب

 .(3)راعكا الثٌاني في الٌمفظ لقربو دكف األكؿ"
أك ليسػػا  ،"إذا اجتمػػع طالبػػاف فػػبل يخمػػك إٌمػػا أف يككنػػا عػػامميف: كالجػػكاب عػػف الثٌالػػث ىػػك أف نقػػكؿ

مراعػاة األكؿ فإف لػـ يككنػا عػامميف فقػد يكػكف األمػر كمػا ذكػرتـ فػي اجتمػاع الٌشػرط كالقسػـ  ،كذلؾ
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فإٌنمػا تعمػؿ  ،كأٌما إذا كاف االثناف عػامميف ،" عممت أزيده منطمؽه": كقد يراعى الثٌاني كما ذكرنا في
"لػـ "كىمػا ك فإنػو لٌمػا اجتمػع حػرؼ الٌشػرط ؛"إٍف لػـ يقػـ زيػده قمػت": العرب الثٌاني منيما بػدليؿ قكلنػا

كلػك كػاف  ،الٌشػرط فعػبلن فصػيح الكػبلـ بػدليؿ كقػكع جػكاب ،جزمت الفعػؿ بػػ "لػـ" دكف "إٍف" ،جازماف
كقد عمؿ حرؼ الٌشرط في الفعؿ األكؿ إاٌل في الٌشعر  ،الجـز بػ "إٍف" لما كقع جكاب الٌشرط ماضينا

فعرفنا أٌف العمؿ لػ "لـ" دكف "إٍف" فإذا لـ يكف إعمػاؿ الثٌػاني ىنػا كاجبنػا كمػا كػاف فػي  ،عمى األصح
 .(1)"ف أكلىكك فبل أقؿ مف أف ي ،اجتماع "إٍف كلـ"

"إعمػاؿ األكؿ يمػـز منػو الفصػؿ بػيف العامػؿ كالمعمػكؿ بجممػة كمػا : كأٌما الجكاب عف الرٌابع فنقكؿ
ذا تعارض األمر بيف الفصؿ كاإلضمار قبؿ الٌذكر ،ذكرنا ألٌف  ؛فإٌف اإلضمار قبػؿ الػٌذكر أٍكلػي ؛كا 

كال كػذلؾ  ،لو نظيرنا فػي كػبلـ العػرب فػي بػاب "نعػـ" كفػي بػاب "ريٌب" كفػي "ضػمير الٌشػأف كالقصػة"
كالمصير إلى مالو نظير أك ما نظيره أٍكلي مػف المصػير إلػى مػا ال  ،الفصؿ بيف العامؿ كالمعمكؿ

 .(2) نظير لو أك قٌؿ نظيره

.. كمذىبػػو فػػي ىػػذه المسػػألة يػػؤدم إلػػي كسػػر .": قػػاؿ ابػػف الٌنٌحػػاس: أٌمػػا رٌده عمػػى الفػػٌراء         
البٌد أف يحدث إعرابنا ،قاعدةو مٌطردةو معركفةو في كبلـ العرب  ،كلذلؾ سمي عػامبلن  ،كىك كٌؿ عامؿ و

إذ  ،يمػـز أف يكػكف كػٌؿ كاحػدو منيمػا لػـ يحػدث إعرابنػا ،"إٌف العامميف عمبل معنا في ىذا": كعمى قكلو
فيمـز  ،فيككف كٌؿ كاحدو منيما حينئذو لـ يحدث إعرابنا ،عنا ال أحدىمااإلعراب إٌنما أحدثو العامبلف م

 .(3) كما يؤدم إلى مثؿ ذلؾ مرفكض ،خـر قاعدة قد استقرلء اطرادىا في كبلـ العرب

 : مف باب "ما كال كالت " .3

    (4): كاآلخر أف ال يتقٌدـ الخبر: قكلو
 ،كالػٌدخكؿ عمػى المبتػدأ كالخبػر ،إٌنما اشترط ذلؾ ألٌنيا عممػت لشػبييا بػػ "لػيس" فػي الٌنفػي         

ـٍ تشػبو مػا إذا : فػإف قيػؿ ،فبطىػؿ العمػؿ ،"ما زيده إال قائـ " بيطؿ الٌشبو: فإذا انتقض الٌنفي نحك ـى لػ لػ
ػا " كمػا نقػكؿ: كنعمميا فنقكؿ ،انتقض فييا الٌنفي بػ "ليس" إذا انتقض فييا الٌنفي : " مػا زيػده إاٌل قائمن
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ػػا ػػا" بػػػ " لػػيس زيػػده قائمن ػػا " كمػػا شػػبيت " مػػا زيػػده قائمن قيػػؿ الٌشػػيء إذا حمػػؿ عمػػى  ،"لػػيس زيػػده إاٌل قائمن
 .(1) ..".الٌشيء

 : استخدـ العامؿ ليدعـ اختياراتو (2

 .(2)عامؿ الٌرفع لمفعؿ المضارع : مسألة .1

رحمو الل  –قاؿ البصريكف  ،كاختمؼ في عامؿ الٌرفع" : -رحمو الل  – (3)قاؿ ابف الٌنٌحاس
 :-رحميـ الل –.. كقاؿ الكسائي كمٍف تبعو مف الككفييف .كىك كقكعو مكقع االسـ ،ىك معنكم: -

الٌرافع لمفعؿ المضارع تعريو عف ناصب : رحمو الل –.. كقاؿ الفٌراء .العامؿ حرؼ المضارعة
."  كجاـز

 –رحميـ الل  –رأم كٌؿ مف البصرييف كالكسائي كالفٌراء  –رحمو الل  –ذكر ابف الٌنٌحاس 
ـٌ رٌد عمييا كذلؾ كالتٌالي ،في عامؿ الٌرفع لمفعؿ المضارع  : ث

 : الٌرٌد عمى الكسائي - أ

كال عمؿ  ،كأكرد عمييـ أٌف حركؼ المضارعة تكجد مع الٌناصب كالجاـز: قاؿ ابف الٌنٌحاس
.كلك كانت ىي العاممة لمرٌ  ،ليا  فع لما أبطؿ عمميا الٌناصب كالجاـز

ككٌؿ منيما  ،فمٌما دخؿ الٌناصب كالجاـز ،بأٌف عامؿ الٌرفع ىنا ضعيؼ: كأجيب عف ذلؾ
العامؿ القكم ال يبطؿ عمؿ  ألفٌ ؛كىذا الجكابى ليس بشيء ،بطؿ الٌرافع منيما لضعفو ؛قكم

الضعيؼ بؿ يككف الٌضعيؼ عامبلن في الٌمفظ كىك كمعمكلو معمكالف لمعامؿ القكم كما تقٌدـ في 
 .(4)دخكؿ "إف" الٌشرطية عمى "لـ" في باب تنازع العامميف

 :  أما رٌده عمى الفرٌاء - ب

كليس األمر  ،الٌرفعإٌف ىذا الكبلـ يكىـ أٌف الٌناصب كالجاـز قبؿ : يمكف أف يقاؿ عمى ىذا
.. بؿ قمنا ىنا كثر .عمى ما بيٌيف في إعراب االسـ ،كذلؾ بؿ الٌرفع قبؿ غيره مف كجكه اإلعراب

كبمفعكؿ ما لـ يسـ   ،كمف جممة العكامؿ الٌظاىرة عامؿ الٌرفع في الفاعؿ ،تعريو مف العكامؿ
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يككف عامؿ الٌرفع الٌمفظي كاف كاسـ "ما" كغير ذلؾ مف المرفكعات فيجكز أف  ،كخبر "إٌف" ،فاعمو
 .–رحمو الل  –ال يكجد مثمو لمفٌراء  ،فيككف حينئذو كجو مف الٌصكاب ،قبؿ عامؿ الٌرفع المعنكم

تعريو مف : كمف ىنا نرل أٌف ابف الٌنٌحاس اختار أف يككف عامؿ الٌرفع لمفعؿ المضارع ىك
إٌف رافع الفعؿ المضارع تجٌرده مف الٌناصب : كلـ يؤيد رأم الفٌراء الٌذم قاؿ ،كٌؿ العكامؿ الٌرافعة لو

 .(1)-رحمو الل  –كذلؾ حتى ال يككف محط اعتراض كما اعتيرض قكؿ الفٌراء  ،كالجاـز

 : استخدـ العامؿ لتفسير قكؿ ابف عصفكر (3

 (2): كقد يحذؼ الٌضمير المنصكب: قكلو .1

ػػٍف قػػاؿ بأٌنػػو إذا عمػػؿ األكؿ كجػػب الٌضػػمير فػػي  "ضػػربني : الثٌػػاني نحػػك"نٌبػػو ىػػذا عمػػى كىػػـ مى
ٌنمػػػػا جػػػػاز حذفػػػػو ألٌنػػػػو عمػػػػى كػػػػٌؿ حػػػػاؿو فضػػػػمة كلػػػػك قػػػػاؿ عػػػػكض قكلػػػػو الٌضػػػػمير  ،كضػػػػربتو زيػػػػد" كا 

 .(3)ليدخؿ فيو المنصكب" ،الٌضمير غير المرفكع لكاف أحسف: المنصكب

 (4): دخكؿ الاٌلـ عمى غير .2

يجػكز دخػكؿ الـ الٌتعريػؼ "قبػؿ كبعػد" ال : "... فػإف قيػؿ: -رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس         
ف جاز تنكيرىما إذا لـ تضافا إلى معرفة ،عمييما "قبػؿ كبعػد" أقػؿ تصػٌرفنا مػف : قيػؿ ،فكذا "كػٌؿ" ،كا 

ال يجػػكز دخػػكؿ الػػبٌلـ : فػػإف قيػػؿ ،فامتنعػػا مػػف الػػبٌلـ لقمٌػػة تمٌكنيمػػا ،"كػػٌؿ كبعػػض" ألٌنيمػػا ال يرفعػػاف
ال بػػدليؿ  ،كتضػػٌمنت معنػػى ،يت الظٌػػركؼ"إٌف "غيػػر" أشػػب: قيػػؿ ،عمييمػػا كمػػا لػػـ يجػػز عمػػى "غيػػر"

ػالِّيفى : جكاز دخكؿ ال في المعطكؼ عمييما نحك قكلو تعالى ـٍ كىالى الض  مىػٍيًي ػكًب عى ٍيػًر اٍلمىٍغضي ﴿غى
(5) 

ف لـ : كلحمميا عمى "ال" جاز تقديـ معمكؿ ما تضاؼ إليو عمييا في نحك "أنا زيدنا غير ضارب" كا 
فمٌمػا أشػبيت الحػرؼ لػـ يجػز دخػكؿ الػبٌلـ عمييػا  ،المضػاؼ يجز تقديـ معمكؿ المضاؼ إليو عمى

 .(6)بخبلؼ "كٌؿ كبعض"

 

 
                                                 

 .420-419كالتعميقة  1/53ينظر معاني القرآف لمفراء( 1)
 .251-1/250المقرب ( 2)
 .396الٌتعميقة ( 3)
 .376الٌتعميقة ( 4)
 .7سكرة الفاتحة، آية ( 5)
 .2/114الكتاب ( 6)
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 :  استخدـ العامؿ ليخالؼ رأم أحد الٌنٌحاة (4

 (1): تنازع عامميف مختمفيف معمكالن كاحدنا: مسألة -1

ػا أكال: -رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس         ٍف طمبتػو مختمفػة فػاألكؿ إٌمػا أف يريػد مرفكعن فػإف  ،"كا 
ـٌ فاعمػػو ػػا فػػاعبلن أك مفعػػكالن لػػـ يسػػ  ،"" ضػػربني كضػػربت زيػػدنا: نحػػك قكلػػؾ ،كػػاف األكؿ يريػػد مرفكعن

ا ثبلثة مػذاىبي فف ،أىيف كشتمت بكرنا""ك سػيبكيو كالكسػائي عمػى مػذىبيما فػي : ىذه المسألة أيضن
إعمػاؿ الثٌػاني يػؤدم إٌمػا "إٌف : كيقػكؿ ،ؿكالفػٌراء فػي مثػؿى ىػذه يكجػب إعمػاؿ األكٌ  ،المسألة المتقٌدمة

أك إلػى حػذؼ الفاعػؿ كمػا يقػكؿ الكسػائي  ،-رحمػو الل  –كما يقكؿ سػيبكيو  ،لئلضمار قبؿ الٌذكر
كىػك  ،ؿ لمػٌتخمص مػف ذلػؾفأكجػب إعمػاؿ األكٌ  ،ككػٌؿ منيمػا غيػر جػائز عنػد الفػٌراء  -رحمو الل –

 : محجكج بقكؿ الٌشاعر
ػػػػػػػػػػػػػػػػػأىف  ميتيكنىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدٌماة كى تنػػػػػػػػػػػػػػػػػا مي  ككىمى

ػػػذىب   ػػػرىل فىٍكقىيىػػػا كىاٍستىٍشػػػعىرىٍت لىػػػٍكفى مي جى
(2)

 

   
كغيره مف الثٌقات أنشده  -رحمو الل–"فإٌف سيبكيو : كىنا يرٌد ابف الٌنٌحاس عمى الفٌراء بقكلو

"ىبؾ سممت لؾ : نقكؿ لو األنٌ  ؛ه إياه برفع "لكف"دإنشا -رحمو الل –كال يفيد الفٌراء  ،بنصب "لكف"
ىك ك  ،ما رككه كال سبيؿ إلى ردٌ  ،تصنع بركاية الٌنصب كقد ركاىا الثٌقاتفكيؼ  ،ىذه الٌركاية

 .(3)بيذا محجكجه 

  (4): تقديـ الٌتمييز عمى عاممو المتٌصرؼ: مسألة -2

 .(5): كال يجكز تقديـ الٌتمييز: قكلو  

ال يجكز تقديمو  ،فحينئذو إف كاف الٌتمييز يجيء بعد تماـ االسـ "...: قاؿ ابف الٌنٌحاس
ف كاف الٌتمييز يجيء بعد تماـ الكبلـ ففيو خبلؼ ،باإلجماع لضعؼ العامؿ  –ذىب سيبكيو : كا 

 كذىب ،كالمبرد ،كذىب المازني ،ال يجكز تقديـ الٌتمييز عمي الفعؿ: إلي أٌنو –رحمو الل 
محتجيف بالقياس إلي أٌنو يجكز تقديـ التمييز عمي الفعؿ  -رحميـ الل أجمعيف–الككفيكف 

 .اعكالٌسم

                                                 

 .4/2144كارتشاؼ الضرب  1/630كشرح الجمؿ البف عصفكر  79ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 1)
كالكتػػاب  1/88اإلنصػػاؼكىػػك مػػف شػػكاىد  32 ديكانػػو فػػيكم نػػالبيػػت مػػف البحػػر الٌطكيػػؿ لطفيػػؿ بػػف كعػػب الغ( 2)
1/77. 
 .104التعميقة ( 3)
  2/16كالمساعد البف عقيؿ  2/74كشرح المفصؿ البف يعيش  221ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 4)
 .1/165المقرب ( 5)
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فعمى الحاؿ في تقٌدمو عمػى العامػؿ مػا لػـ يمنػع مػف المكانػع التٌػي ذكرنػا مػا فػي بػاب : القياسأٌما  
  ،الفاعؿ
 : فبقكؿ الٌشاعر الٌسماعكأٌما 

ًبيبىيىػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػٍممىى بًػػػػػػػػػػػػػالًفرىاًؽ حى  أىتىٍيجػػػػػػػػػػػػػري سى

ػػػػػػػػػا بًػػػػػػػػػالًفرىاًؽ تىًطيػػػػػػػػػبي    ػػػػػػػػػافى نفسن ػػػػػػػػػا كى مى كى
(1)

 

   
ر ألف الٌتمييز مفسِّ ؛ الفرؽ بيف الحاؿ كالٌتمييز ظاىرألٌف  ؛فبل يتجوفنقكؿ أٌما القياس 

 . فمك قٌدمنا الٌتمييز لكاف المفسِّر قبؿ المفس ر كىذا ال يجكز ،ركالحاؿ ليس بمفسِّ  ،المسٌمىلذكات 

ػػػا" خبػػػر " كػػػاف""إٌف : كأٌمػػػا الٌسػػػماع فنقػػػكؿ          كالٌضػػػمير الػػػٌذم فػػػي " كػػػاف " عائػػػد عمػػػي  ،"نفسن
ػػٍف قػػاؿ ،"الػػٌنفس" بتمييػػز كلػػيس ،"حبيبيػػا" ـٌ بػػو الفائػػدة: كال ييمتفػػت إلػػى قػػكؿ مى فػػبل  ،إٌف الػػٌنفس ال تػػت

فٌممػا أتيػت  ،ما بعدىا ىػك "بػالفراؽ تطيػب" جممػة تقػٌدمت فصػارت صػفة ليػا: ألٌنا نقكؿ ؛يككف خبرنا
  .(2)بالٌصفة جاز أف تككف الٌنفس خبرنا لمحبيب

 : ترجيح رأم منيا استخدـ العامؿ بعرضو لعدة آراء لمٌنحاة دكف (5

 (3): رافع الفاعؿ: مسألة .1

فذىب المحققكف مف الٌنحاة إلى أٌف الرافع لو اختمؼ الٌناس في كاقع رافع الفاعؿ ماذا؟           
 .ما أسند إليو مف الفعؿ أك ما قاـ مقامو

مف الككفييف أٌف الفاعؿ يرتفع بإحداث الفعؿ  مذىب طائفةو  كنقؿ جماعة مف المغاربة أفٌ          
 "قاـ زيد "...: نحك

أٌف العامػػؿ  –رحمػػو الل  –مػػذىب خمػػؼ األحمػػر  أفٌ  -رحمػػو الل –كنقػػؿ ابػػف عمػػركف            
رحمػو  –كنقػؿ ابػف الػٌدٌىاف  ،كىػذا يقػرب مػف المنقػكؿ أكالن عػف الكػكفييف ،في الفاعؿ معنى الفاعمية

أٌف الفاعػػؿ : كالكسػػائي كسػػعداف ،كىشػاـ ،أٌف مػذىب عيسػػى بػػف عمػػر اإليضػػاح لػػوفػي شػػرح  –الل 
 كالمفعكؿ ينتصب بخركجو عف الكصؼ. ،يرتفع بالكصؼ

كالفاعؿ ىك  ،"ضرب زيده عمرنا" كالفعؿ ىك الكصؼ: إذا قمنا: كشرح الكسائي ذلؾ فقاؿ           
ػٍف  ،كالمكصػكؼ فضػمو فانتصػب ،المكصكؼ كالمفعػكؿ خػارج عػف الكصػؼ كىػذا يقػرب مػف قػكٍؿ مى

                                                 

 .2/384كالخصائص  4/71: ىمع اليكامع كىك مف شكاىدعشي ىمداف، ألالبيت مف البحر الٌطكيؿ ( 1)
 .260-259الٌتعميقة ( 2)
 3/59كالمسػػاعد البػػف عقيػػؿ  7/12كشػػرح المفصػػؿ البػػف يعػػيش  437ينظػػر اإلنصػػاؼ فػػي مسػػائؿ الخػػبلؼ ( 3)

 .1/53كمعاني القرآف لمفراء  8/4119كتمييد القكاعد 
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كالفعػػػؿ ىػػػك : ثػػػـ قػػػاؿ ،إٌنػػػو يرتفػػع بالكصػػػؼ: فإنػػػو قػػػاؿ ،العامػػػؿ فيػػػو الفعػػػؿ أك مػػػا قػػاـ مقامػػػو: قػػاؿ
 ."يرتفع بالفعؿ": فكأنو قاؿ ،الكصؼ

كىك الٌذم يشير  ،أٌف الفاعؿ يرتفع باإلسناد –رحمو الل  –كنقؿ غيرىـ أٌف مذىب ىشاـ 
 "كحقيقة رفعو بإسناد الفعؿ إليو".: حيث قاؿ ،(1)في الٌممع  –رحمو الل  –إليو كبلـ ابف جني 

بعد أف عرض مجمكعة اآلراء في رافع الفاعؿ عف  –رحمو الل  –فينا نرل ابف الٌنٌحاس 
 .(2) الٌنٌحاة لـ يرجح أمٍّ منيا

 (3): عامؿ الٌرفع في المبتدأ: مسألة .2
فذىب  ،عامؿ المبتدأ كالخبر" كاختمؼ الٌناس في : -رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس 

 .البصريكف إلى أٌف عامؿ المبتدأ معنكم كىك االبتداء
 : ف الككفييف مذىبافعكنقؿ 

 . منيما يرتفع باآلخربأٌف  كبل  : كقالكا ،الخبر: أٌف عامؿ المبتدأ لفظي كىك: أحدىما
 أٌف المبتدأ يرتفع بما عاد عميو. : انيكالثٌ 

كنقؿ ابف الٌدىاف  ،ككذا ذكر في كتب الخبلؼ عنيـ ،يـىذا منقكؿ أكثر الٌناس عف مذىب
رحمو  –قاؿ الكسائي  -رحمو الل –كقاؿ الفٌراء  ،في شرح اإليضاح ما حكايتو -رحمو الل –
ف  ،""أخكؾ قائـه : رفعت كٌؿ كاحدو منيما يصاحبو كقكلؾ: إذا ابتدأت اسمنا بعده اسـ كٌممو": -الل كا 

    .(4)""...   فعؿ كيفعؿ"برفعتو بما عاد مف ذكره ال : ؿعى فٍ أك يى  ؿى عى فى "كاف بعده 
 : استخدـ العامؿ لترجيح رأم (6

ا: قكلو .1  (5): الكالـ اصطالحن

فػػذىب الككفيػػكف إلػػى  ،كاختمػػؼ الٌنحػػاة فػػي الكػػبلـ"... : -رحمػػو الل  – قػػاؿ ابػػف الٌنٌحػػاس         
 ،حسػف" فػػ "زيػدنا" مفعػكؿ "كبلمػؾ""كبلمػؾ زيػدنا : إعمالػو فػي قكلػؾكا عمػى ذلػؾ بأٌنػو مصػدر كاسػتدلٌ 

 : كبقكؿ الٌشاعر

                                                 

 .31الممع ( 1)
 .82 – 81 – 80التعميقة ( 2)
كالتػػذييؿ كالتكميػػؿ  3/57كمعػػاني القػػرآف لمفػػراء  45-44 – 41 – 40ينظػػر اإلنصػػاؼ فػػي مسػػائؿ الخػػبلؼ ( 3)
3/270. 
 .145التعميقة ( 4)
 .1/21كشرح المفصؿ البف يعيش  1/24كالتذييؿ كالتكميؿ  1/142ينظر تمييد القكاعد ( 5)
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ػػػػػػػػػػاعةه  سى ػػػػػػػػػػًبيؿه كى ٌيػػػػػػػػػػا سى  أىالى ىىػػػػػػػػػػٍؿ ًإلىػػػػػػػػػػى رى

اًلينػػػػػػػػػػا    تيكم ٍمنًػػػػػػػػػػي ًفييىػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػفى الػػػػػػػػػػٌدٍىًر خى

   
ػػػػػػػا ًبيىػػػػػػػا  فىأٍشػػػػػػػًفي نىٍفًسػػػػػػػي ًمػػػػػػػٍف تىبىػػػػػػػاًريًح مى

ػػػػػػػػػػػا ًبيىػػػػػػػػػػػا   ًمييىػػػػػػػػػػػا ًشػػػػػػػػػػػفىاءه ًلمى (1)فىػػػػػػػػػػػإٌف كىبلى
 

   
 ،مصػػدر " كلػػيس بمصػػدرلمكذىػػب البصػػريكف إلػػى أٌنػػو " اسػػـ  ،فأعمػػؿ كبلمػػي فػػي الٌضػػمير

ٌف الٌمفػظ المسػتعمؿ مػف " ؾ ؿ ـ " مػف أل: قالكا ،كالعطاء فإنو اسـ لئلعطاء كسبحاف اسـ لمٌتسبيح
" ك " تكمٌػػـ " مصػػدره " الػػتىكٌمـ "ك كمصػػدره " الٌتكمػػيـ " ،" ـى ٍمػػمعنػػى الحػػديث لػػيس إاٌل داللػػة أبنيػػة " كى 

ذكات كميا تاؿ كالمقاتمة " كىذه األفعاؿ كالًكبلـ " بكسر الكاؼ نحك " القً  ،كالمةكالـ " مصدره " الم
ػػػ"ك ،كاحػػػدةو  زكائػػػد يجػػػرم مصػػػدرىا عمػػػى طريقػػػةو  فثبػػػت أنػػػو لػػػيس  ،لػػػيس أحػػػد ىػػػذه المصػػػادر "بلـالكى

أٌف اسػػػـ المصػػػدر يعمػػػؿ عمػػػى المصػػػدر : ف اسػػػتدالؿ الكػػػكفييف بإعمالػػػو ىػػػكعػػػكالجػػػكاب  ،بمصػػػدر
 .(2)باإلجماع 

 (3): عامؿ الٌرفع في خبر "إٌف" كأخكاتيا: مسألة .2

: في عامؿ الٌرفع فػي خبػر "إٌف" كأخكاتيػا الٌنحاة" كاختمؼ : –رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس        
 .ب االسـصفذىب البصريكف إلى أٌف ىذه الحركؼ ترفع الخبر كما تن

  .بما كاف يرتفع بوكأٌنو مرتفع  ،يا ال تؤثر في الخبركذىب الككفيكف إلى أنٌ  

مػف  ،المسند إليوك المسند  تفي ىذه المسألة أٌف ىذه الحركؼ اقتضت الخبر كما اقتض انل: ك قاؿ
بيػاف االقتصػار أٌنيػا تطمػب لكػٌؿ كاحػدو  فتعمؿ فيو كما عممػت فػي االسػـ ؛حيث كانت تطمب الخبر

 كالبٌد لكٌؿ منيما مف اآلخر. ،"المبتدأ كالخبر"

فمٌما اقتضت الجزءيف عممت  ،كال تتأٌتى إال بمشبو كمشبو بو ،ٌف "كأٌف" لمتشبيوكيؤيد ذلؾ أ        
ذا ثبت في "كأٌف" ،فييما  .لعدـ القائؿ بالفصؿ ،ثبت في جميع أخكاتيا ،كا 

"أٌف ىػػػػذه حػػػػركؼ فتػػػػنحط عػػػػف رتبػػػػة "كػػػػاف : ىػػػػيك  كذكػػػػر ابػػػػف الٌنٌحػػػػاس  حجػػػػة الكػػػػكفييف         
  .كما عممت "كاف" فييا" ،فبل تعمؿ إاٌل في الجزءيف ،الٌتي ىي أفعاؿ ،كأخكاتيا"

فقػػد  ،يػػا ال تعمػػؿ فػػي الجػػزءيففػػي أنٌ "كػػاف "أٌنػػو لػػـ ينحصػػر أثػػر ضػػعفيا عػػف : كالجػػكاب          
فيا فػي معمكالتيػا بتقػديـ كتػأخير إلػى غيػر ذلػؾ مػف كىػك عػدـ تصػرٌ  ،ظير أثػر ضػعفيا بغيػر ذلػؾ

                                                 

كالتػػذييؿ  5/78ىمػػع اليكامػػع ، كىػػك مػػف شػػكاىد106كمػػا فػػي ديكانػػو البيتػػاف لػػذم الٌرمػػة مػػف البحػػر الطكيػػؿ ( 1)
 .1/24كالتكميؿ

 .55الٌتعميقة ( 2)
 .3/1237كارتشاؼ الضرب  1/431كىمع اليكامع  157 – 153ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 3)



257 

 

فػػػبل حاجػػػة إلػػػى نقصػػػيا بعػػػدـ التٌػػػأثير فػػػي  ،كفايػػػةكفييػػػا  ،"كػػػاف"األشػػػياء التٌػػػي نقصػػػت بيػػػا عػػػف 
  .(1)الجزءيف

 (2): تقديـ معمكؿ اسـ الفعؿ عميو .3

 .(3)رحميـ الل  –كال يجكز تقديـ معمكؿ اسـ الفعؿ عميو خبلفنا لمككفييف : قاؿ ابف الٌنٌحاس      

 : الٌتعميؿ: ثانيػػػنا
 : لغةن : العٌمة

 .(4) حدث يشغؿ صاحبو عف كجيو

ما : تعٌمو الٌصبي أم ،تمٌيى بو: تشاغؿ كتعٌمؿ بو أم: كمنو تعٌمؿ باألمر كاعتؿٌ  مف "عٌمؿ"
 .(5) يعٌمؿ بو ليسكت

عف معنى يحٌؿ بالمحؿ فيتغٌير بو حاؿ المحؿ ببل : العٌمة عبارة: كقاؿ الٌشريؼ الجرجاني
 .(6) عؼألٌنو بحمكلو يتغٌير حاؿ الٌشخص مف القكة إلى الضٌ  ؛كمنو يسمى المرض عٌمة ،اختيار
ا: العٌمة  :  اصطالحن

رفعنا كنصبنا كجرنا كجزمنا في حالة  ،ىي الٌسبب الٌذم يفسر حدكث الٌظاىرة الٌمغكية
ا ككسرنا كسككننا في حالة البناء ،اإلعراب  .(7) أك ضمنا كفتحن

 .(8) كىي الكصؼ الٌذم يككف فطٌنة كجو الحكمة في اتخاذ الحكـ
كعمى الخصكص كفؽ  ،اإلعراب أك البناء عمى اإلطبلؽككذلؾ ىي تفسير اقتراني بيف عٌمة 

 .(9) أصكلو العامة

                                                 

 .219 – 218التعميقة ( 1)
كمعػػػػاني القػػػػرآف لمفػػػػراء  1/117كشػػػػرح المفصػػػػؿ البػػػػف يعػػػػيش  187مسػػػػائؿ الخػػػػبلؼ ينظػػػػر اإلنصػػػػاؼ فػػػػي ( 2)
1/260. 
 .244كالتعميقة 1/133يعني في قكلؾ تراؾ فنتركؾ ينظر المقٌرب( 3)
 .1/88العيف: باب العيف كالبٌلـ ( 4)
 .11/469لساف العرب مادة عمؿ ( 5)
 .154الٌتعريفات ( 6)
 .31بية مدخؿ إلى عمـ الٌنحك كقكاعد العر ( 7)
 .52أصكؿ الٌنحك العربي في ضكء مذىب أبي مضاء القرطبي ( 8)
 .29نظرية الٌتعميؿ في الٌنحك العربي ( 9)
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فإٌف كٌؿ نحكم يحاكؿ إظيار عٌمة ما ذىب إليو في كجو  ،كقد ارتبط الٌتعميؿ بنشأة الٌنحك
ف كانت قائمةن  ،كىذه العٌمة مخترعة ،فبل تكاد تجد حكمنا نحكينا إاٌل أيتبع بتعميؿ ،مف كجكه الٌنحك كا 

 كلكٌف الٌنحاة يتكقعكف ىذه العٌمة كال يمكف أف يجزمكا بيا. ،متكٌمميف إذا نطقكا بالمغةفي أذىاف ال

ف كاف مف الٌنٌحاة المتأٌخريف فإٌننا  نجده يعرض تعميبلت ك  –رحمو الل  –كابف الٌنٌحاس  ا 
ـٌ يكافؽ أك يعارض كجد كرٌبما يتكٌقؼ عف إبداء الٌرأم إف  ،لمٌرأم لمف سبؽ في المسألة الكاحدة ث

كبذلؾ نجد ابف الٌنٌحاس لـ  ،كما اىتمامو بالٌتعميؿ إاٌل مف باب تأثره بالمنطؽ ،الٌتعميبلت متكافئة
  .كيبرره ،بؿ نراه يعٌمؿ ما يختار ،أك مذىبو كاحدو  ،يمتـز ب راء مدرسةو نحكٌيةو كاحدةو 

 الٌتعميؿ. كنتعٌرؼ عمى مكقؼ ابف الٌنٌحاس مف  ،كسكؼ أقٌدـ أمثمة لبعض ىذه القضايا     
 : استخدـ الٌتعميؿ لتأييد صحة ما يذىب إليو (1

 (1): الجر بػ "كي": مسألة .1

كتارة حرفنا ناصبنا  ،"اعمـ أٌف "كي" تككف تارة حرؼ جر: -رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس 
فػ "كي" ىنا حرؼ جر ال غير بدليؿ  (2)"كيمو" : أٌما ككنيا حرؼ جر ففي مثؿ قكؿ العرب ،لمفعؿ

 ،فتعيف ككف "كي" جارة ،كال تحذؼ ألفيا إاٌل مع عامؿ الجر ،حذؼ ألؼ ما االستفيامية معيا
كال إضافة إلجماعيـ عمى حرفية "كي" فتعيف ككنيا حرؼ  ،كالجر إٌما باإلضافة أك بحرؼ الجر

 .(3)جر

 : تقديـ الفاعؿ عمى المفعكؿ بو .2

 .(4): يككف مقدمنا عمى المفعكؿ بوكمرتبتو أف : كقكلو

إنٌما كاف مرتبة الفاعؿ التٌقدـ ألٌنو يتنزؿ مف الفعؿ منزلة : -رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس 
 : إٌنما قمنا إٌف الفاعؿ يتنزؿ منزلة الجزء لكجكه ،الجزء كال كذلؾ المفعكؿ

 "يضرباف كيضربكف".: كقكع إعراب الفعؿ بعده في نحك: منيا

 "ضربٍت ىند ". : نحك ،إذا كاف الفاعؿ مؤنثنا ،إلحاؽ تاء التٌأنيث لمفعؿ: كمنيا
                                                 

كشػرح المفصػؿ البػف يعػيش  3/6كالكتػاب  1/183كمغنػي المبيػب  455ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخػبلؼ ( 1)
7/18. 
 .7/18كشرح المفصؿ البف يعيش  3/6الكتاب ( 2)
 .427التعميقة ( 3)
 .1/53المقرب ( 4)
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": سككف آخر الفعؿ لو في نحك: كمنيا كتحركػو  ،لئبل تتكالى أربػع حركػات ككممػة كاحػدة ،"ضرٍبتي
 .(1)"ضربىؾ": مع المفعكؿ في نحك

 : عٌمة عدـ دخكؿ الجر في األفعاؿ .3

  .(2): كأٌما الخفض فانفردت بو األسماء: كقكلو

ألٌف الجػػر : " عمٌػػة عػػدـ دخػػكؿ الجػػر فػػي األفعػػاؿ قػػالكا: -رحمػػو الل  –قػػاؿ ابػػف الٌنٌحػػاس         
 ،ألٌف اإلضػػافة إٌمػػا لمٌتمميػػؾ أك الٌتخصػػيص ؛إٌنمػػا يكػػكف باإلضػػافة كاإلضػػافة إلػػى الفعػػؿ ال تصػػحٌ 

 .(3)كاألفعاؿ ال تممؾ شيئنا كال تختص بشيء

 : الٌزمافإاٌل بشرط اتفاقيما في : كقكلو .4

كىػػك فػػي  ،إٌنمػػا اشػػترط ذلػػؾ ألٌف العطػػؼ أصػػؿ التٌثنيػػة: -رحمػػو الل  –قػػاؿ ابػػف الٌنٌحػػاس        
ككػذلؾ ال  ،" زيػد كعمػرك": ككما ال يجكز تثنيػة المختمفػيف نحػك ،األفعاؿ نظير التٌثنية في األسماء

 .(4)يجكز العطؼ في المختمفيف في الٌزماف مف األفعاؿ

ألٌنو قد  ؛قطعت ىمزتو بخبلؼ ما لك سميت بػ"ابف" ،"اضرب": إذا سميت بفعؿ األمر نحك   .5
ف سميت بنحك ،كلـ يصرؼ لمتعريؼ ككزف الفعؿ ،صار مف جنس األسماء "قـ" رددت الكاك : كا 

كضركب ألٌنو بمنزلة سؤكؿ فقمت "  ،لتحٌرؾ الميـ بحركة اإلعراب فزاؿ التقاء الٌساكنيف ،المحذكفة
 .   (5)قيكـ " 

 : كٌظؼ الٌتعميؿ ليكافؽ رأينا نحكينا (2
 (6): "لف" بيف اإلفراد كالٌتركيب: مسألة .1

  .(7): ك"لف" كىي لنفي سيفعؿ: قكلو

 "... كاختمؼ فييا ىؿ ىي مفردة أـ مركبة ؟: -رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس            

                                                 

 .82الٌتعميقة ( 1)
 .1/45المقرب ( 2)
 .69 -68الٌتعميقة ( 3)
 .355الٌتعميقة ( 4)
 .472الٌتعميقة ( 5)
كىمػػػع  3/68كالمسػػػاعد البػػػف عقيػػػؿ  4/15كشػػػرح التسػػػييؿ البػػػف مالػػػؾ  4/1643ينظػػػر ارتشػػػاؼ الضػػػرب ( 6)

 .2/286اليكامع 
 .1/261المقرب ( 7)
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فحذفنا األلؼ  ،في إحدل الٌركايتيف عنو أٌنيا مركبة مف "ال كأٍف" –رحمو الل  –فمذىب الخميؿ 
 فصارت "لف". ،مف "ال" كاليمزة مف "أٍف" طمبنا لمٌتخفيؼ

إٌف أصميا "ال" أبدلنا ألفيا : لكف قاؿ الفٌراء ،أٌنيا مفردة: -رحميما الل  –كمذىب  سيبكيو كالفٌراء 
 نكننا.

