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اإلهداء

إلى الروح التي تسكن في أعماقي
التي غمرتني بحبها وعطفها وحنانها
إلى روح جدتي الغالية
***

إلى الروح المخلَّدة بداخلي
التي طالما
عزما وإرادةً
ُ
اقتبست من نورها ً
الصحفي
إلى روح أخي الشهيد َّ
" أحمد الهرباوي "
السالم
عليك الرحمةُ وإليك
ُ
***
صرت
نت وال
ُ
إلى الل َذيْن لوالهما لَ َما ك ُ
ِ
ِ
الختام
ومسك
البداية
أصل
ُ
فهما ُ
حبيبي
إلى
ّ
" أمي الحنون وأبي المعطاء "
***
إلى رفقاء دربي وملجئي واتكائي
أخواتي وإخوتي األعزاء
" إسراء ومالك "
" محمد ومحمود وأمير وهمام "
***

ِ
وبلسم الروح
إلى رياحي ِن الحياة
" بيسان وليان وحنان والنا وزينة وحال "

ب

شكر وتقدير

ِ
قاؿ تعالىَ [ :رب َأ ْو ِز ْطـِل َأ ْن َأ ْشؽ َُر كِ ْع َؿت َ
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وآخرا ،الذي وفقنػ ععونػو إلتمػاـ ىػذا العمػؿ المتواأػد ،وأوتد أف أتقػدـ ع ز ػؿ
الشكر هلل أواال ا
مد ّد العوف والمساعدة ،ولو عال س ر.
المخمص ف الذ ف لـ َتَ َو َانوا لحظة ف ّ
الشكر والعرفاف لكؿ ُ
عظػ ػ ـ ش ػػكري وامتن ػػان لمشػ ػرف الداأ ػػؿ :د .محم ػػد س ػػالـ أع ػػو ةدػ ػرة ،فك ػػاف نِ ْع ػ َػـ المرش ػ ُػد
وسدد خطاه.
والمو و ،فأدامو اهلل ّ
تدأبل عاإلشراؼ عمى مناقشة ىذا العحث،
لم ْف ّ
ُ
وخالص شكري َ
الدكتور :فأؿ محمد النمس "مناقشا داخم ا".
الدكتور :ععداهلل ععد ال م ؿ المناعمة "مناقش ا خار ا".
خالص تقد ري وعرفان لؤلستاذ الدكتور :رعاح ال منػ مدتػاح ،لِ َمػا كػاف
وال دوتُن أف أو وَ
َ
لو عظ ُـ األثر ف تو ي وافادت عآرائو العمم ة القّمة.
ػص مػنيـ :أ.د .فػوزي
والشكر موصوؿ ألساتذت ف قسـ المغة العرع ة ع امعػة األزىػر ،وأخ ت

إعراى ـ الحاج ،وأ.د .محمد صبلح أعو حم دة.

وال أنسػ ػػى صػ ػػد قت  :ش ػ ػ ما سػ ػػعد الع از ػ ػزة ،رف قػ ػػة المقاعػ ػػد الد ارس ػ ػ ة ،وشػ ػػر كة المحظػ ػػات

ال م مة ،وميونة الصعاب ،فميا عظ ـ حع وانتمائ .

وواف ػػر الش ػػكر والتق ػػد ر لع ػػائمت  ،و م ػػد أق ػػارع  ،وأخ ػػص عال ػػذكر :عن ػػات أخػ ػوال  ،وعن ػػات

خاالت  ،فيُ ّف عي ة الح اة.

الباحثة

()1

األحقاؼ.15 :

ت

ممخص الدراسة
تناولت ىذه الدراسة شرح ُمْم َحة اإلعراب ع ف الحر ري والداكي "دراسة نحو ة موازنة" ،ح ث
اتّععت العاحثة المنيج الوصػد التدسػ ري ،مػد توظ ػؼ المػنيج اإلحصػائ فػ ععػض المػواطف ،وقػد
قُسِّمت الدراسة إلى :مقدمة ،وتمي د ،وثبلثة فصوؿ ،وخاتمة ،عمى النحو اآلت :
اشػػتممت المقدمػػة عمػػى دوافػػد الد ارسػػة ،وأىم تيػػا ،وأىػػدافيا ،ومني يػػا ،وم ػػدانيا ،والد ارسػػات

الساعقة ،وخطة الدراسة.

عممحػػة
أمػػا التمي ػػد فتناولػػت العاحثػػة ف ػػو التعر ػػؼ عالمنظومػػات النحو ػػة ونشػػأتيا ،والتعر ػػؼ ُ

ػت تر مػػة مػػو زة لصػػاحع الشػػرح ف –موأػػوع الد ارسػػة-الحر ػػري
اإلعػراب وق متيػػا العمم ػػة ،ثػػـ تناولػ ْ
والداكي .
أما الدصؿ األوؿ وعنوانو "الموازنة ع ف موقؼ الشػا ِر َح ْ ف مػف األصػوؿ النحو ػة" ،فقػد قَ ّسػمتُو
إلػػى أرععػػة معاحػػث ،ح ػػث دار المعحػػث األوؿ حػػوؿ الش ػواىد القرآن ػػة ،والمعحػػث الثػػان حػػوؿ ش ػواىد

الحد ث النعوي ،والمعحث الثالث حوؿ الشواىد الشعر ة ،والمعحث الراعد حوؿ شواىد العرب النثر ة.

أمػػا الدصػػؿ الثػػان وعنوانػػو "الموازنػػة عػ ف مواأػػد الخػػبلؼ عنػػد الشػ ِ
ػار َح ْ ف" ،وقػػد قَ ّسػمتُو إلػػى
ثبلثػػة معاحػػث ،ح ػػث تنػػاوؿ المعحػػث األوؿ الخػػبلؼ النحػػوي عػ ف الشػ ِ
ػار َح ْ ف فػ آرائيمػػا فػ القأػػا ا

النحو ػػة ،والمعحػػث الثػػان الأػػرورات الشػػعر ة عنػػد الحر ػػري وموقػػؼ النحػػاة منيػػا ،والمعحػػث الثالػػث
موازنة مني ة ع ف الشرح ف ف عدة محاور.

ِ
قت
أما الدصؿ الثالث وعنوانو "التداوت ف عرض المسائؿ النحو ة عند
الشار َح ْ ف" ،فقد تطر ُ
درست ف ػو اسػتدراكات الدػاكي عمػى نظػـ الحر ػري ،والمعحػث
ف و إلى ثبلثة معاحث ،المعحث األوؿ
ُ

تناولت ف و استدراكات الداكي عمى شرح الحر ػري ،والمعحػث الثالػث اشػتمؿ عمػى اسػتدراكات
الثان
ُ
العاحثة لما فات الداكي مف مسائؿ نحو ة.

وانتيت الدراسة عخاتمة ،اشتممت عمى أىـ النتائج الت توصمت إل يا العاحثةُ ،مرفقةا عععض
التوص ات المقترحة ،وقائمة عالمصادر والم ار د.


ث

Abstract
This balance study explains the plush parsing of Al- Hariri and Al- Fakihi. The
researcher used the explanatory descriptive approach in addition to the statistical
approach in some parts. The study is also divided into the introduction, preview, three
chapters and the conclusion as follows:
The introduction talks about the motives, significance, objectives, methodology
and limitation of the study in addition to the literature review and the proposal of the
study.
On the other hand, the preview includes the definition of the grammatical
systems and their origins, the plush parsing and its scientific value and finally a brief
introduction to the owners of the two explanations, who are Al- Hariri and Al- Fakihi.
Thus, the first chapter, which is entitled the Balance between the Attitudes of the
Two Explainers towards the Grammatical Assets, is divided into four parts. The first
part talks about the Qura'n evidences, while the second talks about Hadith evidences
and the third talks about poetry. On the other hand, the fourth part talks about the Arab
prose evidences.
Hence, the second chapter is entitled The Balance between the Contentious
Issues between the Two Explainers. It consists of three parts. The first includes the
grammatical contentions in the opinions of the two explainers in the grammatical issues
while the second includes the poetic necessities of Al- Hariri and the grammarians'
attitudes towards them. Also, the final part makes a systematic balance between the two
explanations from many aspects.
However, the third chapter is entitled The Disparity of Showing the
Grammatical Issues by the Two Explainers. It includes three parts. The first part is
about Al- Fakihi's Redresses on Al- Hariri's composition while the second is about AlHariri's Redresses on Al- Fakihi's explanation and The third section includes the
redresses of the grammatical issues that aren't covered by Al- Fakihi's.
The last chapter of the study is the conclusion, which includes the most
important results of the study accompanied with some recommendations and
suggestions.
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مقدمة
رب العالم ف ،والصبلةُ والسبلـ عمػى سػ ِد األنػاـ ،المعع ِ
الحمد هلل ِّ
ػوث رحمػةا لمعػالم ف ،محمػد
ُ
ُ
وعمى آلو وصحعِو أ مع ف ،وععد،
إف القػػارئَ لتػػار ِل النحػػو العرعػ  ،ػ ُػد عمما نػػا فػ القػػروف األولػػى قػػد عػػذلوا يػػودا عظ مػةَ
اكو عف طر ػؽ وأ ِػد المؤلد ِ
النحو وادر ِ
ِ
ػات النثر ػة ،وفػ مرحمػة الحقػة ،اتأػ لععأػيـ
لتسي ؿ تعمـ
ػؼ فػ تناقمػػو عمػػى ِ
أف الشػػعر التعم مػ ىػػو أ سػػر فػ حدػ ِ
ػظ قواعػ ِػد المغػػة ،وأخػ ت
َّ
األلسػػنة وروا تػػو لػػذا،
ُ
َ
ِ
المنظومات النحو ة التعم م ة ،ولع ّؿ أعا محمد القاسـ عف عم عف عثمػاف الحر ػري،
وأد
ل ؤوا إلى
ِ

صاحب المقامات األدع ػة المشػيورة ،ممػف كػاف ليػـ فأػ ُؿ السػع ِ
ؽ فػ الػنظـ
المتوفى سنة (516ىػ)،
َ
ُ
ػت أع اتُيػا
النحوي ،ح ث عمؿ عمى وأ ِػد منظومػة مػف عحػر َّ
الر ػز ،سػماىا " ُممحػة اإلعػراب " ،عمغ ْ

ِ
المشطور المزدوج.
الر ِز
نحو ثبلثمائة وخمسة وسعع ف ع ت ا مف َّ
َ
ػؼ عم يػػا
ونظػ ار ألىم ػ ِػة ُممحػػة اإلعػراب ،ومػا تحو ػػو مػػف مسػ َ
ػائؿ نحو ػػة ػػد رة عالد ارسػػة عكػ َ
ِ
ػدد ىػذه
ال تشراح
عالدرس والتحم ِؿ عمى ِّ
مر العصور ،فقاموا عشرح أع اتِيا شروح ا متعددةا ،ح ُ
ػث عمػ َ ع ُ
ػوؼ ف ػ ىػػذه
الشػػروح قُ ارعػػة ثبلث ػ ف شػػرح ا .ومػػف ىنػػا ،آثػػرت العاحثػػة ،ععػػد د ارسػػة متأن ػػة عم قػػة ،الوقػ َ
ِ
ػار عمػػى شػػرِح الحر ػػري ذاتِػ ِػو
لمممحػػة ،وعقػ َػد موازنػػة ع نيمػػا ،ح ػ ُ
ػد االخت ػ ُ
ػث وقػ َ
الد ارسػػة عمػػى شػػرح ف ُ
لمم ِ
محة اإلعر ِ
ِ
اب" ،فيو أو ُؿ مف قاـ عشرحيا ألّنو أح ت
الناس عالتعم ؽ
ؽ
محة والذي
َ
أطمؽ عم و "شرُح ُم َ
ُ
العالـ عأسرِارىا كافّة.
عم يا فيو المم تـ عخدا اىا،
ُ
ِ
المتػػوفى سػػنة
أمػػا الشػػرُح الثّػػان فيػػو شػػرُح ععػػد اهلل عػػف أحمػػد عػػف عمػ عػػف محمػػد الدػػاكي ُ ،
ِ
ِ
ػؼ ِّ ِ
ػاره دوف س ػواه مػػف
(972ىػ ػ) ،والػػذي سػ ّػماهُ "كشػ ُ
النقػػاب عػػف ُمخػ َّػدرات ُممحػػة اإلع ػراب" ،وتػػـ اخت ػ ُ
الشػػرو ِح األخػػرن َّ
فإننػػا ن ػ ُػد
ػأخر عػػف زمػ ِػف الحر ػػري عنحػػو خمسػ ِػة قػػروف ،ومػػف ثَػ َّػـ ّ
ألف الدػػاكي متػ ِ
ِ
أف
ػد االسػػتدراكات ف ػ شػػرحو أكثػ َػر ،مقارن ػةا عغ ػره مػػف الشػػرو ِح األخػػرن المتػػوفرة ،وعخاص ػةاّ ،
مواأػ َ
ػػا فػ ػ عص ػ ِػر الحواشػ ػ والش ػػرو ِح واالختص ػػار ِ
ات ،ولػ ػ س عص ػػر الت ػػأل ؼ ،إأ ػػافةا إل ػػى
الد ػػاكي
ِ
ِ
الوصوؿ إلى كث ر مف الشرو ِح ألنيا ما زالت مخطوطةا.
صعوعة

وتناولت العاحثة ف ىذه الدراسة الشواىد النحو ة ف الشػرح ف دوف الصػرف ِة وذلػؾ لنػدرِة
ؽ واالخ ػ ِ
المس ػ ِ
ػتبلؼ فػ ػ ع ػ ِ
ػائؿ الصػ ػرف ِة التػ ػ حوتي ػػا الممحػ ػةُ ،وع ن ػػت مواأ ػ ِػد االتد ػػا ِ
ػرض المس ػػائؿ
ا ف مرحمة

أف الداكي
النحو ة وتحم ميا َ
عند كبل الشارح ف مد عقد موازنو مني ة ع نيما ،وعما ّ
الممحػة لػذا
زمن ة متأخرة نسع ا عف الحر ري ،فَ ِم َف العدى و ُ
ود استدراكات استدركيا عمى صػاحب ُ
قامػػت العاحثػػة عػػذكر مواأػػد االسػػتدراؾ س ػوا عمػػى الػػنظـ أو الشػػرح ،وكمػػا قامػػت عحصػػر المسػػائؿ
النحو ة الت فاتت الداكي .
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أولً -دوافع الدراسة:

ِ
ِ
ِ
 .1إعرُاز ق ِ
أساسات عمـ النحو العرع .
كأحد
المنظومات النحو ة
مة
 .2ق مةُ ِ
كتاب "ممحة اإلعراب" العمم ة ،الذي حظ عمكانة عظ مة ع ف النحاة القػدما

ػأكعوا
ف ّ

عمى شرِح مسائمو النحو ة والصرف ة.
ِ
ِ
الممحػة ،فيمػا
 .3رةعت ف اإلسياـ عإح ا تراث المغة العرع ػة ،مػف خػبلؿ تنػاوؿ كتػاع ف لشػرح ُ
اف ثم ِ
كنز ِ
ناف مف كنوز العرع ة.
ِ
طغػت شػيرتُو األدع ػة كأد ػب عػارع فػ فػف
 .4ت م ةُ
المكانة النحو ة العظ مة لمحر ػري ،ععػد أف َ
المقامات عمى شيرتِو النحو ة.

ػار الشخصػ ِة النحو ػػة الدػذة التػ
 .5إظي ُ
لمممحة.
أميا ُ
ّ
شرحو ُ

متمكيػا الدػػاكي مػف خػػبلؿ تحم ػؿ آرائِػػو النحو ػة التػ

ثانياً -أىمية الدراسة:

كونيػػا العدا ػةَ المأػ ئةَ لكث ػػر مػف العممػػا الػػذ ف ات يػوا
 .1تكش ُ
ػؼ عػػف أثػ ِػر منظوم ِػة الحر ػػريَ ،
صوب ِ
اعد العرع ة ف شكؿ منظومات.
نظـ قو َ
َ
ِ
المنظومات النحو ة ف ت ِ
 .2تُعزز مف َد ِ
ناوؿ النحو عطرؽ م سرة عع دا عف التعق د والدمسدة.
ور
 .3تُع ػػرز المكانػ ػةَ العمم ػػة لمحر ػػري والد ػػاكي  ،فيم ػػا م ػػف النح ػ ِ
ػاة ال ػػذ ف أس ػػيموا فػ ػ خدم ػ ِػة لغ ػ ِػة
القرآف.

ػروؽ ع ػ ف الحر ػػري والدػػاكي ف ػ معال ػػة القأػػا ا النحو ػػة ُلععػ ِػد الدت ػرة الزمن ػػة
 .4تُوأ ػ الدػ َ
ع نيما.
سـ عال ِ َّد ِة واألصالة.
 .5تُثري المكتعةَ العرع ة عدراسة نحو ة تتّ ُ

ثالثاً -أىداؼ الدراسة:

ِ
ِ
ػؼ عػػف سػ ِّػر مواأػػد االتدػػا ِ
ؽ
ػارح ف ،والكشػ ُ
 .1الوقػ ُ
ػوؼ عمػػى الش ػواىد النحو ػػة ال ػواردة عنػػد الشػ َ
ِ
االختبلؼ ف اخت ار الشواىد.
و
ػارح ف ف ػ تن ػ ِ
ػاوؿ المنظومػ ِػة عالشػػرح وأس ػػال عِيـ المتعع ػة ف ػ تن ػػاوؿ
ػرؼ عمػػى م ػ ِ
 .2التعػ ُ
ػنيج الشػ َ
المسائؿ النحو ة.
األصوؿ النحو ة الت اعتمد عم يا ٌّ
ِ
كؿ مف الحر ري والداكي .
اف
 .3ع ُ

تنم اف إل يا.

الشارح ف ،والمدرسة النحو ة الت
 .4إعراز الخبلفات النحو ة ع ف
َ
 .5تسم طُ الأوِ عمى االستدر ِ
اكات الت استدركيا الداكي عمى الحر ري.
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ِ
لمنظومة الحر ري لع ِ
اف أىم تِيما ف الدرس النحوي.
 .6إ ار ُ موازنة ع ف شرح ف

رابعاً -منيج الدراسة:

ؽ وصػ ِ
ِ
ػنيج الوصػػد التدس ػ ري ،عػػف طر ػ ِ
ػؼ
نظ ػ ار لطع عػػة الد ارسػػة ،اسػػتخدمت العاحثػػة المػ َ
الممحػػة ،وتمكنػػت مػػف إ ػ ار موازنػػة ع ػ ف الشػػرح ف ،ومعرفػ ِػة
المسػػائؿ النحو ػػة وتدس ػ رىا ف ػ شػ َ
ػرح ُ
مواأػػد االتد ػاؽ واالخػػتبلؼ عػ ف الشػػارح ف ،مػػد الوقػ ِ
ػؽ
ػوؼ عمػػى االسػػتدراكات التػ اسػػتدركيا البلحػ ُ
َ
البلحؽ مف قأا ا نحو ة ،وىذا تخممو اسػتخداـ المػنيج
عمى الساعؽ ،كما استدركت العاحثة ما فات
َ
اإلحصائ عندما تطمب األمر.

خامساً -ميداف الدراسة:

لمممحة ،وىما:
وقد االخت ُار عمى شرح ف فقط ،مف أمف شروح متعددة ُ
كتاب "شرح ممحػة اإلعػراب" :لئلمػاـ القاسػـ عػف عمػ الحر ػري(ت516ىػػ) ،تحق ػؽ :د .فػائز
.1
ُ
فارس ،دار األمؿ ،األردف ،ط1991 ،1ـ.

ػاب "كشػػؼ النقػػاب عػػف مخػػدرات ممحػػة اإلعػراب لمحر ػػري" :لئلمػػاـ ععػػد اهلل عػػف أحمػػد عػػف
 .2كتػ ُ
عم ػ الدػػاكي (ت972ى ػػ) ،تحق ػػؽ د .ععػػد المقصػػود محمػػد ععػػد المقصػػود ،مكتعػػة الثقافػػة
الد ن ة ،القاىرة ،ط2006 ،1ـ.

ِ
أسعاب اخت ار ىذ ف الشرح ف دوف سواىما.
وسعقَت اإلشارةُ إلى

سادساً -الدراسات السابقة:

ما تـ الحصوؿ عم و مف دراسات ساعقة ما م :
" .1ال يػػود النحو ػػة والص ػرف ة لمحر ػػري مػػف خػػبلؿ كتاعػػو ممحػػة اإلع ػراب" ،رسػػالة ما سػػت ر،
سم ة إعراى ـ الكنزي ،امعة أـ درماف اإلسبلم ة ،السوداف2003 ،ـ.
 .2شروح ممحة اإلعراب ،رسالة ما ست ر ،إعا النع م  ،ال امعة اإلسبلم ة ،عغداد 2010،ـ.
لكف

ب اإلشارة إلى أف معظـ الدراسات المحققة لكتب شروح الممحة ،تحدثت عػف موازنػة

ع ف شرح الحر ري وع ف أحد الشروح األخرن المتناولة ف معحث مستقؿ ،وعمى سع ؿ المثاؿ:
 كتاب الممحة فػ شػرح الممحػة :العػف الصػائ (ت720ىػػ) ،ت :إعػراى ـ عػف سػالـ الصػاعدي،
ال امعة اإلسبلم ة ،السعود ة2004 ،ـ.
 شرح المنحة ف اختصار الممحة :العف اعر األندلس (ت780ىػ) ،رسالة ما سػت ر ،سػم ة
الحرع  ،امعة أـ القرن ،السعود ة1999 ،ـ.
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سابعاً -خطة الدراسة:
اقتأػت طع عػةُ الد ارسػة أف تػأت فػ ثبلثػ ِة فصػوؿ ،تسػعقُيا مقدمػةِ وتمي ِػد ،وتتموىػا خاتمػةِ،
فؽ اآلت :
َو َ

المقدمة:

أىدافيا ،وم دانيا ،ومنيا ِ يا ،والدر ِ
تشتم ُؿ عمى دو ِافد الدراسة ،وأىم تِيا ،و ِ
اسات الساعقة.
التمييد:
وف و تتناو ُؿ العاحثةُ ما م :
ِ
عالمنظومات النحو ة ونشأتِيا.
مختصر
ؼ
 تعر ِ
ِ

ِ
وشروحيا المتعددة.
عممحة اإلعراب ومكانتِيا
 التعر ُ
ؼ ُ
ؼ عالحر ري صاحب الممحة وشارحيا األوؿ.
 التعر ُ
ؼ عالداكي .
 التعر ُ
الشارحيف مف األصوؿ النحوية
الفصؿ األوؿ :الموازنة بيف موقؼ
َ
ػارح ف مػػف األصػػوؿ النحو ػػة األرععػػة عشػػكؿ عػػاـ ،وى ػ :
تعػػدأ العاحثػػة ف ػػو عع ػػاف موقػػؼ الشػ َ
السماع ،والق اس ،واإل ماع ،واستصحاب الحاؿ ،وع اف مػوقديـ مػف التعم ػؿ النحػوي ،عاإلأػافة إلػى

وتتع ُعو عالترك ز عمى ععض مف الشواىد النحو ة السماع ة عأنواعيا
ع اف موقديـ مف العامؿ النحويَ ،

الشارح ف مف االستشياد عيا.
الشارح ف ،وموقؼ
المختمدة ،مد ع اف طرؽ توظ ديا عند
َ
َ
ِ
ثبلثة معاحث:
و نقسـ ىذا الدصؿ إلى

 المبحث األوؿ :الشواىد القرآن ة.
 المبحث الثاني :شواىد الحد ث النعوي.
 المبحث الثالث :الشواىد الشعر ة.
 المبحث الرابع :شواىد العرب النثر ة.
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الشارحيف
الفصؿ الثاني :الموازنة بيف مواضع الخالؼ عند
َ

تتنػػاو ُؿ العاحث ػةُ ف ػػو الخبلفػ ِ
ػات ف ػ المسػػائؿ النحو ػػة المتعمقػػة عأصػ ِ
ِ
وفروعػػو ،والػػى
ػوؿ النحػػو
ػص الأػػرور ِ
انعيػػا ،االختبلفػ ِ
ػات المني ػػة عنػػد الشػ ِ
ات الشػػعر ة عنػػد الحر ػػري ف ػ
ػار َح ف ،كمػػا تخػ َّ
ِ
شرحو فػ حػ ف أىممَػو الدػاكي  ،كمػا رصػدت موقػؼ النحػاة مػف
معحث مستقؿ ألنو أفرد لو عاع ا ف

الأرائر الشعر ة ،و نقسـ إلى ثبلثة معاحث عمى النحو اآلت :
الشارح ف.
 المبحث األوؿ :الخبلؼ النحوي ع ف
َ
 المبحث الثاني :الأرورات الشعر ة.
 المبحث الثالث :موازنة مني ة ع ف الشرح ف.

الشارحيف
الفصؿ الثالث :التفاوت في عرض المسائؿ النحوية عند
َ
درست العاحثة ف و ما استدركو الداكي ت عمى نظـ الحر ري ،ح ث أشار إلى مواطف القصور

كونػو اطّمػد عم ػو
والنقص -مػف و يػة نظػره -فػ ممحػة اإلعػراب ،كمػا اسػتدرؾ عمػى شػرح الحر ػري َ
ػت القأػػا ا النحو ػػة الت ػ أأػػافيا عم ػػو ،عػػالرةـ مػػف ذلػػؾ فاتػػو ععػػض المسػػائؿ
واسػػتداد منػػو ،فتناولػ ْ

النحو ػػة فمػػـ عطيػػا حقيػػا ف ػ الشػػرح فاسػػتدركتيا عم ػػو العاحثػػة ،وذلػػؾ ف ػ أػػو اسػػتعانة العاحثػػة
عموقؼ النحاة المتقدم ف والمتأخر ف مف تمؾ المسائؿ ،و نقسـ إلى ثبلثة معاحث كاآلت :
اكات الداكي عمى النظـ.
 المبحث األوؿ :استدر ُ
اكات الداكي عمى الشرح.
 المبحث الثاني :استدر ُ
 المبحث الثالث :استدراكات العاحثة عمى ما فات الداكي .
الخاتمة:

ػائج التػ توصػمت إل يػا مػف الد ارسػةُ ،مرفَقػةا عػععض التوصػ ات
وف يا تس ُؿ العاحثػةُ أى َّػـ النت ِ
المقترحة.
ىذا واهلل الموفؽ والمستعاف.
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انتمهيد
أول -لمحة عف المنظومات النحوية ونشأتيا.
ً 
ثانيا -التعريؼ بممحة اإلعراب وقيمتيا العممية وشروحيا المتعددة.
ً 
 ثالثًا -ترجمة موجزة لصاحبي الشرحيف -موضوع الدراسة:-
 .2التعريؼ بالحريري "ت526ىػ" صاحب الممحة وشارحيا األوؿ.
 .1التعريؼ بالفاكيي "ت271ىػ".
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أولً -لمحة عف المنظومات النحوية ونشأتيا:
عند العودة إلى عدا ات التػأل ؼ المغػوي العرعػ  ،وال سػ ما النحػوي منػو ،ن ػد أف لغػة التػأل ؼ
انصعت يود النحاة األوائؿ عمى وأػد قواعػد لمنحػو العرعػ عمديومػو
السائدة ى لغة النثر ،ح ث
ّ
الشػامؿ (عمػػـ العرع ػػة) ،ح ػػث إف أوؿ كتػػاب وصػػؿ إل نػػا وىػػو كتػػاب سػ عو و ،شػػمؿ النحػػو والصػػرؼ
واألصوات.
ومد ذلؾ ف أواخر القرف الثان الي ري تعمورت ظروؼ النشأة األولػى لمػنظـ النحػوي ،عنػد

ظيور األع ات المدردة المنظومة ف مسائؿ نحو ػة ،وىػذه تعػد إرىاصػات لممنظومػات الطو مػة ،وأوؿ
مف نقؿ عنو ىو أعو عثماف المازن (ت247ىػ) ،إذ روي عنو نظـ ع ت ف حروؼ الز ادة.

()1

فمنذ ذلؾ الوقت توالت يود النحاة حتى انتشرت المنظومات الطو مة -الت تعم ألؼ ع ت
أو أكثػػر -فػ القػػرف السػػادس ومػػا ععػػده ،ح ػػث ل ػػأ عممػػا النحػػو إلػػى الػػنظـ عشػػكؿ واسػػد لحرصػػيـ
عمى تسي ؿ تعم ـ النحػو خدمػةا لمغػة القػرآف "ليػذا َكثُػر الػنظـ النحػوي عػ ف قصػ دة عمػى قاف ػة واحػدة
()2
ظـ ستغرؽ كؿ أعواعو ومسائمو".
ظـ ف مسألة واحدة إلى َن ْ
إلى أر وزة متعددة القواف  ،وع ف َن ْ
أما أقدـ منظومة نحو ة في مسػألة تعػددت ف يػا اآل ار  ،ف قػوؿ الطنػاح  :إف الػنظـ النحػوي

لـ عدأ ف النصؼ األوؿ مػف القػرف الثػان الي ػري ،وىػو عػذلؾ ُعطػؿ قػوؿ خمػؼ األحمػر فػ كتاعػو
أف ىنػ ػػاؾ قص ػ ػ دة ف ػ ػ النحػ ػػو ُنسػ ػػعت لمخم ػ ػػؿ الدراى ػ ػػدي
(مقدمػ ػػة ف ػ ػ النحػ ػػو) ،والػ ػػذي ػ ػػنص عمػ ػػى ّ

(ت170ى ػ) وعمّػػؿ ذلػػؾ الطنػػاح عػػأف روح األع ػػات الشػػعر ة تَْندػ أف تكػػوف لمخم ػػؿ ،عاإلأػػافة إلػػى
أحد مف المتر م ف عأف لمخم ؿ قص دة ف النحو ،و نعغػ اإلشػارة إلػى تعػا ف اآل ار عػ ف
أنو لـ ذكر ِ
النحػػاة والدارس ػ ف حػػوؿ نسػػعة القص ػ دة لمخم ػػؿ ولكننػػا لسػػنا عمعػػرض لموقػػوؼ عمػػى تمػػؾ التدص ػ بلت

()3
ظػػـ النحػػو ىػػو أحمػػد عػػف
الخبلف ػػة ف ػ ىػػذه المقدمػػة  ،وف ػ المقاعػػؿ ػػرن الطنػػاح عػػأف أقػػدـ َمػ ْػف َن َ
()1
منصور ال شكري (ت370ىػ)( ،)4فأر وزتو النحو ة تعم أع اتيا ألد ف وتسعمائة وأحد عشر ع تاا.

()1

المنظومػػات النحو ػػة وأثرىػػا فػ تعمػ ـ النحػػو :حسػػاف ععػػد اهلل الغن مػػاف ،أسػػتاذ النحػػو والصػػرؼ المسػػاعد فػ كم ػػة

()2

الدصوؿ الخمسوف :ل ح ى عف ععد المعط المغرع (ت 628ىػ) ،ت :محمود الطناح  ،مطععة العاع  ،القاىرة،

المعمم ف ،الر اض ،ص .18

د.ط1972،ـ ،ص .29

()3
()4

نظر لآل ار المختمدة حوؿ نسعة المنظومة النحو ة لمخم ؿ :المنظومات النحو ة وأثرىا ف تعم ـ النحو :ص .19
نظر الدصوؿ الخمسوف :ص  /29نظر تر مة ال شكري :العمغة ف ت ار ـ أئمػة النحػو والمغػة :محمػد عقػوب

الد روزآعادي ( ت817ىػ )،ت :محمد المصري ،دار سػعد الػد ف ،دمشػؽ ،ط2000 ،1ـ ،ص / 85شػذرات الػذىب
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ومف الذ ف صندوا ف النظـ النحوي ععد ال شكري ،وسؼ عف محمػد عػف وسػؼ أعػو الدأػؿ

التػػوزري (ت513ىػػ) ،المعػػروؼ عػػاعف النحػػوي ،نػػاظـ القصػ دة المندر ػػة( ،)2ح ػػث لػػو قصػ دة نحو ػػة
رائ ة مف عحر الطو ؿ سماىا (ال وس د ة) ،وتقد ف ثماف وثبلث ف ع تا.