ألف األصؿ عدـ الٌتركيب  ؛أٌنيا حرؼ قائـ برأسو كىك الٌصحيح – رحمو الل –كمذىب سيبكيو 
 (1)كاإلبداؿ ال سيما في الحركؼ لبعدىا مف الٌتصرؼ فييا

 (2): اشتقاؽ االسـ: مسألة .2

  (3): اسـ: قكلو

  .كاختمؼ الٌنحاة في اشتقاؽ االسـ".... : -رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس        

 .كىك"العمك" ،الٌسمك"" فذىب البصريكف إلى أٌنو مف 

  .الكسـ " كىك "العبلمة""مف : كذىب الككفيكف إلى أٌنو 

كاختمفكا فػي  ،"كاك"كأٌف المحذكؼ  ،ذؼ منو حرؼ عٌمةأٌنيـ أجمعكا عمى أٌنو حي : كحقيقة ىذا الكبلـ
ػا"أٌنيػا كانػت : فمػذىب البصػرييف ،مكانيا كالٌصػحيح مػا  ،"فػاءن "أٌنيػا كانػت : كمػذىب الكػكفييف ،"المن

كالحمػػؿ عمػػى  ،أٌف الحػػذؼ فػػي األكاخػػر أكثػػر منػػو فػػي األكائػػؿ: ذىػػب إليػػو البصػػريكف لكجػػكهو منيػػا
ػػػا الحػػػذؼ بػػػاألكاخر أكلػػػى منػػػو باألكائػػػؿ ،األكثػػػر أكلػػػى ألٌف اآلخػػػر مكضػػػع ضػػػجر كسػػػ مة  ؛كأيضن

 .(4).. .مكضع استجماـ كراحةألٌنو  ؛بخبلؼ األكؿ ،فناسب الحذؼ ليخٌفؼ عمى المتكٌمـ ،كتعب

 

 

 

 

 

                                                 

 .236-1/235كمعاني القرآف  7/21يعيش شرح المفصؿ البف ( 1)
 .1/23كشرح المفصؿ البف يعيش 1/44كالتذييؿ كالتكميؿ  4ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبمؼ ( 2)
 .1/45المقرب ( 3)
 .60 – 59التعميقة ( 4)
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 : كٌظؼ الٌتعميؿ ليخالؼ رأينا نحكينا (3

 (1): "الفاء"ك عامؿ الٌنصب في المضارع بعد "أك" ك"الكاك": مسألة .1

فمػذىب سػيبكيو  ،" اختمؼ الٌنٌحػاة فػي "أك كالػكاك كالفػاء": -رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس          
فالٌنصػػػب  ،فػػػبل تعمػػػؿ ،كحػػػركؼ العطػػػؼ ال اختصػػػاص ليػػػا ،أٌنيػػػا حػػػركؼ عطػػػؼ –رحمػػػو الل  –

 إلى أٌنيا ىي الٌناصبة بأنفسيا.  –رحمو الل  –بعدىا بإضمار "أٍف" كذىب الجرمي 

ـٌ قاؿ           مف الككفييف إلى أٌف  الٌنصب فػي األفعػاؿ بعػد ىػذه –رحمو الل  –كذىب الفٌراء : ث
 ،(2)"أٍف" بػػػػؿ ىػػػػي منتصػػػػبة عمػػػػى الخػػػػبلؼ كال بإضػػػػمار  ،الحػػػػركؼ لػػػػيس بيػػػػذه الحػػػػركؼ أنفسػػػػيا

كقد أشرنا إلى إبطاؿ ككف الخػبلؼ  ،كالخبلؼ عندىـ إنما يعمؿ الٌنصب في األفعاؿ كفي األسماء
كرٌد المبػػرد عمػػى الجرمػػي بػػأٌف ىػػذه الحػػركؼ لػػك نصػػبت بأنفسػػيا لجػػاز  ،عػػامبلن فػػي بػػاب االبتػػداء

أك ك  "أللزمنػػػؾ: فكنػػت تقػػػكؿ مػػػثبلن  ،"لػػػف"ك دخػػكؿ حػػػرؼ العطػػػؼ عمييػػػا دخكلػػو عمػػػى "أٍف الٌناصػػػبة"
فمػـ يػدخمكا حػرؼ  ،كامتناعيـ مف ذلػؾ دليػؿ عمػى أٌف معنػى العطػؼ بػػ "أك" فييػا ،تقتضيني حقي "

 . (3)العطؼ عمى مثمو"
 (4): بناء أفعاؿ المقاربة المتصرفة لممفعكؿ .2

" –رحميما الل  –"جٌكز الكسائي كالفٌراء : -رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس  عؿ ك "كيد يقـك "جي
 يقكؿ " كاختمفا فيما أقيـ مقاـ الفاعؿ ىنا.

 –كقاؿ الفٌراء  ،القائـ ىنا مقاـ الفاعؿ الٌضمير المجيكؿ: -رحمو الل  –فقاؿ الكسائي 
لـ يقـ ىنا مقاـ الفاعؿ شيء؛ألٌنو استغنى عنو كما ذكراه ال كجو لشيء منو؛أٌما  –رحمو الل 

 ،ألٌف ضمير الٌشأف كالقصة مكقعو في باب "كاف ككاد" مكقع الفاعؿإقامة الٌضمير فبل كجو لو 
ألٌف  ؛كأٌما قكؿ الفٌراء فبل يصحٌ  ،فإذا بيني لممفعكؿ فالقياس أف ييحذؼ ال أف ييقاـ مقاـ الفاعؿ

                                                 

كالمسػػػاعد  2/304كىمػػع اليكامػػػع  4/1668كارتشػػاؼ الضػػػرب  442ينظػػر اإلنصػػػاؼ فػػي مسػػػائؿ الخػػػبلؼ ( 1)
 .7/21كشرح المفصؿ البف يعيش  83 – 3/81البف عقيؿ 

 .260 – 259التعميقة ( 2)
 .341 – 340التعميقة ( 3)
ع اليكامػػػػػع كىمػػػػػ 4/1640كتمييػػػػػد القكاعػػػػػد  6/258كالتػػػػػذييؿ كالتكميػػػػػؿ  3/1336ينظػػػػػر ارتشػػػػػاؼ الضػػػػػرب ( 4)
 .1/400كالمساعد  1/524
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-ألنو كاف الفعؿ ؛فكيؼ يستغني عنو ،كما كاف حديثنا عف الفاعؿ ،الفعؿ حديث عف المفعكؿ ىنا
 .(1)كذلؾ ال يجكز ،حديثنا مف غير محٌدث عنويبقى -حينئذو 

 : ( جاء الٌتعميؿ لترجيح أحد اآلراء الٌنحكية4

 (2): "نعـ كبئس" بيف االسمية كالفعمية: مسألة-1

  .(3): كىما فعبلف: كقكلو

: فمذىب البصػرييف ،"اعمـ أٌف بيف الٌنحاة اختبلفنا فييما: -رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس          
: فقالكا في مسائؿ الخبلؼ ،أٌنيما فعبلف كما ذكر. كاضطرب نقؿ األصحاب عف مذىب الككفييف

 ..".      .ذىب الككفيكف إلى أٌف "نعـ كبئس" اسماف

اتصػاؿ تػاء التٌأنيػث الٌسػاكنة : كالٌدليؿ عمى أٌنيما فعػبلف: أنيى ابف الٌنٌحاس كبلمو  بقكلوك         
نحػػك  ،كاتصػػاؿ الٌضػػمائر البػػارزة المرفكعػػة بيمػػا ،كبئسػػت المػػرأة" ،المػػرأة" نعمػػت : بيمػػا نحػػك قػػكليـ

  .(4)كنعمكا رجاالن الٌزيدكف " ،نعما رجميف الٌزيداف: -رحمو الل -قكليـ فيما حكاه الكسائي
 (5): الفاعؿ أصؿ المرفكعات-2

كبػػاقي المرفكعػػػات  ،ألٌنػػو عنػػػده أصػػؿ فػػي الٌرفػػػع ؛قػػٌدـ بػػاب الفاعػػػؿ: قػػاؿ ابػػف الٌنٌحػػػاس           
فإٌف المبتدأ عنػدىـ  ،كمىٍف رأل رأييـ –رحميما الل  –خبلفنا البف الٌسراج كأبي عمي  ،محمكلة عميو

: الػٌدليؿ عمػى أٌف الفاعػؿ أصػؿه فػي الٌرفػعك : كباقي المرفكعػات محمكلػة عميػو ،أصؿه في المرفكعات
 ؛يكجد في الفاعؿ أكثر مف المبتػدأ ،رفع الٌمبس: أٌف المعنى الٌذم دخؿ اإلعراب الكبلـ ألجمو كىك"

 ،كال كػػذلؾ المبتػػدأ فكػػاف الفاعػػؿ أصػػبلن فػػي الٌرفػػع لػػذلؾ ،التػػبس بػػالمفعكؿ ؛ألٌف الفاعػػؿ لػػك لػػـ يرفػػع
 . (6)كفعمو"  –رحمو الل  –كأصؿ ىذا الخبلؼ مأخكذ مف قكؿ سيبكيو 

                                                 

 .132التعميقة ( 1)
 4/2041كارتشػػاؼ الضػػرب  7/27كشػػرح المفصػػؿ البػػف يعػػيش  86ينظػػر اإلنصػػاؼ فػػي مسػػائؿ الخػػبلؼ ( 2)

 .3/5كشرح التسييؿ البف مالؾ 
 .1/65المقرب ( 3)
 .116 – 115التعميقة ( 4)
 .2/25المقرب ( 5)
 .78التعميقة ( 6)
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 (1): تككيد الٌنكرة تككيدنا معنكينا-3

 (2): تيؤكد""إال الٌنكرات فإٌنيا ال : قكلو

ا خبلفنػػ ،-رحمػػو الل  –مػػا عػػدا األخفػػش  ،ىػػذا مػػذىبنا" : -رحمػػو الل  – قػػاؿ ابػػف الٌنٌحػػاس      
كيعنػكف بالمحػدكد المؤكػد بػػ"  ،فػإٌنيـ أجػازكا تأكيػد الٌنكػرة إذا كانػت محػدكدة –رحميـ الل -لمككفييف

 ... "كؿ" ك"أجمع" دكف غيرىما مف ألفاظ الٌتككيد

الٌنٌحػػاس إلػػى منػػع تككيػػد الٌنكػػرة معمػػبلن لترجيحػػو ىػػذا الػػٌرأم بعػػد أف رٌد أدلػػة الكػػكفييف كقػػد ذىػػب ابػػف 
 الٌتي ساقكىا.

كالٌنكػرة  ،الػٌذم يػكىـ الٌتجػزم لرفع المجازىك "أجمع" إٌنما ك ٌف الٌتككيد بػ "كٌؿ"أ: ككاف تعميمو       
 اٌل عف شيء لـ يثبت عينو.ألٌف رفع المجاز ال يككف إ؛ فرفع عنيا المجاز ،لـ يثبت ليا عيف

ا ف  ،لػى مػف تأكيػدىافتعريفيػا حينئػذو أكٍ  ،إٌف الٌنكرة إلى الٌتعريؼ أحكج منيا إلى الٌتككيػد بػػ "كػٌؿ"كأيضن
 .بعد ذلؾ تؤكدىا ثـٌ  ،عرؼ حقيقتيا كتثبتتي حٌتى 

 .(3)" كما ذكركه مف الٌشكاىد ال دليؿ ليـ فيو": ىذا غير قكلو      
 : اآلراء في المسألة الكاحدة كتعميالت الٌنحاة دكف ترجيح أمٍّ منيا( يعرض اختالفات 5

 (4): تقديـ خبر "ما زاؿ" كأخكاتيا عمييف: مسألة .1

 (5): عمييا قسماف " ف"كىي بالٌنظر إلى تقديـ أخبارى: كقكلو
 "مافتيء" ك"ماك "ماانفٌؾ"ك "مازاؿ"ك "... كقسـ مختمؼ فيو كىك "ليس": قاؿ ابف الٌنٌحاس

ا": برح" ما دامت منفية بػ "ما" أك بػ "ال" في جكاب القسـ نحك قكلؾ فبل يجكز  ،" كالل ال يزاؿ مقيمن
فبل يتقٌدـ  ،ككذلؾ )ال( في جكاب القسـ ،ٌف )ما( مف أدكات الصدكرأل ؛تقديـ أخبارىف عمييف
 .. ،.عمييا مٌما في خبرىا

                                                 

كشػػرح التسػػييؿ البػػف مالػػؾ  3/44كشػػرح المفصػػؿ البػػف يعػػيش  362مسػػائؿ الخػػبلؼ  ينظػػر اإلنصػػاؼ فػػي( 1)
 .2/386كالكتاب  4/1953كارتشاؼ الضرب  3/296
 .1/293المقرب ( 2)
 .368-367التعميقة ( 3)
كارتشػػاؼ الضػػرب  114- 7/113كشػػرح المفصػػؿ البػػف يعػػيش  134ينظػػر اإلنصػػاؼ فػػي مسػػائؿ الخػػبلؼ ( 4)
 .1/373كىمع اليكامع  3/1170
 .1/95المقرب ( 5)
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أٌف "مػػػا" ىنػػػا إذا دخمػػػت عمػػػى ىػػػذه : أخكاتيػػػا فدليمػػػو كأٌمػػػا مػػػف أجػػػاز فػػػي "مػػػا زاؿ"كبػػػاقي         
 . (1)اكمعناىا الٌنفي صار معنى الكبلـ إيجابن  ،األفعاؿ

 (2): أصؿ تاء التٌأنيث الٌتي تككف في االسـ المفرد: مسألة .2

  (3): "إف كانت فيو تاء التٌأنيث أبدلتيا في الكقؼ ىاء ساكنة": قكلو
"أجمػػع الٌنحػاة عمػػى أٌف مػا فيػػو تػاء التٌأنيػػث يكػكف فػػي : -الل رحمػو  –قػاؿ ابػف الٌنٌحػػاس           
فػػذىب  ،األخػػرلمػػف كاختمفػػكا أٌييمػػا بػػدؿ  ،عمػػى الٌمغػػة الفصػػحى "ىػػاء"كفػػي الكقػػؼ  ،"تػػاء"الكصػػؿ 

كذىػػػػب الككفيػػػػكف إلػػػػى عكػػػػس  ،كأٌف اليػػػػاء بػػػػدؿه عنيػػػػا ،البصػػػػريكف  إلػػػػى أٌف التٌػػػػاء ىػػػػي األصػػػػؿ
 .(4)ذلؾ..."

يػا ": قػائميـفػي الكصػؿ كالكقػؼ كقػكؿ  "التٌػاء" كؿأٌف بعػض العػرب يقػبػف ك لبصػريااستدٌؿ ك          
.. كال كػػػذلؾ "اليػػػاء" فعممنػػػا أٌف "التٌػػػاء" ىػػػي "مػػػا نحفػػػظ منيػػػا كال آيػػػٍت".: فقػػػاؿ ،"أىػػػؿ سػػػكرة البقػػػرة 

ػػػػا بػػػػأٌف لنػػػا مكضػػػػعنا قػػػد ثبتػػػػت فيػػػو التٌػػػػاء لمتأنيػػػػث  ،كأٌف "اليػػػػاء" بػػػدؿ عنيػػػػا ،األصػػػؿ كاسػػػتدٌلكا أيضن
"قامػػت كقعػػدت" كلػػيس لنػػا مكضػػع قػػد ثبتػػت "اليػػاء" فيػػو لمتأنيػػث : كىػػك فػػي الفعػػؿ نحػػك ،باإلجمػػاع

 . (5)فالمصير إلى أٌف "التٌاء" ىي األصؿ أكلى 

 

 

                                                 

 .202 -201التعميقة ( 1)
 .3/97كمعاني القرآف  2/348مغني المبيب ( 2)
 .177سكرة البقرة، آية ( 3)
 .2/348مغني المبيب( 4)
 .585التعميقة ( 5)
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 المبحث الرٌابع
 التٌأكيؿ

 .(1)الٌتدبير كالتٌقدير كالتٌفسير: التٌأكيؿ لغةن 

ا  .(2) تدبير كتقديرىك صرؼ الكبلـ عف ظاىرة إلى ما يحتاج إلى : التٌأكيؿ اصطالحن

التٌأكيؿ إٌنما يسكغ إذا كانت الجارة : كقد ذكر الٌسيكطي تعريؼ أبي حياف في شرح الٌتسييؿ
 .(3) عمى شيءه يخالؼ الجارة فيتأٌكؿ

كأف الٌنحاة قد أٌكلكا  ،كالجارة الٌذم يتأٌكؿ ليست الٌنطؽ العربي كظاىر الكبلـ بؿ قكاعد الٌنحك
 .(4) لكي يكافؽ قكانيف الٌنحك كأحكاموكصرفكه عف ظاىره؛  ،الكبلـ

كالحديث عف التٌأكيؿ مرتبطه بالحديث عٌما سبؽ مف األصكؿ الٌنحكية كالٌسماع كالقياس 
ـٌ ابف الٌنٌحاس بالتٌأكيؿ في رفضو لمٌرأم أك لترجيح رأم عمى آخر ،كالعامؿ كالعمؿ كفي  ،كقد اىت

 .فو مف التٌأكيؿىذا المبحث سأعرض أمثمة لتأكيبلتو كنتعٌرؼ عمى مكق

 : كٌظؼ الٌتأكيؿ لترجيح رأينا نحكينا عمى آخر
 (5): كقكع "ما" عمى ما اليعقؿ: مسألة - 1

 ،ٍف يعمـ"... كقد ذىب قكـه إلى أٌف "ما" تقع عمى ذات مى : -رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس 
ا ،"سبحاف ما سٌخركٌف لنا ": كاستدلكا عمى ذلؾ بقكؿ العرب "سبحاف ما سبٌح الٌرعد : كبقكليـ أيضن

ا بىنىاىىا ﴿: كبقكلو تعالى ،..."(6)بحمده" مى اًء كى اىىا﴿٥﴿كىالس مى مىا طىحى كبقكلو  ،(7) ٦  كىاأٍلىٍرًض كى

                                                 

 لساف العرب مادة أٌكؿ.( 1)
 .183أصكؿ الٌنحك العربي في نظر الٌنٌحاة ( 2)
 ..34االقتراح ( 3)
 .183الٌنحك العربي في نظر الٌنٌحاة أصكؿ ( 4)
كالمفصػؿ  3/128كالتػذييؿ كالتكميػؿ  1/217كشرح النسييؿ  2/415كمعاني القرآف  2/51ينظر المقتضب ( 5)

177. 
 .177المفصؿ ( 6)
 .5، 6سكرة الشمس، آية ( 7)



266 

 

ا أىٍعبيدي : تعالى ﴿كىالى أىنتيـٍ عىاًبديكفى مى
مىٍقتي : كبقكلو تعالى ،(1) دى ًلمىا خى نىعىؾى أىف تىٍسجي ﴿مىا مى

   ...".(2)ًبيىدىم  

ألٌنو يحتمؿ أحد   ؛كما ذكركه ال دليؿ ليـ في شيء منو: عمييـ ابف الٌنٌحاس بقكلو قد ردٌ ك         
 : أمريف

فبل تككف حينئػذو كقعػت عمػى الػٌذات كيكػكف  ،إٌما أف تككف "ما" مصدرية في جميع ما ذكر        
"ذم : "سػػػػبحاف تسػػػػػخيركٌف" عمػػػػػى حػػػػػذؼ مضػػػػػاؼ تقػػػػػديره: أم: سػػػػػبحاف مػػػػػا سػػػػػخركٌف لنػػػػػا: تقػػػػدير

كال يقػٌدر ىنػا  ،أم لخمقي  بمعنى ذم خمقػي: "لما خمقت بيدم": كيككف ،تسخيركف" ككذلؾ البكاقي
ػػٍرب : بػػؿ يكػػكف "خمػػؽ" ىنػػا مصػػدر بمعنػػى مفعػػكؿ أم مخمػػكقي كقػػكليـ ،حػػذؼ مضػػاؼ "درىػػـ ضى

 "مضركبو".: األمير" أم

ٌمػػا أف تكػػكف "مػػا" ىنػػا أكقعيػػا بمعنػػى الٌصػػفة لمػػف يعمػػـ         كيكػػكف  ،ى ذاتػػو سػػبحانوال عمػػ ،كا 
 ،"سبحاف المٌسخر" فأطمقو عميو سبحانو بمعنػى ىػذه الٌصػفة كىػك الٌتسػخير ال عمػى الػٌذات: المعنى

                       .(3)ككذلؾ البكاقي

 (4): حذؼ العائد المجركر باإلضافة كالمضاؼ إف كاف المضاؼ غير كصؼ: مسألة-2

ف كاف غيره لـ يجز حذفو: كقكلو  . (5)كا 

كقػػد أجػػاز بعػػض الكػػكفييف حػػذؼ "أبيػػو" مػػف مثػػؿ .. : -رحمػػو الل  – قػػاؿ ابػػف الٌنٌحػػاس         
 :"كاستيدٌؿ عمى ذلؾ بقكؿ الٌشاعر "جاءني الٌذم أبكه قائـ: قكلو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكذي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًل كآيىاتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  أىعي

ػػػػػػػاًرجً    ػػػػػػػٍف ييٍغًمػػػػػػػؽي ًمػػػػػػػٍف خى (6)ًمػػػػػػػٍف بىػػػػػػػاًب مى
 

   
"مػف : باب " كالمضػاؼ إليػو " العائػد " كتقػدير الكػبلـحذؼ المضاؼ " أف : كيككف بذلؾ شاىدىـ
 باب مف يغمؽ بابو".

                                                 

 .3سكرة الكافركف، آية ( 1)
 .75سكرة ص، آية ( 2)
 .95التعميقة ( 3)
كشػػػرح الجمػػػؿ البػػػف عصػػػفكر  1/292كىمػػػع اليكامػػػع  2/1020كارتشػػػاؼ الضػػػرب  3/76يػػػؿ التػػػذييؿ كالتكم( 4)
1/186. 
 .1/60المقرب ( 5)
ىمػع ك  1/181شػرح الجمػؿ البػف عصػفكر كمػف شػكاىد كىػك مػف البحػر الٌسػريع لـ أعثر عمى قائػؿ ىػذا البيػت( 6)

 .1/292 اليكامع
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بؿ حذؼ  ،بأٌنا ال نسٌمـ أٌنو حذفو كما قمت: كالجكاب عف ذلؾ: هردٌ فكاف ابف الٌنٌحاس أٌما 
فاتصؿ  ،"ًمٍف باب مىٍف يغمؽ ىك ": فصار التٌقدير ،كأقاـ المضاؼ إليو مقامو ،"بابنا" كحده أكالن 

  .(1)فالٌضمير مستتر حينئذو ال محذكؼ" ،المرفكع بعاممو فاستتر فيوالٌضمير 

 (2): مجيء "ًمٍف" البتداء الغاية في الٌزماف: مسألة-3

  (3): البتداء الغاية في غير الٌزماف: قكلو

كمػػػػذىب  ،-رحميػػػػـ الل  –ىػػػػذا مػػػػذىب البصػػػػرييف ": -رحمػػػػو الل  –قػػػػاؿ ابػػػػف الٌنٌحػػػػاس          
ا عمى الٌزماف ،-الل رحميـ –الككفييف   : كاستدٌلكا عمى ذلؾ بقكؿ الٌشاعر ،أٌنيا تدخؿ أيضن

 (4) ػػػػػػرىٍ دى  فٍ مً كى  جو جى حً  ػفٍ مً  فى يٍ كى قٍ أى                  رً ة الحجٍ قنٌ بً  ػػػاري الٌديى  فٍ مى لً                     

 ."ًمٍف" عمى "حجج" ك"دىر" كىما اسماف لمٌزماف أدخؿ: فشاىدىـ فيو

 -كالتٌقػػدير ،فػػالجكاب عنيػػا أٌف ذلػػؾ عمػػى حػػذؼ مضػػاؼ" : فكػػافرٌد ابػػف الٌنٌحػػاس أٌمػػا             
 .(5)"فبل دليؿ ليـ حينئذو في ذلؾ " ىرمٌر دى  فٍ كمً  ،جحج مرٌ  فٍ مً "  –كالل أعمـ 

  

 : رفض تأكيؿ غيره

 (6): تحٌمؿ الخبر الجامد ضمير .1

 (7): ذلؾ""إف كاف جامدنا لـ يحتج إلى : قاؿ ابف عصفكر

يعني أف الجامد ال ضمير فيو إذا كقع خبرنا عندنا خبلفنا : -رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس 
 ،و بويتأٌكلكنأف الجامد ىا ىنا في معنى المشتؽ ف: كحجة الككفييف ،–رحميـ الل  –لمككفييف 

 "زيد أخكؾ " أم مناسبؾ.: كيحٌممكنو الٌضمير نحك
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ألٌنو إف كاف مف جية  ؛عندنا ال حاجة إلى ىذا الٌضمير" ك : أٌما رٌد ابف الٌنٌحاس عمييـ
ف كاف مف  ،فبل حاجة إلى الٌضمير حينئذو  ،فككنو األكؿ أقكل في الربط مف ضمير: الخبرية كا 

كتأٌكلو بالمشتٌؽ ليتٌحمؿ الٌضمير زيادة عمؿ ال  ،مشتؽو فيتحٌمؿ ضميرنابفميس  ،جية االشتقاؽ
فالٌسككت عف  ،كتحممو الٌضمير زيادةه مف غير فائدة ،بتأٌكلو بالمشتؽفالقكؿ  ،تدعكنا إلييا ضركرة

 .(1)ذلؾ أكلى

 (2): رافع االسـ الكاقع بعد لكال - 2

في االسـ الكاقع بعد لكال  –رحميـ الل–كذىب الككفيكف : -رحمو الل-قاؿ ابف الٌنٌحاس 
 : مذىبيف

 .(3)ىك مرتفع بػ "لكال" نفسيا : أحدىما

 لكال حضر زيده أك كيجد أك نحك ذلؾ.: تقديره ،(4)مرتفع بفعؿ مضمر ال يجكز إظيارهىك : كالثٌاني

إٌنػو مرتفػع بػػػ : أٌمػا قػكليـ ،مػا ذكػػركه غيػر صػحيح: قػاؿ أصػحابنا: رٌد ابػف الٌنٌحػاس عمػييـ         
كال خصكصػػية لػػػ"لكال" بقبيػػؿ دكف  ،"لػػكال" فيػػك غيػػر صػػحيح؛ ألٌف الحػػرؼ ال يعمػػؿ إال إذا اخػػتص

 .فإٌنيا كما دخمت عمى االسـ فيما ذكرنا فقد دخمت عمى الفعؿ ،قبيؿ

كأٌمػػػا قػػػكليـ فػػػي المػػػذىب اآلخػػػر إٌنػػػو مرتفػػػع بفعػػػؿ الـز : كاعتػػػرض المػػػذىب الثٌػػػاني بقكلػػػو        
  .(5) فكيؼ ييصار إلييا مع األصؿ عدـ اإلضمار ،اإلضمار فدعكل مجردة مف غير دليؿ

 (6): زيدنا قائمنا""ضربي : تعييف الخبر في نحك - 3

رحميػـ  –ؿ الكسائي كىشػاـ كالفػٌراء كابػف كيسػاف اكق": -رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس            
بعػػد : كقػػاؿ بعػػض الٌنػػاس تقػػديره ...هة مسػػدٌ ال سػػادٌ  ،"إٌف الحػػاؿ بنفسػػيا ىػػي الخبػػر: -الل أجمعػػيف 

ػػا ثابػػت": كالتٌقػػدير ،قػائـ ػػا" عنػػدىـ حػػاؿ مػػف  ،أشػػبو ذلػػؾمػا أك  "مكجػػكد"أك  "ضػػربي زيػػدنا قائمن ك"قائمن
 ...زيد كالعامؿ فيو ضربي
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ا": ىنا نجد اختبلؼ رأم الككفييف في تعييف الخبر في القكؿ  : "ضربي زيدنا قائمن

 الحاؿ ىي بنفسيا الخبر ال ساٌدة مسٌده.: ذىبكا إلى أفٌ ىشاـ الفٌراء ك الكسائي ك  .1

ا ثابته أك مكجكد.ضربي " : الخبر محذكؼ يقدر بعد الحاؿ كالتٌقدير .2   زيدنا قائمن

ا" لـ يكف ىك أٌف قكلنا : رٌد ابف الٌنٌحاس عمى مف قاؿ أف الحاؿ ىي الخبر "ضربي زيدنا قائمن
ا كاف خبلؼ المبتدأ انتصب فممٌ  ،عيف المبتدأ أال نرل أٌف "القائـ" ىك "زيندا" أك "أنا" ال "الٌضرب"

  لٌنصب.ألٌف الخبلؼ عند الككفيييف يكجب ا ؛عمى الخبلؼ
 .(1) إنما أغنت الحاؿ عف الخبر لشبييا بالظرؼ: ابف كيسافكمف قكؿ 

"ضربي زيدنا في حاؿ : الحاؿ بالٌظرؼ فكأٌنو قاؿ –رحمو الل  –"كأما تشبيو ابف كيساف 
ا": ة أف تقكؿجثألنو لك جاز ذلؾ ليذا التٌقدير لجاز مع ال ؛فميس بشيء ،قياـ" ألٌنو  ؛"زيده قائمن

 .(2)هكحيث لـ يجز ذلؾ دٌؿ عمى فساد ما ذكر  ،في حاؿ قياـزيده : بمعنى

ا ففاسد: ىك قكلوإٌنو منصكب عمى الخبلؼ : رٌده عمى مف قاؿ ألٌف الخبلؼ لك كاف  ؛أيضن
ا لكٍف قاعده" برفع "قاعد" عمى : كنحف نرل العرب تقكؿ ،عامبلن يعمؿ حيث كيجد "ليس زيده قائمن

 ؛فترفعو عمى الكجكب مع ككنو مخالفنا لما قبمو أك "بؿ قاعده"    زيده قائمنا لكف قاعده" "ماك ؛الجكاز
 ،كفساد الٌنصب عمى الخبلؼ مذككر في مكضعو مف الٌنحك بأحسف بياف ،فباف فساد ما ذكركه

 .فبل حاجة إلى اإلطالة فيو"

"ثابػػت أك مكجػػكد" : تقػػديره كىػػك أٌف الخبػػر محػػذكؼ ؛كأٌمػػا المػػذىب المػػركم عػػف الكػػكفييف آخػػرنا     
ا داسفف تقديره ثابت جاز أف جاز فإٌنو كما  ،ألٌف تقدير ما ليس في الٌمفظ دليؿ عميو كما تقٌدـ ؛أيضن

ا  هتيقٌدر   .كمعدـك كما أشبو ذلؾ "منفي "أيضن
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 المبحث األكؿ
 آراء ابف الٌنٌحاس الٌنحكية

فػػػي نيايػػة القػػػرف الٌسػػابع اليجػػرم أثػػػره كبيػػر فػػػي  –رحمػػو الل  –كػػاف لػػكالدة ابػػػف الٌنٌحػػاس         
ككيضػػػعت  ،قػػػد اسػػػتيكممت –كخاصػػػةن الٌنحػػػك  –حيػػػث كانػػػت العمػػػـك  تحصػػػيمو درجػػػةن عمميػػػةن رفيعػػػةن؛

بالٌدراسػػػة  –عصػػػر ازدىػػػار العمػػػـك  –حيػػػث انكػػػٌب العممػػػاء فػػػي الفتػػػرات الٌسػػػابقة لكالدتػػػو  ،قكاعػػػدىا
كأدلػػكا فييػػا  ،دةن كال كاردةن إال كضػػعكىا نصػػب أعيػػنيـكلػػـ يتركػػكا شػػار  ،كالتٌػػأليؼ كالٌشػػرح كالٌتمحػػيص

فكػاف ًنعػـ القػارئ  ،فمٌما جاء عصر ابف الٌنٌحاس؛ كجد كٌؿ العمػكـ كقػد كصػمت إلػى ذركتيػا ،ب رائيـ
 ،بػػؿ قػػرأ الكثيػػر الكثيػػر مػػف كتػػب األسػػبلؼ ،فمػػـ يػػرضى لنفسػػو أف يكػػكف مجػػرد ناقػػؿ أك متبػػع ،الفػػذ

كمػا كػاف ىػذا إال  ،كٌضػعؼ ذاؾ ،كعػارض ىػذا ،فأٌيػد ىػذا ،كاحػدةكقػارف بػيف أقػكاليـ فػي المسػألة ال
 كثقافة كاسعة.  ،كعمـ كبير ،بناءن عمى فكرو متقد

ا مف آراء ابػف الٌنٌحػاس كالتٌػي جعمتػو يسػتحؽ أف يسػمى بحػؽ         كفي ىذا المبحث سنرل بعضن
 "عبٌلمة عصره".

 : تفٌرد ابف الٌنٌحاس في الرٌأم: أكالن 
 (1): كليس مف قبيؿ الميمالتالحرؼ مكضكع  -1

 : إٌنو ذىب إلى أٌف الحرؼ لو معنى في نفسو كناقش ىذا كاستدٌؿ لو

يدٌؿ عمى معنى في غيره ال في نفسو": قكلو في حٌد الحرؼ  .(2)"لفظ ه

 ،بمفظو أك بمعناه -رحمو الل –ما ذكره المصٌنؼ : إحداىما: لمٌنحاة في حٌد الحرؼ عبارتاف
عبارة : كىك ،"الٌرجؿ": نحك ،فيـ منو معنىأٌنؾ إذا ذكرت االسـ كحده يي : الكبلـكمعنى قكؿ ىذا 

ا ،ييفيـ منو معنى في حاؿ إفراده ،ككذا باقي األسماء ،عف شخص  ؛إذا ذكرتو كحده: كالفعؿ أيضن
لذلؾ  ،كليس الحرؼ كذلؾ ،ييفيـ منو اقتراف القياـ بالٌزمف الماضي ،" قاـ": فيـ منو معنى نحكيي 

" ال يجكز : فإٍف قيؿ ،ذكرت حرفنا ال ييفيـ منو معنى إاٌل إذا اقترف بضميمة مف أحد قسيميوإذا 
ٌنما الحرؼ  ،"ألٌنو يبقى مف قبيؿ الميمبلت ؛أف يككف الحرؼ ببل معنى بذكره إياه كحده كا 

ال ميمؿ أٌف الحرؼ ال ييفيـ منو معنى في حاؿ : ال نسٌمـ أٌنو يمـز مف قكلنا: نقكؿ ،مكضكع ه
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ليس  ك  ،ألٌف الحرؼ كيضع ألف ييفيـ منو معنى عند الٌتركيب ؛يككف مف قبيؿ الميمبلتك  اإلفراد
 .(1) كال في حاؿ الٌتركيب ،ليس لو معنى ال في حاؿ اإلفراد: فإٌف الميمؿ ،الميمؿ كذلؾ

 : حرؼ العطؼك  مجيؤه بشاىد مف شعر العرب عمى الفصؿ بيف المعطكؼ – 2

مف شعر العرب عمى : -رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس  " لكف لـ أرى أحدنا منيـ ذكر مثاالن
 : قاؿ إياس بف سيـ اليذلي ،لو بشاىدو في شعر ىذيؿ –الحمد لل ك -قد ظفرتي أناك  ،ىذا الحكـ

ٍمف  ًبذىًلؾى ًجٍسمنا          ك                  قنا كىصى  .(2)الذ ًؿ الٌرًضٌياك  بىٍعدى العىٍقؿً ك  أىٍخبلى
 

دقة مالحظتو في معرفة عدـ مناسبة الٌشاىد لمحكـ الٌنحكم كسىٍبًقو في ذلؾ قبؿ : ثانينا
 : غيره مف العمماء

 : كمثالو
 (3): " كال يجكز " ككالل عمرك" إال في ضركرة": لوقك 

 .كما أنشده شاىدنا عميو غير مستقيـ ،ما ذكره مف الحكـ صحيح: قاؿ ابف الٌنٌحاس
 : الٌشاىد ىك

ا تىرىاىىا كىش                    ا أىًديميا نىٍفبلػػػػى يىٍكمن يىٍكمن  (4) بىًو أىٍرًديىًة              العىصًب كى
ػػا" الػػٌذم بعػػد  ،كمعطػػكؼ أصػػبلن  ،ألٌنػػو لػػيس فػػي البيػػت فصػػؿه بػػيف حػػرؼ عطػػؼ؛          بػػؿ "يكمن

ػػػا" الػػػٌذم فػػػي أكؿ البيػػػت معطػػػكؼ عمػػػى الٌضػػػمير ك"أديميػػػا"  ،حػػػرؼ العطػػػؼ معطػػػكؼه عمػػػى "يكمن
ػا: فيػػك كقكلنػا ،(5)المفعػكؿ فػي "تراىػا" ػاك كبكػرنا جبػة" ،"أعطيػت زيػػدنا درىمن كعمػػرنا  ،"ظننػػت زيػدنا قائمن

ذاىبنا" فيؿ يخطر ألحدو في مثؿ ىذيف المثػاليف أٌف فييمػا فصػبلن بػيف حػرؼ العطػؼ كالمعطػكؼ ؟ 
ـٌ استطرد قائبلن   : ىذا ما ال كجو لو أصبلن ث

ف كاف اإلمػاـ أبػك عمػي الفارسػي        أنشػد ىػذا البيػت شػاىدنا عمػى مػا ذكػره  –رحمػو الل  – (6)كا 
 .فميس ىذا بشاىد لما بيٌناه ،كتبعو المصنؼ في ذلؾ ،–رحمو الل  –المصنؼ 
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 : أٌما سىٍبقيو في ىذه المالحظة فيظير مف خالؿ قكلو
ـٌ رأيػت  ،كقعت لي أكالن قبؿ أف أقؼ عمييػا ألحػدو بؿ  ،كلـ أنفرد بيذه المؤاخذة أنا كحدم          ثػ

 .(1) .. ".كما كاخذتو أنا كمنيـ –رحمو الل  –جماعةن مف أكابر العمماء قد كاخذكا أبا عمي 

 : سىٍبقيو في إحصاء جميع األماكف الٌتي يجكز فيو االبتداء بالٌنكرة: ثالثنا
ف سمكنا مسمؾ تعداد األماكف ." –رحمو الل  –كنفيـ ذلؾ مف خبلؿ قكؿ ابف الٌنٌحاس  .. كا 

كجماعةه كبيرةه مٌمف تقٌدمو مف  ،–رحمو الل  –الٌتي يجكز فييا االبتداء بالٌنكرة كما فعؿ المصٌنؼ 
ف لـ أرى أحدنا مف  ،" األماكف الٌتي يجكز فييا االبتداء بالٌنكرة تنٌيؼ عمى الٌثبلثيف: فنقكؿ ،الٌنحاة كا 

فنبدأ مف ذلؾ باألماكف الٌتي ذكرىا المصٌنؼ  ،عف أربعة كعشريف فيما عممتوالٌنٌحاة بم  فييا زائدنا 
ـٌ نسرد البكاقي" –رحمو الل  – ث

 (2). 

ـٌ البند الٌسابع عشر قاؿ  .(3)"ىنا انتيى ما ذكره المصٌنؼ رحمو الل ": كبعد أف أت

ـٌ كبلمػػو كمٌػػو فػػي ذكػػر األمػػاكف التٌػػي يجػػكز فييػػا االبتػػداء بػػالٌنكرة  كقػػد بمغػػت اثنػػيف  –كبعػػد أف أتػػ
كال  ،"فيػػذا مػػا حصػػؿ لػػي مػػف تعػػداد األمػػاكف التٌػػي يجػػكز االبتػػداء فييػػا بػػالٌنكرة: كثبلثػػيف مكاننػػا قػػاؿ

ػٍف كانػت  ،ليػوكييتدم إلى ما لـ أىتًد إ ،فمعٌؿ غيرم يقؼ عمى ما لـ أقؼ عميو ،أٌدعي اإلحاطة فمى
 .(4) إف شاء الل تعالى –عز كجؿ  –عنده زيادةه فميضفيا إلى ما ذكرتو راجينا ثكاب الل 

 : أٌما آراء ابف الٌنٌحاس الٌنٌحكية فيي كثيرة كقد اىتممت بإيراد أىميا كالتٌالي

 : االسـ بعد "حيث" .1

بدليؿ  ،كخبره محذكؼ ،باالبتداءكالٌصحيح أٌف االسـ بعد "حيث" مرفكع : قاؿ ابف الٌنٌحاس
 ؛فمك رفعٍت "حيث" "عمرنا" لبقي "جالس" ال إعراب لو ،"زيده حيث عمرك جالس": ظيكره إذا قمت

 .(5) إاٌل ما جاء شاذنا ،ألٌف "حيث" تمـز اإلضافة إلى الجمؿ
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 : أدكات ال يمييا إاٌل الفعؿ .2

: نحك ،كنحك ذلؾ ،االستفياـ"ىؿ" مف أدكات ك ،كأدكات الٌشرط ،مثؿ أدكات الٌتحضيض
 "ىؿ زيدنا ضربتو" في الٌشعر.ك ،"إٍف زيدنا ضربتو"ك ،"لكال زيدنا ضربتو"

فػي تجػكيز كقػكع  –رحميػـ الل  –فإٌف أدكات الٌتحضيض ال يمييػا إال الفعػؿ عنػدنا خبلفنػا لمكػكفييف 
ػا فػي تجػكيزىـ كقػكع  ،ككذلؾ أدكات الٌشػرط ال يمييػا إال الفعػؿ عنػدنا ،المبتدأ بعدىا خبلفنػا ليػـ أيضن

 .(1)المبتدأ بعدىا " 

 : تقدير الفعؿ في مسائؿ باب االشتغاؿ .3

ا يتعٌدل معو حرؼ : " اعمـ أٌنو ال يجكز أف تقٌدر في جميع مسائؿ باب االشتغاؿ فعبلن الزمن
ٌنما تقدر فعبلن متعٌدينا فإف لـ تقٌدر  ،جرفإٌما أف تقٌدر معو حرؼ : ألٌنؾ لك قٌدرت البٌلـز ؛جٌر؛ كا 

ف قٌدرت معو حرؼ جرٌ  ،لتصٌكره ،لـ يصؿ إلى المشتغؿ عنو: حرؼ الجر فإٌما أف تجر ذلؾ : كا 
بقاء عممو كذلؾ ضعيؼ جدنا ،االسـ المشتغؿ عنو أك ال ال  ،فإف جررت يمـز إسقاط الجار كا 

 يجكز".

ـٌ أكمؿ قائبلن  ف نصبت يمـز حذؼ حرؼ الجر كالٌنصب عمى إسقاط الخا: ث فض مع "كا 
 ،فظير أٌنو ال يجكز تقدير الفعؿ البٌلـز ،فبل يجكز ،كمثؿ ذلؾ يقؿ ،فيكثر الحذؼ ،حذؼ الفعؿ

 .(2) فتعٌيف تقدير الفعؿ المتعٌدم " 

 (3): األٍكلى بالقياـ مقاـ الفاعؿ .4

 ،ثـٌ ظرؼ المكاف ،إ قامة المفعكؿ المقٌيد: "كالٌذم ظير لي أٌف األٍكلى بالقياـ مقاـ الفاعؿ
ـٌ  ـٌ المصدر المختص"  ،ظرؼ الٌزمافث ث

(4).  

 (5): بناء عسى لممفعكؿ .5

  .(6)" فبل تبنى لممفعكؿ ،فتدخؿ في قسـ ما ال ينصرؼ: "أٌما عسى
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 (1): منع كقكع الجممة فاعمة أك مفعكؿ ما لـ يسـٌ فاعمو .6

ف قمنا مف باب كاف  ،كال مفعكؿ ما لـ يسـٌ فاعمو ،"الجممة عندنا ال تككف فاعمة كأخكاتيا؛ كا 
ا ما ذكر في باب كاف مف بقاء الخبر كحذؼ المخبر عنو  ،فالخبر ىنا ممتـز فيو الجممة أيضن

ٌنو غير جائز ،لفظنا كنٌية فالٌظاىر أٌنو ال يمتنع بناؤه  ،فإف كاف معنا فضمة غير االسـ كالخبر ،كا 
 .(2) "ما لـ يمتنع ذلؾ في كاف ،لممفعكؿ

 : تقديـ االسـ عمى الفعؿ كالحرؼ .7

 .(3) ألٌنو سما عمى قسيميف إذ كاف يخبر بو كعنو": " إٌنما قٌدمنا االسـ عمى الفعؿ كالحرؼ

 (4): بناء "كاد كجعؿ" كأخكاتيما لممفعكؿ .8

بأف رفع كاد : ؛ ألٌنو إٌما أف تقكؿاء "كاد كجعؿ" كأخكاتيما لممفعكؿ"كعندنا ال يجكز بن
أك مف باب  ،كنصب المفعكؿ كباب "ضرب"كأخكاتيا االسـ كنصبيا الخبر مف باب رفع الفاعؿ 

 .(5)" رفع االسـ كنصب الخبر كباب "كاف" كعمى كبل القكليف يمتنع بناؤىا لممفعكؿ

 : تقديـ الفعؿ عمى الحرؼ .9

ٌنما قٌدمنا الفعؿ عمى الحرؼ   (6) ألٌنو يخبر بو فمو مزٌية عمى الحرؼ استحٌؽ بيا التٌقديـ ؛"كا 
 (7): إنفراد األسماء بالخفض .10

كاإلضافة إلى  ،ألٌف الجر إٌنما يككف باإلضافة: "عٌمة عدـ دخكؿ الجر في األفعاؿ كذلؾ
كال تختٌص  ،كاألفعاؿ ال تمٌمؾ شيئنا ،ألٌف اإلضافة إٌما لمٌتمميؾ أك لمٌتخصيص ؛الفعؿ ال تصحٌ 

أٌف لنا مقٌدمة صادقة يمـز فييا : كعٌمة أخرل في اختصاص الجر باألسماء كىك ،بشيءو 
كقد  ،ألٌنو لك دخؿ الجر األفعاؿ ؛أٌف الجـز مختص بالفعؿ: الجر باألسماء كىياختصاص 
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لكاف الفرع أكثر تصٌرفنا في  ،كىي فرعه في اإلعراب عمى األسماء ،دخميا الٌرفع كالٌنصب كالجـز
 .(1)و كالفركع أبدنا تنحط عف األصكؿ في الٌتصٌرؼ ال تزيد عمي ،اإلعراب مف األصؿ

 : تسمية الفعؿ فعالن  .11

 ،-كىك الٌصحيح–مشتؽ مف المصدر عمى مذىب البصرييف: "إٌنما سيمي الفعؿ فعبلن ألٌنو
ألٌنو ىك الٌذم يفعمو اإلنساف فيسمى الفعؿ باسـ المصدر الٌذم ىك  ؛كالمصدر فعؿ حقيقة

 .(2)أصمو

 : تقديـ الفاعؿ عمى المفعكؿ .12

كال كذلؾ المفعكؿ  إٌنما  ،ألٌنو يتنٌزؿ مف الفعؿ منزلة الجزء ؛" إنٌما كاف مرتبة الفاعؿ التٌقٌدـ
 : قمنا إٌف الفاعؿ يتنٌزؿ منزلة الجزء لكجكه

 "يضرباف كيضربكف".: كقكع إعراب الفعؿ بعده في نحك: منيا

 "ضربٍت ىند ". : نحك ،إذا كاف الفاعؿ مؤنثنا ،إلحاؽ تاء التٌأنيث لمفعؿ: كمنيا

": لو في نحكسككف آخر الفعؿ : كمنيا كتحٌركػو  ،لئبل تتكالى أربػع حركػاتو ككممػةو كاحػدة ،"ضرٍبتي
بىؾ": مع المفعكؿ في نحك رى  .(3) "ضى

 (4): الفرؽ بيف " الٌثالثة األبكاب" ك" الحسف الكجو" .1

ففارؽ باب "الحسف  ،فالكصؼ فيو دخيؿه ليس بأصؿو  ،باب العدد كيضع لمعدد ال لمكصؼ" 
 الكجو".

كلػػػيس كػػػذلؾ "الػػػٌدراىـ" فػػػي الٌثبلثػػػة  ،بػػػاب "الحسػػػف الكجػػػو" فاعػػػؿه فػػػي المعنػػػىكألٌف المجػػػركر فػػػي 
 .(5) ""الٌدراىـ" فافترقا
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 : (1)األفعاؿ ال تيجر .2

 ،الجػػػػر أبعػػػػد مػػػػف الفعػػػػؿ: كذلػػػػؾ ألفٌ  ،"اقتضػػػػى أف يكػػػػكف الفعػػػػؿ ممنػػػػكع الجػػػػر دكف غيػػػػره       
فمٌمػا اقتضػى الػٌدليؿ منػع  ،يحدثػوكالٌنصػب إليػو أقػرب مػف حيػث  ،ألٌف الفعؿ يعمػؿ الٌرفػع ؛كالٌنصب
 .(2)"كىك الٌرفع كالٌنصب ،كتركنا ما ىك أقرب ،كىك الجر ،منعنا ما ىك أبعد مف الفعؿ ،حركة ما

 : جكاز تأخير الفاعؿ .3

ألٌنيػـ يحتػاجكف إلػى الٌتكسػع فػي  ؛إٌنمػا جػاز ذلػؾ ،" يعني تأخير الفاعؿ كتقديـ المفعكؿ بػو       
 .(3) "فجٌكزنا تقديـ المفعكؿ تكسعنا  ؛التزمنا طريقةن كاحدةن لضاقت العبارةفمك  ،الكبلـ ألجؿ الٌسجع

 : "اثناف" ممحؽ بالٌتثنٌية .4

ٌنما ىك ممحؽ بالتٌثنية في إعرابو ؛" ليس "اثناف" بتثنٌية حقيقية ألٌنو لك كاف تثنيةن حقيقيػةن  ؛كا 
 لكاف لو مفرد كما لػ "زيديف" مفرد كال مفرد لػ "اثناف".

 ،ألٌنو لك كاف مفرده "اثننا" ؛إٌف مفرده "اثف" كترؾ استعمالو ليس بصحيح: قاؿ كقكؿ مىفٍ 
لمـز أف يككف "اثف" داالن عمى أكثر  ؛بؿ ىك درجةه بيف الكاحد كالٌثبلثة ،ك"اثف" ليس بمعنى "كاحد"

ٌنو ليس كذلؾ ،فيمـز حينئذو أف يككف تثنيةن داٌلةن عمى أربعة ،مف كاحدو   .(4) كا 

 : المفعكؿ عمى الجارجكاز تقديـ  .5

كحػػرؼ الجػػر  ،لػػئبل تكػػكف قػد فصػػمت بػػو بػيف العامػػؿ ؛"ال يجػكز تقػػديـ المفعػػكؿ عمػى الجػػار
ف كاف حرؼ الجر زائدنا نحك ،الٌذم ىك كالجر منو "لست بضارب زيدنا" جاز تقديـ "زيػدنا" عمػى : كا 

منزلػػػة الجػػػزء مػػػف  حػػػرؼ الجػػػر؛ ألٌنػػػو لٌمػػػا كػػػاف "زيػػػدنا" لػػػـ يكصػػػؿ العامػػػؿ إلػػػى المجػػػركر فمػػػـ يتنػػػٌزؿ
 كأٌمػػػا الفصػػؿ بػػػػ "زيػػػد" بػػػيف البػػػاء الٌزائػػػدة ،عمػػى خػػػبلؼ فػػػي ذلػػػؾ ،فمػػػـ يضػػػٌر التٌقػػػديـ عميػػػو ،العامػػؿ

 .(5)فبل يجكز" : "ضارب" المجركرك
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 (1): الجامد ال ضمير فيو إذا كقع خبرنا .6

يػػػػـ كأنٌ  –الل رحميػػػػـ  –خبلفنػػػػا لمكػػػػكفييف  ،الجامػػػػد ال ضػػػػمير فيػػػػو إذا كقػػػػع خبػػػػرنا عنػػػػدنا"إٌف         
ك"زيػػد صػػاحبؾ"  ،"زيػػده أخػػكؾ " أم "مناسػػبؾ": نحػػكمير مكنػػو الٌضػػكيحمٌ  ،يتػػأٌكلكف الجامػػد بالمشػػتؽ

فككنػو األكؿ  ،ألٌنػو إف كػاف مػف جيػة الخبريػة ؛كعندنا ال حاجة إلى ىذا الٌضمير ،"مصادقؾ": أم
ف كػػاف مػػف جيػػة  ،فػػبل حاجػػة إلػػى الٌضػػمير حينئػػذو  ،أقػػكل فػػي الػػٌربط مػػف ضػػمير االشػػتقاؽ فمػػيس كا 

 زيادة عمؿ ال ضركرة تدعك إلييا. ،فتأٌكلو بالمشتؽ ليتحٌمؿ الٌضمير ،بمشتؽ فيتحٌمؿ ضميرنا

 ،زيػػػػادةه مػػػف غيػػػر فائػػػػدة: " فػػػالقكؿ بتأٌكلػػػو بالمشػػػػتؽ كبحممػػػو الٌضػػػمير: كأنيػػػى كبلمػػػو قػػػػائبلن       
 .(2) فالٌسككت عف ذلؾ أٍكلى"

  (3): أصؿ "ال" مف "ًكال" .7

 ،" ىػي "يػاء" بػدليؿ إمالتيػا: "اختمفكا فػي "ال" مػف "كػبل" ىػؿ ىػي "يػاء أك كاك" فقػاؿ بعضػيـ       
بػػداؿ "التٌػاء" مػػف  ،بػدليؿ إبػػداؿ التٌػاء منيػا فػػي "كمتػا" -كىػك الٌصػػحيح –ىػػي "كاك" : كقػاؿ بعضػيـ كا 

ألٌف اإلمالػػة يجػػكز أف تكػػكف لكسػػرة  ؛كال دليػػؿ ليػػـ فػػي اإلمالػػة ،"الػػكاك" أضػػعاؼ إبػػداليا مػػف اليػػاء
 .(4) فبل دليؿ حينئذو " ،الكاؼ

 (5): منع ظيكر "أٍف" بعد "كي" .8

"جئتػػؾ لكػػي أف : " ال التفػػات إلػػى قػػكؿ بعػػض الكػػكفييف بجػػكاز ظيػػكر "أٍف" بعػػد "كػػي" نحػػك       
 .(6)تكرمني" كأٌف "أٍف" ىنا تككيد لػ "كي"

  (7): جكاز الٌتنازع في المضمر .9

أٌف بعػض الٌنحػػاة منػع التٌنػػازع : "مٌمػا ينبغػػي أف يينٌبػو عميػػو فػي ىػذا البػػاب: قػاؿ ابػف الٌنٌحػػاس       
   .(8)كالل أعمـ بالٌصكاب " ،كاألظير جكازه ،كأجازه أكثرىـ ،في المضمر
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 (1): الٌنكرات ال تؤٌكد .10

رحميػـ  – خبلفنػا لمكػكفييف ،-رحمػو الل  –"ىػذا مػذىبنا مػا عػدا األخفػش : قاؿ ابف الٌنٌحاس       
" ك"أجمػػع" المؤكػػد بػػػ "كػػؿٌ : بالمحػػدكد كيعنػػكف ،كيػػد الٌنكػػرة إذا كانػػت محػػدكدةأت فػػإٌنيـ أجػػازكا: –الل 

 .(2)الٌتككيد" دكف غيرىما مف ألفاظ
ذفت "أٍف" كبقي الفعؿ .11  (3): رفع الفعؿ إذا حي

ذفت "أٍف" كبقي الفعؿ         ؛" يبقػى عمميػا: كقاؿ الككفيػكف ،فاالختيار عندنا رفع الفعؿ ،" فمك حي
 : أٌما رٌد ابف الٌنٌحاس عمييـ فقد كاف ،ألٌف "أٍف" محمكلة عمى "أٌف" المشٌددة في عمؿ الٌنصب

بقاء عمميا ذا كانت "أٌف" الٌتي ىي األصؿ ال يجكز حذفيا كا  كأف ال يجكز ذلػؾ فػي "أٍف" التٌػي  ،" كا 
كجػاء القػرآف بتػرؾ  ،فعػاؿ عػف عكامػؿ األسػماءمع ضعؼ عكامؿ األ ،ىي فرع عمييا أحرل كأٍكلى"

كنِّي أىٍعبيػدي : إعماليا بعػد الحػذؼ فػي قكلػو تعػالى ﴿ قيػٍؿ أىفىغىٍيػرى الم ػػًو تىػٍأميري
"أٍف أعبػد" كالقػرآف : أم (4)

 .(5)ال عميو " ،ييختار لو
 : نصب الفعؿ المضارع بعد الـ الجحكد .12

 .(6) " ال بيا " كالٌصحيح أٌف الٌنصب بعدىا بإضمار "أف"       

عدـ جكاز ذكر الجممة الممفكظة عمى الٌمفظ بما قالو المتكمـ مف الٌمحف بؿ حكايتيا عمى  .13
 (7): المعنى

ألٌنيػػػـ إذا جػػػٌكزكا حكايػػػة : "كذلػػػؾ: ككػػػاف تفسػػػير ابػػػف الٌنٌحػػػاس لقػػػكؿ ابػػػف عصػػػفكر الٌسػػػابؽ        
حكاية الممحكنة عمى المعنى لفساد  كجب أف يمتزمكا: الجممة المعربة عمى المعنى مع صحة الٌمفظ

 .(8) " الٌمفظ

                                                 

 4/1953كارتشػػاؼ الضػػرب  3/44كشػػرح المفصػػؿ البػػف يعػػيش  362ينظػػر اإلنصػػاؼ فػػي مسػػائؿ الخػػبلؼ ( 1)
 .3/296كشرح التسييؿ 

 .368 الٌتعميقة( 2)
 .448ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 3)
 .64سكرة الزمر( 4)
 .424 الٌتعميقة( 5)
 .430الٌتعميقة ( 6)
 .1/293المقرب ( 7)
 .546الٌتعميقة ( 8)
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 : (1)العامؿ في الٌنداء .14

الفعؿ : " إٌف العامؿ فيو: قاؿ بعضيـ ؛"في عامؿ المنادل خبلؼ: قاؿ ابف الٌنٌحاس
ثـٌ عرض أكجو  ،" إٌف العامؿ فيو حرؼ الٌنداء": كقاؿ بعضيـ ،المضمر الٌذم ال يجكز إظياره"

"فحينئذو تعٌيف أف يككف العامؿ فيو : كأتـٌ كبلمو بقكلو ،العامؿ في الٌنداءالخبلؼ بيف الٌنحاة في 
 .(2)الفعؿ المقٌدر ال غير"

 (3): منع إظيار "أٍف" بعد ىذه الحركؼ في جكاب الطمب .15

لئبل يككف في ىذه الصكرة عطؼ  ؛أك كالفاء كالكاك "ك  الـ الجحكد ،"كي: "الحركؼ ىي
  .(4)اسـ عمى فعؿ كذلؾ ال يجكز"

 : أصؿ الـ الجحكد .16

 ،سميناىا "الـ كي": إف دخميا معنى الٌتعميؿ ،ك"الـ كي" كاحدةه  ،"كالٌصحيح أٌف ىذه "البٌلـ"
ف كانت بعد الٌنفي كٌؿ منيما قائـ  ،كال التفات إلى قكؿ مىٍف عٌدىا حرفيف ،سميناىا "الـ الجحكد": كا 

 .(5) برأسو" 

 (6): سبب إعماؿ المصدر  .17

  .(7) " فأشبيو فعمؿ ،كفيو حركؼ الفعؿ ،ألٌنو أصؿ لمفعؿ ؛" اعمـ أٌف المصدر إٌنما عمؿ 

ثباتو .18  : جكاز حذؼ الٌضمير العائد عمى المكصكؿ "أٌم" كا 

 "جاءني أٌييـ أفضؿ".: "جاءني أييـ ىك األفضؿ" كمثاؿ الحذؼ: مثاؿ اإلثبات

ػلًف ًعًتي ا  : قاؿ الل تعالى مىى الر ٍحمى ـٍ أىشىد  عى ﴿ثيـ  لىنىنًزعىف  ًمف كيؿِّ ًشيعىةو أىي يي
أٌييـ : تقديره كالل أعمـ (8)

 ىك أأشد.