()3

ثػػـ صػػنؼ أعػػو محمػػد القاسػػـ عػػف عم ػ عػػف عثمػػاف الحر ػػري (ت516ى ػ) ،صػػاحب المقامػػات

األدع ػػة المشػػيورة ،أر وزت ػو الشػػي رة ف ػ النحػػو المسػػماة عػ ػ (ممحػػة اإلع ػراب) ( ،)4عمغػػت أع اتيػػا نحػػو
ثبلثمائػػة وخمسػػة وسػػعع ف ع ت ػا مػػف الر ػػز المشػػطور المػػزدوج ،والت ػ نحػػف عصػػدد تناوليػػا ف ػ ىػػذه
الد ارسػػة مػػف خػػبلؿ عقػػد موازنػػة ع ػ ف شػػرح ف ليػػذه المنظومػػة وىمػػا شػػرح الحر ػػري صػػاحب الممحػػة

وعد ععػض
والشرح اآلخر ىو شرح الداكي المسمى عػ (كشؼ النقاب عف مخدرات ممحة اإلعراب)ّ ،
الدارس ف ممحة اإلعػراب" :أولػى المنظومػات النحو ػة التعم م ػة عحػؽ وع ّػدوا الحر ػري أ أػ ا أوؿ عػالـ
تمكػػف مػػف توظ ػػؼ مقدرتػػو العمم ػػة والشػػعر ة ف ػ سػػع ؿ تسػػي ؿ النحػػو وتعم مػػو"( ،)5وس ػ تـ التوأ ػ

الحقا عف أىم ة ممحة اإلعراب وأسعاب روا يا خاصة ع ف المتعمم ف المعتدئ ف والمتقدم ف.
النظـ إلػى قمتػو فػ القػرف السػاعد الي ػري
واستمر النحاة عتأل ؼ المنظومات حتى وصؿ ّ
عمى أ دي اعف معط ،واعف الحا ب (ت646ىػ) ،واعف مالؾ (ت672ىػ) ،وعيذا ُ محػظ أنػو " لػـ تكػف

م د المنظومات عمى مستون واحد فػ القػوة والثعػات ،إذ و ػدنا ععػض المنظومػات أػع دا روا يػا

ومقتص ػ ار عمػػى زمػػف قص ػ ر ،وععأػػيا كع ػ ار روا يػػا  ،وانتشػػارىا ت ػػاوز قرون ػ ا أخػػرن فالمنظومػػات

المستقمة الت ال تػرتعط عكتػاب آخػر كث ػرة إال أنػو لػـ مػؽ منيػا ازدىػا ار وروا ػ ا كع ػ ار عػ ف طمعػة العمػـ

=ف أخعار مف ذىب :اعف العماد الحنعم الدمشق (ت1089ىػ) ،ت :محمػود األرنػاؤوط و ععػد القػادر األرنػاؤوط،
دار اعف كث ر ،ع روت – دمشؽ ،ط1989 ،1ـ،ج ،4ص .377

()1

ت ػػذكرة النح ػػاة :أع ػػو ح ػػاف األندلسػ ػ (ت745ىػ ػػ) ،ت :عد ػػؼ عع ػػد ال ػػرحمف ،مؤسس ػػة الرس ػػالة ،ع ػػروت ،ط،1

1986ـ،ص .670

()2

نظػػر تر مػػة اعػػف النحػػوي :ن ػػؿ االعتيػػاج عتطر ػػز الػػد عاج :أحمػػد التنعكت ػ (ت1036ى ػػ) ،عنا ػػة :ععػػد الحم ػػد

اليرامة ،دار الكاتب ،طراعمس ،ط2000 ،2ـ ،ص  / 622األعبلـ :خ ػر الػد ف الزركمػ (ت1396ىػػ) ،دار العمػـ،

ع روت ،ط2002 ،15ـ ،ج ،8ص .247
()3

نظر نسعتيا إل و ف الدرة المأ ة ف شػرح القصػ دة ال وسػد ة :عمػر الصػ داوي ،ت :خالػد سػماحة ،كم ػة المغػة

العرع ة ،المنوف ة ،ص .13

()4

نظر إنعاه الرواة عمى أنعاه النحػاة :عمػ

وسػؼ القدطػ (ت646ىػػ) ،ت :محمػد أعػو الدأػؿ إعػراى ـ ،دار الدكػر

العرع -مؤسسة الكتب الثقاف ة ،القاىرة – ع روت ،ط1986 ،1ـ ،ج ،3ص .23

()5

المنظومات النحو ة وأثرىا ف تعم ـ النحو :ص .24
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س ػوا الناشػػئ ف أو المتقػػدم ف إال اثنتػػاف :ممحػػة اإلع ػراب لمحر ػػري ،وألد ػػة اعػػف مالػػؾ"( ،)1وىػػذا عػػود
ألسعاب عمى و و العموـ فسعب عدـ انتشػار المنظومػات الصػغ رة والتػ ال تعمػ مػائت ع ػت أنيػا
ال تد عالغرض العمم المطمػوب كمنظومػة وسػؼ التػوزري ،وكػذلؾ المنظومػات الطو مػة ػدا التػ

تت اوز ألد ع ت لـ تمؽ روا ا ا وذلؾ ر د إلى أنيا تناف اليدؼ األساسػ لممنظومػات وىػو تق ػد
النحػػو وت سػ ر تعم مػػو مثػػؿ الكاف ػػة الشػػاف ة العػػف مالػػؾ ،وىنػػاؾ منظومػػات تعتمػػد عمػػى ة رىػػا كػػالت
ُنظـ ف يا كتاب منثور كمنظومة اإلسعردي

()2

(ت749ىػ) ،فيذا ُسقط االىتماـ عيا.

()3

وال ُع َّد مف اإلشارة إلى عدـ توقؼ يػود النحػاة عمػى نظػـ المنظومػات التعم م ػة ،عػؿ امت َّػدت
إلى شرح المنظومات وشػواىد شػروحيا ،وتػأل ؼ المختصػرات ،وىػذا ػؤدي إلػى تسػي ؿ حدػظ القواعػد
وسرعة است عاعيا.

ثانياً -التعريؼ بممحة اإلعراب وأىميتيا وشروحيا:
ىػ منظومػػة تعم م ػػة لمحر ػػري فػ النحػػو والصػػرؼ ،تقػػد فػ ثبلثمائػػة وخمسػػة وسػػعع ف ع تػا

وس ْػعحة اآلداب)( ،)4ح ػث عػدأت
مف الر ز المشطور المزدوج ،وقد أطمؽ عم يا اسـ ( ُممحة اإلعػراب ُ
ععاب الكبلـ وانتيت ععاب العنا .

الممحػػة
المم ػ م ػف األحاد ػػث وتعن ػ الكممػػة المم حػػة ،وق ػػؿُ :
الممحػػة ف ػ المغػػة ى ػ واحػػدة ُ
وُ
()5
روح عف الندس(،)6
الممحة ى مدرد ُممحات أي نكتة أو كممة ظر دة تُ ِّ
عالأـ تعن العركة  ،وأ ا
أا ُ
وترن العاحثة أف الحر ري أ اد ف تسم ة منظومتو ،وكأنيا ت مد ما ع ف الدائػدة العظ مػة ،والمتعػة،
أا.
والعركة أ ا

()1
()2

المنظومات النحو ة وأثرىا ف تعم ـ النحو :ص .85
نظػ ػ ػ ػػر تر متػ ػ ػ ػػو :شػ ػ ػ ػػذرات الػ ػ ػ ػػذىب :ج ،8ص  / 279طعقػ ػ ػ ػػات الش ػ ػ ػ ػافع ة الكعػ ػ ػ ػػرن :ععػ ػ ػ ػػد الوىػ ػ ػ ػػاب السػ ػ ػ ػػعك

(ت 771ىػ) ،ت :محمود الطناح وععد الدتاح الحمو ،دار إح ا الكتب ،القاىرة1964 ،ـ ،ج ،9ص .94

()3

نظر المنظومات النحو ة :ص ( 86عتصرؼ).

()5

نظر لساف العرب :ماؿ الد ف اعف منظػور المصػري (ت711ىػػ) ،دار صػادر ،ع ػروت ،ط 1414 ،3ى ػ ،ج،2

()4
وسنخة اآلداب أو ممحة اإلعراب ونسخة اآلداب ،نظر ف شرح ممحة اإلعراب :اعف
ق ؿ أ أا :ممحة اإلعراب ُ
الناظـ (ت686ىػ) ،ت :محمد الن ار ،امعة الخم ؿ2004 ،ـ ،ص .53

ص .604

()6

نظػػر مع ػػـ المغػػة العرع ػػة المعاصػرة :أحمػػد مختػػار عمػػر ،عػػالـ الكتػػب ،القػػاىرة ،ط2008 ،1ـ ،ج ،4مػػادة ممػ

ص.2118

9

ُبلحػظ عػػأف الحر ػػري عػػدأىا وختميػا عحمػػد اهلل تعػػالى والثنػػا عمػى نع ػػو وآلػػو أ معػ ف ،إذ فػ

مطمعيا قوؿ:
()1
ػػػد ِاي الطِػػػػو ِؿ َ ِ ِ
ِبحمػ ِ
ػػػػػف بعػ ِ
ِ

ػػػو ِؿ
ػػػػػو ِؿ
ػػػػػد اف ِْتتَػ ِ
شػػػػد ْيد َ
الحػ ْ
ْ
ػػػػػاح القَػ ْ
أَقُػػػػػػو ُؿ مػ ْ َ ْ
َْ
وى تعد مف أوائؿ المنظومات النحو ة الت وصمت إل نا عشكؿ مو ز متكامؿ ،ولعؿ سػعب
نظػػـ الحر ػػري كػػاف تمع ػػة لرةعػػة صػػد قو أعػػو الدػػت ىعػػة اهلل عػػف الدأػػؿ عػػف صػػاعد الكاتػػب  ،ونػػص

السػػعب حػػدثنا إ ػػاه اعػػف الصػػاعد عقولػػو" :كانػػت ع ن ػ وع نػػو مكاتعػػة قد مػػة ف ػ سػػنة خمػػس وتسػػع ف
وأرععمائػػة عنػػد اعتدائػػو حمػػؿ المقامػػات التػ أنشػػأ ،ولمػػا وقػػد اال تمػػاع عػػو ف ػ سػػنة أرعػػد وخمسػػمائة

ػر حدظػو المعتػػدئوف،
ععغػداد ،وسػماعيا منػو عػدة دفعػػات ،ار تػو وسػألتو أف ػنظـ فػ النحػو مختص اا
()2
ػائدا فػ
فشرع فػ نظػـ ىػذه األر ػوزة ،وأممػى عمػ ّ منيػا أعواعػا سػ رة ، "...ولعػؿ ىػذا الػنيج كػاف س ا

كتاعا إال عطمب مف صد ؽ كاعف معط الذي
تأل ؼ المنظومات ،فما أحد منيـ نظـ منظومة أو أَلّ َ
ؼ ا
أا.
ألّؼ منظومتو عطمب مف صد قو أ ا
وتت مػػى أىم تيػػا ف ػ أنيػػا مػػف مػػو زات عمػػـ النحػػو ،في ػ كتػػاب ػػامد ومختصػػر مناسػػب

معا ،وقد ت مػت ف يػا ع ارعػة الحر ػري ،ح ػث تتم ػز عاشػتماليا عمػى القأػا ا
لممعتدئ ف والمتخصص ف ا
النحو ػػة والص ػرف ة الميمػػة ،وعمػػى الكث ػػر مػػف الدوائػػد المقحمػػة مػػف خػػبلؿ اسػػتطراداتو ،ح ػػث قػػوؿ
الداكي " :ف نعغ لمناظر ف يا أف نظر إل يػا نظػر مػف ستحسػف الشػ

 ،ل نتدػد عػو حدظػا أو قػ ار ة

وتديما"( ،)3وتمحظ العاحثة أف الحر ري ا ف خاتمة الممحة عما ؤكد عمى معال تو لمنحو عطر قة

أمنيا عكث ر مف التو يػات الد ن ػة ،فختميػا
مستحدثة إأافة إلى ما تحو و مف أحكاـ نافعة ح ث ّ
عقولو:

()1
()2

اإلعػػػػػػػػر ِ
اب
ػػػػػػػد تَقَ ِ
ضػ ْ
َوقَػ ْ
ػػػػػػػت ُم ْم َحػػػػػػػػ ُة ْ َ

م ِ
اإلعػػػػػػػػػػػػػػػر ِ
اب
ود َعػػػػػػػػػػػػػػػ ًة َبػ
َ
ػػػػػػػػػػػػػػد ِائ َع ْ
َ
ُ

ستَ ْح ِسػ ِ
ػػػػػػف
ػػػػػػر إلَ ْي َيػػػػػػػا َن َ
الم ْ
ا ْنظُػ ْ
ظػ َ
ػػػػػػر ُ

وحسػ ِ
اح ِسػ ِ
ػػػػػػػػف
ػػػػػػػػف الظِػ ِ
وْ
ػػػػػػػػف بيػػػػػػػػػا َ

ػػػػػػػػال
واف
الخمَػ َ
سػػػػػػػػػ ِد َ
ْ
تجػػػػػػػػد عيبػػػػػػػػػاً فَ ُ

ػػػال
وعػ َ
فَ َجػػػػ ِؿ َمػ ْ
ػػػب َ
ػػػف ل فيػػػػو عيػ َ

()4

ممحة اإلعراب :القاسـ الحر ري (ت516ىػ) ،مطعوعات أسعد الحعاؿ وأوالده ،دة ،ص .2
نظر فػ مع ػـ األدعػا "إرشػاد األر ػب إلػى معرفػة األد ػب " :ػاقوت الحمػوي (ت 626ىػػ) ،ت :إحسػاف ععػاس،

دار الغرب اإلسبلم  ،ع روت ،ط1993 ،1ـ ،ج ،5ص .2212

()3

كشؼ النقاب عف مخدرات ممحة اإلعراب لمحر ري :ععد اهلل الداكي (ت 972ىػ) ،ت :ععد المقصود محمد ععد

المقصود ،مكتعة الثقافة الد ن ة ،القاىرة ،ط ،2006 ،1ص .598

()4

ممحة اإلعراب :ص .48
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ونظ ػ ار ألىم ػػة ممحػػة اإلع ػراب فقػػد كانػػت العدا ػػة المأ ػ ئة لكث ػػر مػػف العممػػا الػػذ ف ات ي ػوا

صوب نظـ قواعد العرع ة ف شكؿ منظومات ،خاصة ،ما ُس ِّم َ عاأللد ات ،فقػد كػاف الحر ػري لغو ػا
متمكنا عاراعا ،ولـ ُيممػو مؤرخػو النحػو عػالرةـ مػف شػيرتو األدع ػة التػ طغػت عمػى شػيرتو النحو ػة،
ا
السػ ما ف ػ الممحػػة ،فنػػرن الػػدكتور أحمػػد قاسػػـ صػػديا عقولػػو" :إف القػػارئ لممحػػة اإلع ػراب ل ػػد أف

ػػدة األسػػموب،

قػػدرة الحر ػػري األدع ػػة قػػد أعطتػػو ذوقا ػا فن ػا عنػػد ص ػ اةتو ليػػا ،في ػ سػػيمة الععػػارة،
متناسقة التراك ب ،عذعة األلداظ ،واأحة المعان  ،متداولة األمثمة ،ع نة الشواىد عبل تكمؼ وال تعق د
وال إلغاز".

()1

كمػػا أنيػػا القػػت روا ا ػا واسػ اػعا عػ ف المتعممػ ف ،ومػػا ثعػػت صػػحة ىػػذا القػػوؿ ىػػو مػػا حػػدثنا عػػو
الدكتور محمود الطناح  ،عأنو ف رحمتو إلى ال مف عاـ (1394ىػ) رأن الصع اف ف ال امد الكع ر
عصػػنعا درسػػوف ممحػػة اإلعػراب ( ،)2وىنػػاؾ أسػػعاب لػػرواج ممحػػة اإلعػراب دوف ة رىػػا والتػ ذكرىػػا
ةن مػػاف ف ػ كتاعػػو ،منيػػا :صػػغر ح ػػـ ممحػػة اإلع ػراب وسػػيولتيا عمػػى المعتػػدئ ف الىتمػػاـ الحر ػػري

عاألسػ ػػس النحو ػ ػػة العامػ ػػة مػ ػػد إىمالػ ػػو لػ ػػععض األع ػ ػواب الت ػ ػ ال حا ػ ػػة لممعتػ ػػدئ ف ف يػ ػػا مثػ ػػؿ عػ ػػاب

االختص ػػاص وع ػػاب الحكا ػػة وع ػػاب إعم ػػاؿ الص ػػدة المش ػػعية عاس ػػـ الداع ػػؿ  ،وخموى ػػا م ػػف الخبلف ػػات
النحو ػػة الت ػ تشػػتت م يػػود المعمػػـ وترىػػؽ المػػتعمـ ومػػف األحكػػاـ النحو ػػة المتعمقػػة عمي ػػات ععػػض

القعائؿ العرع ة مثػؿ إعمػاؿ إف وال والت عمػؿ لػ س ،وكمػا أف الطػاعد األدعػ

ال م ػؿ عنػد صػ اةتو

لممنظومة أسيـ ف ازدىارىا ،عاإلأافة إلى أنيا نظميا عمى عحر واحػد وخد ػؼ ىػذا

الحدظ وسر عة التداوؿ ع ف طمعة العمـ.

()3

عميػا سػيمة

وترن العاحثة أف ىذه العوامؿ أسيمت عشكؿ كع ػر فػ إعػراز ممحػة اإلعػراب مػف عػ ف الكث ػر

سػ ػوا المنظوم ػػات الس ػػاعقة عم ي ػػا أو المت ػػأخرة عني ػػا ،و ت م ػػى ذل ػػؾ فػ ػ م ارع ػػاة الحر ػػري لمس ػػتون

الدارس ػ ف ،الس ػ ما المعتػػدئ ف ،عصػػرؼ النظػػر عػػف التدص ػ بلت النحو ػػة المعقػػدة ،وص ػ اةة الععػػارات
عأسموب سيؿ محعب إلى الندوس ،عاإلأافة إلى اعتماده عمى عحر الر ػز الػذي ػؤدي إلػى سػيولة
حأورىا ف الذىف وسرعة ذ وعيا ع ف المتعمم ف.