                                                 

 .1/127كشرح المفصؿ  4/20كالمقتضب  3/33ينظر اليمع ( 1)
 .273الٌتعميقة ( 2)
 .3/81كالمساعد البف عقيؿ  2/304ينظر ىمع اليكامع ( 3)
 .431 الٌتعميقة( 4)
 .430الٌتعميقة ( 5)
 .192ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 6)
 .241الٌتعميقة ( 7)
 .69سكرة مريـ ( 8)
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      :قاؿ الٌشاعر
اًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىتىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى بىنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مى  إذىا مى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ   مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أي ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أىٍفضى ـٍ عى ػػػػػػػػػػػػػػػػػٌم فىسى
(1)

 

   
نٌ  ،ىك أفضؿ: تقديره ألٌف "أي ا" لٌما خالفت غيرىا مف  ؛قبحف غير مما جاز حذفو كا 

ا ،كباقي المكصكالت مبنية ،المكصكالت بككنيا معربة  .(2)جاز أف تخالفيف في صمتيا أيضن

 : أنيث لمفعؿتٌ كجكب إلحاؽ عالمة ال .19

كجب اإلتياف  ،كلـ يفصؿ بينو كبيف الفاعؿ ،ما ىذا إذا كاف الفاعؿ مظيرنا مؤنثنا حقيقيناإنٌ 
 .(3) كال يجكز ترؾ العبلمة إال في حكاية شاذة ،"قامت ىند": نحك ،في الفعؿبعبلمة التٌأنيث 

 : منع الٌتعجب مف "كاف كأخكاتيا" .20

 ا إذا أردنا أف نتعجب مف الفعؿ رددناه إلىٌننأل ؛اما لـ يجز الٌتعجب مف "كاف" كأخكاتيإنٌ 
ألٌنو يمـز حينئذو أف  ؛إلى "فعيؿ"كال شيئنا مف أخكاتيا  ،كال يجكز أف تيرٌد "كاف" ،"فىعىؿ" بضـ العيف

فيمـز مف ذلؾ حذؼ  ،ككنو يككف الزمنا حينئذو  ،كنحف ال نريده ضركرة ،يحذؼ أحد الجزءيف
نٌ  ،كتبقية المخبر عنو ،الخبر  .(4)و ال يجكزكا 

 

 

                                                 

 .1/291البيت لغساف بف كعمة كىك مف البحر الخفيؼ، كىك مف شكاىد اليمع ( 1)
 .103الٌتعميقة ( 2)
 .217الٌتعميقة ( 3)
 .123الٌتعميقة ( 4)
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 المبحث الثٌاني
 مصطمحاتو الٌنحكية

عمـو مف العمكـ فيـ  كالٌتي يستطيع دارس أم ،لكٌؿ عمـو مف العمكـ مصطمحاتو الخاٌصة بو
ألٌف المصطمحات  ؛كتعاممو مع مصطمحاتو ،بيذا العمـ مف خبلؿ فيمو ،المدلكؿ المحدد الخاٌص 

يختمؼ عف العيرؼ الٌمغكم  ،كجكد عيرؼ ليغكم خاٌص بيف أرباب ىذا العمـ كدارسيو: العممٌية تعني
 .(1) العاـ

كعمماؤه منذ  ،تعارؼ عمييا أبناؤهفعمـ الٌنحك لو مصطمحاتو الٌتي  ،ككأٌم عمـو مف العمكـ
بيد أٌف الفٌراء أكثر مف التٌبديؿ كالٌتغيير في المصطمحات الٌنحكية  ،أقدـ عممائو " الخميؿ كسيبكيو"
كىك بيذا يحاكؿ أف  ،كأضاؼ عمييا بعض المصطمحات الجديدة ،الٌتي كضعيا "الخميؿ كسيبكيو"

 .(2) يٌسكم لنحك بمدتو "الككفة" صكرة متميزة

عمى قسطو كافرو مف الٌدراية كالعمـ  ،ذلؾ العالـ المثٌقؼ –رحمو الل  –بف الٌنٌحاس كا
كليس مجرد  ،فيك يتعامؿ معيا معاممة العالـ المتفٌحص البصير لما يقرأ ؛بالمصطمحات الٌنحكية
 .ناقؿ لما قالو أسبلفو

 ،الٌنٌحاسكفي ىذا المبحث سأعرض أىـ المصطمحات الٌنحكية الٌتي تعامؿ معيا ابف 
 : ككيفية تعاممو معيا

بؿ  ،أك مصطمحات كتاب المقٌرب ،كمٌما الحظتو أٌف ابف الٌنٌحاس لـ يكف يعيد كٌؿ جمؿ
ففي الغالب سنعتمد المصطمحات الكاردة  ،"إلى آخره" في األعـٌ األغمب: كاف يبدأ بالفقرة كيقكؿ

 : كالٌتي كافؽ عمييا ،في كتاب المقٌرب

 

                                                 

 .كتاب مصطمحات الٌنحك الككفي( 1)
 .202-198المدارس الٌنحكية ( 2)
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 : مقابؿ عند الككفييفليا ٌية بصرٌية ليس مصطمحات نحك : أكالن 
 : المفعكؿ المطمؽ -1

في أكؿ باب المنصكبات الٌتي يطمبيا  –ابف عصفكر رحمو الل  –ذكر صاحب المقٌرب         
تبيف أحكاـ المنصكبات الٌتي ال ينفؾ الفعؿ عف طمبيا مف جية : بيذا الباب: الفعؿ عمى الٌمزكـ

بو ظرفي : كالمفعكؿ فيو كأعني ،المصدر: المطمؽ كأعني بوكالمفعكؿ  ،الحاؿ: المعنى كىي
: "قياـ" أك عدده نحك: اسـ الفعؿ نحك: أٌما المصدر "المفعكؿ المطمؽ" فيك ،الٌزماف كالمكاف
 .   (1) .. ".عشريف ضربة

 : أٌما ابف الٌنٌحاس فقد قاؿ         
 .كأٌما المصدر فيك اسـ الفعؿ: قكلو

كجميعيا عبارة عف الحركة الٌصادرة  ،ألفاظ مرادفات: كالجرم كالجرياف كالفعؿ"اعمـ أٌف "المصدر 
  .(2) عف المتحٌرؾ بيا مف اإلنساف كغيره

     .(3)"الٌشبيو بالمفعكؿ ": أٌما الككفيكف فقد أطمقكا عميو لقب        
 : المفعكؿ مف أجمو -2

أك ما  ،فضمةو انتصب بالفعؿكٌؿ : "المفعكؿ مف أجمو فيك: رحمو الل –قاؿ ابف عصفكر 
 .(4) كيككف معرفة أك نكرة ،جرل مجراه عمى تقدير الـ العٌمة

"كأف يككف فعبلن لفاعؿ الفعؿ : فقد فسر قكلو كالتٌالي بقكلو –رحمو الل  –أٌما ابف الٌنٌحاس 
أٌنيما كاقعاف بمعنى  ،فاعميما كاحد  ؛" معناه أف يككف المفعكؿ لو كالفعؿ كالعامؿ فيو: المعمؿ"أم

 .(5) ..".جئتؾ إلكرامؾ بكرنا: تحٌرز مف قكلؾ ،لشخصو كاحدو 
"شبيينا بالمفعكؿ": أٌما الككفيكف فقد اعتبركه        

 (6). 
 .(7) إٌنو منصكب بالخبلؼ: كقالكا

 

                                                 

 .1/144المقٌرب( 1)
 .250الٌتعميقة ( 2)
 .1/223كشرح الٌتصريح  1/165اليمع ( 3)
 .1/161المقٌرب( 4)
 .263الٌتعميقة ( 5)
 .3/223شرح الٌتصريح ( 6)
 .2/465اإلنصاؼ ( 7)
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 .(1) أك المفعكؿ مف أجمو " ،أك المفعكؿ ألجمو ،"المفعكؿ لو: أٌما ابف ىشاـ فقد سماه
 : المفعكؿ معو -3

 : لو كالتٌالي –رحمو الل  –كاف تعريؼ ابف عصفكر 
المٌضمف معنى  ،"االسـ المنتصب بعد الكاك الٌتي بمعنى "مع": أٌما المفعكؿ معو فيك

ياؾ": كذلؾ مف نحك قكلؾ ،المفعكؿ بو  .(2) "ما صنعت كا 
 .(3) كقد اكتفى ابف الٌنٌحاس بيذا الٌتعريؼ ثـ أعقب بعده الٌتعقيب كالتٌفسير

الككفيكف فقد اعتبركه "شبيينا بالمفعكؿ"أٌما 
 (4) . 

 : في نصب االسـ بعد الكاك كاختمفت كممة الككفييف
 "جئت معو".: إٌف ما بعد الكاك منصكب بانتصاب "مع" في نحك: قاؿ األخفش .1
ألٌف الفعؿ ال يعمؿ في المفعكؿ  ؛عنو منصكب بتقدير عامؿ: أبك إسحاؽ الٌزٌجاج قاؿ .2

 .(5) كبينيما الكاك
ألٌنو يصرؼ المضارع كالمفعكؿ  ؛الٌصرؼ: أٌما الفٌراء فذكر أٌف عٌمة نصب المفعكؿ معو ىي .3

 .(6) فبل تعتبر الكاك عاطفة ،معو عٌما قبمو
ألٌف المعطكؼ صار مخالفنا لممعطكؼ عميو في  ؛كقد يذكر بأٌنيا تنصب عمى الخبلؼ كذلؾ .4

الكاك في المفعكؿ معو لٌما خالؼ  كما انتصب االسـ الٌذم بعد ،مخالفة في اإلعراب ،المعنى
 .(7) ما قبمو

 
 
 
 
 
 

                                                 

 .117شرح شذكر الٌذىب ( 1)
 .1/158المقٌرب ( 2)
 .262الٌتعميقة ( 3)
 .1/223كشرح الٌتصريح  1/155اليمع ( 4)
 .1/155اإلنصاؼ ( 5)
 .1/34معاني القرآف ( 6)
 .2/224شرح الٌرضي عمى الكافية ( 7)
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 : ليا ما يقابميا عند الككفييف مصطمحات بصرٌية: ثانينا
 : حركؼ الٌنفي -1

في معرض حديثو عف األماكف الٌتي يجكز فييا االبتداء –رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس 
قائـه""ما رجؿه : أف يتقٌدميا أداة نفي نحك: كالتٌاسع: بالٌنكرة

(1). 

 .(2) "حركؼ الجحد ": أٌما الككفيكف فيسمكنيا

 : الٌضمير أك المضمر -2

 .(3) "يعني أٌف الجامد ال ضمير فيو إذا كقع خبرنا عندنا": -رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس 

 (4)"الكناية أك المكنى ".: أٌما الككفيكف فيستعممكنو بتسمية أخرل ىي

 : البدؿ -3

أك فعميف عمى  ،" البدؿ إعبلـ الٌسامع بمجمكع اسميف: -رحمو الل  –قاؿ ابف عصفكر 
 .(5) كعمى أف يينكل باألٌكؿ منيما الٌطرح معننى ال لفظنا ،جية تبييف األكؿ كتأكيده

"الٌتكرير أك التٌبييف : أٌما الككفيكف فقد استعممكه بمسمى آخر ىك "الٌترجمة" أٌما الفٌراء فسٌماه
 .(6) مة"أك التٌفسير كالٌترج

 : المفعكؿ فيو -4

أٌما ظرؼ  ،" المفعكؿ فيو كأعني بو ظرفي الٌزماف كالمكاف: رحمو الل –قاؿ ابف عصفكر 
 "سرتي قدكـ الحاج".: الٌزماف فيك اسـ الٌزماف أك عدده أك ما قاـ مقامو نحك

"قعػػدت : عشػػريف مػػيبلن أك مػػا قػػاـ مقامػػو نحػػك: اسػػـ المكػػاف أك عػػدده نحػػك: أٌمػػا ظػػرؼ المكػػاف فيػػك
 .(7) قريبنا منؾ"

                                                 

 .263الٌتعميقة ( 1)
 .2/377ك 383-1/423معاني القرآف ( 2)
 .263الٌتعميقة ( 3)
 .332كمجالس ثعمب  3/84شرح المفٌصؿ ( 4)
 .1/242المقٌرب( 5)
 .260-273-178-69-2/58ك 348-320-192-56-51-1/7معاني القرآف ( 6)
 .145-1/144المقٌرب ( 7)
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كاستعمؿ  ،بتعريؼ ابف عصفكر لممفعكؿ فيو –رحمو الل  –كقد اكتفى ابف الٌنٌحاس         
 .(1) ظرفي الٌزماف كالمكاف ": مصطمح الٌظرؼ لكبل الٌظرفيف

 .(2)"المحؿ": أٌما الككفيكف فيسمكنو        
 : أسماء األفعاؿ -5

كأكثػر ذلػؾ فػي  ،"اعمػـ أٌف العػرب كضػعت لمفعػؿ أسػماء: رحمػو الل –قاؿ ابف عصفكر           
 .(3) .. ".ك"ركيد عمرنا " بمعنى أميمو ،"دع زيدنا": "بىٍمو زيدنا" بمعنى: األمر نحك قكليـ

كمعنى ىػذا مكافقتػو عمػى  ،عمى ما قالو ابف عصفكر –رحمو الل  –لـ يعمؽ ابف الٌنٌحاس         
 .(4) ما قالو

 .(5) "أفعاؿ حقيقية": أٌما الككفيكف فقد أسمكىا       
 : األفعاؿ المتعٌدٌية -6

ما يصمح أف : متعدٍّ  كىك: "اعمـ أٌف األفعاؿ قسماف: رحمو الل –قاؿ ابف عصفكر           
ما ال يصمح ذلؾ : كىك ،كغير متعدٍّ  ،كيصمح الٌسؤاؿ عنو بأم شيء كقع ،ييبنى مف اسـ المفعكؿ

 .(6) فيو " 
دليبلن عمى مكافقتو  ،عمى قكؿ ابف عصفكر ىذا –رحمو الل  –لـ يعٌمؽ ابف الٌنٌحاس           

 .(7) بؿ أخذ في تفسير ما رأل أٌنو بحاجة إلى تفسير ،لو
 .(8) "الكاقع": أٌما الككفيكف فقد أسمكىا         

 : الٌتمييز -7

 .(9) "كٌؿ اسـو نكرةو منصكبو مفسِّرو لما اٍنبىيـ مف الٌذكات: رحمو الل –قاؿ ابف عصفكر            

                                                 

 . 1/246كاألصكؿ  1/38اإلنصاؼ ( 1)
 .1/246األصكؿ ( 2)
 .1/132المقٌرب ( 3)
 .243الٌتعميقة ( 4)
 .3/195حاشية الٌصباف ( 5)
 .1/114المقٌرب ( 6)
 .230الٌتعميقة ( 7)
 .257المفٌصؿ ( 8)
 .1/163المقٌرب ( 9)
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 .(1) لـ يعٌقب ابف الٌنٌحاس عمى ىذا الٌتعريؼ دليبلن عمى مكافقتو لو في باب الٌتمييز

حيػػث إٌنػػو  ،كقػػد خػػالؼ الفػػٌراء البصػػرييف كالكػػكفييف ،"التٌفسػػير": أٌمػػا الككفيػػكف فيسػػمكنو           
 .(3) كقصد بالمفسِّر الٌتمييز مرة أخرل ،(2) عمى المفعكؿ ألجمو كاف يطمؽ لفظ "التٌفسير"

 :  اسـ الفاعؿ -8

إٌمػػػا أف يكػػػكف فيػػػو األلػػػؼ  ؛"اعمػػػـ أٌف اسػػػـ الفاعػػػؿ: رحمػػػو الل –قػػػاؿ ابػػػف عصػػػفكر              
ػػا جمػػع تكسػػير أك جمػػع سػػبلمة : فػػإف كانػػت ،أك ال يكػػكف ،كالػػبٌلـ فإٌمػػا أف يكػػكف مفػػردنا أك مجمكعن

 .(4) ..".كالتٌاءباأللؼ 

: فقػػد أكرد أمثمػػةن لمػػا قالػػو ابػػف عصػػفكر كذلػػؾ بقكلػػو –رحمػػو الل  –أٌمػػا ابػػف الٌنٌحػػاس             
 .(5) "الٌضكارب غبلـ الٌرجؿ"..."ك ،"الٌضاربات الٌرجؿ"ك ،"الٌضكارب الٌرجؿ": مثميا

 .(6) "الفعؿ الدائـ ": أٌما الككفيكف فيسمكنو            
 : ضمير الفصؿ -9

"كضع ضمير : كىك ،"كيجكز في ىذه األفعاؿ الفصؿ: رحمو الل –قاؿ ابف عصفكر            
 .         (7) منفصؿ ال مكضع لو مف اإلعراب بيف المفعكليف

ثـٌ شرح كتكٌسع بذكره  ،في تعميقتو قكؿ ابف عصفكر ىذا –رحمو الل  –كقد قاؿ ابف الٌنٌحاس 
 .(8) اختبلفات الٌنحاة في إعرابو

إذ بو تبيف أٌف الثٌاني ليس  ،ألٌنو ييعتمد عميو في الفائدة ؛"عمادنا": أٌما الككفيكف فيسمكنو         
ٌنما ىك خبر ،بتابعو لؤلٌكؿ  .(9) كا 
 .(10) ييقٌكل كيثبت كييؤكد: أم ،ألٌنو ييدعـ بو الكبلـ ؛"دعامة": كبعض الككفييف يسمكنو          

                                                 

 .259الٌتعميقة ( 1)
 .1/17معاني القرآف ( 2)
 .1/255معاني القرآف ( 3)
 .1/123المقٌرب ( 4)
 .237الٌتعميقة ( 5)
 .40األصكؿ ( 6)
 .1/118المقٌرب ( 7)
 .233الٌتعميقة ( 8)
 .2/287الٌتذييؿ كالٌتكميؿ ( 9)
 .1/119كالمساعد البف عقيؿ  2/287الٌتذييؿ كالٌتكميؿ ( 10)
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 : يقابميا عند البصرييفمصطمحات ككفية ليا ما : ثالثنا
 : المصطمح الككفي الٌنحكم عمى أربعة أشكاؿ –رحمو الل  –استخدـ ابف الٌنٌحاس          

 : الٌشكؿ األكؿ

 : التٌنبيو إلى ككف المصطمح الٌنحكم ككفي        
 : كاك الٌصرؼ .1

عامؿ الٌنصب في المضارع بعد "أك كالكاك : في مسألة –رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس            
 .(1) يسمكف ىذه الكاك "كاك الٌصرؼ" –رحميـ الل  –كالفاء""... كالككفيكف 

 .(3) كاك المعية عند البصرييف: ىي (2) كاك الٌصرؼ عند الككفييف        

 : الخالؼ .2
المضارع بعد أك كالكاك "عامؿ الٌنصب في : في مسألة –رحمو الل  –قاؿ ابف الٌنٌحاس           

مف الككفييف إلى أٌف الٌنصب في األفعاؿ بعد ىذه  –رحمو الل  –.. كذىب الفٌراء .": كالفاء"
كالخبلؼ  ،بؿ ىي منتصبة عمى الخبلؼ ،كال بإضمار "أٍف" ،الحركؼ ليس بيذه الحركؼ أنفسيا

 .(4) عندىـ إٌنما يعمؿ الٌنصب في األفعاؿ كفي األسماء"
 

 : الثٌانيالٌشكؿ 
 : استخدامو المصطمح الككفي دكف اإلشارة إلى أٌنو مصطمح ككفي

 : عطؼ الٌنسؽ .3
حمؿ االسـ عمى االسـ أك : "عطؼ الٌنسؽ كىك: –رحمو الل  –قاؿ ابف عصفكر             

أك الجممة عمى الجممة بشرط تكٌسط حرؼو بينيما مف الحركؼ المكضكعة  ،الفعؿ عمى الفعؿ
 .(5) لذلؾ

كيعنػي ذلػؾ مكافقتػو لمػا  ،أٌما ابف الٌنٌحػاس فقػد كػاف كبلمػو تفسػيرنا لمػا قالػو ابػف عصػفكر          
 .(6) قالو

                                                 

 .435الٌتعميقة ( 1)
 .110-105كمصطمحات الٌنحك الككفي  236-1/235مفٌراء معاني القرآف ل( 2)
 .107كمصطمحات الٌنحك الككفي  3/41الكتاب ( 3)
 .431-430الٌتعميقة ( 4)
 .1/229المقٌرب ( 5)
 .342الٌتعميقة ( 6)
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 .(1)"الٌشركة": أٌما البصريكف فيسمكنو
 :  اإلدغاـ .4

قد استعممو ابف الٌنٌحاس دكف اإلشارة إلى أٌنو مصطمح  (2)ىذا المصطمح الٌنحكم الككفي          
 ككفي. 

كذلػؾ عمػى  ،كالككفييف نفس المصطمح مع فارؽ الٌنطػؽ ،كقد استخدـ كؿ  مف البصرييف          
 : الٌنحك التٌالي

 .بتشديد الٌداؿ عمى كزف "افتعاؿ" فيك مصطمح بصرم: ٌدغاـإ

ٍدغاـ  .(3) كتسكيف الٌداؿ عمى كزف "إٍفعاؿ" فيك مصطمح ككفي ،اليمزة بقطع: كا 

 .(4) كقد استعممو ابف الٌنٌحاس بالمصطمح الككفي في كثير مف المسائؿ 
 : مفعكؿ ما لـ يسـ  فاعمو .5

كقد استعممو ابف  مرادفنا لممصطمح البصرم "نائب الفاعؿ". (5)ىذا المصطمح الككفي       
 : الٌنٌحاس عٌدة مرات في الٌتعميقة دكف اإلشارة إلى أٌنو مصطمح ككفي كالتٌالي

"كالجممة عندنا ال تككف فاعمة كال : "مجيء الجممة فاعبلن أك نائبنا عنو": في مسألةقكلو  -1
 (6)مفعكؿ لما لـ يسـ  فاعمو".

"كقياس : "إقامة المفعكؿ الثٌاني إذا كاف جممة مقاـ الفاعؿ في باب ظننت": ككذلؾ مسألة -2
ز إقامة الثٌاني قكؿ الككفييف مف أٌف الجممة يجكز أف تقع مفعكؿ ما لـ يسـٌ فاعمو جكا

 (7)ىنا".
 
 
 

                                                 

 .2/134كشرح الٌتصريح  1/975ارتشاؼ الٌضرب ( 1)
 .10/121شرح المفٌصؿ البف يعيش ( 2)
 .4/250كالمساعد البف عقيؿ  10/121يعيش شرح المفٌصؿ البف ( 3)
 .571-570-567- 565أنظر الٌتعميقة( 4)
 .64كمصطمحات الٌنحك الككفي 1/114معاني القرآف لمفٌراء ( 5)
 .133-132الٌتعميقة ( 6)
 .140الٌتعميقة ( 7)
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 : حركؼ الخفض .6

 ،ككاك ريب   ،ككاك القسـ ،كالـ الجر ،كالكاؼ ،الباء: " كىي: رحمو الل –قاؿ ابف عصفكر 
 .(1).. ".كالمضمكمة في القسـ ،كالميـ المكسكرة ،كفاؤىا

ا كمفسِّرنا قكؿ ابف   .(2) عصفكرأٌما ابف الٌنٌحاس فقد بدأ ىذا الباب بنفس المسٌمى شارحن

 .(3)كىنا فقد استعمؿ ابف الٌنٌحاس ىذا المصطمح الٌنحكم الككفي  
 : الٌنعت .7

ا عبارة: رحمو الل –قاؿ ابف عصفكر  أك ما ىك في تقديره مف  ،عف اسـ: "الٌنعت اصطبلحن
أك إزالة اشتراؾو عارضو في  ،أك جممة تتبع ما قبمو لتخصيص نكرة ،أك مجركر ،ظرؼ
 .(4)..".معرفة

 .(5) "الكصؼ كالٌصفة كالٌنعت عند أكثر الٌنحاة بمعنى كاحد": ابف الٌنٌحاس فقد قاؿ أٌما
 فينا نجد أٌف ابف الٌنٌحاس قد جمع بيف المصطمحيف الككفي كالبصرم دكف تفريؽ.

كالفٌراء ىك أٌكؿ  ،ك"الٌنعت" ىك المصطمح الككفي (6)إذف "الٌصفة" ىك المصطمح البصرم
 .(7) كيقصد بو الٌصفة ،يذا االسـمىٍف اصطمح عمى تسميتو ب

 :  الٌشكؿ الثٌالث

 : كمثاؿ ذلؾ ،كيٌرجح المصطمح البصرم عمى الككفي ،كىك أف يذكر مصطمحي المدرستيف
 : ضمير الٌشأف -

"ضػػمير الٌشػػأف كالقصػػة : معقبنػػا عمػػى قػػكؿ ابػػف عصػػفكر –رحمػػو الل  –يقػػكؿ ابػػف الٌنٌحػػاس 
أك فعميػػػػػة إذا أريػػػػػد تفخػػػػػيـ األمػػػػػر  ،اسػػػػػمية كانػػػػػتعػػػػػف ضػػػػػميرو ييػػػػػؤتى بػػػػػو قبػػػػػؿ الجممػػػػػة : عبػػػػػارة

 .(8)..".كتعظيمو
                                                 

 .1/193المقٌرب ( 1)
 .292الٌتعميقة ( 2)
 .8/7ك 4/74كشرح المفٌصؿ  116-2/19اليمع ( 3)
 .1/219المقٌرب ( 4)
 .325الٌتعميقة ( 5)
 .2/116اليمع ( 6)
 .198-1/112معاني القرآف ( 7)
 .177الٌتعميقة ( 8)
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 : "اإلخبار عف ضمير الٌشأف بمفرد": كبعد ذلؾ يعرض في مسألة

: كيسػميو البصػريكف ،ألٌنو لـ يعػًد عمػى شػيء قبمػو ؛يسميو الككفيكف "الٌضمير المجيكؿ"          
 .(1)ألٌنيـ ٌسمكه بمعناه  ؛كتسمية البصرييف أحسف ،"ضمير الٌشأف كالقصة كاألمر"

 ،كلػػـ يتقٌدمػو مػا يفسِّػػره ،ألٌنػو لػـ يرجػػع عمػى مػذككر ؛كتسػمية الكػكفييف الٌضػمير المجيػػكؿ         
 .(2) كيعكد عميو

 :  الٌشكؿ الرٌابع

كىػػػػك أف يسػػػػتخدـ مصػػػػطمحي المدرسػػػػتيف فػػػػي مػػػػكاطفى متباعػػػػدةو دكف اإلشػػػػارة إلػػػػى أٌنػػػػو يتبػػػػع أم  
 : المدرستيف

 : الٌنافية لمجنسال   -

"كاختمفػػػػػػكا فػػػػػػي عمٌػػػػػػة بنػػػػػػاء الٌنكػػػػػػرة المفػػػػػػردة مػػػػػػع ال لنفػػػػػػي : رحمػػػػػػو الل –قػػػػػػاؿ ابػػػػػػف الٌنٌحػػػػػػاس      
: صػػفة اسػػـ ال التٌػػي لمتٌبرئػػة ": "أك جػػارو مجػػرل المنصػكب نحػػك: رحمػػو الل –كقػػاؿ  .(3)..".الجػنس

ف كاف مبنينا فيك جارو مجرل المعٌرب المنصكب  ،"ال رجؿ ظريفنا عندؾ" " كا   .(4)فإٌف "رجبلن

استخدـ المصطمحيف " ال الٌنافية لمجنس " ك"  –رحمو الل  –كىنا نرل أٌف ابف الٌنٌحاس            
 .كاآلخر ككفي ،دكف أف يشير إلى أٌف األكؿ بصرم ،ال الٌتي لمتٌبرئة" في مكضعيف مف الٌتعميقة

 .(5)ا الككفيكف يستعممكنو بمسٌمى " ال التٌبرئة "أمٌ          

 

 

 

 

                                                 

 .187الٌتعميقة ( 1)
 .1/114كالمساعد البف عقيؿ 3/114شرح المفٌصؿ البف يعيش ( 2)
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 المبحث الثٌالث
 إعراباتو

ا عٌمػ كاإلفصػاح ،المعػانيجػؿ تكضػيح أكذلػؾ مػف  ،اإلعػراببظػاىرة  العربيػة المغةامتازت         
 باأللفاظ. المعانيعف ة بانىك اإل فاإلعراب ،ىفالذٌ  في

كأعػػرب  ،حٌسػػفى كأفصػػح كلػػـ يمحػػف: أعػػرب كبلمػػو: نقػػكؿ ،مصػػدر مػػف الفعػػؿ أعػػرب: اإلعػػراب لغػػةن 
 .(1) .. كأعرب الكممة بٌيف كجييا مف اإلعراب كأكضحيا.حاجتو أباف عنيا

عمػى آخػر االسػـ المػتمكف ك  فيػك أثػره ظػاىره أك مقػدره يجمبػو العامػؿ: اإلعراب في االصػطالحأٌما 
 .(2) الفعؿ المضارع

ىك تغيير آخر الكممة لعامؿ يدخؿ عمييػا : بقكلو –رحمو الل  –كقد عٌرفو ابف عصفكر           
أك تقديرنا عػف الييئػة التٌػي كػاف عمييػا قبػؿ دخػكؿ العامػؿ إلػى ىيئػة  ،في الكبلـ الٌذم بني فيو لفظنا

 .(3)أخرل

كقػػد عكفػػكا عمػػى  ،إٌف اإلعػػراب ىػػك الٌنحػػك مػػف كجيػػة نظػػر الٌنحػػاة العػػرب: كصػػفكة القػػكؿ          
كاىتمػكا بالعامػؿ كأٌلفػكا الكثيػر مػف  ،اعتبػار أف اإلعػراب أثػر يجمبػو العامػؿ دراستو كالتٌأليؼ فيو مع

 الكتب كأقامكا الٌشركح ليا.

 : بقكلو اإلعراببداية باب  في و قد أكضح معنى اإلعرابنإف –رحمو الل -ا ابف النحاسأمٌ 

صػػار لػػو خيػػؿ ف قمنػػا مػػف أعػػرب ا  ك  ،يبػػيف المعنػػى اإلعػػراب فػػؤلفٌ  ؛"... فمػػك قمنػػا ىػػك مػػف البيػػاف 
 فٌ حبػػػب فػػػؤلف قمنػػػا مػػػف التٌ ا  ك  ،كبلميػػػـ فػػػيكبلمػػػو صػػػار كػػػالعرب  أعػػػرب إذا اإلنسػػػاف عػػػراب فػػػؤلفٌ 

 .(4)ا لـ يسمعو معربن  إذاا ممٌ  إليو أحبفكاف  ،ا فيـ معناهسمع الكبلـ معربن  إذاامع السٌ 

 األصػػؿ الفٌ كذلػػؾ  ،كاألفعػػاؿ األسػماءصػػب يشػترؾ فييمػػا كػػؿ مػػف النٌ ك  فػػعالرٌ  أفٌ ىػك يػػرل ك         
صػػب عمػػى فػػع كالنٌ كاالسػػـ كالمضػػارع معربػػاف فػػدخبل الرٌ  ،معػػرب تػػدخؿ كػػؿٌ  أف اإلعػػرابعبلئػػـ  فػػي

  .(5)األصؿ
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 ،باإلضػافةألٌف الجػر إٌنمػا يكػكف  ؛كما يرل أٌف الخفض انفردت بػو األسػماء دكف األفعػاؿ         
 ،اكاألفعػاؿ ال تممػؾ شػيئن  ،الٌتخصػيص أك مميػؾكألٌف اإلضافة إٌما لمت ،تصحٌ  كاإلضافة إلى الفعؿ ال

  .(1)كال تختص لشيء

ألٌف األسػػماء يػػدخميا الحركػػة  ؛أٌمػػا الجػػـز فػػانفردت بػػو األفعػػاؿ كمنػػع االسػػـ مػػف الجػػـز           
ألٌنػو حينئػذو يمحػؽ التٌنػكيف  ؛أك الحركة كحػدىا ،كالتٌنكيف فمك جزمناىا لكاف إما بحذؼ التٌنكيف كحده

 .(2)فيمتقي ساكناف

كمػا  ،كالفعؿ المضارع معرب لشبيو باالسـ مف جية ككنو مبيمنا في الحاؿ كاالسػتقباؿ           
" الٌنكػػرة مػػبيـه  صػػة تخصٌ فكػػر مػػف بنػػي آدـ ثػػـ تػػدخؿ الٌسػػيف كسػػكؼ فػػي الفعػػؿ ذى  فػػي كػػؿٌ  أٌف "رجػػبلن

  .(3) كما تدخؿ األلؼ كالبٌلـ لمعيد عمى رجؿ فتخصصو بكاحدو  ،باالستقباؿ
 : كاآلف سأعرض بعض إعرابات ابف الٌنٌحاس رحمو ا

 .(4)"إذا ارتفع ما بعد "مذ كمنذ" كانا مبتدأيف": -رحمو الل -قاؿ ابف عصفكر .1

-ال ما قالو الٌرماني كالٌزجاجي ،ىذا صحيح كعميو الكثر: -رحمو الل -قاؿ ابف الٌنٌحاس
 .(5) خبره"مبتدأ كىما  إٌنيما حرفاف كما بعدىما: رحميما الل

 : يجب تقديـ الفاعؿ إذا كاف مضافنا إليو المصدر المقٌدر بػ "أٍف كالفعؿ " .2

ا" يمـز ىاىنا تقديـ الفاعؿ: قاؿ ابف الٌنٌحاس كمثالو ألٌنؾ لك  ؛"يعجبني ضرب زيدو عمرنا قائمن
كليس : كقكلنا ،قٌدمت المفعكؿ لفصمت بو بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو كليس بظرؼ فبل يجكز

 .(6)يحترز بو مف جكاز الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو في الٌشعر لظرؼ

سكاء كاف الخافض  ،المعطكؼ عمى الٌضمير المخفكض ال يجكز إاٌل بعد إعادة الخافض
": نحك ،حرفنا ـاسمنا أ  .(7)"مالؾ كلزيد" ك ما شأنؾ كشأف زيدو
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بقاء عممو إال في  ،"كال يجكز إضمار حرؼ الخفض: -رحمو الل -(1)قاؿ ابف عصفكر.  3 كا 
 : ضركرة نحك قكلؾ

ٍمتى في حسىبو  كًني ،عىنِّي               الًه ابًف عىمِّؾ ال أىٍفضى  (2)كال أىٍنتى دىي اني فىتىٍخزي

: اختمؼ الٌناس فيو ،إٌنما المحذكؼ الـ الجر في ىذا المكضع-رحمو الل-قاؿ ابف الٌنٌحاس
ك المحذكؼ "البٌلـ ألبقاء الٌتي ىي مكجكدة مفتكحة  ،ىي المحذكؼ "الـ الجر" دكف األصمية

ألٌف القكؿ بحذفيا مع بقاء عمميا يؤدم إلى أف يككف البيت  األصمية" كالباقية ىي "الـ  الجر"؛
كما ال يؤدم إلى ضركرة أٍكلى مٌما يؤدم  ،كالقكؿ بحذؼ األصمية ال يؤدم إلى ضركرة ،ضركرة
  .(3)إلييا

عرابيا"مع "اسمية . 5  : كا 

كدخكؿ حرؼ الجر عميو  ،"جاءكا معنا": يقاؿ ،معناىا "المصاحبة" كىي اسـ بدليؿ تنكينو
"زيد : كىك ظرؼ مكاف بدليؿ كقكعيا خبرنا عف الجثة في نحك ،"مف معو"ك ،"ذىبت معو": فيقاؿ

: كأٌنو قاؿ ،"جاءا معنا" فيجكز أف تككف "معنا" نصبت عمى الحاؿ: فإذا قمنا ،مع عمرك"
"في كقت اجتماعيما" كالغالب عمييا : كيجكز ىنا أف تككف ظرؼ زماف كأٌنو قاؿ "متصاحبيف"

 .(4) اإلضافة لتحقيؽ المصاحبة

 : االسـ المنتصب بعد "حٌبذا" تمييز. 7
مػػف  ك"حٌبػذا راكبنػا زيػده" ،"حٌبػذا رجػبلن زيػده": جػاز الجمػع ىنػا بػيف الفاعػؿ الظٌػاىر كالٌتمييػز نحػك مػاإنٌ 

 .(5)غير خبلؼ

كىػك  ،أك عمػى الحػاؿ ،أم داؿ لؾ األمر دكاالن بعد دكاؿ ،كنصب دكاليؾ عمى فعؿ مف لفظو  .9
ألٌنػو مصػدر  ؛فإذا نصبت دكاليػؾ عمػى المصػدر قػٌدرت يتػداكؿ تػداكالن دكاليػؾ ،بدؿ مف الفعؿ