()1

شػػرح ممحػػة اإلعػراب :القاسػػـ الحر ػػري (ت516ىػػ) ،ت :أحمػػد محمػػد قاسػػـ ،دار الكمػػـ الط ػب ،دمشػػؽ -ع ػػروت،

ط2002 ،1ـ ،ص.8

()2

نظر ف المغة واألدب "دراسات وعحوث" :محمود الطناح  ،دار الغرب اإلسػبلم  ،ع ػروت2002 ،ـ ،ج ،1ص
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()3

المنظومات النحو ة :ص ( 87-86عتصرؼ).
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شروح ممحة اإلعراب:
نظ ػ ار لمق مػػة العمم ػػة الت ػ تتسػػـ عيػػا ممحػػة اإلع ػراب ،اىػػتـ عيػػا العممػػا والعػػاحثوف عمػػى مػػر

العص ػػور ،فق ػػاموا عتناولي ػػا ش ػػرحا واختص ػػا ار واعرااعػ ػا ،ع ػػالرةـ م ػػف أني ػػا ل ػػـ تن ػػؿ حظي ػػا م ػػف االىتم ػػاـ
عمػت اآلفػاؽ سػوا
والدراسة حوال قرف ونصؼ ععد نظميا ولعؿ ىذا عود إلى شيرة مقاماتو التػ
ّ
قد اما أو حد ثاا ،عاإلأافة لكثرة عمما النحػو فػ ذلػؾ الوقػت فات يػت لػو األنظػار كونػو أد اعػا ولػ س
شروحا متعددة ،وأوؿ مف قاـ عشرحيا ىو الحر ػري
نحو ا ،لكف ععد ذلؾ َكثَُر ُش ّراحيا وشرحوا أع اتيا
ا
-صاحب الممحة ،-وأطمػؽ عم ػو اسػـ (شػرح ممحػة اإلعػراب) ،ح ػث قػاـ عإ أػاح مػا اشػتممت عم يػا

مف شواىد وتعم بلت داعم ا إ اىا عآ ارئػو النحو ػة الخاصػة ،فقػد كػاف أح َّ
ػؽ النػاس عػالتعم ؽ عم يػا فيػو

ػالـ عأسػ ػرارىا كاف ػػة ،وى ػػذا أدن إل ػػى انتد ػػاع المتعممػ ػ ف عص ػػورة أكع ػػر م ػػف ممح ػػة
ُ
الممػ ػ تـ عخدا اى ػػا ،والع ػ ُ
اإلعراب وشرحو ليا ،أما الشروح األخرن -عمى سع ؿ الذكر ال الحصر ، -فمنيا:
 .1شرح أعو الععاس أحمد عف المعارؾ الحوف (ت664ىػ).

 .2شرح عدر الد ف محمد عف محمد المعروؼ عاعف مالؾ الدمشق (ت686ىػ).

 .3شرح محمد عف حسف عف سعاع الصائ (ت720ىػ) ،وسماه (الممحة ف شرح الممحة).
 .4شرح أعو المحاسف ععد اهلل عف ععد الحؽ ،وفرغ مف شرحيا سنة (735ىػ).
 .5شرح سراج الد ف ععد المط ؼ اعف أع عكر (ت802ىػ).

 .6شرح شياب الد ف أحمد عف حس ف الرمم الشافع (ت 844ىػ).
 .7شرح ععد اهلل عف أحمد عف ع سى المرداوي المقدس الحنعم  ،وفرغ منو (847ىػ).
 .8شرح سر حا عف محمد عف سر حا المصري (ت888ىػ) ،وسماه (منحة اإلعراب).
 .9شرح بلؿ الد ف ععد الرحمف اعف أع عكر الس وط (ت911ىػ).

()1

()2

 .10شرح عم عف محمد عف عم القرش القمصادي (ت891ىػ).
 .11شرح ماؿ الد ف محمد عف عمر عحرؽ الحأرم (ت930ىػ) ،وسماه ع ػ (تحدػة األحعػاب
وطرفة األصحاب).
 .12شرح ععد اهلل عػف أحمػد الدػاكي (ت972ىػػ) ،والػذي سػماه ع ػ (كشػؼ النقػاب عػف مخػدرات
ممحة اإلعراب).
()1

كشػػؼ الظنػػوف :مصػػطدى ععػػد اهلل المعػػروؼ عحػػا

خم دػػة (ت1068ى ػػ) ،دار إح ػػا الت ػراث العرع ػ  ،ع ػػروت،

د.ط1941،ـ ،ج ،2ص .1817

()2

كشؼ الظنوف ،ج  ،2ص .1817
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 .13شرح ععد الممؾ عف دعس ف (ت1006ىػ) ،والذي سماه عػ (منحة الممؾ الوىاب).

 .14شرح لععد الحم د عف أحمد عف ح ى عف محمد عف عمرو عف المعاف (ت 1052ىػ).
 .15شرح لحس ف وال عف إعراى ـ األزىري (ت1306ىػ).

 .16شرح إسماع ؿ عف أحمد عف ععد القادر المحبلوي ،والذي سماه عػ (مدتاح األلعاب).
 .17شرح لمصطدى عف محمد عف محب الد ف.

()1

 .18شرح ألع الط ب ععد اهلل عف أحمد المعروؼ عاعف مخرمة ال من (ت903ىػ).
 .19شرح لعم عف محمد المعروؼ عاعف مط ر ال مان (ت1041ىػ) ،وسماه عػ (كشػؼ النقػاب
ف شرح ممحة اإلعراب).

()2

وىناؾ مختصرات مف ممحة اإلعراب ،منيا:
 .1مختصػػر منظػػوـ لمحمػػد عػػف أحمػػد عػػف ػػاعر الي ػواري (ت780ى ػػ) ،و سػػمى عػ ػ (المنحػػة ف ػ
اختصار الممحة) ،و قد ف مائة وعشر أع ات.

()3

 .2مختصر العف الوك ؿ أحمد عف موسى ثـ شرحيا (ت791ىػ).
 .3مختصر لز ف الد ف عمر عف مظدر اعف الوردي (ت846ىػ).

()4

كما ُرن عأنو تناوليا مػدِ كع ِػر مػف العممػا عالشػرح واالختصػار فػ مختمػؼ األزمنػة ح ػث
ػار كع ػ اػرا ،فيػ منظومػػة نحو ػػة ميمػػة ػػد رة عالد ارسػػة كأسػػاس مػػف أساسػػات
وعػا وازدىػ اا
القػػت ع ػػنيـ ذ ا
عمـ النحو العرع  ،والس ما التعم م .

()1

تار ل األدب العرع  :كػارؿ عروكممػاف ،نقمػو إلػى العرع ػة :رمأػاف ععػد التػواب ،ار ػد التر مػة :د .سػع د عقػوب

عكر ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ط ،3ج  ،5ص .152
()2

إ أػػاح المكنػػوف فػ ػ ال ػػذ ؿ عمػػى كش ػػؼ الظنػػوف :إس ػػماع ؿ عاشػػا العغػػدادي (ت 1339ىػ ػػ) ،ت :محمػػد عالتقا ػػا

ورفعت الكم س  ،دار إح ا التراث العرع  ،ع روت ،ج ،2ص .552

()3
()4

تار ل األدب العرع  ،ج  ،5ص .154

كشؼ الظنوف ،ج  ،2ص .1871
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ثالثاً  -ترجمة أصحاب شروح الدراسة:

أول – الحريري:
مولده ونشأتو:

ىو أعو محمد القاسـ عف عم عف محمد عف عثماف الحر ري ()1العصري( ،)2وكاف مولده ععمػد
الم َشػػاف ،وذلػػؾ فػ حػػدود سػػنة (446ىػػ) ،وسػػكف العصػرة فػ محمػػة عنػ
قر ػػب مػػف العصػرة قػػاؿ لػػو َ
()4
حراـ( ،)3فيو عرع أص ؿ نتسب إلى رع عة الدرس.
ولػػو ولػػداف ىمػػا :الػػن ـ ععػػد اهلل ،وأ ػ ا اإلسػػبلـ عع ػػد اهلل -قاأ ػ العص ػرة  ،)5(-وكػػاف

ػذر ذم ام ػا ُمعتمػػى عنتػػؼ
الحر ػػري ةن ػػا ،لػػو ثمان ػػة عشػػر ألػػؼ نخمػػة( ،)6لكػػف عػػالرةـ مػػف ذلػػؾ كػػاف قػ اا
()8
لح تو( ،)7فقد كاف نتديا وىو ةاف ِؿ لدكرتو ف األدب.
وىو أحد أئمة أىؿ األدب والمغة ،فداؽ أىؿ زمانو عالذكا والدطنة والدصػاحة والعبلةػة ،ولػو

ػاىدا (كتػاب المقامػػات) التػ َّأعػر عيػا عمػى األوائػؿ وأع ػز األواخػػر.
تصػان ؼ تشػيد عدأػمو وكدػاه ش ا
تُػػوف الحر ػػري ف ػ السػػادس مػػف ر ػػب سػػنة (516ى ػػ) أي عػػاش مػػا قػػارب سػػعع ف سػػنة ،وعالعص ػرة

كانت وفاتو ف خبلفة المسترشد.

()9

شيوخو:

نيؿ الحر ري مف أكاعر عمما عصره الذ ف ُشيد ليـ عغ ازرة العمـ واإلمامة ف النحو واألدب
والدقو وة رىا مف العموـ ،ومف الذ ف تتممذ عمى أ د يـ ف األدب(:)10

()1
()2

نسعتو إلى عمؿ الحر ر أو ع عو  /نظر األعبلـ ،ج ،5ص .177
إشػػارة التع ػ ف وت ػ ار ـ النحػػاة والمغػػو ف :ععػػد العػػاق ال مػػان (ت743ى ػػ) ،ت :ععػػد الم ػػد د ػػاب ،مركػػز ف صػػؿ،

ط1986 ،1ـ ،ص.363

()3
()4
()5

مع ـ األدعا  ،ج  ،5ص .2202
األعبلـ ،ج ،5ص .177
شذرات الذىب ،ج  ،5ص .79

()6

الػواف عالوف ػػات :صػػبلح الػػد ف الصػػددي (ت764ىػػ) ،ت :أحمػػد األرنػػاؤوط وتزكػ مصػػطدى ،دار إح ػػا التػراث

()7

عغ ػػة الوعػػاة ف ػ طعقػػات المغػػو ف والنحػػاة :ػػبلؿ الػػد ف الس ػ وط (ت911ى ػػ) ،ت :محمػػد أعػػو الدأػػؿ إع ػراى ـ،

العرع  ،ع روت ،ط2000 ،1ـ ،ج  ،24ص .98

مطععة ع سى العاع الحمع  ،ط1965 ،1ـ ،ج  ،2ص.259

()8
()9

انعاه الرواة عمى أنعاه النحاة ،ج ،3ص .23
مع ـ األدعا  ،ج ،5ص .2202

()10

إشارة التع ف :ص .263
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 .1الدأؿ القصعان  :ىو أعو القاسـ الدأؿ عف محمد القصعان (ت444ىػػ) ،فإنػو مػف أع ػاف
الدأؿ واألدب.

()1

فأ ػػاؿ ع ػػف عمػ ػ ع ػػف ةال ػػب الم اش ػػع الق راونػ ػ
الم اش ػػع  :ى ػػو أع ػػو الحس ػػف عمػ ػ ع ػػف ّ
ُ .2
()2
(ت479ىػ).

وقد تدقو الحر ري عمى د عمم ف مف أعبلـ الدقو ف عصره ،وىما:

()3

 .1أعو نصر عف الصعاغ :ىو ععد الس د عف محمد عف ععد الواحد العغدادي الشافع  ،أحد أئمة
الدقو المشيور ف ،وتوف سنة (477ىػ).

()4

 .2أعػو إسػػحاؽ الشػ رازي :ىػػو مػاؿ الػػد ف إعػراى ـ عػػف عمػ عػػف وسػؼ الدَ ْ روزآعػػادي الشػػافع ،
وتوف سنة 476ىػ.

وف الحد ث سمد عمى:

()5

()6

 .1أعو تماـ محمد عف الحسف عف موسى المقري.
 .2أعو القاسـ عف الدأؿ العثمان األد ب.

 .3أعو القاسـ الحس ف عف أحمد عف الحس ف العاقِّبلن .

وق أر الحساب والدرائض عمى:

()7

 .1أعو الحكـ ال عري.

 .2أعو الدأؿ اليمذان .

تالمياه:

تتممذ عمى د الحر ري ماعة مف الوز ار واألم ار  ،ح ث قرؤوا عم و المقامات ،وىـ:

()8

 .1أعو الدأؿ عف ناصر.

 .2أعو عكر ععد اهلل عف محمد عف أحمد عف َّ
النقُور.
()1

نزىة األلعا ف طعقات األدعا  :أعو عركات األنعػاري (ت577ىػػ) ،ت :إعػراى ـ السػامرائ  ،مكتعػة المنػار ،األردف،

ط ،3ص .304

()2

عغ ة الوعاة ،ج ،2ص .183

()4

شذرات الذىب ،ج ،5ص .332

()3

()5
()6
()7
()8

المصدر الساعؽ :ص .263

المصدر الساعؽ ،ج  ،5ص .323
طعقات الشافع ة الكعرن ،ج ،7ص .266
الواف عالوف ات ،ج  ،24ص.98

طعقات الشافع ة الكعرن ،ج ،7ص .267
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 .3الوز ر عم عف ِطراد.

 .4أعو المعمر المعارؾ عف أحمد األز .
 .5أعو الععاس الماندائ .

 .6عركات عف إعراى ـ الخشوع .

آثاره العممية:

كما ُرن َّ
ػاثر ،وفق ػوِ ،وتػرؾ مصػندات عد ػدة
ب،
ولغوي ،ونح ٌّ
ٌّ
أف الحر ري أد ِ
ػاظـ ،ون ِ
ػوي ،ون ِ
يد لو عذلؾ ،منيا:
وق مة تَ ْش ُ

 .2المقامات:

ى خمسوف مقامة ،ح ػث ق ػؿ :إف أوؿ مقامػة أنشػأىا ىػ المقامػة الحرام ػة ثػـ أنشػأ العػاق

عنػػا عمػػى طمػػب الػػوز ر أنوشػػرواف( ،)1فمقاماتػػو كانػػت خ ػػر شػػاىد عمػػى فصػػاحتو وعبلةتػػو ،كمػػا قػػاؿ
عروكمماف :قد عم النثر الدن ذروتو ف مقاماتو.

()2

 .1الرسالة السينية والرسالة الشينية:
كؿ كممة ف الرسالة األولى تحوي س َنا ،وكؿ كممة ف الرسالة الثان ة تحوي ش انا.

()3

 .3الفرؽ بيف الضاد والظاء:
أا كاف لو قص دة عمى العحر الخد ؼ فػ
وىو مرتب عشكؿ أع دي كما قاؿ عروكمماف ،وأ ا
()4
الدرؽ ع ف الأاد والظا  ،وتتكوف مف ثمان ة عشر ع تاا.
 .4شعره:
ػر ،ة ػػر شػػعره ف ػ المقامػػات ،والمنظومػػة
ػعر كث ػ اا
ػاعر م ػ اػدا ،فق ػد نظػػـ شػ اا
كػػاف الحر ػػري شػ اا
النحو ة الت سػماىا عممحػة اإلعػراب ،وقػد كػاف لػو قصػ دة مػف العحػر الخد ػؼ فػ الدػرؽ عػ ف الأػاد
والظا كما تـ الذكر مسعقاا ،ولو ععض القصائد ف عرل ف.