ذا نصبت عمى الحاؿ فتقديره ،مشٌبو ف كاف معرفػة ،متداكليف كصٌح نصبو عمى الحاؿ: كا   ؛كا 

                                                 

 .1/197المقرب ( 1)
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 .(1) قد تقع أحكاالن ألف المصادر 

 .(2)يككف حكـ "غير" في اإلعراب كحكـ االسـ الكاقع بعد إاٌل في جميع األماكف. 10

 .(3) "مذ كمنذ" ال يدخبلف إاٌل عمى الٌزماف: قاؿ ابف عصفكر. 12

فػإف كانػا حػرفيف فيمػا البتػداء الغايػة مػف  ،ألٌنيما إٌما أف يككنا حرفيف أك اسميف: قاؿ ابف الٌنٌحاس
ف كانػػػا اسػػػميف فيمػػػا مبتػػػدآف ، مػػػع الٌزمػػػاف لػػػذلؾخبل إالٌ دفينبغػػػي أف ال تػػػ ،الٌزمػػػاف كمػػػا بعػػػدىما  ،كا 

 .(4)فإف كاف ىك المبتدأ في المعنى فيما مف أسماء الٌزماف ،خبرىما كخبرىما ال يككف إاٌل مفردنا

 .(5) كقكلو في "ما كاف أحسف زيدنا" إٌف " كاف " ىنا زائدة . 13

"كأحسػػف زيػػدنا".  ،كاسػػميا مسػػتتر فييػػا ،كلػػـ يجعميػػا ناقصػػة ،مػػا حكػػـ بزيادتيػػاإنٌ : الٌنٌحػػاسقػػاؿ ابػػف 
 : الجممة خبر "ما " لكجييف

 أٌف باب"كاف" ال يجكز أف يككف فعؿ الٌتعجب.: أحدىما

فػػبل يكػػػكف فعػػػؿ  ،ك"كػػػاف" لػػيس "أفعػػػؿ" أٌف خبػػػر "مػػا" الٌتعجبيػػػة مشػػركط بػػػأف يكػػػكف "أفعػػؿ": الثٌػػاني
 .(6)الٌتعجب

كأكليت الكصؼ الحرؼ  ،فإف أتيت بعد حرؼ العطؼ بصفة كمكصكؼ: قاؿ ابف عصفكر . 14
 .(7)كاف الكصؼ عمى حسب الخبر إف كاف مرفكعنا ،ككاف المكصكؼ سببنا مف اسميا

 : "ما زيد قائـ كال قاعد أبكه" يجكز فيو الكجياف: مثالو: قاؿ ابف الٌنٌحاس

أف يكػػكف " أبػػكه" : كاآلخػػر ،"قاعػػدنا" معطػكؼ عمػػى "قػػائـ"أف يكػػكف فاعػػؿ "قاعػػد" عمػػى أٌف : أحػدىما
 .(8)فقد عطفت جممةن عمى جممة ،مبتدأ كقاعد خبر مقٌدـ
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 : إعراب كلعمر الل .15

فػػإذا جػػاءت مػػف غيػػر الـ جػػاز فييػػا الٌرفػػع  ،مػػا يمتػػـز فػػي ىػػذه الكممػػة الٌرفػػع إذ كانػػت مػػع الػػبٌلـإنٌ 
 .(1) كخبره الـز الحذؼ ،مبتدأكحيث رفعت في باب القسـ كمو فيك  ،كالٌنصب

سػكاء كػاف  ،الٌضمير إذا أيكد بضمير كاف الٌضمير الثٌاني المؤكد مف ضمائر الٌرفع ال غيػر  .16
ػػا أك منصػػػكبنا أك مجػػركرنا نحػػػك كمػػػررت بػػػو  ،قمػػػتي أنػػا كرأيتػػػؾ أنػػت: الٌضػػمير المؤكػػػد مرفكعن

 .(2)ىك

كػؿ مكضػع يجػكز فيػو البػدؿ كيجػكز يعنػي : الٌنصب عمى االسػتثناء أك البػدؿ عمػى المكضػع .17
 .(3) فيو الٌنصب عمى االستثناء كال ينعكس

 : عراب ما بعد "ما خبل" إف كانت مصدريةإ. 18

"جػػػاءني القػػػـك : تقػػػديره ،المصػػػدر فػػػي مكضػػػع نصػػػب عمػػػى الحػػػاؿ: كقيػػػؿ ،الٌنصػػػب عمػػػى الظٌػػػرؼ
 .(4)مجافيف زيدنا"

بالسػػككف فإنػػؾ تقمػػب الػػكاك يػػاءن سػػكاء إحػػداىما كسػػبقت -فػػي كممػػة-الػػكاك كاليػػاءمتػػى اجتمػػع . 19
 .(5) كانت الكاك متقدمة أك متأخرة

ذا كررت المنادم كلـ يكف مضافنا. 21  : نحك كا 

ككػذلؾ ال يكػكف فيػو  ،يكػكف فػي "زيػد" الثٌػاني الٌضػـ ال غيػر إف اعتقدتػو تككيػدنا لفظينػا ،"يا زيد زيد"
ا إاٌل الٌضـ إف جٌكزت فيو البدلية  .(6)عطؼ البيافكيككف فيو الٌنصب كالٌرفع إف جٌكزت فيو  ،أيضن

 : اال مرحبن ك  أىبلن ال  إعراب -

 ةعمى المفعكلي أك ،اكال رحبت مرحبن  ،أىبلن  أىمتال : تقديرىماك  المصدريةعمى  إٌماىذا منصكباف  
 .(7)ا ال لقيت مرحبن ك  أىبلن ال صادفت : تقديرىماك 
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 : امررت برجؿ حسف كجين  .22

  .(1)عمى التشبيو بالمفعكؿ ك  مييزا عمى التٌ يككف منصكبن  أف: ىنا "كجو" فييجكز 

 : أقساـ أربعة إلىالحاؿ ينقسـ  أفٌ اعمـ  .23

  .اراكبن  كجاء زيده : متنقمو 

دِّقنا ﴿: قكلو تعالىك: ك مؤكده ؽ  ميصى كىىيكى اٍلحى
(2)  

ًبي ا: كقكلو تعالى: ةك مكطئ  (3) ﴿ لِّسىاننا عىرى
 فيك  ،لو ةه صف "اصالحن "ك ،فظالمٌ  في حاؿه : "رجبلن " فػ: "ا  صالحن رجبلن  مررت بزيدو  ": ك كقكليـ
 ."ا صالحن "الحاؿ  إٌنماالمعنى 
 .(4)ا يد بو غدن ا الصٌ رن مقدٌ " أم ا ا بو غدن صائدن  معو صقره  مررت برجؿو "نحك : ةر ك مقدٌ 
تككف  أف ينبغيك  ،ليا ةو تقكية بنى عمى حركتي  أفيجب  مبنيةه  كاحدو  عمى حرؼو  ةو كمم كؿ  . 24

خفيؼ ا لمزيد مف التٌ فطمبن  (يغبلم في)كالياء  يءف سكف منيا شإف ،خفيؼا لمتٌ طمبن ة فتح الحركة
  .(5)كاالجتزاء

 أفٌ ف مف ا تبيٌ كدخؿ عميو الكاك لمٌ  ،كقع حاالن  إذابد مف تقدير مبتدأ مع الفعؿ المضارع  ال. 25
ر مبتدأ مقدٌ  حينئذو  الفعؿعرؼ رفع  فإذا ،دخكؿ الكاك عميو ال يجكز كقع حاالن  إذاالفعؿ المضارع 

فظ صكرتيا المٌ  في الحالية الجممة في إالٌ  فبل كجو لبلشتباه حينئذو  ،ةاسمي إال حينئذو  الجممةلـ تكف 
  .(6)صكرة المضارع

 فيبصرييف ك  ككفييف ةحااس حيث الحظ خطأ الكثير مف النٌ حٌ تظير دقة مبلحظة ابف النٌ ك . 26
 : الشاىد إعراب

 (7)تبااليءو ما خفت مف ش إذا      محمد تفد نفسؾ كؿ نفس 
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مػف  كثيػره  ومػتقبٌ ك  ،أمػرنػو أالككفيكف عمى حذؼ الجاـز عمػى  هنشدأحيث  "تفد نفسؾ": ىد فيواالشٌ ك 
  .بشذكذه أجابكاك  ،البصرييف عمى ذلؾ

كحػذفت  ،أمػرو خبػر ال ٌنػأفعػؿ مضػارع مرفػكع عمػى  "تفػد"ف أحيح الٌصػك : اس فقد قػاؿحٌ ابف النٌ  أٌما
 .(1)ـزانا مف ضعؼ حذؼ الجلما بيٌ  ،خفيؼ ال لمجـزا لمتٌ الياء منو طمبن 

تأكيػؿ  فػيالبصػرييف  ىحػمنينحك ك  ،المذىب بصرم -رحمو الل-اسحٌ ابف النٌ  فٌ أكمع العمـ ب. 27
 فػػي-رحمػػو الل-ابػػف عػػامر ةتكجيػػو قػػراء فػػيو خػػالؼ البصػػرييف ٌنػػأ إالكتكجيييػػا   القرآنيػػةالقػػراءات 

ـٍ   ﴿: ةاآلي ـٍ شيرىكىاؤيىي ًدًى ي فى ًلكىًثيرو مِّفى اٍلميٍشًرًكيفى قىٍتؿى أىٍكالى ًلؾى زى كىذىل كى
(2) 

فكيؼ  ةضركر  إٌنياغيرىا ك  (3)يا كمٌ  األبياتىذه  فييقكؿ   -رحمو الل-ؼىب المصنٌ ذ: فقاؿ 
زج  " ػفظ  كالمٌ  فيفيذا ؟جر الشركاء ك  األكالدقراءة ابف عامر بنصب  فيقكلو تعالى  فييصنع 

ذا أينشدت التي األبياتكغيره مف  "القمكص  ب بو مف اجأ الذمالجكاب  أفٌ رؼ ىذا تحقؽ عي  كا 
 .(4)ذلؾ جكاب غير إلىو يحتاج نٌ أك  ،بشيءليست  ضركرةقكلو 

 األبيػاتكغيػره مػف  " القمػكص زج  " أٌمػا: تقػكؿ أفالجػكاب ك : اس فقػد كػافٌحػالجػكاب عنػد ابػف النٌ  أٌما
 "زجإليػػو "مضػػاؼ  مػػزادة" "أبػػكبػػؿ  مػػزادة" "أبػػى إلػػىا المػػذككر فيػػو مضػػافن  "زجٌ "فمػػيس  أنشػػدناىا التػػي
 "ككذلؾ  مزادة" أبىزج  ": فظالمٌ  إلى أظيرناه إذاالكبلـ  كتقدير ،األكؿمحذكؼ كىك بدؿ عف  آخر

 أضػيفاكبقى ما  ،عمييما األكلييفانييف لداللة الثٌ  "دكسك  زج"فحذؼ  "ائس دكس الحصاد دكس الدٌ 
                                                 

 .441الٌتعميقة ( 1)
" بضػػػـ الػػػبٌلـ ك"أكالدىىػػػـ" بفػػػتح الػػػداؿ، 137سػػػكرة األنعػػػاـ ( 2) ٌيػػػف" بضػػػـ الػػػٌزام، ك"قتػػػؿي .قػػػرأ ابػػػف عػػػامر كحػػػده "زي

" بفتح البٌلـ، ك"أكالًدىػـ" بكسػر الػٌداؿ، ك"شػركاؤىـ"  ك"شركاًئيـ" بكسر اليمزة. كقرأ الباقكف "زىيف" بفتح الزذام، ك"قتؿى
 .270ا، الٌسبعة في القراءات بضـ اليمزة رفعن 

 األبيات الٌشكاىد ىي: ( 3)
 1/54فزججتيا بمزجةو.....زج القمكص أبي مزادة. لـ أعثر عمى قائؿ ىذا البيت كىك مف شكاىد المقرب .1

 .1/427كاإلنصاؼ  1/358كمعاني القرآف لمفٌراء 
أتمكػف مػػف معرفػػة تمامػػو كىػػك  ..................فداسػيـ دكس الحصػػاد الػػٌدائس. لػػـ أعثػر عمػػى قائمػػو كلػػـ .2

 مف الٌرجز.
يىطيٍففى بحكزم المراتع لػـ تيػرٍع.... بكاديػو مػف قػرع العشػي الكنػائف. البيػت لمطرمػاح كىػك مػف البحػر الٌطكيػؿ  .3

 .2/406كالخصائص  4/418كىك مف شكاىد الخزانة
ف البحػػر البسػػيط، تنفػػي يػػداىا الحصػػى فػػي كػػؿ ىػػاجرة... نفػػي الػػٌدراىيـ تنقػػاد الٌصػػياريؼ.البيت لمفػػرزدؽ مػػ .4

 .4/424كالخزانة  1/28كىك مف شكاىد الكتاب 
 .84الٌتعميقة ( 4)
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   .(1)اكنيفلتقاء السٌ " الزج "نكيف بعد فظ كحذؼ التٌ المٌ  فيا عمى حالو لك ظير مجركرن  إليو
 "شػركائيـ  جػرٌ  "ج فيخػرٌ ة الكريمػ ةيػاآل أمػا: فيػك (2)قػراءة ابػف عػامر فػي ةنيػآالقر  ةيتخريجو لآل أٌما

 فػيمػا ذكرنػا و فبل يتجػو فيػ "قتؿ"نكيف مف ا حذؼ التٌ مٌ أك  ،األبيات فيبمضاؼ محذكؼ كما ذكرنا 
ـ   ألٌنو ؛األبيات لفػظ شػركائيـ  إلػىا كػاف مضػافن  "قتػؿ" إفٌ : نقػكؿ أفالتقػاء سػاكنيف فتخريجػو  ليس ثػ
كمػا  ،فغيػر منػكٌ  اإلضػافة إرادةعمػى  "قتػؿ"كبقػى  ،محػذكؼ مػف المفػظ "أكالدىػـ"ك "قتػؿ"بيف  أخرل

  .(3)المفظ  فييككف لك ظير المضاؼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .85-84الٌتعميقة ( 1)
قرأ ابف عامر كحده "زيف"بضـ الزام، ك"قتؿ" بضـ البلـ ك"أكالدىـ" بفتح الداؿ ك" شركائيـ" بكسر اليمزة، كقرأ ( 2)

الباقكف "زيف" بفتح الزام ك"قتؿ" بفتح البلـ ك"أكالدىـ" بكسر الداؿ ك"شركاؤىـ" بضـ اليمزة رفعنا، ينظر السبعة فػي 
 . 270القراءات 

 .85الٌتعميقة ( 3)
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 المبحث الرابع
 ةحكيمكقفو مف المذاىب النٌ 

كما جاء بعدىا مف  (الككفةك  البصرة): عمى ىاتيف المدرستيف العربيلقد كقؼ النحك 
 .ككفيا مٌ ا  ك  بصرم إٌما: فريقيف إلى ةحايما كقد انقسـ النٌ ئراآلك  ليما أمدارس نحكيو كاف امتدادن 

ذلػػػػؾ  فػػػػيكاشػػػػترطكا  ،بأنفسػػػػيـكضػػػػعكىا  ثابتػػػػةو  لقكاعػػػػدى  الٌمغػػػػةيخضػػػػعكا  أفبينمػػػػا يريػػػػد البصػػػػريكف 
الكػػكفييف يحترمػػكف  أفٌ فنجػػد  ،ف لمػػنطقيـ كقكاعػػدىـآالعممػػاء بػػؿ كقػػراءات القػػر  إخضػػاعبمحػػاكالتيـ 

   .(1) قاعدةكيقيمكف عميو  ،مسمكعو  كيحتفكف بكؿِّ  ،ةو قراء كؿ  

 ،فقػد كقػؼ الككفيػكف عنػد حػدكد مػا ىػك مسػمكع ،قد كثرت مسائؿ الخبلؼ بيف المدرسػتيفك        
كرفضػػكا مػػا خػػالؼ .. .البصػػرييف قاسػػكا أفٌ حػػيف  فػػي ،قاعػػدةعميػػو كأقػػامكا  ،اا كحيػػدن كلػػك كػػاف شػػاىدن 

  .كيؿأخريج كالتٌ عممكا فيو التٌ أك  ،قياسيـ

 ،منبػػار البػػف األ فػػي مسػػائؿ الخػػبلؼ اإلنصػػاؼكتػػاب : اىتمػػت بمسػػائؿ الخػػبلؼ التٌػػيكمػػف الكتػػب 
 .مالبقاء العكبر  ألبىىك  آخرككتاب 

 كأقػػكاليـ الٌنحػػاة كآراء ،ة ىػػذه الكتػػب بالقيػػاس لحجػػـ الخػػبلؼ بػػيف المدرسػػتيفك مػػف ىنػػا نبلحػػظ قمٌػػ
 .بلتيـيك أتك 

 ،ةعميقػػالتٌ  فػػيظيػػرت  التٌػػيتناكؿ مسػػائؿ الخػػبلؼ بػػيف المدرسػػتيف أىػػذا المبحػػث سػػ فػػيك           
ابػف  فٌ أكذلػؾ بػ ،ابعنػال متٌ ا ك دن لػـ يكػف مقمٌػ -رحمػو الل -وٌنػأفكمػا الحظنػا  ،اس فيياحٌ ابف النٌ  كمكقؼ
ابػػف  بينمػػا اىػػتـٌ  ،ة قيمػػةو يػػا أٌيػػكلػػـ يعطً  ،بػػاالن  الخبلفيػػةىػػذه المسػػائؿ  لػػـ يػػكؿً -رحمػػو الل-عصػػفكر

ا لمخػػػبلؼ كتناقػػػؿ  ؛مسػػػألةو  اس بػػػذكر الخبلفػػػات كآراء العممػػػاء فػػػي كػػػؿِّ ٌحػػػالنٌ  فكانػػػت تعميقتػػػو مسػػػرحن
 .راءاآل

 ةن.نحكي مسألةن سبعيف ك  استطعت جمع ثبلثو  ةعميقلمتٌ  دراستيمف خبلؿ ك          

عمػى  صػراحةن فييػا  حيػث كػاف يػنٌص  ،المسػالةعػرض فػي  أسػمكبو-رحمػو الل-ك كاف البف النحاس
 يسػيب بعػد ذلػؾ بعػرض اآلراء لكػؿ   ثػـ .."."اختمؼ الٌنحاة في: الخبلؼ بيف المدرستيف فيبدأ بقكلو

كمػف ىنػا نبلحػظ مػدل  .رض فػي كتػبيـ مػف آرائيػـكمػا قػد عيػ ،في المسألة مف العممػاء لو رأمه  فٍ مى 
 سعة ثقافتو كاطبلعو كأمانتو العممية.

                                                 

 .77 كتحميؿة بيف النحكييف دراسالخبلؼ ( 1)
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ػػٍف ينحػػاز مػػف الفػػريقيفيػػدلي برأٌيػػ ثػػـٌ  ،بعػػد ذلػػؾ يعقٌػػب عمػػى المسػػألة ثػػـٌ   ،و الخػػاص إلػػى مى
و فػػي ؼ عػػف إبػداء رأٌيػػفإٌنػو يتكقٌػػ ،ة بػػيف الطٌػػرفيف كعػدـ ظيػػكر األرجػػحاألدلٌػ و إذا الحػػظ تكػػافؤكلكٌنػ

 المسألة.
 : كقد جاء عرض مسائؿ الخالؼ بيف المدرستيف عنده عمى الٌصكر التٌالية

ف ك خمسػػ: كعػػددىا ،فييػػا ككافػػؽ البصػػرييف ،مسػػائؿ أشػػار فييػػا إلػػى الخػػبلؼ بػػيف المدرسػػتيف .1
 .مسألةن 

.: كعددىافييا ككافؽ الككفييف  ،الخبلؼ بيف المدرستيفمسائؿ أشار فييا إلى  .2  أربع مسائؿو

تسػع عشػرة : و كعػددىاؼ عف إبداء رأيٌ كتكقٌ  ،مسائؿ أشار فييا إلى الخبلؼ بيف المدرستيف .3
 مسألةن.

غيػػػر متعٌصػػػب  وكلكٌنػػػ ،بصػػػرم المػػػذىب-رحمػػػو الل-كمػػػف ذلػػػؾ يظيػػػر لػػػي أٌف ابػػػف الٌنٌحػػػاس
فمػػا اقتنػػع بػػو مػػف أدلػػة الكػػكفييف مػػف  ،كعممػػو فػػي المسػػألة كفػػي أدلتيػػاعمػػؿ فكػػره يي  فإٌنػػو ،لبصػػريتو

و يأخػذ بػرأييـ كمف القيػاس فإٌنػ ،الٌسماع مف القرآف الكريـ كالحديث كأشعار العرب كأقكاليـ كأمثاليـ
 .يافيتبنى مكقفيـ في

 نػي لسػتي إنٌ : كمكقػؼ ابػف الٌنٌحػاس فييػا أقػكؿ ،ةلنماذج ىذه المسائؿ الخبلفٌيػ يبؿ عرضقك         
استقصػػاء ك  كلكػػف مػػا يتسػػر لػػي جمعػػو ،مػػا كرد فػػي كتػػاب الٌتعميقػػة أزعػػـ أٌف ىػػذه المسػػائؿ ىػػي كػػؿٌ 

 كعمى الل قصد الٌسبيؿ. معمكماتو

 : ة مع ذكر مكقؼ ابف الٌنٌحاس منياكاآلف سأعرض إحصائي لممسائؿ الخبلفيٌ 

 : البصرييف فيياككافؽ  ،مسائؿ أشار فييا إلى الخالؼ بيف المدرستيف: أكالن 

 (1): عنو مجيء الجممة فاعالن أك نائبنا  -1

البصرييف  عً نٍ كمى  ،ابف الٌنٌحاس لجكاز الككفييف في بناء "كاف" كأخكاتيا لممفعكؿ ضً رٍ بعد عى 
كع الجممة في مكضع مفعكؿ ما لـ يسـٌ فاعمو جماعةن مف قككافقيـ عمى جكاز ك ": لجكازه قاؿ

                                                 

البػف عصػفكر  كشػرح الجمػؿ 4/1576ك تمييػد القكاعػد 2/435كالخصػائص  1/56ينظر التذييؿ كالتكميػؿ  ( 1)
1/158. 
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ف كاف الٌصحيح  كال مفعكؿ ما لـ يسـٌ  ،كالجممة عندنا ال تككف فاعمة ،...خبلؼ ذلؾالبصرييف كا 
 .(1)فاعمو

 (2): جماعة إلى جكاز ذلؾ بشرطيفك  كقد ذىب الفٌراء
  .أك نائبنا عف الفاعؿ لجممةو ذات فعؿو مف أفعاؿ القمكب ،أف تككف الجممة فاعبلن  – 1
ظيػػر لػػي أقػػاـ زيػػده أـ ك  الل أـ بكػػر ؟ عمػػـ أقػاـ عبػػد: أف يكػكف الفعػػؿ القمبػػي معمقنػػا عنيػػا نحػػك – 2

 عمرك؟ 
 : منع كقكع الجممة فاعبلن أك نائبنا عنو كذلؾ: ىكاختاره ابف الٌنٌحاس ما ك         

  ،"يعجبني يقـك زيد": ألٌنو ال يكجد في كبلـ العرب
كقكع الجممػة فػاعبلن أك نائبنػا  فٌ أل ؛ذلؾك  منع كقكع الجممة فاعبلن أك نائبنا عنو : ما أميؿ إليو ىك ك

  . (3) عنو ال يسكغ

 (4): عامؿ الٌرفع في خبر "إٌف" كأخكاتيا-2

كمذىب الككفييف  ،مذىب البصرييف ىك أٌف ىذه الحركؼ ترفع الخبر كما تنصب االسـ
 .(5) بما كاف مرتفع بو  أٌنيا ال تؤثر في الخبر بؿ ىك مرتفعه 

كىذا ىك  ،أٌف "إٌف" كأخكاتيا عاممة الٌرفع في أخبارىا: ىك –الل  رحمو -(6)كما اختاره ابف الٌنٌحاس 
  .(7)مذىب البصرييف 

ىذه الحركؼ اقتضت الخبر كما اقتضى : ألفٌ  ؛كذلؾ ،ما اختاره ابف الٌنٌحاس أميؿ إلى ك 
 (8)فتعمؿ فيو كما عممت في االسـ  ،المسند المسند إليو مف حيث كانت تطمب الخبر

كأخكاتيػػا  "كػػاف"كأخكاتيػػا ك "ظننػػت": و يعمػػؿ فػػي خبػػره نحػػكفإٌنػػ ،ؿ فػػي المبتػػدأمػػمػػا ع كػػؿٌ : كمػػا أفٌ 
 .(9)ا عممت في المبتدأ عممت في الخبرجميعيا لمٌ 

                                                 

 .132الٌتعميقة ( 1)
 .4/1576كتمييد القكاعد  3/1320ارتشاؼ الضرب  ينظر( 2)
 .4/1577تمييد القكاعد ( 3)
 .333كالتبييف عف مذاىب النحكييف  153ؼ ينظر اإلنصاؼ في مسائؿ الخبل( 4)
 .218الٌتعميقة ( 5)
 نفس المصدر كنفس الصفحة.( 6)
 .1/431كاليمع  153كاإلنصاؼ  3/1237ارتشاؼ الٌضرب ( 7)
 .218التعميقة ( 8)
 .1/102شرح المفٌصؿ ( 9)
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 .(1): اسمية ضمير الفصؿ-3
ػػػٍف تبعػػػو كالككفيػػػكف فيػػػو": -رحمػػػو الل  -قػػػاؿ ابػػػف الٌنٌحػػػاس           فػػػذىب : اختمػػػؼ الخميػػػؿ كمى

ٍف تبعو -رحمو الل-الخميؿ -ضػع لػوك فػبل م ،عمى صكرة الٌضمير المرفكع إلى أٌف الفصؿ حرؼه كمى
اسػػـ كمكضػػعو مػػف اإلعػػراب كػػإعراب مػػا : أٌمػػا الككفيػػكف فػػذىبكا إلػػى أٌنػػو ،مػػف اإلعػػراب- حينئػػذو 

 .(2)" لو ألٌنو تأكيده ؛قبمو
كأكثػر الٌنحػاة  ،(4)كىػك مػذىب البصػرييف ،ؼه أٌف ضػمير الفصػؿ حػر : ىك (3)كما اختاره ابف الٌنٌحاس

يػػـ يخٌمصػػكف الكػػاؼ كمػػا أنٌ  ،كتخمٌػػص لمحرفيػػة ،فػػي معنػػى الٌضػػمير إذ يػػركف أٌف الفصػػؿ حػػرؼه (5)
 الٌتي مع اسـ اإلشارة فتصير حرفنا.

 عمييا. ة الككفييف مردكده ألٌف أدلٌ  ؛اختاره ابف الٌنٌحاسأميؿ إليو في الٌرأم ىك كما 
 (6): بناء أفعاؿ المقاربة المتٌصرفة لممفعكؿ-4

: كذىب الككفيكف إلى جكاز ،منع بناء "كاد كجعؿ" كأخكاتيما لممفعكؿ: إلىف ك ذىب البصري
عؿ يقكؿ" فالكسائي  ،في القائـ مقاـ الفاعؿ-رحميا الل-كاختمؼ الكسائي كالفٌراء ،"كيد يقكـ" ك"جي

ًعؿى  ،" الٌضمير المجيكؿ ": ىك يرل أٌف القائـ ىنا مقاـ الفاعؿ ييفعؿ" أٌما الفٌراء  فذىب إلى أٌف "جي
 .(7)استغنى عنو الفاعؿ قد ألفٌ ؛فييما شيء  فعبلف فارغاف ال

"كأخكاتيمػػا  كعنػػدنا إٌنػػو ال يجػػكز بنػػاء "كػػاد كجعػػؿ" : ف الٌنٌحػػاس عػػدـ الجػػكاز بقكلػػوبػػكقػػد اختػػار ا
 . (8)"لممفعكؿ

 . (9)كما ذىب إليو ابف الٌنٌحاس ىك مذىب البصرييف
لعػدـ كركد الٌسػماع المؤكػد لقػكؿ : إليػو ابػف الٌنٌحػاسذىػب ك ما أميػؿ إليػو فػي الػٌرأم ىػك قبػكؿ  مػا 

                                                 

 1/63عصػػفكر كشػػرح الجمػػؿ البػػف  2/300كالتػػذييؿ كالتكميػػؿ  567ينظػػر اإلنصػػاؼ فػػي مسػػائؿ الخػػبلؼ ( 1)
 .1/120كالمساعد البف عقيؿ 

 .233الٌتعميقة ( 2)
 نفس المصدر كنفس الصفحة.( 3)
 .567اإلنصاؼ ( 4)
 .1/120كالمساعد البف عقيؿ  2/286كالٌتذييؿ كالٌتكميؿ 1/63شرح الجمؿ البف عصفكر ( 5)
 .1/400كالمساعد  4/1640كتمييد القكاعد  6/263تذييؿ كالتكميؿ ال( 6)
 .132ميقة الٌتع( 7)
 .132الٌتعميقة ( 8)
 .1/400المساعد ( 9)
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 .(1)فجعؿ ما قالكه يصفو بعض الٌنحاة بالفساد ،الككفييف
 (2): ترخيـ الٌثالثي المتٌحرؾ الكسط-5

فإٌنو يجيز ترخيـ الٌثبلثي  ،"... ىذا عندنا خبلفنا لمفٌراء: -رحمو الل -قاؿ ابف الٌنٌحاس
عيمىر"كينزؿ الحركة منزلة حرؼ رابعالمتحرؾ الكسط في نحك "

(3). 

 (4)كىك مذىب البصرييف ،منع ترخيـ الٌثبلثي المٌتحرؾ الكسط: كما اختاره ابف الٌنٌحاس ىك
ؾ ألٌف ترخيـ االسـ الٌثبلثي متحرٌ  ؛لى بالقبكؿاألكٍ  أراهك  ابف الٌنٌحاس في اختيارهكلعمي أكافؽ 

 .(5)الكسط مخالؼ لمقياس
 .(6): كافؽ فييا البصرييفكمف المسائؿ الٌتي 

 : مسائؿ أشار فييا إلى الخالؼ بيف المدرستيف ككافؽ الككفييف فييا: ثانينا

 .(7): "ضربي زيدنا قائمنا" بالٌتكابع: إتباع المصدر في نحك -1

"ضربي زيدنا الٌشديد : ذىب الكسائي كحده إلى جكاز إتباع المصدر المذككر بالٌتكابع كقكلؾ
"إتٌباع القياس إذا دعت الحاجة : كحجة الكسائي في ذلؾ (8)الٌسكيؽ كمو ممتكتنا"ك"شربي  ،قائمنا

 .(9)ككف المكضع مكضع اختصار كلـ يرد بو سماع: أٌما حجة مف منع فيي ،إلى ذلؾ

                                                 

 .1/400كالمساعد  1/546شرح الجمؿ البف عصفكر ( 1)
 .2/61ىمع اليكامع  300اإلنصاؼ قي مسائؿ الخبلؼ ( 2)
 .284الٌتعميقة ( 3)
 .300اإلنصاؼ ( 4)
 .2/61اليمع ( 5)
قامػة غيػر المفعػكؿ بػو مقػاـ الفاعػؿ مػع 55أصؿ الكبلـ ص ( 6) قامػة المفعػكؿ الثػاني 136كجػكد الفاعػؿ ص كا  كا 

ػا" ص  131إذا كاف جممة مقاـ الفاعؿ قي باب ظننت ص  تحمػؿ ك 161كتعييف الخبر في نحػك "ضػربي زيػدنا قائمن
كقكع الحاؿ الٌسادة مسد الخبر ك 170-169كقكع الحاؿ الٌسادة مسد الخبر جممة فعمية ك 157الخبر الجامد ضميرنا 

مجػػػيء "مػػػف" البتػػػداء الغايػػػة فػػػي الٌزمػػػاف ك 280أصػػػؿ المػػػيـ فػػػي الميػػػـ ك 169ف الػػػكاك مجػػػردة مػػػغيػػػر جممػػػة اسػػػمية 
عػراب ك 352العطػؼ عمػى الٌضػمير المرفػكع المتصػؿ ك 305"أيمف" مفردة أـ جمعنا، كىمزتيػا كصػؿ أـ قطػع ك295 ا 

 .كغيرىا 591جكاز جمع المركب تركيبنا مزجينا جمع مذكر سالـ ك 384الٌمقب إذا اجتمع مع االسـ 
 . 1/286كشرح التسييؿ  1/214لمساعد البف عقيؿ ا( 7)
 .172الٌتعميقة ( 8)
 نفس المصدر كنفس الصفحة.( 9)
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أٌما اختيار ابف الٌنٌحاس فيك ما ذىب إليو الكسائي مف جكاز إتباع المصدر المذككر 
كعدـ الٌسماع ال يمنع ما  ،كمنعو تضييؽ ،فإجازتو سعة في الكبلـ ": بالٌتكابع كنفيـ ذلؾ مف قكلو

 . (1)" أعمـ كجؿٌ  ىك جارو عمى القكاعد كالل عزٌ 
 في الكبلـ. ألٌف بجكازه سعةن  ؛اختاره ابف الٌنٌحاسما : أراه يستحٌؽ القبكؿ ىككما 
 .(2): مجيء الحاؿ سادة مسد الخبر لمصدر مؤكؿ -2

ال يجكز أف تسٌد الحاؿ مسد : إلى أٌنو-رحميـ الل أجمعيف-كىشاـذىب الكسائي كالفٌراء 
ف كانت بتأكيؿ المصدر ،خبر "أٍف" الٌناصبة لمفعؿ   .(3)كا 

يػـ مػكا بػو رأيٌ كلكٌنػو لػـ يكافػؽ عمػى مػا عمٌ  ،كقد اختار ابف الٌنٌحاس مذىب ىؤالء الكػكفييف مػف المنػع
 .(4)كىذا الٌتعميؿ فيو نظر"": حيث قاؿ

فمػػـ  ،كبعػػدت عػػف المصػػادر ،فيمػػا بعػػدىا أشػػبيت األدكات" أف" ا عممػػت أٌنػػو لٌمػػ": الكػػكفييففحجػػة 
الخبػر إذا كػاف  مسػدٌ  أٌف الحػاؿ إٌنمػا تسػدٌ ": ة ابف الٌنٌحػاس فيػيأٌما عمٌ  ،"يجز ما جاز في المصادر

كظرؼ الٌزماف ال يككف خبرنا لػ "أٍف كالفعؿ" ،ظرؼ زماف
(5). 

 .(6)مكافقنا الختيار الفٌراء كالكسائي كىشاـ كىك مذىب الجميكركاختيار ابف الٌنٌحاس ىذا 
 . (7) المحفػػكظ ثبلثػػةك  ،إلػػى رأم الكػػكفييف ألٌنيػػـ احتجػػكا بػػالمحفكظ: كلعمػػي أميػػؿ فػػي ىػػذه المسػػألة

 : ىي
ا ". : المصدر نحك –  " ضربي زيدنا قائمن
 .ممتكتنا ""أكثر شربي الٌسكيؽ : نحك ،أفعؿ التٌفضيؿ مضافنا إلى مصدر –2
ا " ،أفعؿ التٌفضيؿ مضافنا إلى مؤكؿو بالمصدر –3    .نحك أخطب ما يككف األمير قائمن
 
 

                                                 

 نفس المصدر كنفس الصفحة.( 1)
 .1/342كىمع اليكامع  3/289كالتذييؿ ة التكميؿ  3/1094ارتشاؼ الٌضرب ( 2)
 .172الٌتعميقة ( 3)
 نفس المصدر كنفس الصفحة.( 4)
 الصفحة.نفس المصدر كنفس ( 5)
 .1/312كاليمع  3/1094ارتشاؼ الٌضرب ( 6)
 .1/342كىمع اليكامع  3/1094ارتشاؼ الٌضرب .( 7)
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 .(1): اء"بإدغاـ "الفاء" في مقاربيا "ال -3

ذىب ابف الٌنٌحاس إلى جكاز إدغاـ "الفاء" في مقاربيا "الياء" مكافقنا لمككفييف بناءن عمى 
جازتو ليذا اإلدغاـ  ،قراءة الكسائي ـي : كما في اآلية القرآنية كما قاؿ تعالىكا  ﴿ نىٍخًسٍؼ ًبًي

 .(2) اأٍلىٍرضى 

 .(3) كبذلؾ يككف ابف الٌنٌحاس مخالفنا لقاعدة الٌنحاة في استضعاؼ مثؿ ىذا
  .(4)اء"بأٌما رأم البصرييف منيـ ال يركف إدغاـ "الفاء" في مقاربيا "ال

ىػػذا اإلدغػػاـ كارد فػػي قػػراءة إمػػاـ الكػػكفييف فػػي  ألفٌ  ؛بػػالقبكؿ ىػػك رأم ابػػف الٌنٌحػػاس مر حػػكمػػا أراه 
 .(5)قراءة سبعية

   .(6): رافع الفعؿ المضارع -4

 ."كىك كقكعو مكقع االسـ ،عامؿ معنكم": رافع الفعؿ المضارع ىك ذىب البصريكف إلى أفٌ 
ٍف تبعو مف الككفييف إلى أفٌ   ."حركؼ المضارعة": رافع الفعؿ المضارع ىك كذىب الكسائي كمى

 .(7) "تعريو مف ناصب كجاـز": ىككذىب الفٌراء إلى أف الٌرافع 

رافع الفعؿ  إلى أفٌ  (9)في اختياره كأكثر الككفييف (8)مع الفٌراء-رحمو الل-ذىب ابف الٌنٌحاس
ا بأفٌ  ،"تعريو مف ناصب كجاـز ": المضارع ىك  . (10)ىذا الٌرأم ينسب ألىؿ الككفة عامة: عممن

 أٌنو اختمؼ معو كالبصرييف أفصح عف سبب اختياره رأم الفٌراء إالٌ كبعد رده عمى الكسائي 
عامؿ الٌرفع : كمف جممة العكامؿ الٌظاىرة ،تعرية مف العكامؿ كؿٌ ": بؿ كقمنا ىنا": في الٌتعميؿ بقكلو

فيجكز أف  ،ذلؾ مف المرفكعات كخبر "إٌف" كاسـ "ما" كغير ،في الفاعؿ كمفعكؿ ما لـ يسـٌ فاعمو
                                                 

عراب القراءات السبع كعمميا  1/177اإلقناع في الفراءات السبع ( 1)  .210كا 
 .571كالٌتعميقة 9سكرة سبأ ( 2)
 .571الٌتعميقة ( 3)
 .4/448الكتاب ( 4)
عػراب القػػراءات السػػبع  527"نخسػػؼ" كبإدغػاـ الفػػاء فػي البػػاء بعػػدىا، ينظػر السػػبعة قػرأ الكسػػائي بالبػاء فػػي ( 5) كا 

 .1/177كاإلقناع في القراءات السبع  2/210كعمميا 
 .3/59كالمساعد البف عقيؿ  7/12كشرح المفصؿ البف يعيش  437اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 6)
 .419كالٌتعميقة  1/43ينظر معاني القرآف ( 7)
 .3/49كالمساعد البف عقيؿ  1/43معاني القرآف ( 8)
 .437اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ( 9)
 .1/131شرح الجمؿ البف عصفكر ( 10)
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 ،فيككف حينئذو لكبلمنا كجو مف الٌصكاب ،الٌرفع الٌمفظي كاف قبؿ عامؿ الٌرفع المعنكميككف عامؿ 
 .(1) " رحمو الل-ال يكجد قبمو لمفٌراء

 تعريػو مػف كػؿٌ ": اختػار أف يكػكف رافػع الفعػؿ المضػارع ىػك-رحمػو الل-كمف ىنا نفيـ أٌنو         
ى ال يعترض عميو الٌنحاة كمػا اعترضػكا كالجاـز حتٌ ده مف الٌناصب كليس تجرٌ  ،"العكامؿ الٌرافعة لو

 .(2) عمى الفٌراء   في قكلو
ذىػب إليػو ابػف الٌنٌحػاس مػف مكافقتػو لػرأم الفػٌراء بػالٌرغـ مػا : أميؿ إليو في الٌرأم ىػككما           

ا مف الٌنحاة ؛ذلؾ ك  مف اختبلؼ الٌتعميؿ  .(3)ألٌنو كاف األقؿ اعتراضن

 : ؼ عف إبداء رأيوفييا إلى الخالؼ بيف المدرستيف كتكقٌ مسائؿ أشار : ثالثنا

 (4): حركة آخر المقصكر عند جمعو جمع مذكر سالـ-1

في  "مكسيف"في الٌرفع ك "مكسىكف": كتفتح ما قبميا فتقكؿ: -رحمو الل -قاؿ ابف عصفكر
   .(5)الٌنصب كالخفض

أٌما الككفيكف فأجازكا  ،اللرحميـ -ىذا مذىب البصرييف": -رحمو الل -قاؿ ابف الٌنٌحاس
األلؼ منقمبة عف أصؿ أك غير أصؿ نحك : ككسر ما قبؿ الياء سكاء كانت ،ضـ ما قبؿ الكاك

كضـ ككسر ما  ،فٌرؽ الكسائي بينيما بفتح ما قبؿ المنقمبة عف األصؿ مع الكاك ،"ميعطي كعيسى"
 .(6)قبؿ غير األصمية

كلـ ينحاز ألحد  ،هكلـ يبد رأينا تجاه ما قالك  ،الككفييفلـ يذكر ابف الٌنٌحاس كجو استدالؿ 
 الفريقيف.

 ،ألٌف الفتح داللة عمى األلؼ المحذكفة؛ كذلؾ ،رأم البصرييف: ىكبالقبكؿ  ك ما أراه أٍكلى 
 .(7)دبيف المقصكر كالممدك  التباسكأٌف في عدـ الفتح 

 

                                                 

 .420الٌتعميقة ( 1)
 .7/12ينظر شرح المفٌصؿ البف يعيش ( 2)
 .438ينظر اإلنصاؼ ( 3)
 . 1/385 كتمييد القكاعد 1/151كشرح الجمؿ البف عصفكر  2/579ينظر ارتشاؼ الضرب ( 4)
 .2/53المقرب ( 5)
 .592الٌتعميقة ( 6)
 .1/153اليمع ( 7)
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 .(1): أصؿ "ىمـ" -2
 أجمع الٌنحاة عمى تركيب "ىمـ"

ـٌ الل شػػعتو" : إلػػى أٌنيػػا مركبػػة مػػف "ىػػاء" التنبيػػو ك"لىػػـ" مػػف قػػكليـ-رحمػػو الل-الخميػػؿذىػػب  "لىػػ
أم (2)

 : ككاف الٌتركيب عند الخميؿ كالتٌالي ،(3)"أجمع نفسؾ إلينا": "ىمـ إلينا " كأنو قاؿ: فإذا قاؿ ،جمعو
 " ـى ذا كاف ضػمنيا إلػى "لػ إٌمػا اللتقػاء  ،بعػد اإلدغػاـحذؼ األلؼ مف "ىاء" التٌنبو لكثره االستعماؿ كا 

فسػػقطت اليمػػزة  ،الٌسػػاكنيف إف كانػػت قػػد ضػػمت إلييػػا قبػػؿ اإلدغػػاـ مػػف حيػػث كػػاف أصػػميا ا"المػػـ"
فحػذفت األلػؼ اللتقػاء الٌسػاكنيف كنقمػت حركػة " المػيـ  ،فالتقى ساكناف ألؼ "ىػا" كالـ "المػـ" ،لمدرج

 .(4)"إلى البٌلـ لئلدغاـ فصار الٌمفظ "ىمـ"
 : عف الخميؿ-رحمو الل-يبكيوكفي قكؿ آخر لس

" " أيدخمت عمييا "الياء".كأما "ىميـٌ     .(5)كما أدخمت "ىا" عمى "ذا" ،.. كأنيا "ليـٌ
" بمعنى اقصد" : ا رأم الفٌراءأمٌ  ـٌ اليمػزة بإلقػاء حركتيػا عمػى الػبٌلـ  فخففت ،بأٌنيا مركبة مف "ىؿ كأ

كلػػـ يحرككىػػا الحركػػات الػػٌثبلث كمػػا فػػي كالتزمػػكا فػػتح المػػيـ عمػػى كػػؿ حػػاؿ  ،فصػػار "ىمػػـ" ،كحػػذفيا
ٌد" لثقؿ الٌتركيب   .(6)كلككنيا فعبلن عند بني تميـ ،"ري

" فػػػي لغػػػةو  ؛ألٌنػػػو مسػػػتند إلػػػى سػػػماع ؛رأل البصػػػرييفأميػػػؿ إلػػػى ك        مػػػف  ألٌف العػػػرب قػػػالكا "ىػػػاليـٌ
" لغاتيـ في "ىىميـٌ
(7). 

 .(8): "إذا" الفجائية بيف االسمية كالحرفية-3

اختمؼ ك  ،"خرجت فإذا الٌسبع": نحك ،الٌنٌحاس " اعمـ أٌف)إذا( قد تككف لممفاجأةقاؿ ابف  
يا اسـ ظرؼ كمذىب غيره أنٌ  ،أٌنيا حرؼ-رحمو الل-مذىب الفٌراءفييا ىؿ ىي اسـ أـ حرؼ ؟ 

 .(9)غير كجٌكز أبك عمي أف تككف ظرؼ زماف يا ظرؼ مكاف الكاألكثر أنٌ 

                                                 

  197كالمفصؿ  4/42كشرح المفصؿ البف يعيش  1/203معاني القرآف ( 1)
 .2/645كالمساعد البف عقيؿ  5/2304ارتشاؼ الضرب ( 2)
 .597الٌتعميقة ( 3)
 .597كالٌتعميقة  3/331ينظر الكتاب ( 4)
 .3/332الكتاب ( 5)
 .597كالٌتعميقة  1/203ينظر معاني القرآف ( 6)
 .1/645كالمساعد البف عقيؿ  5/2305ارتشاؼ الضرب ( 7)
 .2/1324كىمع اليكامع  1/510المساعد البف عقيؿ ( 8)
 .190الٌتعميقة ( 9)
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ا دكف الٌتعقيب أك االختيار.فينا كاف مكقؼ ابف الٌنٌحاس أٌنو   يعرض اآلراء عرضن
" كأٌمػػػا "إذا" فممػػػا يسػػػتقبؿ مػػػف : كالػػػٌراجح أف "إذا" الفجائيػػػة ظػػػرؼ زمػػػاف يقػػػكؿ شػػػين الٌنحػػػاة سػػػيبكيو

كذلػؾ بقكلػؾ "مػررت  ،كتككف لمشػيء تكافقػو فػي حػاؿ أنػت فييػا ،كىي ظرؼ ،كفييا مجازاة ،الٌدىر
فإذا زيده قائـه"
(1). 

ذلػػؾ؛ ألٌف فيػػو إبقػػاء ليػػا عمػػى مػػا اسػػتقر ك  ،أٌنيػػا ظػػرؼ زمػػاف: كمػػا أميػػؿ إليػػو فػػي الػػٌرأم ىػػك     
 .(2)فييا
 (3): االبتداء بالكصؼ-4

 : في األماكف الٌتي يجكز فييا اإلبتداء بالٌنكرة-رحمو الل-قاؿ ابف الٌنٌحاس          
نحػػػك "قػػػائـ الٌزيػػػداف" عمػػػى رأم  أف تكػػػكف فػػػي معنػػػى الفعػػػؿ مػػػف غيػػػر اعتمػػػاد: الٌسػػػابع كالعشػػػركف
  .(4)-رحميـ الل -الككفييف كاألخفش

الخبػػر  ا مسػدٌ سػاد   ،رافعنػا مػا بعػده فػاعبلن  ،فينػا نػرل أٌف مػذىب الكػكفييف جػكاز كقػكع الكصػؼ مبتػػدأن 
 .(5)دكف اعتماد عمى استفياـ أك نفي

  .(6)أٌما البصريكف فقد منعكا االبتداء بالكصؼ مف غير اعتماد 
 . (7) كقد رٌد الٌنحاة أدلة الككفييف جميعنا 

 .ةأك مناقش كىنا نرل أٌف ابف الٌنٌحاس ذكر ما ذىب إليو الككفيكف دكف ترجيح قكؿو 
 ،ألٌف أدلػة الكػكفييف مػردكدة ؛منع االبتداء بالكصؼ مف غير اعتماد  ىك األٍكلػى: ك لعٌمي أرل أفٌ 

  .لقٌمة المسمكع عف العرب في ىذه المسألة ك 
 (8): مف المسائؿ الٌتي تكٌقؼ ابف الٌنٌحاس فييا  عف إبداء رأيوك 

                                                 

 .4/232الكتاب ( 1)
 .1/511المساعد البف عقيؿ ( 2)
 .4/1083كارتشاؼ الضرب  6/79شرح المفصؿ البف يعيش ( 3)
 .152الٌتعميقة ( 4)
 .4/1083ارتشاؼ الٌضرب ( 5)
 .1/207المساعد البف عقيؿ ( 6)
 .1/174أكضح المسالؾ ( 7)
ناصب المفعكؿ ك  80: رافع الفاعؿ صفي التعيقة ؼ ابف الٌنٌحاس عمى إبداء رأيو فيياكقٌ كمف المسائؿ الٌتي تى ( 8)

العائد المرفكع المعطكؼ غيره عميو إف كاف  حذؼك  86عكد الٌضمير عمى متأخر لفظنا كرتبة صك  81بو ص 
عامؿ ك 145عامؿ الٌرفع في المبتدأ ص ك  124-123الٌتعجب مف األلكاف صك  103مبتدأ مخبر عنو بمفرد ص

تقديـ الحاؿ الٌسادة مسد الخبر في نحك ضربي زيدنا ك  158رافع االسـ بعد لكال ص ك 146الٌرفع في الخبر ص 
 .170قائمنا عمى المصدر ص 
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 الخاتمة
 

 منا االىتماـ  استحؽٌ شيؽو في كتابو   ممتعةو  حمةو ر  كأخيرنا آف األكاف ألف أضع القمـ بعد 
التعميقة عمى المقرب لبياء الديف ابف النحاس  "أختـ بحثي ىذا المكسكـ بػ ،بالٌدرس كالٌتحميؿبو 

 تحميمية "دراسة 

 .كأكتفي بما عرضت في المقدمة لمخطة التي سار عمييا العمؿ

 : أما أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث فيي

كقد جاء ىذا  ،رحمو الل-لبياء الٌديف ابف الٌنٌحاس-بحسب عممي-الٌتعميقة ىي األثر الكحيد -1
ا كتعميقنا عمى كتاب المقرب البف عصفكر حيث كاف كتاب  المقرب كتابنا مكجزنا الكتاب شرحن

ا لقكاعد الٌنحك فاحتاج كتابنا لشرحو كتكضيح قكاعده فكانت تعميقة ابف الٌنٌحاس خير  ممخصن
 تعميؽ عميو.

 : ابف الٌنٌحاس بصرم المذىب كيظير ىذا جمينا مف خبلؿ -2
 أصحابنا.-قكلو الٌذم تردد كثيرنا في تعميقتو كىك عندنا 
  نتيجة إحصاء المسائؿ الخبلفية الٌتي كردت في الٌتعميقة فقد كانت نسبة ما كافؽ فييا

 % 64.38بصرية حيث كافؽ صراحة بنسبة % 95.95البصرييف في آرائيـ في المسائؿ 
بينما كانت نسبة ما ذىب مع الككفييف % 26 ،27ما امتنع فييا عف إبداء رأم بنسبةك 

 %.0.05في آرائيـ
 و بصريةمعظـ إعرابات. 
 ككذلؾ استعمالو مصطمحات بصرية أكثر مف الككفية. 

بداء رأيو في الغالب األعـ. -3  اىتماـ ابف الٌنٌحاس البال  في مسائؿ الخبلؼ كا 

بشيخو كمعممو ابف -رحمو الل-كشفت الٌتعميقة عف مدل حب كاحتراـ كثقة ابف الٌنٌحاس -4
ىذا غير أٌنو اختياره باب الممنكع مف  ،فقد نقؿ عنو الكثير في ثنايا تعميقتو، عمركف 

كلـ يعدؿ عميو شيئنا الٌذم بم  حكالي مائة ، الٌصرؼ مف كتابو "شرح المفصؿ" فنقمو بمفظو 
 كأربع صفحات.
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كشفت الٌتعميقة عف أسماء كتب تراثية مفقكدة لـ تصؿ إلينا استفاد منيا ابف الٌنٌحاس كضٌمف  -5
كشرح اإليضاح البف  ،المفصؿ البف عمركف شرح: ما فييا مف آراء في تعميقتو أمثاؿ

كحكاشي اإليضاح البف خالكيو  ،الٌدىاف المسمى "الٌشامؿ" كحكاشي اإليضاح البف الخشاب
 كشرح مختصر الجرمي كالعكني البف الخشاب كالمسائؿ لمجرجاني.

عمى  ة ما خٌرجو مف الٌشكاىدمٌ بأصكؿ الٌنحك كخاصة الٌسماع كاالعتداد بو كثيرنا كق اىتمامو -6
 القمة أك الٌضركرة أك الشذكذ بالقياس لما اعتٌد بو مف الٌشكاىد. 

ككاف ، آية كما اىتـ كثيرنا بالقراءات  220اىتمامو البال  بالقرآف الكريـ فقد بمغت شكاىده  -7
كما ، كما شذ منيا يككف قياسنا ال سماعنا ، لو رأيو الخاص فيي صحيحة في الٌسماع 

 معارضيو.استخدميا في الٌرد عمى 

 ناسو بشعر المكلديف أمثاؿ أبي تماـ كالمتنبي.ئو بالٌشعر العربي كاحتجاجو بو كاستماىتما -8

لـ يكف اىتمامو بالحديث الٌشريؼ بدرجة اىتمامو بالقرآف كالقراءات إال أنو استخدمو كشكاىد  -9
 لغكية كشكاىد نحكية.

 العرب.اىتـ بالٌمغات كخٌرج بعض الٌشكاىد عمى أٌنيا لغة مف لغات  -10

 لـ يكثر مف االستشياد باألمثاؿ العربية. -11

استخدامو المصطمح الٌنحكم كعدـ اقتصاره في استخدامو لمدرسة كاحدة مف المدرستيف  -12
ا ككاف في استخدامو يحدد لمف ينسب المصطمح في المدرستيف كأحيانن  ا يفٌضؿ مصطمحن

 عمى آخر.

 اىتمامو بإعراب الٌشكاىد ليكٌضح رأيو في المسألة. -13

ٌنما خيرناكأ -14  : ابف الٌنٌحاس لـ يكف مجرد ناقؿ كا 
  يبدم رأيو في كثير مف األحياف ك  فيما يقرأمدققنا ك  كاف محمبلن 
  برده األقكاؿ كاآلراء إلى أصحابيا كقد برزت أمانتو العممية جمينا في التعميقة  اأمينن. 
 ككذلؾ فإف ثقافتو الكاسعة أعانتو عمى تصحيح الخطأ في مكضعو. 

في الٌتعميقة كذكر آراء العمماء يتراكح عددىـ تسعيف عالمنا دليبلن  ةو كثير  أسماء كتبو كركد  -15
 عمى سعة اطبلع ىذا العالـ الجميؿ كعمك ثقافتو.
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 : الٌتكصيات
  أكبر مف  حظه الٌتعميقة عمى المقرب لبياء الٌديف ابف الٌنٌحاس كتابه عظيـ يستحؽ أف يككف لو

فحبذا لك كانت ىناؾ الدراسات المستفيضة في  ،الٌدرس فيككف محط أنظار طبلب العمـ
 يف.فلخاشرح لكتاب المقرب في الككخاصة أثر الٌتعميقة  ،ثناياىا

 فعمينا أف  ،ككتب األسبلؼ القدماء كنزه عظيـه ألفكه حيث كاف العمـ غزيرنا كالفائدة عظيمة
عادة صياغتو بما يتبلئـ مع قدرات نأخذ ىذا الكنز بعيف الجد م يتميف بمكركثنا القديـ كا 

 طبلبنا في الٌتعامؿ معيا كيحقؽ الفائدة.
  االىتماـ بمسائؿ الخبلؼ بيف المدرستيف البصرية كالككفية كرد األقكاؿ كاآلراء ألصحابيا في

 كتب خاصة.
  كالٌتخصص فيو مف تكجيو طبلبنا كخاصة طبلب الٌدراسات العميا إلى دراسة الٌنحك العربي

أجؿ إحياء الٌتراث كحفظ الٌمغة العربية كخاصة أٌف ىذا العمـ مف أشرؼ العمكـ كأجٌميا قدرنا 
كأحاديث الٌرسكؿ عميو الٌصبلة كالٌسبلـ لما فيو مف بمكغ  كجؿٌ  الرتباطيا بكتاب الل عزٌ 
 مرضات الل كحفظ الٌديف.

 كاعد الٌنحك لما فيو مف إضافة لمغة مف سعة االىتماـ بالقراءات القرآنية كجانب استشيادم لق
 .ربكما أف ذلؾ فيو حفظنا لمغات الع

  إعطاء الحديث الٌشريؼ مساحةن أكسع كعنايةن أكبر في االستشياد الٌنحكم لما ثبت مف دقة
 العمماء كقت جمعو كتدكينو.

  لميكـ لما فييا مف تكجيو الٌدارسيف كالباحثيف نحك المخطكطات الٌتراثية كالٌتي لـ يتـ تحقيقيا
حفظ لمتراث كلعقمية عمماء أفذاذ كبذلؾ نككف قد كصمنا لجانب الٌدفاع عف لغتنا العربية 

 الكريمة.
  تكثيؼ الجيكد لدحض الٌشائعات المغرضة الٌتي تيدؼ لمنيؿ مف ديننا كعقيدتنا كلغتنا

 العربية.
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’ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ : تحقيؽ ،لمسيكطي ،النحاةك  بغية الكعاة في طبقات المغكييف -31

  .ـ1979-ىػ1399 ،2ط ،لبناف  بيركت
 ت

دار  ،مصر ،آخريفك  الرحمف النجارعبد : تحقيؽ ،تارين األدب العربي لكارؿ برككمماف -32
   .ـ1974 ،المعارؼ

 ،القاىرة-مصر ،غيرىـ لمتنكخي المعرمك  الككفييفك  تارين العمماء النحكييف  مف البصرييف -33
  .ـ1992-ىػ1412 ،2ط ،اإلعبلفك  التكزيعك  النشرك  ىجر لمطباعة

االنبارم كعبد ابراىيـ ك  تحقيؽ مصطفى السقا ،التبياف في شرح الديكاف المنسكب لمعكبرم -34
 .دار المعرفة ،بيركت ،الحفيظ شمبي

تحقيؽ كدراسة د.  ،التبييف عف مذاىب النحكييف البصرييف كالككفييف البي البقاء العكبرم -35
 .ـ 1986-ىػ 146 ،1ط ،دار القرب االسبلمي ،بيركت-لبناف ،عبد الرحمف العثيميف

 ،بغداد ،نياد فميح حسف: تحقيؽك  دراسة ،التدريب في تمثيؿ التقريب ألبي حٌياف األندلسي -36
  .ـ1987-ىػ1407 ،مطبعة اإلرشاد

 .دار احياء التراث العربي ،مطبكعات دائرة المعارؼ العثمانية ،تذكرة الحفاظ لذىبي -37
 ،1ط ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،د. عفيؼ عبد الرحمف: تحيؽ ،تذكرة النحاة ألبي حٌياف -38

 .ىػ1406
 ،د. حسف ىنداكم: تحقيؽ ،ألبي حٌياف (،إلى الخامسمف الجزء األكؿ )التكميؿ ك  لتذييؿا -39

 .1ط ،دمشؽ ،دار القمـ
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 ،د. حسف ىنداكم: تحقيؽ ،ألبي حٌياف ،التكميؿ )مف الجزء السادس إلى العاشر(ك  التذييؿ -40
 .1ط ،الرياض ،كنكز إشبيميا

-ىػ1387 ،دار الكتاب العربي ،محمد كامؿ بركات: تحقيؽ ،تسييؿ الفكائد البف مالؾ -41
 .ـ1967

تفسير  .ىػ1416 ،بيركت دار الكتب العممية ،التعريفات لمشريؼ عمي بف محمد الجرجاني -42
دار إحياء التراث  ،عبد الرزاؽ الميدم: تحقيؽ ،البحر المحيط ألبي حٌياف األندلسي

 .ـ2002-ىػ1423العربي 
 .ـ1990 ،دار الخير ،دمشؽ ،تفسير القرآف العظيـ البي الفداء اسماعيؿ بف كثير- -43
 ،بيركت دار النبكة ،محمد جاسـ الديممي: تحقيؽ ،المقرب ألبي حٌياف األندلسي تقريب -44

  .ـ1987 ،1ط
دار  ،بغداد –العراؽ  ،كاظـ بحر المرجاف: تحقيؽ كدراسة ،التكممة البي عمي الفارسي -45

 .ـ19981-ىػ ػ1401 ،الكتب لمطباعة كالنشر
 أ. د. عمي محمد فاخر: تحقيؽ ،تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد لناظر الجيش -46

  .ـ2007-ىػ1428 ،1ط  ،دار السبلـ ،القاىرة ،زمبلئوك 
 ج

الجامع الكبير، سنف الترمذم لمحمد بف عيسى الترمذم ، تحقيؽ : بشار عكاد معركؼ،  -47
 ـ.1998دار العرب اإلسبلمي، بيركت ، 

مؤسسة -إربد-االردف ،تحقيؽ عمي تكفيؽ الحمد ،الجمؿ في النحك البي القاسـ الزجاجي -48
 ـ.1985-ىػ 1405 ،2ط ،دار االمؿ-الرسالة

االستاذ محمد ك  تحقيؽ د. فخر الديف قباكة ،الجنى الداني في حركؼ المعاني لممرادم -49
 .منشكرات دار اآلفاؽ الجديدة ،بيركت ،نديـ فاضؿ

 ح

 اصحاب: ممتـز الطبع كالنشر ،حاشية الصباف عمى شرح االشمكني عمى ألفية ابف مالؾ -50
 .عيسى البابي الحمبي كشركاه-دار إحياء الكتب العربية

 ،2ط ،دار اضكاء السمؼ ،الرياض ،الحديث النبكم في النحك العربي لمحمكد فجاؿ -51
 .ـ1997 – 1417

 ،محمد أبك الفضؿ ابراىيـ: تحقيؽ ،لمسيكطي ،حسف المحاضرة في تارين مصر كالقاىرة -52
 .ـ1968-ىػ1387 1ط ،دار إحياء الكتب العربية ،القاىرة –مصر 
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المجمع العممي  ،بيركت-لبناف ،عبد السبلـ ىاركف: تحقيؽ كشرح ،الحيكاف لمجاحظ -53
 ـ.1969-ىػ1388 ،3ط ،العربي االسبلمي

 خ

مكتبة  ،عبد السبلـ محمد ىاركف: تحقيؽ ،خزانة األدب كلب لباب لساف العرب لمبغدادم -54
 .ـ1981-ىػ1402 ،2ط ،الخانجي لمطبع كالنشر كالتكزيع

 –لبناف  ،محمد عمي النجار: تحقيؽ ،الخصائص صنعة أبي الفتح عثماف بف جني -55
 .بيركت  دار اليدل لمطباعة كالنشر

 .د.ت ،لمحمد المحبي ،خبلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر -56
دار  ،بيركت –لبناف  ،عمي ذك الفقار شاكر: حققو كعمؽ عميو ،الخاطريات البف جنبي -57

 .ـ1981-ىػ1408 1ط ،الغرب االسبلمي
 ،الفيصمية –مكة المكرمة  ،د. سيد رزؽ الطكيؿ ،دراسة كتحميؿ: الخبلؼ بيف النحكييف -58

 .ـ1984
 د

 ،د. أحمد محمد الخراط: تحقيؽ ،الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف لمسميف الحمبي -59
 .د.ت ،دار القمـ ،دمشؽ

 .د. ت ،دار الجيؿ ،بيركت –لبناف  ،الدرر الكامنة في أعياف المئة الثامنة البف حجر -60
 ،فييـ شمتكت: تقديـك  تحقيؽ  ،البف تغرم بردم ،الٌدليؿ الٌشافي  عمى المنيؿ الصافي -61

 .ـ 1983-ىػ 1403 ،1ط ،مكتبة الخانجي ،القاىرة –مصر 
 .د. ت  ،دار صادر ،بيركت ،ديكاف األعشي -62
 ،القاىرة –مصر  ،دار المعارؼ ،إبراىيـالفضؿ  أبكمحمد : تحقيؽ ،ديكاف امرئ القيس -63

 .الطبعة الرابعة
 .ىػ1323 ،بيركت ،لبناف ،محي الديف الخياط: شرح ،ديكاف أبي تماـ -64
دار  3ط ،طو أميفد. نعماف محمد : تحقيؽ ،ديكاف جرير بشرح محمد بف حبيب -65

  .د. ت ،المعارؼ
 دار مصر لمطباعة ،القاىرة –مصر  ،د. حسيف نصار: تحقيؽ ،ديكاف جميؿ بثينة -66

 .ـ1382 ،النشرك 
 ،أ. مبدأ مينا: قدـ لوك  كتب ىكامشوك  شرحو –رضي الل عنو  –ديكاف حساف بف ثابت  -67

 ـ. 1986-ىػ1406 ،1ط ،دار الكتب العممية ،بيركت-لبناف
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 ـ. 1968 ،دار التراث ،بيركت ،ديكاف الخنساء -68
-ىػ1427 ،1ط ،دار المعرفة ،بيركت ،عبد الرحمف المصطاكم: تحقيؽ ،ديكاف ذم الرمة -69

 ـ.  ػ2006
دار ابف  ،الككيت ،كليـ بف الكرد: تحقيؽ (،ديكاف رؤبة بف العجاج )مجمكع أشعار العرب -70

  .د.ت ،قتيبة
 ،2ط ،دار المعرفة ،بيركت ،حميدك طنماس: تحقيؽ ،ديكاف زىير بف أبي سممى -71

 .ـ2005-ىػ1426
-ىػ1391 ،دار الثقافة ،بيركت ،د. احساف عباس: جمعو كشرحو ،ديكاف كثير عزة  -72

 ـ.1971
 .ـ1927 ،ليدف ،ؼ. كرنكك: تحقيؽ ،ديكاف الطرماح -73
 ،دار صادر ،بيركت ،حساف فبلح لكغمي: تحقيؽ ،ديكاف طفيؿ الغنكم بشرح األصمعي -74

 .ـ1997 ،1ط
 .ىػ1413 ،1ط ،دار الكتاب العربي ،مجيد طراد: قدـ لو كشرحو ،ديكاف الفرزدؽ -75
 مطابع  كزارة اإلرشاد ،الككيت ،إحساف عباس: تحقيؽ ،ديكاف لبيد بف ربيعة العامرم -76