()1
()2
()3
()4
()5

شذرات الذىب ،ج ،6ص .82
تار ل األدب العرع  ،ج ،5ص .144
المصدر الساعؽ ،ج ،5ص .150
المصدر الساعؽ ،ج ،5ص .151

تار ل األدب العرع  ،ج ،5ص .151
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()5

 .5درة الغواص في أوىاـ الخواص:
نقد الحر ري ف و األخطا المغو ة لممتعمم ف والت كانت شائعة ع ف أعنا عصػره ،ح ػث قػاؿ

ػدر ،فالكتػػاب ق ػ ـ
ػأوا وقػ اا
ف ػػو الدػػاكي " :وىػػو مػػف أحسػػف الكتػػب تأل دا ػا ،وأ مميػػا تصػػن داا ،وأعبلىػػا شػ ا
ومد د ،وندعو كث ر"(.)1
 .6ممحة اإلعراب وشرحيا:
وىػ أر ػػوزة تعم م ػػة كمػػا سػػعؽ ذكػره ،نظميػػا الحر ػري لممعتػػدئ ف عنػػا عمػػى طمػػب صػػد قو،

وعمغػػت أع اتيػػا  375ع تاػا ،وقػػد شػػرحيا الحر ػػري ذاتػػو ،وسػػم شػػرحو ع ػ (شػػرح ممحػػة اإلعػراب) ،كمػػا
شرحيا آخروف ُكثُر.
ثانيا -الفاكيي:
مولده ونشأتو:
ىػػو مػػاؿ الػػد ف ععػػد اهلل عػػف أحمػػد عػػف ععػػداهلل عػػف أحمػػد عػػف عم ػ الدػػاكي ( ،)2ولػػد عمكػػة

سػػنة(899ى ػػ) ،ح ػػث أقػػاـ ف ػ مصػػر مػػدة م ػف الػػزمف ،أ تم ػو أـ ولػػد حعش ػ ة ،وكػػاف مػػف كعػػار العممػػا

مشػػاراكا ف ػ م ػػد العمػػوـ ،شػػافع المػػذىب ف ػ الدقػػو ،وعاراع ػا ف ػ م ػػاؿ المغػػة والنحػػو ،ح ػػث ُكتع ػو
وأ وعتػػو تػػدؿ عمػػى فطنتػػو وة ػ ازرة عممػػو ،ومنيػػا كتػػاب (م ػػب ِّ
الن ػدا) -شػػرح عمػػى قطػػر النػػدن العػػف
ىشاـ ،-الذي صندو سنة (916ىػ) وىو ععمر ثمان عشرة سنة ،وكاف ىذا الكتاب ةا ة ف الحسف

وحك أنو حأر ف ال امد األزىر عمصر وقارئ قػ أر (شػرح القطػر) عمػى ععػض المشػا ل،
والدقةُ ،
فأُشػػكؿ عمػ يـ ععػػض الععػػارات ف ػػو ،فحمّيػػا ليػػـ ،وذكػػر أنػػو ىػػو الشػػارح فمػػـ صػػدقوه حتػػى أقػػاـ العّنػػة
عمى ذلؾ ،و َش ِي َد لو مف كاف ىناؾ مف أىؿ مكة عذلؾ.

وفاؽ أقرانو ف عمـ النحو حتى ق ؿ عنو :س عو و عصره ،ح ث لـ كف لػو نظ ػر فػ زمانػو
عاما.
ععمـ النحو .وتُوف عمكة سنة (972ىػ) عف عمر ناىز ثبلثة وسعع ف ا

()1
()2
()3

()3

كشؼ النقاب عف مخدرات ممحة اإلعراب :ص 60
األعبلـ ،ج  ،4ص .69
نظػػر النػػور السػػافر عػػف أخعػػار القػػرف العاشػػر :ععػػد القػػادر الع ػػدروس (ت1038ى ػػ) ،ت :أحمػػد حػػالو ومحمػػود

األرناؤوط وأكرـ العوش  ،دار صادر ،ع روت ،ط2001،1ـ ،ص .378
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شيوخو وتالمياه:
نشأ الداكي ف كنؼ عائمػة ليػا مكانتيػا العمم ػة ،فمػـ تَػذ ُكر كتػب التػ ار ـ عػف شػ وخو سػون
أنو أخذ عف والده الشياب أحمػد عػف عمػ (ت936ىػػ) ،وُولِػد عمكػة ونشػأ عيػا ،وحدػظ القػرآف وأرععػ ف

النووي ،واإلرشاد العف المقري ،وألد ة اعف مالؾ.

()1

فقػػد كػػاف مػػف خ ػرة عممػػا عص ػره ممػػف شػػيد ليػػـ عالدطنػػة والػػذكا والحػػذؽ ،لػػذا كػػاف المعمػػـ

الوح د العنو والش ل األوحد ،ح ث نيؿ مف ف ض عممو الوافر ،أما تبلم ذ ععد اهلل الداكي فمـ تذكر
كتب الت ار ـ عنيـ ش ائا.
آثاره:
مصنداتو عدة ،ح ث تدلؿ عمى سعة ثقافتو وة ازرة عممو الس ما عالنحو العرع  ،ومنيا:

()2

 .2كتاب مجيب الندا إلى شرح قطر الندى:

وعػ ّؿ الصػػدن العػػف ىشػػاـ األنصػػاري (ت761ىػػ)( ،)3وُعػ ّػد مػػف
وىػػو شػػرح عمػػى قطػػر النػػدن َ
أعزر وأشير الشروح لكتاب قطر الندن.
 .1كتاب حدود النحو وشرحيا:

أ َّـ إل ػو و عمػ
وىو كتاب مد ف و الداكي الحدود المختارة المستعممة ف عمـ النحو ،وما ُ
عددىا  137حدا.

 .3شرح اآلجرومية:

واآل روم ة -كما ىو معروؼ  -ألع ععد اهلل محمد الصنيا

 .4كتاب الفواكو الجنية عمى متممة اآلجرومية:

(ت723ىػ)(.)4

وىو شرح ألدو الداكي عمى متممة اآل روم ة لمحطاب ،ح ث أ اد ف و الداكي كؿ اإل ادة.

 .5كتاب كشؼ النقاب عف مخدرات ممحة اإلعراب:

وى ػػو كت ػػاب ألد ػػو الد ػػاكي لش ػػرح منظوم ػػة الحر ػػري المس ػػماة عممح ػػة اإلعػ ػراب ،والػ ػذي سػ ػ تـ

الموازنة ع نو وع ف شرح الحر ري ف ىذه الدراسة.

()1
()2

نظر تر متو ف  :النور السافر ص  / 268شذرات الذىب :ج ،10ص .300
نظر النور السافر :ص  / 378مع ـ المؤلد ف :عمر رأا كحالة(ت1408ىػ) ،مؤسسة الرسالة ،ع روت ،ط،1

1993ـ ،ج ،2ص  / 226األعبلـ ،ج ،4ص .69

()3
()4

نظر تر متو :شذرات الذىب ،ج  ،8ص .329

نظر تر متو :المصدر الساعؽ ،ج ،8ص .112
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انفصم األول

َ ْ
انشارحين من
املىازنة بني مىقف
ِ
األصىل اننحىية

 المبحث األوؿ -الشواىد القرآنية.
 المبحث الثاني -شواىد الحديث النبوي.
 المبحث الثالث -الشواىد الشعرية.
 المبحث الرابع -شواىد العرب النثرية.
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توطئة:
تر د العاحثة إعطا لمحة مػو زة سػر عة عػف موقػؼ الشػارح ف مػف األصػوؿ النحو ػة ،وذلػؾ
قعؿ تخص ص الحد ث عف الشواىد النحو ة عمختمؼ أنواعيا عند كبل الشارح ف ،والت عدورىا تمثؿ
القسـ السػماع واألصػؿ األوؿ مػف األصػوؿ النحو ػة التػ

سػتند إل يػا النحو ػوف السػتنعاط قواعػدىـ

وأحكاميـ النحو ة.
واألصػػوؿ النحو ػػة كمػػا عرفيػػا الس ػ وط (ت911ى ػػ) ،ى ػ " :عمػػـ عحػػث عػػف أدلػػة النحػػو
()1
اإل مال ة مف ح ث أدلتو ،وك د ة االستدالؿ عيا ،وحاؿ الم ِ
ستدؿ".
ُ
واختمؼ عمما أصوؿ النحو فػ أدلػة النحػو اإل مال ػة ،فػاعف نػ (ت392ى ػ) ع ّػدىا ثبلثػة
أصوؿ وىػ السػماع والق ػاس واإل مػاع ،واعػف األنعػاري (ت328ى ػ) عنػده ثبلثػة أ أػا وىػ السػماع
والق ػػاس واستصػػحاب الحػػاؿ ،أمػػا الس ػ وط ف مػػد ع ػ ف قول يمػػا فعػ ّػدىا أرععػػة أصػػوؿ وى ػ السػػماع
()2
والق اس واإل ماع واستصحاب الحاؿ.
لػػذلؾ تر ػػد العاحثػػة الوقػػوؼ سػػر اعا عمػػى موقػػؼ الشػػارح ف مػػف ىػػذه األصػػوؿ النحو ػػة ،كمػػا
تأ ؼ إل يا موقديما مف نظر ة العامؿ الت تع تد مف األسس الميمة الت قوـ عم يا النحو العرع .
أولً -موقؼ الشارحيف مف السماع
أساسػا لقواعػده مػف خػبلؿ االستشػياد الواسػد عاألدلػة القرآن ػة والشػعر ة،
 .1الحريري :اعتمػد السػماع
ا
ف ػ ح ػ ف استشػػيد عػػأقواؿ العػػرب عصػػورة أقػػؿ مػػف الق ػرآف والشػػعر ،وكػػذلؾ الععػػارات الت ػ تؤ ػػد
اعتداده عالسماع ال نممحيا إال ف مواطف قم مة متدرقة ،منيا:
 قولػػو فػ عػػاب (ال مػػد الصػػح )" :وكػػؿ صػػدة لمػػذكر ال عقػػؿ ت مػػد أ أػػا عػػاأللؼ والتػػا ،
كقولؾ :عاؿ راس ات ،وس وؼ مرىدات ،وأسود أار ات .وقد ا عف العرب مد أسػما

ػماعا وال ُقػػاس عم ػػو ،كقػػوليـ ف ػ
مػػذكرة مػػف أ نػػاس مػػا ال عقػػؿ ،وذلػػؾ ممػػا ؤخػػذ سػ ا
()3
حماـ ،وا واف  :...مقامات وحمامات وا وانات".
(مقاـّ ،
()1

مػػد

االقتراح ف عمـ أصوؿ النحو :بلؿ الد ف الس وط (ت911ىػػ) ،قػرأه وعمػؽ عم ػو :محمػود سػم ماف ػاقوت ،دار

المعرفة ال امع ة ،اإلسكندر ة 2006 ،ـ ،ص .13

()2

نظر المصدر الساعؽ :ص ،14واستصػحاب الحػاؿ :ىػو أف إعقػا حػاؿ المدػظ عمػى مػا سػتحقو فػ األصػؿ عنػد

عدـ دل ؿ النقؿ عف األصؿ .نظر االقتراح :ص .374

()3

نظػػر شػػرح ممحػػة اإلع ػراب :القاسػػـ عػػف عم ػ الحر ػػري(ت516ىػػ) ،تحق ػػؽ :د .فػػائز فػػارس ،دار األمػػؿ ،األردف،

ط1991 ،1ـ ،ص.51
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 وقولو ف عاب (ال مد الصح )" :وقد ا ف كبلـ العرب مػوع ال آحػاد ليػا مػف لدظيػا،
تدرق ػوا ععاد ػػد ،وة ػػر ذلػػؾ ممػػا أُخػػذ عالسػػماع وشػ َّػذ عػػف
نحػػو :محاسػػف ومػػذاك ر ،وكقػػوليـّ :
أصػ ػػوؿ الق ػ ػػاس"( ،)1عاإلأػ ػػافة إلػ ػػى ة رىػ ػػا مػ ػػف األمثمػ ػػة والت ػ ػ ال ػ ػػنص عيػ ػػا عمػ ػػى لدظػ ػػة
(السماع) ،عؿ كاف قوؿ :ما ا عف العرب مف ألداظ شاذة ال قاس عم يا.

()2

 .2الفاكيي :أكثََر مف االستشياد عاألدلة القرآن ة والشعر ة والنثر ػة ،وع ّػد السػماع ىػو األصػؿ األوؿ
اىتمامػا واسػ اػعا ،ورصػػدت العاحثػػة الكث ػػر مػػف األدلػػة التػ تؤكػػد
مػػف األصػػوؿ النحو ػػة ،فػػاىتـ عػػو
ا
ذلؾ ،منيا:

 قولػػو ف ػ عػػاب (األسػػما السػػتة المعتمػػة) عػػف (ىػػف)" :وأنكػػر ععأػػيـ إع ارعػػو عػػالحروؼ فعػ َّػد
األسما خمسة ،وىو مح وج عالسماع".

()3

 قولػػو ف ػ عػػاب (المصػػدر)" :ول ػػـ ػػذكر مػػف ال ػوازـ أ ػػاف لقم ػػة ال ػػزـ عيػػا ،وكث ػرة ورودى ػػا
اسػػتدياما ،وال ك دمػػا لعػػدـ السػػماع عػػذلؾ"( ،)4وىن ػػاؾ ة رىػػا الكث ػػر مػػف األمثمػػة الت ػ تع ػػرز

اعتداده الواأ عالسماع ،والقم ؿ ُغن عف الكث ر.

()5

ثانياً -موقؼ الشارحيف مف القياس
 .1الحريري :اىتـ عالق اس كأصؿ ف إثعات القاعدة واقرارىا ف حاؿ عدـ و ود الشػاىد السػماع ،
فكاف ق س القم ؿ عمى الكث ر وتمسؾ عيذا األصؿ ،وكث اار ما ستعمؿ ألداظ ( ِقػ ْس عم ػو ،وعمػى
ذلؾ ِق ْس ،وعمى ىذا تعمؿ ف ما ري م راه) ،وعمى سع ؿ المثاؿ:
ألف
(أف) ،فتقػػوؿ :ئتػػؾ أف تعط نػ
 قولػػو فػ عػػاب (المدعػػوؿ لػػو) " :و ػػوز حػػذؼ الػػبلـ مػػف ْ
ّ
(أف) والدعؿ الذي م يا تقعاف موقد المصدر ،ف كوف تقد ر الكبلـ :ئتؾ لئلعطػا  ،وعمػى ىػذا
ْ
قس"( ،)6إلى ة ر ذلؾ مف الععارات الق اس ة الت ترددت ف شرحو.

()1

نظر المصدر الساعؽ :ص .58

()3

نظر كشؼ النقاب :ص .318

()2

()4
()5
()6
()7

()7

نظر المصدر الساعؽ:ص .206 ،182 ،176 ،155 ،86 ،44 ،34
نظر المصدر الساعؽ:ص.585
نظر المصدر الساعؽ :ص .585 ،469 ،466 ،439 ،395 ،393 ،370 ،367 ،301
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .106

نظر المصدر الساعؽ :ص .258 ،243 ،225 ،164 ،117 ،108،106 ،102 ،95 ،51 ،42 ،21
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 .2الفػػاكيي :سػػار الدػػاكي عمػػى نيػػج الحر ػػري فػ اىتمامػػو عالق ػػاس ،وزخػػر شػػرحو عػػالكث ر مػػف األدلػػة
الت تؤ د اعتداده عو كأصؿ مف أصوؿ النحو ف حاؿ عدـ توفر الح ج السماع ة ،مف ذلؾ:
 قولػػو فػ عػػاب (ال مػػد عػػألؼ وتػػا مز ػػدت ف)" :وحكمػػو أف ُرفػػد عالأػػمة كمدػػرده ،و نصػػب و ػػر
اس ػا عمػػى أصػػمو وىػػو مػػد المػػذكر السػػالـ"( ،)1وة ػره مػػف
عالكسػػر حمػػبل لمنصػػب عمػػى ال ػػر ق ا
األمثمة الت تؤكد اعتماده عمى الق اس كأصؿ نحوي ععد السماع.

()2

ثالثاً -موقؼ الشارحيف مف اإلجماع
كاد خمو شرحو مف الععارات الت تدلؿ عمى إ ماع النحاة ،واتداقيـ عمػى حكػـ نحػوي،
 .2الحريريُ :
وقػػد رصػػدتيا العاحثػػة ف ػ أرععػػة مواأػػد ،والععػػارات الت ػ اسػػتعمميا ى ػ  :لػػـ ختمػػؼ العػػرب ،ق ػواال
احدا عمى سع ؿ المثاؿ:
احدا ،اتدؽ المذىعاف ،ف قوؿ ال ميور ،ونذكر منيا
موأعا و ا
و ا
ا

 قولػو فػ عػاب (العنػا )" :فاألسػما  ،كقولػؾ :أمػس ،وىػو معنػ عمػى الكسػر فػ قػوؿ ال ميػػور إال
()3
عرؼ فُ َّ
نكر".
أف ُصغر أو ُأاؼ فُعرب أو ُ َّ
 .2الفػػاكيي :عمػػا أنػػو كػػاف ميتم ػا عالمسػػائؿ الخبلف ػػة عنػػد النحػػاة ،تػػرددت ف ػ ثنا ػػا شػػرحو العد ػػد مػػف
الععارات الت تؤكد اىتمامو عيذا األصؿ النحوي ،ومف ذلؾ:
 قولو ف عاب (المعتدأ والخعر)" :وحكميما أنيما مرفوعاف عاتداؽ".

()4

 قولو ف عاب (االستثنا )" :وموأػد مػا وصػمتيا نصػب عػبل خػبلؼ"( ،)5أي األلدػاظ التػ
عيا وى ماعدا وما خبل ،ونكتد عيذ ف المثال ف لعدـ اتساع الم اؿ.