  .ـ1962 ،األنباءك 
 .ـ 1986 ،دار الكتب العممية ،بيركت ،مصطفى سبيتي: شرح ،ديكاف المتنبي -77
 ىػ1389 ،مطبعة دار البصرم ،بغداد ،زميموك  خميؿ العطية: جمع ،ديكاف مسكيف الدارمي -78
 ،دار المعارؼ ،القاىرة –مصر  ،محمد أبك الفضؿ إبراىيـ: تحقيؽ ،ديكاف النابغة الذبياني -79

   .2ط
 ،النادم األدبي ،الرياض ،عبلء الديف األغا: شرحوك  صنفو ،ديكاف النجـ العجمي -80

 .ـ1981-ىػ1401
 ذ

دائرة المعارؼ  ،بيركت –لبناف  ،السيكطيك  ابف فيدك  لمحسيني  ،ذيكؿ تذكرة الحفاظ  -81
  .د. ت ،دار إحياء التراث العربي ،العثمانية

 ،سامي الدىافك  ىنرم الككست: تحقيؽ ،البف رجب البغدادم ،الحنابمةالذيؿ عمى طبقات  -82
  .ـ1951 ،دمشؽ

إحساف : تحقيؽ ،الصمة البف عبد الممؾ المراكشيك  التكممة لكتاب المكصكؿك  الذيؿ -83
  .د.ت ،دار الثقافة ،بيركت ،عباس
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  .د. ت ،دار الكتاب العربي ،بيركت –لبناف  ،ألبي عمي القالي ،النكادرك  ذيؿ األمالي -84
 ر

سكريا  ،أحمد محمد الخراط: تحقيؽ ،رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني البف المالقي -85
 .ـ1985-ىػ1405 ،2ط ،التكزيعك  النشرك  دار القمـ لمطباعة ،دمشؽ –

 س

  .دار المعارؼ بمصر ،د. شكقي ضيؼ: تحقيؽ ،السبعة في القراءات  البف مجاىد -86
مؤسسة  ،بيركت –لبناف  ،آخركفك  بشار عكادد. : تحقيؽ ،سير أعبلـ النببلء لمذىبي -87

 .د. ت ،1ط ،الرسالة
سنف ابف ماجة، ألبي عبد الل محمد بف يزيد القزكيني، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي،  -88

 دار إحياء الكتب العربية ، د.ت .
 ش

 ،بيركت –لبناف  ،حسف حمد: تحقيؽ ،لؤلشمكني ،شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ -89
 ـ.1998-ىػ1419 ،1ط ،العمميةدار الكتب 

 ،د. محمد بدكم المختكفك  عبد الحميد السيد: تحقيؽ ،شرح التسييؿ لمصنفة ابف مالؾ -90
  .ىػ1410 ،1ط ،دار حجر ،القاىرة

   .د.ت ،دار الفكر ،بيركت ،شرح التصريح عمى التكضيح لخالد األزىرم -91
لمحمد بف عمي األثيكبي، شرح سنف النسائي المسمى "ذخيرة العقبى في شرح المجتبى "،  -92

 دار المعراج الدكلية لمنشر ، د.ت .
شرح السنة ألبي محمد الحسيف بف مسعكد البغكم ، تحقيؽ : شعيب األرناؤكط ك محمد  -93

 ـ .1983 -ىػ 1403، 2زىير الشاكيش ، المكتب اإلسبلمي ، دمشؽ ، بيركت ، ط
 .ـ1988 ،دار الفكر ،بيركت ،شذرات الذىب البف العماد الحنبمي -94
محمد محي الديف : تحقيؽ ،شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب البف ىشاـ األنصارم -95

 .د.ت ،القاىرة ،عبد الحميد
 ،بيركت ،عالـ الكتب ،د. صاحب أبك جناح: تحقيؽ ،البف عصفكر ،شرح الجمؿ )الكبير( -96

 .ـ1999-ىػ1419 ،1ط
 ،الديف عبد الحميدمحمد محي : تحقيؽ ،البف عقيؿ ،شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ -97

 .ـ1998-ىػ1419 ،مكتبة المعارؼ ،الرياض
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عبد القادر : تحقيؽ ،البف ىشاـ األنصارم ،شرح شذكر الٌذىب في معرفة كبلـ العرب -98
 .ـ1984-ىػ1404 ،سكريا ،نشر الشركة المتحدة لمتكزيع ،الدقر

 الثقافةكزارة  ،بغداد ،ميدم عبيد جاسـ: تحقيؽ ،شرح الفصيح البف ىشاـ الخمي -99
  .ـ1988 ،اإلعبلـك 
 ،دمشؽ –سكريا  ،د. عبد المنعـ ىريدم: تقديـك  تحقيؽ ،شرح الكافية الشافية البف مالؾ -100

 .ـ1982-ىػ1402 ،1ط ،دار المأمكف لمتراث
 .ـ1994-ىػ1404 ،1ط ،د.عمي فاخر: تأليؼ ،شرح المقرب البف عصفكر -101

 ص

 ،أحمد عبد الغفكر عطار: تحقيؽ ،لمجكىرم (صحاح العربيةك  تاج المغة)الصحاح  -102
  .ـ1979 ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت

دار الكتب  ،بيركت ،صحيح مسمـ بشرح النككم لئلماـ مسمـ بف الحجاج القشيرم -103
 .ـ1930 ،العممية

،  1صحيح البخارم لئلماـ محمد إسماعيؿ البخارم الجعفي ، دار طكؽ البخارة  ،ط -104
 ىػ .1422

  ض

دار  ،لبناف _ بيركت ،السيد إبراىيـ محمد: تحقيؽ ،ضرائر الشعر البف عصفكر -105
 . ـ1982-ىػ1402 2ط ،األندلس

 ط

 –لبناف  ،لجنة مف العمماء: ضبط أعبلمياك  راجع النسخة ،طبقات الحفاظ لمسيكطي -106
  .ـ1982-ىػ1402 ،1ط ،دار الكتب العممية ،بيركت

دار الكتب  ،بيركت –لبناف  ،كماؿ يكسؼ الحكت: طبقات الشافعية  لؤلسنكم إخراج  -107
 . ـ1982-ىػ1402 ،1ط ،العممية

 –مصر  ،محمكد محمد شاكر: شرحوك  قرأه ،طبقات فحكؿ الشعراء البف سبلـ الجمحي -108
  .ـ1975-ىػ1394 ،مطبعة المدني ،القاىرة

مركز الممؾ  ،أحمد خاف: تحقيؽ ،طبقات القٌراء لمحمد بف قايماز الذىبي شمس الديف -109
 ـ. 1997-ىػ1418 ،1ط ،الدراسات اإلسبلميةك  فيصؿ لمبحكث

محسف : تحقيؽ ،لتقي الديف بف قاضي شيبة ،قسـ المحمديف –طبقات الٌنحاة كالٌمغكييف   -110
 .ـ1974 – 1973 ،النجؼ ،مطبعة النعماف ،غياض
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 ع

دار  ،بيركت –بيناف  ،محمد السعيد زغمكؿ: تحقيؽ ،العبر في خبر مف عبر لمذىبي -111
  .ـ1985-ىػ1405 ،1ط ،الكتي العممية

عادؿ : تحقيؽ ،عنكاف الدراية فيمف عرؼ مف العمماء في المائة  السابعة ببجاية لمغبريني -112
 .ـ1969 ،1ط ،الترجمةك  منشكرات لجنة التأليؼ ،بيركت ،نكيض

  .د.ت ،بيركت ،دار إحياء التراث العربي ،العيف لمخميؿ بف أحمد الفراىيدم -113
خالد : شرح ،عبد القاىر الجرجاني: تأليؼ ،العكامؿ المائة النحكية في أصكؿ عمـ العربية -114

 .ـ1988 ،2ط ،دار المعارؼ ،البدراكم زىراف: تعميؽك  تقديـ ك  تحقيؽ ،الجر جاكم
 غ 

 ،بيركت–لبناف  ،عني بنشره برجستراسر ،البف الجزرم ،غاية النياية في طبقات القراء -115
  .ـ1980-ىػ1400 ،2ط ،دار الكتب العممية

دار الكتاب  ،بيركت ،محمد خاف: تحقيؽ ،اليركماألثر البف سبلـ ك  غريب الحديث -116
  .ـ1976 ،العربي

 ـ 1975 ،دار الكتب العممية ،بيركت ،الغبث المسجـ في شرح المية العجـ لمصفدم -117
 ؼ

  .ـ1978-ىػ1398 ،النشرك  دار المعرفة لمطباعة ،بيركت –لبناف  ،الفيرست البف النديـ -118
دار  ،بيركت –لبناف  ،إحساف عباسد. : تحقيؽ ،فكات الكفيات البف شاكر الكتبي -119

  .د.ت ،صادر
 ؽ

  .ـ1998-ىػ1419 ،4ط ،مطبعة المأمكف ،القامكس المحيط لمجد الديف الفيركز بادم -120
 ،دار الشركؽ ،عماف ،د. سعيد جاسـ الزبيدم ،تطكرهك  نشأتو: القياس في النحك العربي -121
  .ـ1097 ،1ط
 

 ؾ

عبد السبلـ : تحقيؽ ،عثماف بف قنبر ألبي بشر عمرك بف بف (كتاب سيبكيو)الكتاب  -122
  .ـ1977 ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،محمد ىاركف
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دار  ،بيركت ،لمزمخشرم ،عيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿك  الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ -123
   .د. ت ،المعرفة

 ،الفكردار  ،بيركت –لبناف  ،الفنكف لحاجي خميفةك  كشؼ الظنكف عف أساس الكتب -124
 د.ت

 ؿ

ىشاـ محمد ك  محمد أحمد حسب اللك  عبد الل الكبير: تحقيؽ ،لساف العرب البف منظكر -125
  .د.ت ،دار المعارؼ ،القاىرة ،الشاذلي

  .2ط ،دار المعارؼ ،مصر ،الحدث لعباس حسفك  النحك بيف القديـك  المغة -126
مطبعة الجامعة  ،األفغانيسعيد : تحقيؽ ،لمع األدلة لكماؿ الديف أبي البركات األنبارم -127

  .ـ1957-ىػ1377 ،السكرية
 ـ

مصطفى : تحقيؽ ،المبدع الممخص مف الممتع في عمـ الصرؼ ألبي حٌياف األندلسي -128
 .ـ2007 ،التكزيعك  الجزيرة لمنشر –المكتبة األزىرية لمتراث  ،مصر ،النماس

دار  ،مصر ،عبد السبلـ ىاركف: تحقيؽ ،مجالس ثعمب ألحمد بف يحيى ثعمب -129
 د. ت.  ،2ط ،المعارؼ

  .ـ1962 ،الككيت ،عبد السبلـ ىاركف: تحقيؽ ،مجالس العمماء ألبي القاسـ الزجاجي -130
 ،دار الكتب العممية ،بيركت ،نعيـ زكرك: تحقيؽ ،مجمع األمثاؿ ألبي الفضؿ الميداني -131

  .ـ1988
العمـك الناشر دار  ،دار المعرفة ،مجمع البياف في تفسير القرآف البف الحسف الطبرسي -132

 .ـ2005  1ط ،التكزيعك  لمتحقيؽ كالطباعة كالنشر
 ،حسيف نصارك  مصطفى السقا: تحقيؽ ،المحيط األعظـ في المغة البف سيدةك  المحكـ -133

  .ـ1958 ،البابي الحمبي –القاىرة 
دار  ،برحستراسر: تحقيؽ ،مختصر في شكاذ القرآف مف كتاب البديع البف خالكيو -134

 د.ت.  ،اليجرة
مؤسسة زىراف  ،عماف ،لمدكتكر أحمد الدراكيش الٌنحك كقكاعد العربيةمدخؿ إلى عمـ  -135

  .ـ1990 ،1ط ،لمخدمات
 ،دار القمـ ،د. حسف ىنداكم: تحقيؽك  تقديـ ،ألبي عمي الفارسي ،المسائؿ الحمبيات -136

  .ـ1987-ىػ1407 ،1ط ،لبناف ،دار المنارةك  ،سكريا ،دمشؽ



323 

 

مطبكعات  ،د. محمد كامؿ بركات: تحقيؽ ،المساعد عمى تسييؿ الفكائد البف عقيؿ -137
  .ـ2001-ىػ1422 ،2ط ،جامعة أـ القرل

 .د.ت ،د.ط ،مسائؿ نحك مفردة ألبي البقاء العكبرم -138
: شعيب األرناؤكط، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ، ألبي عبد الل أحمد بف حنبؿ ، تحقيؽ  -139

 ـ . 2001 -ىػ 1421، 1مؤسسة الرسالة، ط
ألبي الفداء إسماعيؿ –رضي الل عنو–عمر بف الخطابمسند أمير المؤمنيف أبي حفص  -140

 -ىػ 1411، 1بف كثير، تحقيؽ: عبد المعطي قمعجي، دار الكفاء، المنصكرة، ط
 ـ. 1991

 –لبناف  ،لعمر كحالة (تراجـ مصنفي الكتب العربية)المستدرؾ عمى معجـ المؤلفيف  -141
  .ـ1985-ىػ1406 ،1ط ،مطبعة الرسالة ،بيركت

عدادك  تحقيؽ ،االغتراب لمتجيبيك  مستفاد الرحمة -142  ،تكنس ،عبد الحفيظ منصكر ليبيا: ا 
  .الدار العربية لمكتاب

  .ـ1977 ،دار الكتب العممية ،بيركت ،المستقصي في أمثاؿ العرب لجار الل الزمخشرم -143
القاىرة  ،تحديد مدلكالتيا لمدكتكر عبد الل الخثرافك  دراستيا: مصطمحات النحك الككفي -144

 .ـ1990-ىػ1411 ،1ط ،دار ىجر
مصنؼ عبد الرزاؽ، ألبي بكر عبد الرزاؽ الصنعاني، تحقيؽ : عبد الرحمف األعظمي،  -145

 ىػ . 1403، 2المكتب اإلسبلمي، بيركت، ط
عالـ  ،بيركت ،محمد عمي النجارك  أحمد يكسؼ نجاتي: تحقيؽ ،معاني القرآف لمفراء -146

  .ـ1980 ،الكتب
معيد  ،الشين محمد عمي الصابكني: تحقيؽ ،ألبي جعفر الٌنٌحاس ،معاني القرآف الكريـ -147

حياء التراث اإلسبلميك  البحكث العممية  ،1ط ،المممكة العربية السعكدية ،مكة المكرمة ،ا 
  .ـ1988-ىػ1408

 ،بيركت ،دار إحياء التراث العربي ،مرجميكث: تحقيؽ ،لياقكت الحمكم ،معجـ األدباء -148
 .ـ1936تصكير عف سنة 

 .ـ1977 ،بيركت ،دار صادر: تحقيؽ ،الحمكملياقكت  ،معجـ البمداف -149
المعجـ الكبير، لسميماف بف أحمد بف أيكب الطبراني ، تحقيؽ : حمدم بف عبد المجيد  -150

 ، د.ت .2السمفي، القاىرة ، مكتبة ابف تيمية، ط
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 ،دار إحياء التراث ،مكتبة المثنى ،تراجـ مصنفي الكتب العربية: معجـ المؤلفيف -151
  .ـ1957-ىػ1376

 ،مكتبة الصديؽ ،د. محمد الحبيب الييمة: تحقيؽ ،لمذىبي ،المختٌص بالمحٌدثيف المعجـ -152
 .ـ1988-ىػ1408 ،1ط ،المممكة العربية السعكدية ،الطائؼ

مصطفى : تحقيؽ ،لعبد العزيز البكرم ،المكاقعك  معجـ ما استعجـ مف أسماء الببلد -153
  .ـ1983 ،عالـ الكتب ،بيركت ،السقا

محمد سيد : تحقيؽ ،األعصار اشمس الديف الذىبيك  الطبقات معرفة القراء الكبار عمى -154
   .ـ1983 ،1ط ،دار الكتب ،القاىرة ،جاد الحؽ

دار الشؤكف  ،د. عبد الرازؽ السعدم: تحقيؽ ،بف فبلح اليمانيال ،المغني في النحك -155
 ـ 1999 ،1ط ،بغداد ،الثقافية العامة

 ،محمد محيي الديف عبد الحميد: تحقيؽ ،مغني المبيب عف كتاب األعاريب البف ىشاـ -156
  .ـ1987-ىػ1407 ،المكتبة  العصرية ،صيدا –بيركت 

القاىرة  ،د. خالد إسماعيؿ حساف: تحقيؽ ،المفصؿ في صنعة اإلعراب  لمزمخشرم -157
 .ـ2009-ىػ 1430 ،2ط ،مكتبة اآلداب

 .د.ت ،دار صادر –بيركت  ،لمقاسـ بف عمي الحريرم ،مقامات الحريرم -158
 عبدالرحمف العثيميف.تحقيؽ د ،في شرح الخبلصة الكافية لمشاطبي المقاصد الشافية -159

 .ـ2007-ىػ1428 1ط ،مطبكعات جامعة أـ القرل ،زمبلئوك 
 –مصر كزارة األكقاؼ  ،الشين محمد عبدالخالؽ عضيمة: تحقيؽ ،المقتضب لممبرد -160

 .ـ 1994-ىػ 1415 ،لجنة احياء الثرات اإلسبلمي
أبك  ،مؿء العيبة بما جمع بطكؿ الغيبة في الكجية الكجيية الى الحرميف مكة كطيبة -161

 ،الدار التكنسية لمنشر ،محمد الحبيب بف الخكجة .تح ،عبدالل محمد بف عمر بف رشيد
 ـ1982

د. : مراجعة ،د. ضاحي عبد الباقي مجد: تحقيؽ ،ممحقات ديكاف رؤبة بف العجاج -162
 .ـ2011-ىػ14323 ،1ط ،ارة األزىريةمكتبة المن ،محمكد عمي مكي

 –لبناف  ،فخر الديف القباكة .د: تحقيؽ ،الممتع في التصريؼ البف عصفكر االشبيمي -163
 .ـ1987-ىػ1407 1ط ،دار المعرفة ،بيركت

 .ـ1973 ،1ط ،دار الشركؽ ،بيركت ،األعبلـك  المنجد في المغة  -164
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دار احياء الثرات  ،بيركت-بمبناف ،محمد فؤاد عبدالباقي: تحقيؽ ،المكطأ لئلماـ مالؾ -165
 .ـ 1985-ىػ 1406 ،العربي

 ،بغداد ،خديجة الحديثي .مكقؼ النحاة مف االستشياد بالحديث النبكم الشريؼ د  -166
 .ـ1981 ،مطبكعات كزارة الثقافة كاالاعبلـ

 ف

النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة لجماؿ الديف بف تعزم بردم )نسخة مصكرة عف  -167
 (،فيارس جامعة كزارة الثقافة كاالإرشاد القكميك  لكتب مع استدراكاتطبعة دار ا

 .المؤسسة المصرية لمتأليؼ كالترجمة كالطباعة كالنشر
 ،1ط ،دار البشائر اإلسبلمية ،بيركت ،صالح يكسؼ معتكؽ .د ،النحاة كالحديث النبكم -168

 .ـ 1992-ىػ 1412
 ،بيركت –لبناف  ،محمد الضباععمي : تحقيؽ ،النشر في القراءات العشر البف الجزرم -169

 .ـ 1998-ىػ 1418 ،1ط ،دار الكتب العممية
األردف  ،حسيف خميس الممن .د ،المحدثيفك  نظرية التعميؿ في النحك العربي بيف القدماء  -170

 .ـ 2000 ،1ط ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف –
دار  ،عباسد. إحساف : تحقيؽ ،لممقرم ،نفح الٌطيب مف غصف األندلس الرطيب  -171

 ـ1968-ىػ1388 ،بيركت-لبناف ،صادر
 ـ 1909 ،مطبعة بريؿ ،ليدف ،الفرزدؽ البي عبيدة معمر ابف المثنىك  نقائض جرير  -172
طاىر ك  محمكد محمد الطناحي: تحقيؽ ،األثير البف كاألثرالنياية في غريب الحديث   -173

 .ـ 1979-ىػ 1399 ،2ط –دار الفكر  ،بيركت –بناف  ،احمد الزاكم
 ىػ

أ. د. تركي بف سيك : تحقيؽ ،البف الٌنٌحاس ،جبل ذات الحمتيفك  ىدل مياة الكمتيف -174
 .ـ2009-ىػ1430 ،2ط ،بيركت ،دار صادر ،العتيبي

 ،د. عبدالعاؿ سالـ مكـر: تحقيؽ ،ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع لمسيكطي -175
   .ـ 1980ىػ  1400 ،1ط ،دار البحكث العممية ،الككيت

 ك

 إحياءدار  ،بيركت ،تركي مصطفىك  احمد االرناؤكط: تحقيؽ ،لمصفدم الكافي بالكفيات -176
 .ـ2000-ىػ1420 ،1ط ،التراث العربي
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دار  ،بيركت –بناف  ،الدكتكر حسيف عباس: تحقيؽ ،أبناء الزماف كأنباء األعيافكفيات  -177
 .د.ت ،صادر

 ،بيركت ،عادؿ نكييض: تحقيؽ ،كفيات ابف قنفذ البي العباس احمد ابف قنفذ القسنطيني -178
 ـ.1983-ىػ1403 ،4ط ،دار اآلفاؽ الجديدة

 الرسائؿ الجامعية: ثالثان 

 ،جمعاف السيالي ،اعتراضات ابف الضائع النحكية  في شرح الجمؿ عمى  ابف عصفكر -179
 ـ. 1995-ىػ1415 ،كمية المغة العربية ،جامعة أـ القرل

 ،اإلسبلمية كمية الدراسات ،جامعة األزىر ،قمر أحمد مصطفى ،شرح الجمؿ الصغير  -180
 ـ. 1986 ،فرع البنات

 ،محمد عبد العزيز مكي ،ابف مالؾك  المسائؿ الخبلفية في النحك بيف ابف عصفكر -181
 .  ـ1989 ،قسـ المغكيات بكمية المغة العربية ،جامعة األزىر

كمية  ،جامعة أـ القرل ،عبد الل القرني ،نقد ابف عصفكر آراء الصرفييف في كتابو الممتع -182
 ىػ. 1425 ،العربيةالمغة 

 
 (اإلنترنت) الشبكة العنكبكتية: رابعان 

1. https: //ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9% 
8A%D8%AF%D8%B3 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%B3
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 فيرس اآليات القرآنية الكريمة
 رقـ

 رقـ  اآلية اآلية 
 الصفحة

 الفاتحة
 251 ﴿َغْْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوََل الضَّالّْنَي﴾ 7

 البقرة
 155 ﴿ َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَق َبِِن ِإْسرَائِيَل ََل تـَْعُبُدوَن ِإَلَّ اللَـَّو﴾ 83

قًا ﴾﴿  91  149 َوُىَو اْلَْقُّ ُمَصدّْ

ِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا ﴾ 143  151 ﴿ وََكذََٰ

 150 ﴿َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت ﴾ 149

 91 ﴿َفَما َأْصبَـَرُىْم َعَلى النَّاِر ﴾ 175

 164 ﴿َوالصَّابِرِيَن ِِف اْلَبْأَساِء﴾ 177

 163 بِِو َواْلَمْسِجِد اْلَْرَاِم﴾﴿َوَصدّّ َعن َسِبيِل اللَّـِو وَُكْفٌر  217

ٌر مّْن مُّ  221  147 ْشرٍِك﴾﴿َوَلَعْبٌد مُّْؤِمٌن َخيـْ

 159 ﴿أَن يُِتمَّ الرََّضاَعَة﴾ 233

 152 ﴿ َوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة ﴾ 280

عمرافآل   
 223 ﴿ َويـَْغِفْر َلُكْم ﴾ 31

ُهْم أَنُفُسُهْم﴾ 154  147 ﴿ َوطَائَِفٌة َقْد أَََهَّتـْ

رًا َّلَُّم﴾ 180  138 ﴿ َوََل ََيَْسََبَّ الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن ِبَا آتَاُىُم اللَّـُو ِمن َفْضِلِو ُىَو َخيـْ

 الٌنساء
 163 ﴾ َواْْلَْرَحاَم  ﴿ َواتَـُّقوا اللَـَّو الَِّذي َتَساَءُلوَن بِوِ  1

 85 ﴿ فَانِكُحوا َما طَاَب َلُكم مَّْن النَّْساِء ﴾ 3

َلىَٰ َعَلْيُكْم ِف اْلِكَتاِب﴾ ۚ  ﴿ َوَيْستَـْفُتوَنَك ِِف النَّْساِء  127  163 ُقِل اللَّـُو يـُْفِتيُكْم ِفيِهنَّ َوَما يـُتـْ

 163 َواْلُمِقيِمنَي الصَََّلَة ﴾ ۚ  ِبَا أُنزَِل إِلَْيَك َوَما أُنزَِل ِمن قـَْبِلَك  ﴿ 162

رًا لَُّكْم﴾ 171  210 ﴿ انتَـُهوا َخيـْ

 المائدة

 150 ﴿ قَاَل اللَّـُو َىٰـََذا يـَْوُم يَنَفُع الصَّاِدِقنَي ِصْدقـُُهْم ﴾ 119

 األنعاـ
 151 ﴿ َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر ﴾ 1
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 رقـ
 رقـ  اآلية اآلية 

 الصفحة
 162 : ﴿ بَِأْعَلَم بِالشَّاِكرِيَن﴾ 53

رَاَن ﴾ ﴿ َكالَِّذي اْستَـْهَوْتُو الشََّياِطنُي ِِف اْْلَْرضِ  71  214 َحيـْ

ِلَك زَيََّن ِلَكِثٍْي مَّْن اْلُمْشرِِكنيَ ﴿  137  297 قتَل أَْوََلِدِىْم ُشرََكاُؤُىْم﴾ وََكذََٰ

 166 ﴿ ََتَاًما َعَلى الَِّذي َأْحَسَن ﴾ 154

 األعراؼ
 150 ﴿ وََكم مّْن قـَْريٍَة أَْىَلْكَناَىا َفَجاَءَىا بَْأُسَنا ﴾ 4

 214 قـَْوِمِو َغْضَباَن أِسًفا﴾ ﴿ َوَلمَّا َرَجَع ُموَسىَٰ ِإَلَٰ  150

 األنفاؿ
 152 ﴿ َوََيَْعَل اْْلَِبيَث بـَْعَضُو َعَلىَٰ بـَْعٍض ﴾ 37

 التكبة
 78 ﴿ ولََّمْسِجٌد أُسَّْس َعَلى التـَّْقَوىَٰ ِمْن أَوَِّل يـَْوٍم َأَحقُّ أَن تـَُقوَم ِفيِو ﴾ 108

ُهْم ﴾﴿ ِمن بـَْعِد َما َكاَد يَزِيُغ قـُُلوُب َفرِيٍق  117  148 مّْنـْ

 يكنس
 148 ﴿َويـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَـِّو َما ََل َيُضرُُّىْم َوََل يَنَفُعُهْم َويـَُقوُلوَن َىٰـَُؤََلِء ﴾ 18

 ىكد

 154 ﴿َأََل يـَْوَم يَْأتِيِهْم لَْيَس َمْصُروفًا َعنـُْهْم ﴾ 8

 يكسؼ
 160 ﴿ يـَْلَتِقْطُو بـَْعُض السَّيَّاَرِة ﴾ 10

 148 ُتْم لِلرُّْؤيَا تـَْعبُـُروَن ﴾نِإن كُّ ﴿  23

 160 ﴿ إِنَُّو َمن يـَتَِّق َوَيْصِبْ ﴾ 90

 222 ﴿ فـََلمَّا أَن َجاَء اْلَبِشُْي﴾ 96

 الحجر
 146 َْلَاِفظُوَن ﴾ وُ ﴿ إِنَّا ََنُْن نـَزَّْلَنا الذّْْكَر َوِإنَّا لّ  9

 164 بِرَازِِقنَي ﴾ َلُو لَّْسُتمْ ﴿ َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش َوَمن  20

ا تيٍؤمىري ﴿  94  214 ﴾فىاٍصدىٍع ًبمى

 الٌنحؿ
 161  ﴿ِلَكْي ََل يـَْعَلَم بـَْعَد ِعْلٍم َشْيًئا ﴾ 70
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 رقـ
 رقـ  اآلية اآلية 

 الصفحة
 111 ﴿ لِبَـْعِض َشْأِِنِْم ﴾ 73

 151 ﴿ َوَجَعَل َلُكم مَّْن اْْلَِباِل َأْكَنانًا ﴾ 81

 154 بـَْعَد تـَوِْكيِدَىا ﴾﴿ َوََل تَنُقُضوا اْْلَْْيَاَن  91

 150 ﴿ فَِإَذا قـَرَْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ بِاللَّـِو ﴾ 98

 اإلسراء
 215 ﴿ِإَلَٰ ِذي اْلَعْرِش َسِبيًَل﴾ 4

 111 ﴿ ِإَلَٰ ِذي اْلَعْرِش َسِبيًَل ﴾ 42

 154  مَّا َتْدُعوا فـََلُو اْْلَْْسَاُء اْلُْْسََنَٰ ﴾ يِّا﴿أَ  110

 الكيؼ
 213 ﴿ ِكْلَتا اْْلَنَّتَـنْيِ آَتْت أُُكَلَها ﴾ 33

 214 ﴿ ِإنَّ يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ﴾ 94

 مريـ
 215 ﴿َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشْيًبا ﴾ 4

 152 ﴿ َكْيَف نَُكلُّْم َمن َكاَن ِف اْلَمْهِد َصِبيِّا ﴾ 29

 979  ﴿ُُثَّ لََننزَِعنَّ ِمن ُكلّْ ِشيَعٍة أَيُـُّهْم أََشدُّ َعَلى الرَّْْحَٰـَِن ِعِتيِّا﴾ 69

 األنبياء
َنا ُحْكًما َوِعْلًما﴾ 79  118 ﴿ وَُكَلِّ آتـَيـْ

ِلَك نُنِجي اْلُمْؤِمِننَي ﴾ 88  165 ﴿ وََكذََٰ

 الٌنكر
 149 ﴿ َقْد يـَْعَلُم اللَـُّو ﴾ 18

 113 َلُو ِفيَها بِاْلُغُدوّْ َواْْلَصاِل ﴾﴿ ُيَسبُّْح  36

 الفرقاف
 147   ﴿أََىٰـََذا الَِّذي بـََعَث اللَـُّو َرُسوًَل﴾ 41

 الٌنمؿ
 162 ﴿ َأَلَّ َيْسُجُدوا ﴾ 25

 الٌرـك
ُهْم َسيَّْئٌة ِبَا َقدََّمْت أَْيِديِهْم ِإَذا ُىْم يـَْقَنُطوَن ﴾ 36  214 ﴿ َوِإن ُتِصبـْ
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 رقـ
 رقـ  اآلية اآلية 

 الصفحة
 الٌسجدة

 151 يـَُقوُلونَ  ْمافْـتَـرَاُه ﴾﴾ أَ ٢اْلَعاَلِمنَيّ ﴿ ﴾ تَنزِيُل اْلِكَتاِب ََل رَْيَب ِفيِو ِمنَ ربّْ ١﴿ امل ﴿ 1-2-3

 األحزاب
 75   ﴿َوأَْزَواُجُو أُمََّهاتـُُهْم﴾ 6

 149 ﴿ َقْد يـَْعَلُم اللَـُّو ﴾ 18

 سبأ

 305 ﴿ ََنِْسْف ِِبُِم اْْلَْرَض ﴾ 9

 149 أَنُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِننَي ﴾﴿ َلْوََل  31

 ص

 155 أَن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ ﴾ َما َمنَـَعكَ  ﴿ 75

 الٌزمر
 147 أولَٰـَِئَك ىُم اْلُمتـَُّقوَن﴾ َوالَِّذي َجاَء بِالصّْْدِق َوَصدََّق بِوِ  ﴿ 33

َر اللَّـِو تَْأُمُروِّنّْ أَْعُبُد﴾ 64  978 ﴿ ُقْل أَفـََغيـْ

 الّشورى

 149 ﴿ لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء ﴾ 11

 الّزخزف

 151 ﴾ َوَجَعُلوا اْلَمََلِئَكَة الَِّذيَن ُىْم ِعَباُد الرَّْْحَٰـَِن ِإنَاثًا ﴿ 19

 153 فـَْعَنا بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرَجاٍت ﴾رَ ﴿ وّ  32

 الجاثيت

2-3-4 
﴾ِإنَّ ِِف السََّماَواِت َواْْلَْرِض َْليَاٍت لّْْلُمْؤِمِننَي ٢﴿ اْلَِْكيمِ  اْلَعزِيزِ ﴿تَنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اللَـِّو 

 156 ﴾ َوِِف َخْلِقُكْم َوَما يـَُبثُّ ِمن َدابٍَّة آيَاٌت لَّْقْوٍم يُوِقُنوَن﴾٣﴿

 165 ﴿ لَِيْجزَِي قـَْوًما ِبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن ﴾ 14

 األحقاف

 296 َعرَبِيِّا﴾﴿ لَّْسانًا  12

 محمد

 152 ﴿ اْْلَنََّة َعرَّفـََها ََّلُْم ﴾ 6

 ق

 153 ﴿ َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشَّْماِل َقِعيٌد ﴾ 17

 153 َعِتيٌد﴾ ِقيبٌ ﴿ مَّا يـَْلِفُظ ِمن قـَْوٍل ِإَلَّ َلَدْيِو رَ  18
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 رقـ
 رقـ  اآلية اآلية 

 الصفحة
 152 ﴿ِلَمن َكاَن َلُو قـَْلٌب ﴾ 27

 الّذارياث

 147 مّْْثَل َما أَنَُّكْم تَنِطُقوَن﴾﴿إِنَُّو ْلََقّّ  23

 الىّجم

﴾: ﴿ُذو ِمرٍَّة فَاْستَـَوىَٰ ﴿ 6-7  158 ﴾ َوُىَو بِاْْلُُفقِ ٦اْْلَْعَلىَٰ

 الّزحمه

 152 ﴿ يـُْعَرُف اْلُمْجرُِموَن ِبِسيَماُىْم ﴾ 41

 المجادلت

 159 ﴿استحوذ﴾ 19

 المىافقون

 160 الصَّاِْلِني﴾﴿فََأصَّدََّق َوَأُكن مَّْن  10

 الحاقت

 148 ﴾ َما اْْلَاقَُّة﴾١﴿اْْلَاقَُّة ﴿ 1-2

 150 ﴿ َىاُؤُم اقْـَرُءوا ِكَتابَِيْو ﴾ 19

 ووح

 214 ﴿ َواللَّـُو أَنَبَتُكم مَّْن اْْلَْرِض نـََباتًا ﴾ 17

 عبس

 112 ﴿ ُُثَّ َشَقْقَنا اْْلَْرَض َشقِّا ﴾ 26

 الّشمس

 155 ﴾ ﴾ َواْْلَْرِض َوَما َطَحاَىا٥َوَما بـََناَىا ﴿﴿ َوالسََّماِء  5-6

 الّشزح

 153 ﴿ ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا ﴾ 6

 القارعت

 148 ﴾2﴿ ﴾ َما اْلَقارَِعةُ ١اْلَقارَِعُة ﴿ ﴿ 2-1

 الكافزون

 155 ﴿ َوََل أَنُتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد ﴾ 3

 اإلخالص

 148 ﴾١﴿﴿ُقْل ُىَو اللَـُّو َأَحٌد  1

 160 .﴾٢﴾ اللَـُّو الصََّمُد ﴿١﴿ ُقْل ُىَو اللَّـُو َأَحٌد ﴿ 1-2
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 فيرس األحاديث الشريفة

 رقـ  الحديث الٌشريؼ ـ.
 الصفحة

 169 سبحاف الل: " إنصاؼ الل مف كؿِّ سكءو " ك" براءة الل مف الٌشر ".  1
 170 " أنا أفصح العرب بيد أٌني مف قريش. 2
 170 مف أيبٌي. –صٌمى الل عميو كسٌمـ  –رسكؿ الل استعذر  3
 171 أقربي ما يككفي العبد مف ربِّو كىك ساجده. 4
حٌر الٌرمضاء في جباىنا كأيدينا؛ -صٌمى الل عميو كسٌمـ –فشككنا إلى رسكؿ الل  5

 فمـ يشكنا.
169 

 172 فجاء بفرس لو سابقنا. 6
7  ،  171 ألسست البيت عمى قكاعد إبراىيـ.لكال قكميؾ حديثه عيدىـ بكفرو
 169 كاأليـ تعرب عف نفسيا. 8
 170 كمف يعذرني مف أناس أٌنبكا أىمي. 9
إاٌل  كما لنا مف طعاـو ، يبعثنا –صٌمى الل عميو كسٌمـ  –: " إف كاف رسكؿ الل  10

 الٌتمر "
172 

 173 في ذات يد " عمى زكجو كأرعاه ، قريش أحناه عمى كلدو  نساءً  الٌنساء صكالحي  " خيري  11
 173 الل لعف أك غضب عمى سبط مف بني إسرائيؿ فمسخيـ دكاب " " إفٌ  12
 174 " لتأخذكا مصافكـ " 13
 170 جاء في الخبر: "صبلة الٌميؿ مثنى مثنى ". 14
 –: " لقػدر رأيتنػا مػع رسػكؿ الل -رضي الل عنيػا  –قالت عائشة جاء في األثر:  15

 ".إاٌل األسكداف  كمالنا طعاـه  –عميو كسٌمـ صٌمى الل 
171 

 171 .في األثر: " إذا ذيكر الٌصالحكف فحييبل بعمر " مك ري  16 

 171 ." خيره مف جرادةو  مرةه ت: " -رضي الل عنو  –قكؿ عمر   17 
لكـ  "إيام كأف يحذؼ أحدكـ األرنب، كلكف ليذؾجاء في األثر: قكؿ عمر:  18

 األسؿ كالٌرماح كالٌسياـ " 
170 

 172 نعـ العبد صييب لك لـ يخؼ الل لـ يعصو "جاء في األثر: "  19
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 فيرس األبيات الشعرية
 فيرس األبيات الٌشعريةأ /: أكالن 

 رقـ  األبيات الشعرية ـ.
 الصفحة

  أ 

ب ثَِه لُْذَسحٌ                 1 َِ َٚ ٍٓ َؽج١ِجُٙب       أَ٘ــــَـبثَُه إعـْـََلًلا  ًَء َػ١ــْ ِِ  ْٓ ٌِى َٚ  َّٟ  135 َػٍَ

ُٛس٘ـب 9 ُِ ؤْ َِ ًَل لـَبِصٍش َػََٕه  َٚ ِٙجَُٙب                                 ْٕ َِ  191 ف١ٍَََْظ ثِآر١ِــــــــــَه 

َٛس                               ثَِىفِّ اإلٌـَـــــــ 3 ُِ ّْ األُ ْْ َػ١ٍََْه فَئ ّٛ مَبِد٠ُشَ٘ب٘ــــَـ َِ  ِٗ 189 

  ب 

َٟ أَْلَشثَب 4 ِ٘  ْٚ ِٛق أَ َْ اٌغُّ َىب َِ ُْ ُدَٚٔٗ                  َسآَ٘ب  ْٛ َوبَْٔذ ُخَشاَعب  111 فَؤْضَؾٝ ٌَٚ

َْ َْٔفغــــــاب ثِبٌفَِشاِق  5 ب َوب َِ َٚ ٝ ثِبٌفــِــــــــَشاِق َؽج١ِجَٙـَـب                      َّ ٍْ ُْٙغُش َع  931 رَِط١تُ أَرَ

َْ ٔفغــاب ثِبٌفَِشاِق رَِط١تُ  6 ب َوب َِ َٚ ٝ ثِبٌفِـــَشاِق َؽج١ِجََٙب                     َّ ٍْ ْٙغُش َع  931 أَرَ

ًِّ َعــــــبِٔتِ  7 ْٓ ُو ِِ ب َعّش  َِ ا َػٍَٝ  ُٗ                    ُص١َْ٘شا ُِ ْٛ ِّٓ لَ َِ ٍَٛ٠ ًْ  186 أًََل ١ٌََْذ ِؽْؼــِشٞ َ٘

ْٓ َػَؾتِ  8 ِِ  َِ األ٠ََب َٚ ب ثَِه  َّ َٕب                     فَبْرَْ٘ت فَ ُّ رَْؾزِ َٚ ُْٙغَٛٔب  ََ لَّشْثَذ رَ ْٛ  188 فَب١ٌَــ

ُٚ اٌِىَلثب 9 ُٚ وٍٍت                        ٌُغتَّ ثِزٌَه اٌغش ٌََذْد لُف١ِشحُ عش َٚ  ْٛ  58 فٍََ

ئَضِس٘ب دَ  11 ِِ  ًِ ُْ رَزٍَّفّْغ ثِفَضــْــــ ُْ رُغــَك َدػـَـُذ فِٟ اٌؼـــــــــٍُتٌَ ٌَ َٚ  179 َػٌذ              

١ْٔب اٌَؼَلئَك ١ٌَظ ٌِٟ              ٌٌٚذ ٠ُّٛد ًٚل ِػمـــبٌس ٠َْخشة 11  35 ٚلطؼُذ فٟ اٌّذ

بح 19 ِّ ْذ ُِ زاب  َّ َو ْزَ٘تِ  َٚ ُِ  َْ ْٛ لََٙب ٚاْعزَْؾَؼَشْد ٌَ ْٛ زـــُـَٛٔٙب             َعَشٜ فَ ُِ  ّْ  918 َوؤ

ِٚ اٌِىََلثَب 13 ٍٍْت                     ٌَُغــــــتَّ ثِِزٌَِه اٌِغْش َٚ َو ٌََذد لُف١َــشحُ ِعْش َٚ  ْٛ ٌَ َٚ 48 

  ث 

ثَذا اٌّزٞ َوبَْٔذ ٔــَٛاُس أعَّٕذِ    َؽّٕذ ٔــٛاُس ًٚلَد ٕ٘ـّب َؽّٕذ ِ                     14 َٚ 199 

ٍَْه اٌمَِض١ِّخ أَْػَغتُ  15 ٍَْه لَِض١ــــــّــــــــــــــخٌ                           ف١ُِىُ َػٍَٝ رِ  177 َػَغٌت ٌِزِ

ضادحفََضَعغــْـــــــــزُٙب ثِّــــــُـــْضَعٍخ                        َصّػ اٌمٍَُِٛؿ أَثـــ 16 ُِ  61 ــــِــــــٟ 

  ج 

ْٓ خـَــبِسطِ  17 ِِ ْٓ ٠ُْغٍُِك  َِ ْٓ ثَبِة  ِِ  199 أَُػــــُٛر ثِبهللِ ٚآ٠ـَـــبرِٗ                 

  خ 

 999 إرا اٌّشعبي ؽزـــــــــــــٛا ٚاؽزّذ أوٍُٙ                فؤٔذ أث١ضُٙ عشثـــــبي طجبؿ 18



335 

 

 رقـ  األبيات الشعرية ـ.
 الصفحة

  د 

19  ًُ ْْ لَذْ أَِصَف اٌزَّشّؽ َوؤ َٚ ب ََٔضَي ثِِشعــَــبٌَِٕب  ّّ َّْ ِسَوبثََٕب                   ٌ  916 َغ١ــــْـَش أَ

ــَــــــب فَْشَدا 91 رَظُُّٕٙ َٚ ْٕٝ ثِٙـَـــــب  ض َِ َٟ فَبِسغــَــخٌ                            ِ٘ َٚ  176 َعبَءْرَه رَْطفَُؼ 

91  َٛ ُِ أَصــْـ ٍْ ُٗ َرا اٌِؾ ُّ ٍْ غـْـــذِ َوَغب ِؽ َّ سلّٝ ََٔذاُٖ َرا إٌَّذٜ فِٟ ُرَسا اٌ َٚ  185 اَة ُعْؤَدٍد              

  ر 

١ٌّْـــــــــخَ ثِبٌَْٙغشِ  99 َٛ ُْٕٗ اٌ ٍَْذٍح          ََٔضْػُذ ثَِٙب َػ ًَ ثَ ْ٘ــ  916 إرا لٍُذ أَّٟٔ آ٠ٌت أَ

ب ٚساَء٘ب                   ًٚل  93 َِ ُّخبِطشُ َٚغْجشاَء ٠َؾّٝ دُٚٔٙب  ُْ٘ش إًّل اٌ  64 ٠َْخزَِط١َٙب اٌذُّ

َْٕٙب فَََل َصْجشُ  94 ب اٌّصْجُش َػ ِّ ًٌ فَئ ش                         َعج١ِ ّّ َؼ ُِ  َِّ ًْ إٌِٝ أُ  178 أًَل ١ٌََْذ ِؽْؼِشٞ َ٘

١ٌب 95 ْٛ ٘ ْٓ ِِ ّْ ٌَٕـــَـــــب                    ١ٍَْؼ ِغْضًَلٔاب ؽـِــذ َِ
ب أُ َِ َّٓ اٌّضـــبُي ٚاٌّغّش ٠َب  199 ُٔى

ًُ اٌّضفَشُ  96 ُٕٗ إٌّٛفـــــــ ِِ خَ  َِ ٠َغــــْـــــــــؤٌََُٙب               ٠َؤْثَٝ اٌظََُّل َٚ  181 أَُخٛ َسَغبئَت ٠ُْؼِط١َٙب 

خَ اٌفَبِخش 97 َّ ٍْم ْٓ َػ ِِ  َْ ب َعبَءِٟٔ فّْخُشُٖ                             ُعْجَؾب ّّ  79 أَلُُٛي ٌَ

ًِ َٔبسا 98 ــُذ ثِب١ٌٍّْ لَـّ ْٛ ا                     ٚٔبٍس رُ ــــِشٍا رَْؾغج١ِٓ أِشا ِْ ًُّ ا  189 أَُو

إْدثَبسٌ  99 َٚ َٟ إلجـــَـــــــــــــــبٌي  ِ٘ ب  َّ ب َسرََؼْذ َؽزَّٝ إَِرا اّدوــَــــــَشْد              فِئّٔ َِ  181 رَْشرَُغ 

بسُ َعَضٜ ثَُٕٖٛ أَثــَــب  31 ّّ ب ٠ُْغَضٜ ِعٕ َّ ًٍ َو ٍٓ فِؼـــــــْـــ ْٓ ِوجٍَش              ُٚؽغ ِْ َػ  185 اٌَغ١ََْل

ِظ اٌّذاثشِ  31 ِْ ُُ وـــَـــؤَ َٛػُٙ ُّ  181 َصَذَػْذ َغَضاٌخُ لٍَجــَـــــــٗ ثِفٛاِسٍط                      َعَؼٍَْذ ُع

ٕٟ َخْصُش اٌؾج١ت ُٔؾًٛلا              39 ِِ ِٗ أدٚسُ   ضــبَع  ١ٍْـــــــــ  35 فٍِٙزا أُْضؾــٟ َػ

َْٙشِح اٌّضـبِشِ  33 ُّ ًِ اٌ ْض ِِ ِّٟ لـْذ َعْشثٍََْذ              ث١َْضــَـبَء  ِْٙذٞ ثَِٙب فِٟ اٌَؾ  193 َػ

مُذُٚس ٠َْٕ  34 َّ ْٛ َعبَػَذ اٌ َوبَد ٌَ َٚ ـب ُرِػُشٚا                        ْصَؼجـا ُِ ــب َسأَٜ طَبٌِجُُٖٛ  ّّ  185 زَِصشُ ٌَ

ْ٘ــــــش 35 ْٓ َد ِِ َٚ ْٓ ِؽَغٍظ  ـ ِِ  َٓ ٠ْ َٛ ْٓ اٌّذ٠َـــبُس ثِمّٕخ اٌؾْغِش                 أَْل َّ ٌِ 966 

ْٓ ٌَُٗ األَِــْـشُ  36 ِِ  ٜ َٛ ْٓ ِع ِِ ــــب            َعَضاءا َػ١ٍََْٙب  ْشَء َساِع١ـا َّ بٌُُٗ اٌ َّ ب َٔفََؼْذ أَْػ َِ َٚ 185 

  ع 

ٍْمَغِ أََسْدد ُ 37 ْْ رَِط١ــــَش ثِمـــِــــْشثَزِٟ                فَزََشْوزَُٙب َؽّٕاب ثِج١َــْـــــــــَذاَء ثَ ْٟ أَ  991 ٌَِى

مَغِ  38
ٍْ ْْ رط١َش ثِمِْشثَزِٟ                              فَزَشْوزُٙب ّؽّٕاب ثِج١ََْذاّء ثَ ب أَ َّ  81 أََسْدُد ٌَِى١ْ

39  ْٟ ٍْمَغأََسْدُد ٌَِى ْْ رَِط١ـــــــَش ثِمـِْشثَزِٟ                فَزََشْوزَُٙب َؽّٕاب ثِج١َــْــَذاَء ثَ  996 أَ

ًَ َصبػــــــــــــــاب ثَِصبعِ  41 ْصَؼجاب                  أّدٜ إ١ٌَِْٗ اٌَى١ْ ُِ ب َػَصٝ أَْصؾـــــــــبثُُٗ  ّّ ٌَ 186 

ّٕب اٌّزٞ اُْخز١ِش اٌّشعبُي عّبؽخا  41 ػبصعُ                ِِ ا إرا رَ٘ت اٌّش٠ــبُػ اٌضِّ  48 ٚعٛدا
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  ف 

اِطفُ  49 َٛ ب َػ١ٍَْٗ اٌَؼ ِا ْٛ ب َػطَفْذ ٠َ َّ ٌَٝ لشاثـخا                      فَ ْٛ َِ  ًُّ ًُ َٔبَدٜ ُو ْٓ لَْج ِِ ٚ 179 

ُُ اٌَخَضفُ  ثَِٕٟ ُغذأـَخَ  43 ْٔز ْٓ أ ٌَِى َٚ ًَل َصِش٠َف  َٚ ـــــب                          ْٔزُُ َرَ٘جـا ْْ أَ ب إِ َِ 178 

طُ رََٕبئفِ  44 ْٛ ب ث١ََْٕٙب ٚاٌَىْؼِت غـَــــــ َِ َٚ اسٞ ُع١ُٛفَُٕب                     َٛ ْضً اٌّغ ِِ ٍُْك فٟ   188 رَُؼ

  ق 

45  ُِ بِع َّ ٌَْذ ثِِزٞ اٌَغ ْؾِشق ََ٘لَّ َعـؤَ ُّ اِء اٌ َٛ ٍُ ِرٞ اٌٍّ أثِٟ َُٔؼ١ــْــــ َٚ                     ُُ ُْٕٙ  188 َػ

  ل 

ب أَِد٠ّٙب َْٔفَل 46 ِا ْٛ َ٠ َٚ ِٗ أَْسِد٠َِخ              اٌَؼصِت  ب رََشاَ٘ب َوَؾجَ ِا ْٛ َ٠ 971 

47  ُُ ُْ َػٍَٝ أ٠ُّٙ بٌٍِه                 فََغٍّ َِ ب أَر١ََْذ ثَِٕٟ  َِ ًِ إَرا   981 أَْفَض

أَةٌّ ٌَُٗ ١ٌَِٕــَــــبًَل  48 َٚ  ْٓ ُْ ٠َُى ب ٌَ َِ                 ِٗ ْٓ َعـفــَـبَِ٘خ َسْأ٠ِّ ِِ  ًُ َسَعب األَُخ١ْط َٚ 991 

َّٓ سَِل 49 ٌْ٘ش رََٙبَدٜ                               َوَِٕؼبٍط اٌفَََل رََؼّغْف ٍُْذ إْر أَْلجٍََْذ َٚص  81 لُ

ٍُْذ  51 َٓ َسِــْـــــــََل لُ ٌْ٘ش رَٙـَـبَدٜ               َوَِٕؼبِط اٌََّل رََؼّغف َص َٚ  991 إَرا أَْلجٍَْذ 

51  ًُ ِِ ا َٛ أََسٜ اٌَغَٕب اْؽزَبَسْرُٗ أ٠ٍَْذ ػـَــ َٚ  176 ٌَُؼبُة األَفَبِػٟ اٌمَـبرَِلِد ٌُؼبثُٗ                           

ًٌَُِ٘ؼبُة األفَبِػٟ اٌمَبرََِلِد  59 ِْ٘ش آ ّذِح اٌذَّ َِ َْٕٙب  ِِ ٍْجَُه  لَ َٚ  69 ٌَُؼبثُُٗ                

ب أد٠ّٙب ٔغَلا  53 ِا ب رشا٘ب وؾجٗ أسد٠خ اي                        ػصت ٠ٚٛ ِا ٛ٠ 99 

  م 

بًلا رَمغُ 54 َِ َٚ بْ  َّ َُ ثٓ ُع١ٍَْ ٗ                ُػ ٍْ رَفىُّ ْٕفَّه ػـــَـــب ـب رَ َِ  69 أَِعذَن 

55  ُِ ْٕٙــَ ُّ ْٓ َوبٌجَشِد اٌ َٓ َػ ُّ                      ٠َْضَؾْى  917 ث١َُض صَََلٍس َوِٕؼـَـــــبِط َع

56  َُ َِٔذا َٚ ١ْغــٌش  َِ ِق  ًَ اٌزَّفَشُّ ُِٙ                        لَجـْــ ف١ِ َٚ ١َغ  ِّ َّٟ اٌَغ ِْٙذٞ ثَِٙب اٌَؾ  194 َػ

َْ اٌَخ١َْش  57 ُُ ا٢ِـِــُشٚ بُ٘ ّا ْؼظَ ُِ ِش  ِْ ُِ األَ ْؼظَ َِ  ْٓ ِِ ب َخُؾٛا  َِ  915 ٚاٌفَبِػٍَُُٛٔٗ                 إَِرا 

ــب 58 َّ ْطِؼ ُِ َْ٘ش  ْغُذُٖ اٌّذ َِ ٓ إٌَّبِط أَْثمَٝ  ِِ ا              ا أَْخٍََذ اٌّذ٘ـْـــُش ٚاؽذا ْغذا َِ  ّْ ْٛ أَ ٌَ َٚ 185 

  ن 

عـــَـ 59 ْٚ ب ٌَِض ِّ ُّٟ أَ ْى َّ َٟ اٌ ِْ فَمَبَي ٌِ ٍْـغــــــــــخٌ فضــّب ب ِخ ِّ أَ َٚ  191 ــــــٍخ                       فََغْجــــٌغ 

61  ِْ َْ ثؤْسعب ب ٠ُمْذ َِ ؽزَّٝ اٌِغ١ــَبُد  َٚ                         ُ ًّ ِط١ُّٙ ُِٙ ؽزَّٝ رِى  178 عـــَـــَش٠ُْذ ثِ

اُٖ                   69 َٛ َ٘ َّٝ َٓ أْػ ِٓ ِؽ١ ْٔضََٕٝ ثَِلَ َػ١َٕ١ْـــٓ          َعبَد ثبٌَِؼ١ْ  189 َػ١ْٕــــُــــــٗ فَب

63  ُْ َٛ َغْضجَب ُ٘ َٚ  ُْٕٗ ؽـَـشُّ ثُْؼِذٞ َػ َٚ ٝا                    ٌَٝ َؽ١ٍَِف ِسض ْٛ َّ ٓ اٌ ِِ  194 َخ١ُْش اْلزَِشاثِٟ 
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ُِ ثِبٌّزٞ                      ٠َُغُٛص  64 ٍْ َّٟ َرا اٌِؼ ـْى َّ ِْ َعؤٌُذ اٌفَزَٝ اٌ َضب َِ ًِ فِٟ َس  191 ِٓ اٌزّمج١ــــــ

65  ِْ اٌُؾْض َٚ  ُّ ْٕمَِضٟ ثِبٌٙـَـــــ َ٠                ٍٓ َ ؤْعــــــُـٍٛف َػٍَٝ َصِـ َِ  69 غ١ُش 

66  ِّٓ ِٗ ثَِؾــ َٓ ِسْع١ٍَــْــــــــ ْٓ ِعّـــــــبِي ثَِٕٟ أَْل١َِؼ                    ٠ُمَْؼمُِغ ث١َْ ِِ  915 َوؤَّٔه 

  هـ 

67  ِٗ ْٓ َعٍٍَِ ِِ ِٗ                   ِوْذُد أْلِضٟ اٌَؾ١ـــَـبحَ  لَْفُذ فِٟ طٍٍََِ َٚ ُِ َداٍس   918 َسعــــ

اَ٘ب 68 َٛ َْ َؽْزفِٟ أَ عـــــِـــــــ  188 أَوـِـــــشُّ َػٍَٝ اٌَىز١ِجِخ ًَل أَثَبٌِٟ                    أَف١َِٙب َوب

ُِ َداٍس  69 ٓ َعٍٍََِٗسعـــْـــــــــــ َِ لَْفُذ فِٟ طٍٍَِٗ                    َوَزٌَِه أَْلِضٟ اٌَؾ١ـــَـــبحَ  َٚ 189 

ب ِوْذُد أَْفَؼٍَٗ 71 َِ ُْٙذ َْٔفِغــــــــٟ ثَْؼَذ  َْٕٙ َٔ َٚ اعــِــــــِذ                       َٚ ْضٍََٙب َخجَبَعخ  ِِ ُْ أََس   186 فٍََ

ًٌ ٠َِؼ١ؼُ  71 ُٗ  ٌٍِفَزـَٝ ػــــــَـْم ُِ ِْٙذٞ عــَـبلَٗ لََذ ِٗ                    َؽ١ُْش رَ  189 ثِ

َْ اٌّغـــــــــ١ٍَظ ألــبِسثُٗ 79 َْ ٠َْؼِصْش َسا ْٛ ــــــــُٗ         َِؽ ُِّ ِّٟ أَثــــــٖٛ ٚأ ْٓ ِد٠ـــبف  143 ٌٚىـ

  ي 

ًِ ٚاٌزُّ  73 ب           ٚثَْؼَذ اٌَؼْم ّا َّٓ ثَِزٌَِه ِعْغ ٍْ َص َٚ  971 ِي اٌّشِض١ّبأَْخََللاب 

74  ّٞ َُ اٌّغــــــٛ ّٕ٘ـب ِْٔصفُٗ لََغــــــــ َٚ ًِ َّٕ٘ب       َْ ٔصَف ا١ٌٍّــــــْــــ  141 فٍّـّب ؽـَـب

ُٓ هللا ِـَب َْٔذِسٞ 75 ُّ فَِش٠ٌك ١ٌْ َٚ  ُْ ب ََٔؾذرُُٙ                        َٔؼ ّّ ٌَ َِ ْٛ  179 فمبَي فش٠ُك اٌمــَـــــ

زََشاِخ١ابفََؾٍّذ ْ 76 ُِ ب  ْٓ ُؽجِّٙ ًَل َػ َٚ اَ٘ب  َٛ اَد اٌمٍَت ًَِل أََٔب ثبَِغ١اب                        ِع َٛ  199 َع

َْٔذ َد٠َّبٟٔ فَزَْخُضِٟٚٔ 77 ، ًٚل أَ ٍَْذ فٟ ؽَغٍت                َػِّٕٟ ِّّه ًل أَْفَض ِٓ َػ ِٖ اث  993 ًل

ِْٔىْؼ  78 ُْ فَب ًَل ْٛ لَبئٍٍَِخ َخ ١ِ٘ـَبَٚ ب  َّ ّٛ َو ٍْ ِٓ َخ خَ اٌَؾ١ّ١ َِ أَْوُشٚ َٚ                      ُْ  977 فَزــــَـبرَُٙ

ف١ِِٕٟ 79 ْٛ ََلٍق ًَل أَثـَــبٌََه رَُخ ُِ                       ّٟ ِد اٌّزٞ ًَلثّذ أٔ ْٛ ــــــ َّ  917 أَثِبٌ

81  َٚ َغٝ                     َٛ ُّٞ أَْؽضَش اٌ َب اٌّضاِعِش ْخٍِِذٞأًَل أ٠ُّٙ ُِ َْٔذ  ًْ أ ْْ أْؽٙــَـــــَذ اٌٍَّزاِد َ٘  186 أَ

ْ٘ــِش َخب١ٌِاب 81 َٓ اٌّذ ِِ ِٕٟ ف١َِٙب  ّْ َعـــــبػخٌ                   رُىٍَّ َٚ  ًٌ ًْ إٌَِٝ َس٠ّب َعج١ِ  955 أًََل َ٘

 35 أْعفــَـــــــــــبٟٔٚرذفّمذ ْثِذِبئٗ             ؽ١ٓ َُٔؼ١ذ ٌَِٟ                   89

ب ث١ِـَـب 83 َّ ١َٙب ِؽفـَــــبٌء ٌِ ِِ ّْ َوََل ب ثَِٙب                فَئ َِ ْٓ رَجـَــبِس٠ِؼ  ِِ  955 فَؤْؽفِٟ َْٔفِغٟ 

ب  84 َّ ْٔف١َُْٙ ِوََل أَ َٚ ب                   لَْذ أَْلٍَؼـَــــــب  َّ ُٞ ث١ََُٕٙ َٓ َعّذ اٌَغْش  184 َساثِِٟوََلُّ٘ــــَـب ِؽ١

رَْشرَمِٟ 85 َٚ ا  سا َٛ ُٓ ُص ِٗ اٌَؼ١ْ ُة ف١ِ ْٛ ْعطََٕب           رَُص َٚ بِء ٠َْغَُٕت  َّ ُسْؽَٕب ثِىبثٓ اٌ َٚ 917 
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 ب / الزجز

رقـ  الرجز ـ.
 الصفحة

 بىاعد أيـ  العىمػػػػػًرك ًمٍف أىًسيػػًرىىا 1
كًرىىا مىى قيصي ٌراسي أبػكابو عى  حي

178 

 184 اللي نىجػػٌػػػػػػػػػػػػػاؾى ًبكىفىٌي ميٍسًممىتو  2
فىدا 3  ًإذىا العىقػيػػػػػػػػػػػػػكدي كىٌر ًفييىا حى

ًديدنا كيٌمو مىطىٌردا  يىٍكمػػػػػػػػػػػنا جى
195 

 أىبػػًػػػػػػػػػػػؾى أي و بيى أك ميصٌدرً  4
رً  شػػػػػػػٍػكى ٍأًب حى ميًر الًجٌمًة جى  ًمف حي

188 

ر اأٍكصيتي  5  ًمٍف بىرىةى قىمبنػػػػػػػػا حي
مػػػػػػػاًة شىرنا ٍيرنا كىالحى  بالكىمًب خى

190 

مىٍييىا كىًىًي فػػىػػػػٍرعه أىٍجمىعي  6  أىٍرًمي عى
ٍصبػػىػػػػػػػػػعي  ثي أىٍذريعو كىا   كىًىيى ثىبلى

195 

ٌتى إذىا خٌطافنا تىقٍعقىعػػػػػػػػػا 7  حى
ٌرًت البىٍكرىةي يىٍكمنا  عػػػػػاكىصى  أىٍجمى

195 

عنا 8 بينػػػػػػػا ميرضى  يىا لىٍيتىًني كيٍنتي صى
ٍكالن أىٍكتىعػػػػػا  تىٍحًمميًني الٌدلفاءي حى

195 

ٍينػػػىػػٌي الفىتىى أىبػىػػػػػػػػاكىا 9  كرأمي عى
 ييٍعًطي الجػىػػػػػػػػًزيؿى فىعىمىٍيؾى ذىاكىا

193 

 كىاألدىاىػػًػػػػػػـً أىٍكعىدىًني ًبالٌسجًف  10
 ًرٍجًمي فىًرٍجًمي شىٍثنىةي المينػػػى ػاًسـ

190 

دىثى أىلىمػػىػػػػػػػا 11  إٌنػػػػػػي إذىا مػىػػػػػػا حى
 أىقػػيػػػػػػػػػػكؿي يىا الٌمييـٌ يىا الٌمييٌمػػػػػػػػا

223 

 كما عميؾ أف تقكلي كٌمما 12
ـٌ م  اػػسٌبػحػت أكىػمٌػػمػت يػا الػمػػٌيػػ

51 
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 ج / أنصاؼ األبيات
بِّػػػػيا لىعىًميػػػػػد 1 لىًكن ًني ًمٍف حي  226 ........... .........................                كى
 49 ...................................                      إذ مػػػػػػػا مثمييػػػػػيػػػػػـ بشػػػػػري  2
 48 .................                      حيػث لػػػػػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػائـ.................  3
 48 ........................... .......                   كعٌزة ممطكؿه معنى غريميا 4
 49 مضت سنة....................                ..........................    5
 176 سداسه في أحادو                     ......     ........   .....   ......أحاده أـ  6
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 أهقكاؿ العرب فيرس 
 رقـ قكؿ العرب  ـ.
 203 "أعرب الٌرجؿ "؛ إذا صار لو خيؿه عراب". 1
 111 اطجع في اضطجع 2
 138 إٌف زيدنا عندؾ نفسيو 3
 200 إٌنيـ أجمعكف ذاىبكف 4
 206 كأمتً أبًت  5
 304 أخطب ما يككف األمير قائمنا 6
 88 أكثر شربي الٌسكيؽ ممتكتنا 7
 199 أكـر بني بنيو كأنبمو 8
 199 بحسبؾ أف تفعؿ، كما في الٌدار مف أحد 9
 199 تمرةه خيره مف جرادةو  10
 199 ثماني حججو حججتيف بيت الل 11
 205 خيركـ يحيى عيناف 12
 206 الٌرعد بحمدهسبحاف ما سبٌح  13
 264 سبحاف ما سٌخركٌف لنا 14
 173 ضربني كضربت الٌزيديف 15
 200 ضربي زيدنا قائمنا 16
 199 عجبني الٌرجاؿ الٌذيف قامكا، ك"الٌمذكف" 17
 200 في ذمتي ألفعمف 18
 202 ال أبا لو، ال غبلمي لو 19
 201 لـ يكجد كاف مثميـ 20
 55 ليس الطيب إال المسؾ 21
 200 ليس زيد قائمنا لكف قاعده  22
 201 ما جاءت حاجتؾ 23
 202 ماز رأسؾ كالٌسيؼ 25
 203 مىٍف كاف أخاؾ 26
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 رقـ قكؿ العرب  ـ.
 138 مىٍف كذب كاف شرنا لو 27
 204 نعـ الٌسير عمى بئس العير 28
 202 ىذه قنسركف 29
 204 كالل ما ىي بنعـ الكلد 30
 64 كقعدؾ الل 31
 202 يا أىؿ سكرة البقرة فقاؿ: "ما نحفظ منيا كال آيتٍ  32
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 األمثاؿ فيرس 

 رقـ المثؿ ـ.
 الصفحة

 210 التقت حمقتا البطاف 1 
 209 إٍف مضى عيره فعيره في الٌرباط 2 
 209 أطرؽ كرنا إٍف الٌنعاـ في القرل 3 
 209 كمييما كتمرنا 4 
 210 كراءؾ فأكسع لؾ 5 
 210 كشٌر أىره ذا ناب 6 
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