()6

سػتثنى

ابعا -موقؼ الشارحيف مف استصحاب الحاؿ
رً
 .1الحريري :استصحاب الحاؿ مف أأعؼ األدلة عند النحو ف ألنو ال

وز التمسؾ عو ف حاؿ

ػص ف ػ ثنا ػػا شػػرحو ؤكػػد اعتمػػاده عم ػػو إال ف ػ ععػػض المسػػائؿ
و ػػود دل ػػؿ ،وال كػػاد ُ مم ػ نػ ِ
فمثبل:
المنثورة الت ُكنى عيا عف ىذا األصؿ النحوي ،ا
()1
()2
()3
()4
()5
()6

كشؼ النقاب :ص ( 334عتصرؼ).
نظر المصدر الساعؽ :ص .567 ،552 ،478 ،469 ،461 ،356 ،355 ،333 ،329 ،325 ،303
نظر شرح ممحة اإلعراب ص  / 48و نظر أ أا :ص .253 ،162 ،63
نظر كشؼ النقاب :ص .357
نظر المصدر الساعؽ :ص .433

نظر المصدر الساعؽ :ص .596،583 ،564،558،535،466 ،428،391 ،390 ،350،301،279
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 قػوؿ فػ عػاب (قسػمة األفعػاؿ)" :واألصػػؿ فػ األفعػاؿ أف تكػوف َم ْعن ػة ،ألنيػا أدوات تو ػػب
اإلع ػ ػ ػراب ول ػ ػ ػ س سػ ػ ػػع ؿ األدوات أف تُعػ ػ ػػرب ،وكػ ػ ػػذلؾ حك ػ ػ ػـ الحػ ػ ػػروؼ ألنيػ ػ ػػا امػ ػ ػػدة ال
()1
تتصرؼ".
 قولو ف عاب (الأػرورة الشػعر ة)" :األصػؿ فػ األسػما الصػرؼ ،وانمػا تػرؾ صػرؼ شػ
منيا لسعب و د ف و"( ،)2وىناؾ ة رىا مف األمثمة الت ندرت ف كتاعو.

()3

 .2الفاكيي :اعتمد الداكي عمى استصحاب الحػاؿ فػ مسػائؿ شػرحو ،وتعػّف مػف خبلليػا اىتمامػو
نص عمدظيا نصا ،ومف تمؾ المواطف:
عاستصحاب الحاؿ عشكؿ أكعر مف الحر ري ألنو كاف َ ت
 قولو ف عاب (إف وأخواتيا)" :إذا اتصمت ما الحرف ة الزائدة عيذه األحرؼ كدّتيا عف العمؿ،
()4
استصحاعا لؤلصؿ وىو األر ".
و ستثنى منيا ل ت ،ف وز ف يا اإلعماؿ
ا
حرفػػا أف ُعنػػى
 قػػوؿ ف ػ عػػاب (المعن ػػات)" :واألصػػؿ ف ػ كػػؿ معن ػ  ،اسػ اػما كػػاف أو فعػ اػبل أو ا
ألف األصؿ عدـ الحركة فو ب استصحاب ما لـ منػد مػاند"(،)5
عمى السكوف ألنو ّ
أخؼ و ّ
وة رىا مف المسائؿ الت استدؿ ف يا عيذا األصؿ.

()6

خامسا -موقؼ الشارحيف مف التعميؿ النحوي
ً
 .1الحريػػري :اىػػتـ الحر ػػري عػػالتعم بلت النحو ػػة ،فكػػاف ال قتصػػر عمػػى ذكػػر األحكػػاـ والقواعػػد ع ػؿ
كاف دعميا عاألدلػة المنطق ػة ل ثعػت صػحة مػا توصػؿ إل ػو ،وقػوة آ ارئػو ،فكػاف أح اانػا ُػورد العمػة
عف طر ؽ السؤاؿ وال واب ،ومف ذلؾ:
 قولو ف عاب (ال مد الصػح ) " :فػإف ق ػؿ :فمِػ َـ تثعػت نػوف التثن ػة ونػوف ال مػد مػد األلػؼ
والبلـ ولـ تثعتا فػ المأػاؼ ،والتنػو ف ال ثعػت مػد واحػد منيػا؟ فػال واب عنػو أف اإلأػافة
ز ادة ألحقت عآخر االسـ كنوف التثن ة وال مد ،فاستثقؿ أف ُوالى ع ف ز ػادت ف ،ولػ س كػذلؾ
األلؼ والبلـ ألنيما تمحقاف االسـ مف أولو ،والنوف تمحقو مػف آخػره ،فممػا افترقػت الز ادتػاف،

()1
()2
()3
()4
()5
()6

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .26
نظر المصدر الساعؽ :ص .207
نظر المصدر الساعؽ :ص .251،242،248،208،195،137 ،98 ،39،29 ،26
كشؼ النقاب :ص ( 460عتصرؼ).
المصدر الساعؽ :ص .588

نظر المصدر الساعؽ :ص .592،591،578،575،549 ،375،303
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سيؿ أف مد ما ع نيما"( ،)1وأح اانا أخرن ُص ِّػرح عمدػظ العمػة فػ ععػارة شػرحو ،ون ػده فػ
ععػض المػرات ال ُص ِّػرح عيػػا عػؿ ُديَػـ مػػف خػبلؿ السػ اؽ أنػو ُعمػػؿ لحكمػو النحػوي ،واألمثمػػة

ف ىذه الو وه كث رة ف الكتاب.

()2

 .2الفػػاكييُ :عنِ ػ َ ف ػ شػػرحو عػػالتعم بلت المنطق ػػة ف ػ الكث ػػر مػػف األحكػػاـ لكػػف عشػػكؿ أكعػػر مػػف
الحر ػػري ،وىػ ػ فػ ػ وىرى ػػا تعمػ ػ بلت فمس ػػد ة فػ ػ عع ػػض األح ػػاف ،وى ػػذا واأػ ػ فػ ػ المس ػػائؿ
النحو ة الت ُعمؿ ليا ،ومف تمؾ المسائؿ عمى سع ؿ المثاؿ:

 قولػػو فػ عػػاب (المدعػػوؿ عػػو)" :وحكمػو النصػػب كمػػا أف حكػػـ الداعػػؿ الرفػػد ،وسػػعب ذلػػؾ أف
احدا عخبلؼ المدعوؿ ،والرفد أثقؿ والدت أخؼ ،فأعطوا األقػؿ األثقػؿ،
الداعؿ ال كوف إال و ا

واألخؼ األكثر ،ل كوف ثقؿ الرفد موازانا لقمة الداعؿ ،وخدة الدتحة موازنة لكثرة المدعوؿ"(،)3
()4
وىناؾ ة رىا مف العمؿ الت وردت ف كتاعو.

 ف عاب (أ از الكمـ) ن ده ا ععمة فمسد ة عف طر ؽ أسموب االفتراض الذي عػرز عنػده،
قسـ الكبلـ إلى ة ر أقسامو ألف ىػذه الثبلثػة أقسػاـ لمكممػة ال
ف قوؿ" :وقد ُقاؿ :إف الناظـ ّ
لمكػػبلـ ألف عبلمػػة صػػحة القسػػمة ػواز إطػػبلؽ اسػػـ المقسػػوـ عمػػى كػػؿ واحػػد مػػف األقسػػاـ.
وُ اب :عأف ىذا تقس ـ الكؿ إلى أ زائو ،وانما مزـ صدؽ اسـ المقسػوـ عمػى كػؿ واحػد مػف
()5
أقسامو ف تقس ـ الكم إلى ز ئاتو ،والناظـ لـ قصد ذلؾ ".
سادسا -موقؼ الشارحيف مف العامؿ النحوي
ً
 .1الحريػػري :اىػػتـ عالعامػػؿ النحػػوي ف ػ الم ػواطف الت ػ تسػػتمزـ ذلػػؾ ،فن ػراه ػػذكر العامػػؿ ف ػ أثنػػا
شرحو عشكؿ م مؿ عبل تداص ؿ وتعق دات نحو ة ،ومف ىذه المواطف:
 قول ػػو فػ ػ ع ػػاب (ظنن ػػت وأخواتي ػػا)" :أفع ػػاؿ الش ػػؾ وال قػ ػ ف تتع ػػدن إل ػػى مدع ػػول ف فتنص ػػعيما
م اعا".

()1
()2

()6

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .49

نظ ػ ػػر المص ػ ػػدر الس ػ ػػاعؽ :ص ،153 ،100 ،94 ،84 ،49 ،50 ،44 ،34 ،33 ،31 ،30 ،25 ،24 ،16

.250 ،164

()3
()4
()5
()6

كشؼ النقاب :ص .378
نظر المصدر الساعؽ :ص .593 ،591 ،442 ،421 ،389 ،324 ،321 ،304
المصدر الساعؽ :ص .280

شرح ممحة اإلعراب :ص .96
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 قولو ف عاب (كاف وأخواتيا)" :إنيػا تػدخؿ عمػى المعتػدأ وخعػره فترفػد المعتػدأ تشػع يا عالداعػؿ
و ص ر اسميا ،وتنصب الخعر تشع يا عالمدعوؿ و ص ر خعرىا".

وىناؾ الكث ر مف األمثمة الت رصدتيا العاحثة ف شرحو.

()1

()2

اسعا ،حتى أنو ػذكر أقػواؿ النحػاة المتعػددة فػ العوامػؿ ،وكػاف
 .2الفاكيي :اىتـ عالعامؿ
اىتماما و ا
ا
ختار قوؿ العصر ف عمى األةمب ،ومف ذلؾ ما م :
 قولػػو ف ػ عػػاب (المعتػػدأ والخعػػر) " :وانمػػا اختمد ػوا ف ػ رافعيمػػا عمػػى أق ػواؿ أصػػحيا عنػػد اعػػف
ونسب لس عو و أف المعتدأ مرفوع عاالعتدا  ،وىو عمؾ االسـ أواال لتُخعر عنو ،والخعػر
مالؾُ ،
مرفوع عالمعتدأ ،فعامؿ األوؿ معنوي والثان لدظ "( ،)3وة رىا مف األمثمة الت تؤكد مني و
العصري الخت اره مذىعيـ ف العوامؿ.

()4

ض مف ف ض ،وتع ف لمعاحثة أف اىتماـ كبل الشارح ف ال ق تؿ عف اآلخر
وما ُذكر أعبله ة ِ
عاألص ػػوؿ النحو ػػة كأدل ػػة إلقػ ػرار القواع ػػد النحو ػػة وتوأػ ػ حيا وتدسػ ػ رىا ،لك ػػف اىتماميم ػػا عاألص ػػؿ
السػػماع ىػػو العػػارز إذا ُوزف عسػػائر األصػػوؿ ،فمػػذلؾ آثػػرت العاحثػػة إف ػراد ىػػذا الدصػػؿ لمحػػد ث عػػف
الشارح ف منيا.
المصادر السماع ة لع اف موقؼ
َ

الع ػالِـ
ػػب تعر ػػؼ (الشػػاىد) لغ ػةا :ىػػو َ

ػارح ف مػػف الشػواىد النحو ػػة،
وقعػػؿ ع ػػاف موقػػؼ الشػ َ
اصطبلحا :ىو ما ُ ْذ َك ُر إلثعات قاعػدة كم ػة مػف كتػاب أو سػنة أو
الذي ع ف ما َعمِ َمو أو الدل ؿ( ،)5و
ا
مف كبلـ عرع فص .

()6

( )1شرح ممحة اإلعراب ::ص .146
()2

نظػ ػ ػػر المصػ ػ ػػدر السػ ػ ػػاعؽ :ص ،142 ،141،125،123،111،109،105 ،107 ،96 ،92 ،90 ،82 ،75

.227،153 ،146

()3
()4

نظر كشؼ النقاب :ص .357

نظر المصدر الساعؽ :ص ،426 ،407 ،418 ،412 ،409 ،399،396 ،379 ،367،363 ،357 ،349

.562،556،508،463،453 ،450

()5

نظر لساف العرب :اعف منظور ،مادة " شيد " ،ج ،3ص  / 239المع ـ الوس ط :م مد المغة العرع ػة عالقػاىرة،

أخر و إعراى ـ مصطدى وآخر ف ،دار الدعوة ،ترك ا ،د.ت ،ج ،1ص .497

()6

شرح التصر عمى التوأ

أو التصر عمأموف التوأ

ف النحػو :خالػد األزىػري (ت905ىػػ) ،ت :محمػد

عاسؿ ع وف السود ،دار الكتب العمم ة ،ع روت ،ط2000 ،1ـ ،ج ،1ص.14
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وىنػػاؾ ت ػراعط واأ ػ ع ػ ف المعنػػى المغػػوي واالصػػطبلح  ،فالشػػاىد النحػػوي ىػػو الػػدل ؿ الػػذي

اعتمد عم و النحاة ف عنا القواعد المغو ة الت أخذوىا مف مصادرىا سوا مف القرآف أو كبلـ النع
أو كبلـ العرب مف نظـ أو نثر.
و قوؿ اعف ن ف أىم ة الشاىد" :إذا قاـ الشاىد والدل ؿ ،وأ المنيج والسع ؿ".

()1

ولمشواىد وظ دتاف أساس تاف ،ىما:
 .1إثعات واقد المغة ف مستو اتيا :لؤلصوات ،والصرؼ ،والنحو ،والداللة.
 .2أنيا مأخذ أواعط المغة وحدودىا ،وسنف أىؿ السم قة ف يا.

()2

ػارح ف ف ػ مصػػادرىـ النحو ػػة ،فن ػػدىما استشػػيدا عػػالقرآف الكػػر ـ واألحاد ػػث
ونػ ّػوع كػػبل الشػ َ
النعو ة وكبلـ العرب المنظوـ والمنثور ،مد تعػا ف موقديمػا فػ ععػض المصػادر ،وىػذا مػا س وأػحو
العحث ف ما م .

()1

الخصػػائص :عثمػػاف عػػف ن ػ (ت392ى ػػ) :محمػػد عم ػ الن ػػار ،دار الكتػػب المصػػر ة ،القػػاىرة ،ط1952 ،2ـ،

ج ،1ص .12

()2

نظر االحت اج عالشعر ف المغة :د .محمد عؿ ،دار الدكر العرع  ،القاىرة1986 ،ـ ،ص .47
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المبحث األوؿ -الشواىد القرآنية

حتػػؿ كػػبلـ اهلل تعػػالى المرتعػػة األولػػى مػػف ح ػػث الدصػػاحة والعبلةػػة والع ػػاف ،فػػأ مد العممػػا
عمػػى أف الق ػرآف الكػػر ـ ىػػو المصػػدر األساس ػ ف ػ تقع ػػد المغػػة وقواعػػدىا ،وىػػو المصػػدر األوؿ مػػف

مص ػػادر االستش ػػياد األخ ػػرن ،ف ق ػػوؿ الدػ ػ ار (ت207ىػ ػػ)" :والكت ػػاب أع ػػرب وأق ػػون فػ ػ الح ػػة م ػػف
الشعر".

()1

اىتمامػا واس اػعا حتػػى أنػو احتػػؿ المرتعػػة
ػارح ف اىتمػا عػػالقرآف الكػر ـ
وت ػد العاحثػػة أف كػبل الشػ َ
ا
األولى عندىما مف ع ف مصادر االستشياد النحوي األخرن ،عمى النحو اآلت :

 .1الحريري :عم عدد اآل ات القرآن ة الت استشيد عيا الشارح ف كتاعو عػ  199آ ة قرآن ة( ،)2منيا
آ ة واحدة احػتج عيػا لتقر ػر معنػى لغػوي( ،)3فكػاف حػتج عاآل ػات القرآن ػة إلقػرار القاعػدة النحو ػة
واثعاتيػػا كمصػػدر أوؿ فػ ةالػػب شػػرحو ،فن ػػده ثعػػت القاعػػدة النحو ػػة عآ ػػة قرآن ػػة ،و قرنيػػا عآ ػػة
أخػػرن مػػف أ ػػؿ تػػدع ميا وتقو تيػػا دوف الر ػػوع لمشػواىد الشػػعر ة أو النثر ػػة فػ الغالػػب ،ف كتدػ
عالقرآف الكر ـ ف إثعات صحة القاعدة.

ومف تمؾ المواأد ف عاب (العنا )( ،)4عمى سع ؿ المثاؿ:

إذا دخمت النوف الثق مة عمى الدعؿ المأاع ُعنى عمى الدت  ،كقولو تعػالىَ [ :وإِ َّما ََتَا َف َّـ ِم ْـ
َق ْق ٍم ِخ َقا َك اة]( ،)5وكقولوَ [ :ه ْؾ ُي ْذ ِه َب َّـ َك ْقدُ ُه َما َي ِغ ُ
قظ](.)6

()1

نظر معان القرآف :أعو زكر ا ح ى عف ز ػاد الدػ ار (ت207ىػػ) ،ت :أحمػد وسػؼ الن ػات ومحمػد عمػ الن ػار

وععد الدتاح الشمع  ،دار الكتب المصر ة ،مصر ،ط ،1د.ت ،ج ،1ص .14

()2

نظ ػػر ش ػػرح ممح ػػة اإلعػ ػراب :ص،48،47،46 ،42 ،37 ،25 ،24،22،21،19 ،17 ،13 ،10،6،5،3 ،2

،102،101 ،100 ،99،97،94،93،87،86،83،82،80 ،76،75،71 ،69 ،68،67،66،63 ،61،60،59
،143،141،140،133،136،132،131،130،128،125،124،122،121،113،112،111،103،105
191،187،186 ،185،184 ،160،159،157،156،154،152 ،151،150،149،148 ،147،145 ،144
،240،239،238،237،234،232،231،230،228،223،221،206،205،199،197،194،193،
.258،257،252،250،249،246،243،242،241

()3
()4

نظر المصدر الساعؽ :ص .2
نظػ ػ ػػر المصػ ػ ػػدر السػ ػ ػػاعؽ :ص  ،252و نظػ ػ ػػر أ أػ ػ ػػا :ص ،144 ،140 ،130 ،122،113 ،112،99،82

.243 ،239،159،157،152 ،145

()5
()6

األنداؿ.58 :
الحج.15 :
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ولوحظ عأنو قمما تعد الشػاىد القرآنػ عشػاىد شػعري أو شػاىد نثػري لتػدع ـ القاعػدة ،ونػذكر

مثاال عمى ال مد ع ف الشاىد القرآن والشعري ف عاب (حروؼ القسـ)(:)1
ا

عنػػدما تحػػدث عػػف تخص ػ ص التػػا وى ػ مػػف حػػروؼ القسػػـ عالػػدخوؿ عمػػى اسػػـ اهلل فقػػط،
كقولو تعالىَ [ :وتَاّللَِّ ََٕكِقدَ َّن َأ ْصـ ََامؽ ُْؿ] ( ،)2وكقوؿ أع ذؤ ب اليذل :
سػػػػر ِ
اة َربػػػػاعٌ ِسػػػػن ُو َغ ِ
ػػػػرُد
ػػػو ُف ال ِ
َجػ ْ

تػػػػػػاق ي ْبقَػػػػػػى عمَػػػػػػى األ َّيػ ِ
ػػػػػاـ ُم ْبتَ ِقػػػػػػ ٌؿ
َ
َ

()3

ونػػذكر أنموذ ا ػا عمػػى معػػو ع ػ ف الشػػاىد القرآن ػ والشػػاىد النثػػري ،ف ػ عػػاب (المصػػدر)(،)4
عمى سع ؿ المثاؿ:
ىنػػاؾ مصػػادر تُنصػػب ف ػ كػػبلـ العػػرب عأفعػػاؿ محذوفػػة مقػػدرة ،كقػػوليـ :و ػ َػؿ ز ػػد ،وو ػ َ
اب اّللَِّ َخ ْ رر] (.)5
عمرو ،فتنصعيما عند اإلأافة عمى المصدر ،كما قاؿ اهلل تعالىَ [ :و ْي َؾؽ ُْؿ َث َق ُ
كما ُ محظ أف الشارح عند استشياده عالقرآف الكر ـ ،كاف قتصر ف اآل ة القرآن ة فػ ةالػب
األح اف عمى ذكر موطف الشاىد ،فبل ذكر اآل ة الكر مة كاممة ،عؿ ذكر زاا منيا وُسمط الأو

أا.
عم و ،وىذا كاف شأنو ف اآل ات الطو مة واآل ات القص رة أ ا

أػا ،أف ىنػاؾ شػواىد قرآن ػة مكػررة فػ شػرحو فػ أكثػر مػف موأػد ،وعمػ
ومف المبلحػظ أ ا
شاىدا قرآن ا ،منيا تكررت مرة واحدة ،ومنيا تكررت أكثر مف مرة ،كالتال :
عددىا 12
ا

 قاؿ تعػالىَ [ :فام َأ ْص َز ُه ْؿ َط َـذ الـ ِ
َّـار] ( ،)6استشػيد عيػا فػ عػاب التع ػب ،وعػاب مػا الناف ػة،
َ
َ
عمى أف (ما أفعمو) ص غة مف ص

()1
()2
()3

التع ب.

()7

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  ،67و نظر أ أا :ص .234 ،187 ،158 ،157 ،67 ،48
األنع ا .57 :
ىػػذا ع ػػت مػػف العحػػر العس ػ ط ،و نظػػر التعم قػػة عمػػى كتػػاب س ػ عو و :أعػػو عم ػ الدارس ػ (ت377ى ػػ) ،ت :عػػوض

القػ ػػوزي ،مطععػ ػػة األمانػ ػػة ،القػ ػػاىرة ،ط1990 ،1ـ ،ج ،1ص  /65شػ ػػرح المدص ػ ػػؿ :ع ػ ػ ش ع ػ ػػف عػػ ػ ش الموصػ ػػم
(ت643ىػ) ،أخر و :إم ؿ عقوب ،دار الكتب العمم ة ،ع روت ،ط 2001 ،1ـ ،ج ،4ص .364

()4
()5
()6
()7

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  ،102و نظر أ أا :ص .141 ،116 ،114 ،87 ،80
القصص.80 :
العقرة.175 :

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .185 ،128
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 قػػاؿ تعػػالىَ [ :هــدْ ايا َب ـالِغَ ا ْل َؽ ْع َبـ ِـة] ( ،)1استشػػيد عيػػا فػ عػػاب اإلأػػافة ،وعػػاب اسػػـ الداعػػؿ
المنػػوف ،وعػػاب التواعػػد ،أي كررىػػا ثػػبلث م ػرات عمػػى أف اسػػـ الداعػػؿ عنػػدما كػػوف عمعنػػى
الحاؿ أو االستقعاؿ،

وز أف أاؼ وتكوف اإلأػافة ة ػر محأػة لػذلؾ ػاز أف صػؼ

عيا النكرة (ىداا).

 قاؿ تعػالىَ [ :قا َل ِ
ت ْام َر َأ ُة ا ْل َع ِز ِ
يـز]( ،)2استشػيد عيػا فػ عػاب قسػمة األفعػاؿ مػرت ف ،عمػى أف
()3

تا التأن ث الساكنة ف (قالت) تُكسر لمند التقا الساكن ف.
ِ
يـ َك َػ ُــروا]( ،)4استشػػيد عيػػا ف ػ عػػاب حػػروؼ ال ػػر ،وعػػاب مػػا
 قػػاؿ تعػػالىُ [ :ر َب َــام َيـ َـق َّد ا َّلــذ َ
()5
الناف ة ،عمى أف (ما) تدخؿ عمى ( ُر َّ
ب) فتكديا عف طمب االسـ ،وَ مِ َيا الدعؿ.
ِ
ِ
ع َج ْؾدَ اة] ( ،)6استشػيد عيػا فػ عػاب المصػدر مػرت ف ،عمػى
وه ْؿ َث َامك َ
 وقولو سعحانوَ [ :فا ْجؾدُ ُ
أف العدد ُقاـ مقاـ المصدر ،وُنصب كنصعو ،فثمػان ف تنصػب عمػى المصػدر ،و مػدة عمػى
()7
التم ز.
 قاؿ عز و ؿُ [ :ق ِؿ ال َّؾ ْق َؾ إِ َّٓ َقؾِق ا
ل] ( ،)8فاستشػيد عيػا مػرت ف فػ عػاب قسػمة األفعػاؿ ،ومػرة
فػ ػ عػ ػػاب األمثمػػػة الخمس ػػة ،وم ػ ػرة ف ػ ػ ع ػػاب العنػ ػػا  ،أي كررىػػػا أرع ػػد م ػ ػرات ،ول ػػندس و ػػػو
االستشياد وىو أف الدعؿ المعن عمى السكوف (قػـ) ُكسػر لمنػد التقػا السػاكن ف ،أي لسػعب
()9
عارض ،فمو لـ َتععو ساكف لما ُحِّرؾ عالكسر.

 قاؿ تعالىََ [ :ل يؽ ِ ِ
َّ
احتج عيا مرت ف ،مرة ف عاب قسمة األفعاؿ ،ومرة
يـ َك َػ ُروا] (،)10
ُـ ا َّلذ َ
َْ
ف ػ عػػاب األمثمػػة الخمسػػة ،وو ػػو االستشػػياد ف يػػا ىػػو أف الدعػػؿ عنػػدما تكػػوف عبلمػػة زمػػو
()1
()2

المائدة.95 :
وسؼ.51 :

()3

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .21 ،17

()4

الح ر.2 :

()6

النور.4 :

()5

()7
()8
()9

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .151 ،66
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .102 ،100

المزمؿ.2 :

()10

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .252 ،243 ،24 ،21
الع نة.1 :

29

السػػكوف ف متق ػ عسػػاكف ععػػدهُ ،حػػرؾ الدعػػؿ عكسػػر لمنػػد التقػػا سػػاكن ف أي لػػـ كػ ِػف ،تُحػػرؾ
()1
النوف عالكسر.
ْص ـ إِ َّن ْ ِ
 قػػاؿ تعػػالىَ [ :وا ْل َع ْ ِ
ـان َل ِػــل ُخ ْ ٍ ـ] ( ،)2استشػػيد عيػػا فػ عػػاب حػػروؼ القسػػـ،
اإلك َْسـ َ
(إف) م ػػف الح ػػروؼ التػ ػ
إف وأخواتي ػػا ،عم ػػى أف ّ
وعػػاب ّ
()3
مكسورة ععد القسـ.

تمقػػى عي ػػا القس ػػـ ل ػػذلؾ اليمػػزة ف ي ػػا

ـذ] ( ،)4احػتج عيػا الشػارح فػ موأػع ف ،تػارة فػ عػاب
 قاؿ تعالىَ [ :أ َل ْس ُ
ت بِ َـربؽ ُْؿ َقـا ُلقا َب َ ى
كاف وأخواتيا عمى أف (ل س) تختص عدخوؿ العػا فػ خعرىػا ،وتػارة أخػرن فػ عػاب التواعػد
واب االستدياـ الداخؿ عمى الند .

عمى أف (عمى) ىنا نق أة نعـ ،وتأت ف

()5

 قاؿ تعالىَ [ :فنِ َّما َمـًّا َب ْعدُ َوإِ َّما فِدَ ااء ] ( ،)6استشيد عيا الشارح مرت ف ،تارة ف عاب التحػذ ر
عمػػى أف (من ػا) و(فػػدا ا) منصػػوعتاف عإأػػمار الدعػػؿ ،وتػػارة ف ػ عػػاب التواعػػد عمػػى أف (إمػػا)
()7
العاطدة المكسورة ال َّ
عد ف يا مف التكر ر.
()8
ِ
ِ
إف) مف
 قاؿ تعالىَ [ :وإِ َّما َ ََتا َف َّـ م ْـ َق ْق ٍم خ َقا َك اة ]  ،استشيد عيا ف عاب الشرط عمى أف ( ْ

أدوات الشػرط التػ تعمػؿ مػػد اتصػاؿ (مػا) ومػػد حػذفيا ،وفػ ىػذه اآل ػػة أُدخمػت (مػا) عم يػػا
وأُدةمت النػوف فػ المػ ـ ،واستشػيد عيػا مػرة أخػرن فػ عػاب العنػا عمػى أف الدعػؿ المأػارع
()9

(تخافف) ُعن عمى الدت التصالو عنوف التوك د الثق مة.
ؽ َلـَس َل َلـَّفؿ َأ ِ
ع] ( ،)10استشػيد عيػا فػ عػاب حػروؼ القسػـ مػرت ف،
ْجع َ
 قاؿ سػعحانوَ [ :ف َق َرب َ ْ ُ ْ ْ َ
واختمؼ ف يا موطف الشاىد ،فتارة عمى البلـ الت
()1
()2
()3

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .242 ،21
العصر.2-1 :
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .143 ،68

()4

األعراؼ.172 :

()6

محمد.4 :

()5

()7
()8
()9

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .193 ،149
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .193 ،141

األنداؿ.58 :

()10

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .252 ،246
الح ر.92 :
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تمقى عيػا القسػـ ح نمػا تػدخؿ عمػى الدعػؿ

المأارع ألحقت عالدعؿ النوف الثق مة أو الخد دة ،وتارة عمػى ػواز دخػوؿ واو العطػؼ وفػاؤه
عمى واو القسـ عخبلؼ الواو الت تأمر ععدىا ُر َّ
ب.

()1

وتع ف لمعاحثة مما سعؽ أنو كرر ثمان ة شواىد قرآن ػة واستشػيد ف يػا إلثعػات القاعػدة النحو ػة

ندسػػيا ،أي موأػػد الشػػاىد لػػـ ختمػػؼ ف ػ المواأػػد الت ػ كػػرر عيػػا اآل ػػات القرآن ػػة ،ف ػ ح ػ ف كػػرر

أرععػة شػواىد أخػرن فػ ندػػس األعػواب أو فػ أعػواب مختمدػػة ،واختمػػؼ ف يػا مػػوطف الشػاىد ،فدػ كػػؿ
موطف استشيد عيا إلثعات قاعدة نحو ة مختمدة عما سعقتيا.

 .2الفػػػاكيي :أَولَػػى اآل ػػات القرآن ػػة المكان ػػة العظم ػػى مقارن ػػة عمص ػػادر االستش ػػياد األخ ػػرن ،ح ػػث
استشػػيد عنحػػو  252آ ػػة قرآن ػػة( ،)2منيػػا ( )5آ ػػات وظديػػا لتدس ػ ر معػػان األلدػػاظ ،أو إلثعػػات
الكبلـ وتأك ده.

()3

زخر شرحو عالشواىد القرآن ة ح ث قدميا عمى الشواىد األخػرن ،ف كتدػ عيػا عنػد االحت ػاج

ػر مػػا حػػتج
وو ػػد كث ػ اا
إلثعػػات القواعػػد النحو ػػة ،و عػ ّػدىا المصػػدر األوؿ مػػف ع ػ ف المصػػادر األخػػرنُ ،
عمػػى القاعػػدة النحو ػػة عػػأكثر مػػف شػػاىد قرآن ػ  ،ف ثعتيػػا عشػػاىد و قو يػػا عشػػاىد آخػػر أو أكثػػر ،وىػػذا
فمثبل:
واأ ف مواأد كث رة ،ا

فػ عػػاب ( مػػد المػػذكر السػػالـ) عنػػد حد ثػػو عمػػى عبلمػػة إع ارعػػو ،عػػأف عبلمػػة رفعػػو الأػػمة
ـال ال َّظ ُ
ن اعةا عف الأمة ،فاستشيد عآ ت ف مف القرآف( ،)4ح ػث قػاؿ تعػالىَ [ :و َق َ
قن ] ( ،)5وقولػو:
ـاد ِ َ
[ َس َق ُؼ ُ
قن] (.)6
قل ا ُْدخَ َّؾ ُػ َ
()1
()2

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .69
نظ ػػر كش ػػؼ النقػ ػػاب :ص ،327،325 ،322،321،317،303 ،302 ،299،298،290،286،284،283

،371 ،370،369،365 ،363،359 ،353 ،351،348،344،343،342،341،340،36 3،334 ،330

،408 ،407،404،397،394،393،392،390،388،387،384،383،380،379،378،376،374 ،373
،468 ،467،465 ،464،457 ،455،452،447 ،439،429،427،423،421،417 ،413 ،411، 409
،550،546 ،534،532،531 ،521،520،519،516،515،510،481،479،478،477 ،470 ،469
،584،581 ،578 ،577،576 ،575،574 ،569،567،565 ،564،563،562 ،561،559 ،558 ،555
.596،595،590،589،586،585

()3
()4

نظر المصدر الساعؽ :ص .290 ،273 ،272،269 ،268
نظػ ػ ػ ػ ػػر المصػ ػ ػ ػ ػػدر السػ ػ ػ ػ ػػاعؽ :ص  ،330و نظػ ػ ػ ػ ػػر أ أػ ػ ػ ػ ػػا :ص ،373،371 ،353 ،340،334،321،302

.407 ،404،390

()5
()6

الدرقاف.8 :
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ورصدت العاحثة عأنو قرف ع ف الشاىد القرآن والشواىد األخرن كالشاىد الشعري والشاىد النثري ف

أح ػػاف قم مػػة ،لكنػػو قػػدـ الشػػاىد القرآنػ عم يمػػا فػ الغالػػب إلقػرار القاعػػدة ،و قو يػػا و ػػدعميا عشػػاىد
ومثاال لذلؾ عمى معو ع ف القرآن والشعري:
مف نوع آخر(،)1
ا

فػ عػاب (النػدا ) عنػد حد ثػو عػف الخػبلؼ حػوؿ حػذؼ المنػادن واعقػا حػرؼ النػدا  ،ف ػػوزه
اعف مالؾ قعؿ األمر والدعا ( ،)2نحو قولو تعالىَ [ :أ َّٓ َي ْس ُجدُ وا] ( ،)3وقوؿ الشاعر:
اف ِم ْف َجا ِر
َوال ِ
حيف َعمَى ِس ْم َع َ
صالِ َ

ِ
ػػػػػػػػو ِاـ ُكم ِيػػػػػػػػػـ
َيػػػػػػػػػا لَ ْع َنػػػػػػػػػ ُة اق َو ْاألَ ْقػ َ

()4

أ ػا( ،)5عنػػدما تحػػدث عػػف
وفػ عػػاب (المعن ػػات) مػػد عػ ف الشػػاىد القرآنػ وأق ػواؿ العػػرب أ ا
األسػػما الت ػ تعنػػى عمػػى الأػػـ ،مثػػؿ( :قعػػؿ ،ععػػد) ،نحػػو قولػػو تعػػالىّ [ :للَِّ ْإَمــر ِمـــ َقب ُ ِ
ـــ
ــؾ َوم ْ
ْ ُ ْ ْ
ُ
()6
ون ِوي معناىا.
َب ْعدُ ]  ،ومف قوليـ :أما ُ
فعن ت عمى الأـ ألنيا قُ ِط َعت عف اإلأافة ُ
ععدُ ،

()7

ومف البلفت لمنظر ،أنو عند االستشياد عاآل ات القرآن ػة قممػا ػذكر اآل ػة القرآن ػة كاممػة ،عػؿ
كاف كتد عذكر ز منيا وىو ال ز الذي حتوي عمى الشاىد النحوي ،وىذا كاف شأنو ف اآل ات

ةالعا.
الطو مة ا

وُبلحػػظ ف ػ شػػرحو تك ػرار ف ػ الش ػواىد القرآن ػػة ،إذ كػػرر  9آ ػػات قرآن ػػة ف ػ موأػػع ف مػػف

الشرح ،أي كررىا مرت ف ،عمى الو و التال :

 قػػاؿ تعػػالىَ [ :ف ـنِ ْن ََل ْ َت ْػ َع ُؾــقا َو َل ـ ْـ َت ْػ َع ُؾــقا ] ( ،)8فاستشػػيد عيػػا فػ عػػاب (ال مػػد عػػألؼ وتػػا
مز ػػدت ف) عمػػى أف األفعػػاؿ الخمسػػة مػػف األفعػػاؿ الت ػ تنػػوب ف يػػا الحػػروؼ عػػف الحركػػات
وحذفيا عف الحركات والسكوف ،في تُرفد عثعوت النوف ،وتُنصب وتُ زـ عحذفيما ،واستشيد

()1
()2
()3
()4

نظر كشؼ النقاب :ص .481 ،459،428،397 ،387 ،384 ،326
نظر المصدر الساعؽ :ص .481
النمؿ.25 :
ىػػذا ع ػػت مػػف العحػػر العس ػ ط ،و نظػػر الكتػػاب (كتػػاب س ػ عو و) :عمػػرو عػػف قنعػػر(ت180ى ػػ) ،تحق ػػؽ وشػػرح :ععػػد

السبلـ محمد ىاروف ،مكتعة الخان

 ،القاىرة ،ط1988 3ـ ،ج ،2ص /219األصوؿ ف النحو :محمد عف السػراج

(ت316ىػ) ،ت :ععد الحس ف الدتم  ،مؤسسة الرسالة ،ع روت ،ط1996 ،3ـ ،ج ،1ص.354

()5
()6
()7
()8

نظر كشؼ النقاب :ص  ،584و نظر أ أا :ص.584،515،408،359،351،344
الروـ.4 :
نظر كشؼ النقاب :ص .589

العقرة.24 :
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أا ف عاب ( وازـ الدعػؿ المأػارع) لػندس و ػو االستشػياد عأنيػا ت ػزـ عحػذؼ النػوف
عيا أ ا
()1
ن اعة عف السكوف.

َّــاس] ( ،)2فتػػارة استشػػيد عيػػا ف ػ عػػاب (الداعػػؿ) عمػػى أف
ــع اّللَِّ الـ َ
ــق َٓ َد ْف ُ
 قػػاؿ تعػػالىَ [ :و َل ْ
ظ ػا عإأػػافتو لممصػػدر ،وتػػارة أخػػرن ف ػ عػػاب (المدعػػوؿ عػػو) عػػأف الناصػػب
الداعػػؿ ُ ػ تػر لد ا
()3
مصدرا.
لممدعوؿ عو مكف أف كوف
ا
 وقولػو تعػػالىَ [ :أ ًّيــا َمــا َتــدْ ُطقا َف َؾـ ُف ْإَ ْسـ َـام ُء ُْ
احل ْســ ىَك ] ( ،)4فاستشػيد عػو فػ عػاع ف مػػف أعػواب
وعػا عمػى الدعػؿ والداعػؿ إذا
الشرح ،وىما عاب (المدعوؿ عو) عمى أف المدعوؿ عو قد ُقػدـ و ا
كػػاف لػػو حػػؽ الصػػدارة ،وف ػ عػػاب ( ػوازـ الدعػػؿ المأػػارع) عمػػى أف أداة الشػػرط (أ ػػا) الت ػ
()5

از لتوك د معنى الشرط.
ت زـ فعم ف ،قد تزاد عم يا (ما) و اا
 قػاؿ تعػالىَ [ :و َٓ َت ْط َغـ ْـقا فِقـ ِـف َف َق ِ ـ َّـؾ َط َؾـ ْقؽ ُْؿ غَ َضـبِل] ( ،)6احػتج عيػػا مػرة فػ عػاب (نواصػػب
الدع ػػؿ المأ ػػارع) ع ػػأف الد ػػا الس ػػعع ة التػ ػ تق ػػد فػ ػ ػ ػواب طم ػػب م ػػف نيػ ػ تنص ػػب الدع ػػؿ
المأ ػ ػػارع ،ومػ ػ ػرة فػ ػ ػ ع ػ ػػاب ( ػ ػ ػوازـ الدع ػ ػػؿ المأ ػ ػػارع) عم ػ ػػى أف ال الناى ػ ػػة ت ػ ػػزـ الدع ػ ػػؿ
()7
المأارع.
 قاؿ تعالىَ [ :و َق َال ال َّظ ُ
قن] ( ،)8استدؿ عيا ف عاب ( مد المذكر السػالـ) عمػى أف مػد
اد ِ َ
المذكر السالـ ُرفد عالواو ن اعة عف الأػمة ،وفػ عػاب (الداعػؿ) عمػى أف الدعػؿ ُ َّػرد عمػى
()9
األفص مف عبلمة ال مد إذا أسند إلى فاعؿ ظاىر م موع.
 وقولو تعالىّ [ :للَِّ ْإَ ْم ُر ِم ْـ َق ْب ُؾ َو ِم ْـ َب ْعدُ ] ( ،)10احتج عيا فػ عػاب (المعن ػات) مػرت ف ،مػرة
ي
ألف المأػاؼ إل ػو ُحػِذ َ
ؼ ُ
عمى أف (قعؿ ،وععد) مػف الظػروؼ التػ تُعنػى عمػى الأػـ ّ
ونػ ِو َ

()1
()2
()3

نظر كشؼ النقاب :ص .581 ،336
العقرة.251 :
نظر كشؼ النقاب :ص .379 ،370

()4

اإلس ار .110 :

()6

طو.81 :

()5

()7
()8
()9

نظر كشؼ النقاب :ص .584 ،379
نظر كشؼ النقاب :ص .577 ،562

الدرقاف.8 :

()10

نظر كشؼ النقاب :ص .371 ،330
الروـ.4 :
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معن ػػاه ،ومػ ػرة َ ػػذكر عأني ػػا قُرئ ػػت (قع ػػؿ ،وعع ػػد) ع ػػالخدض ع ػػبل تن ػػو ف( ،)1وى ػػذا م ػػف موأ ػػوع
الق ار ات القرآن ة الت س أت الحد ث عنيا الحقاا.
 وقولو تعالى [ :إِ َّن اّللََّ َبالِغُ َأ ْم ِر ِه] ( ،)2استشيد عيا ف عاب (المدعوؿ عو) عمػى أف الناصػب
لممدعوؿ عو قد كوف وصداا مشتقا كاسـ الداعؿ ،واستشيد عيا ف عاب (إعماؿ اسـ الداعػؿ)
عمى أف اسـ الداعؿ الم رد عندما ستوف شروط عممو از أف نصب المدعوؿ عو ،و از
()3

إأافتو إل و لذلؾ اآل ة قُرئت عالو ي ف.
 ق ػػاؿ ع ػػز و ػػؿَ [ :ف ْؾقـــدْ ن ك ِ
َاد َيـــ ُف]( ،)4اح ػػتج عي ػػا مػ ػرة فػ ػ ع ػػاب (االس ػػـ المنق ػػوص) وو ػػو
َ ُ
االستش ػػياد ف ي ػػا أف االس ػػـ المنق ػػوص ُنص ػػب عالدتح ػػة الظ ػػاىرة ،ومػ ػرة اح ػػتج عي ػػا فػ ػ ع ػػاب

ؼ حػػرؼ عػػف
(ال مػد عػػألؼ وتػػا مز ػدت ف) عمػػى أف الدعػػؿ المعتػػؿ اآلخػر ممػػا نػػاب ف ػو َحػ ْذ ُ
()5
سكوف  ،فُ زـ عحذؼ آخره.
 وقولو سعحانوَ [ :س َل رم ِه َل َحت ىَّك َم ْط َؾ ِع ا ْل َػ ْج ِر] ( ،)6استشيد عيا مرت ف ،تارة ف عاب (االسـ
وعبلماتػػو) وو ػػو االستشػػياد ف يػػا أف (مطمػػد) ى ػ اسػػـ والػػدل ؿ دخػػوؿ حػػرؼ ال ػػر عم يػػا،
وتارة ف عاب (حروؼ ال ر) عمى أف حتى مف حروؼ ال ر وى النتيا الغا ة مطمقا.

تع ػ ف لمعاحثػػة أف الدػػاكي
القرآنػ

()7

كػػرر الشػػاىد ف ػ الغالػػب إلق ػرار قواعػػد نحو ػػة مختمدػػة ،فالشػػاىد

حتػػوي عمػػى أكثػػر مػػف حكػػـ نحػػوي مػراد إثعاتػػو ،لػػذلؾ ل ػػأ إلػػى تكر ػػر قم ػػؿ مػػف الشػواىد كمػػا

ُوأ ساعقاا.
ِ
الشار َح ْ ف ف العد د مف الشواىد القرآن ة وىذا عػود إلعطائيمػا
كما والحظت العاحثة اتداؽ
القرآف المرتعة األولى مف ع ف مصادر االستشياد ،ومف ذلؾ:
()8
 .1قولو تعالى [ :و َلعبدر م ْم ِمـ َخر ِمـ م ْ ِ ٍ
ػاىدا فػ عػاب (المعتػدأ
َ َْ ُ ر ْر ْ ُ
ْشك ]  ،فاتدقا فػ اتخاذىػا ش ا
والخعر) عمى واز االعتدا عالنكرة عندما تكوف موصوفة.

()1

نظر كشؼ النقاب :ص .590 ،589

()3

نظر كشؼ النقاب :ص .388 ،379

()5

نظر كشؼ النقاب :ص .336 ،321

()7

نظر كشؼ النقاب :ص .341 ،283

()9

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 76كشؼ النقاب :ص.359

()2

الطبلؽ.3 :

()4

العمؽ.17 :

()6

القدر.5 :

()8

العقرة.221 :
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()9

()1
 .2قولػػو تعػػالى َٓ [ :ت َْس َ
ػاىدا ف ػ عػػاب (مػػا ال
ــل ُلقا َط ْ
ـــ َأ ْشــ َق َ
اء]  ،فاتدقػػا ف ػ اتخػػاذ اآل ػػة شػ ا

نصػػرؼ) عمػػى منػػد (أشػ ا ) مػػف الصػػرؼ ألنيػػا منتي ػػة عػػألؼ التأن ػػث الممػػدودة عمػػى وزف
()2

(فَ ْعبل ) قعؿ القمب المكان .
قس ُ
شاىدا ف عاب (النػدا )
ػ َأ ْط ِر ْض َط ْـ َىه َذا] ( ،)3ح ث اتدقا ف اتخاذىا
 .3قولو تعالىُ [ :ي ُ
ا
()4

عمى واز حذؼ حرؼ الندا لبلختصار.
()5
ِ
ػاىدا فػ عػػاب (إف وأخواتيػػا)
 .4قولػو تعػػالى [ :إِ َّكـ َـام اّللَُّ إِ َىلـ رف َواحــدر ]  ،ح ػػث اتدقػا فػ ذكػره شػ ا
()6

عمى اتصاؿ (ما) الحرف ة الزائدة عاألحرؼ الناسخة فتكدّيا عف العمؿ.
ِِ
شاىدا ف عػاب (كػاف
ع] ( ،)7ح ث اتدقا ف ذكره
 .5قولو تعالىَ [ :وك َ
َْص ا ُْد ْممـ َ
ا
َان َح ًّؼا َط َؾ ْقـَا ك ْ ُ
وأخواتيا) عمى واز تقد ـ خعرىا عمى اسميا.

()8

موقؼ الشارحيف مف القراءات القرآنية

فػ ػ الحق ق ػػة مدي ػػوـ القػ ػرآف الك ػػر ـ خ ػػالؼ القػ ػ ار ات القرآن ػػة ،ق ػػوؿ الزركشػ ػ (ت794ىػ ػػ):

المنػ َّػزؿ عمػػى محمػػد -صػػمى اهلل
"واعمػػـ أف الق ػرآف والقػ ار ات حق قتػػاف متغا رتػػاف ،فػػالقرآف ىػػو الػػوح ُ
عم ػو وسػػمـ -لمع ػاف واإلع ػػاز ،والقػ ار ات ىػ اخػتبلؼ ألدػػاظ الػوح المػػذكور فػ كتعػػة الحػػروؼ أو
ك د تيا مف تخد ؼ وتثق ؿ وة رىما".

()9

وكػػاف اخػػتبلؼ الق ػ ار ات القرآن ػػة عقصػػد الت س ػ ر عنػػد ق ػ ار ة الق ػرآف ،عسػػعب اخػػتبلؼ لغػػات

()10
إف ىػػذا الق ػرآف أُنػػزؿ عمػػى سػػععة أحػػرؼ
النػػاس وألسػػنتيـ  ،فالرسػػوؿ صػػمى اهلل عم ػػو وسػػمـ قػػوؿّ " :
()11
فاقرؤوا ما ت سر منو".

()1
()2

المائدة.101 :
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص / 199كشؼ النقاب :ص.529

()3

وسؼ.29:

()4
()5
()6
()7
()8

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 160كشؼ النقاب :ص.479
النسا .171 :
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 145كشؼ النقاب :ص .459
الروـ.47 :

()9

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  /147كشؼ النقاب :ص .465
نظػر العرىػػاف فػ عمػػوـ القػرآف :عد ارلػػد ف الزركشػ (ت794ىػػ) ،ت :محمػػد أعػػو الدأػػؿ إعػراى ـ ،دار إح ػػا الكتػػب العرع ػػة ،ع ػػروت ،ط،1

1957ـ ،ج ،1ص .318

()10
()11

نظر االستشياد واالحت اج عالمغة :محمد ع د ،عالـ الكتب ،القاىرة ،ط1988 ،3ـ ،ص .99
نظر سنف الترمذي :محمد الترمذي (ت 297ىػ) ،ت :عشار معروؼ ،دار الغرب اإلسبلم  ،ع روت 1998 ،ـ ،ج  ،5ص .44
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والمراد عالق ار ات السعد ى المنقولة عف األئمة السععة ،وىػـ :ععػد اهلل عػف كث ػر المكػ (ت

120ى ػػ) ،ون ػػافد عػػف عع ػػد الػػرحمف ع ػػف أعػ ػ نع ػ ـ (ت169ى ػ ػ) ،وععػػد اهلل ع ػػف عػػامر ع ػػف رع ع ػػة (ت
85ىػ) ،وأعػو عمػرو عػف العػبل العصػري (ت 154ىػػ) ،وعاصػـ عػف أعػ َّ
الن ػود الكػوف (ت127ىػػ)،

وحمػزة عػػف حع ػػب عػػف إسػػماع ؿ الز ػػات (ت 156ىػػ) ،وعمػ عػػف حمػزة الكسػػائ (ت189ىػػ) ،ومػػنيـ

َم ْف زاد و عميـ ثمان ة ،وىناؾ َم ْف زاد ثبلثة و عميـ عشرة قَُّار .

()1

ألف حق قتيػػا -كمػػا
لػػذلؾ تعػػا ف موقػػؼ العممػػا المغػػو ف مػػف االستشػػياد عػػالق ار ات القرآن ػػةّ ،
ورد -تُغا ر حق قة القرآف ،واستداض الدارسوف ف مناقشة ذلؾ الخػبلؼ لػذا سػتقوـ العاحثػة عإعطػا

لمحة مو زة عف موقؼ المدرست ف المشيورت ف ،وىما :مدرسة العصرة ومدرسة الكوفة .

فالنحو الكوف كما ُعرؼ عأنػو قػوـ عمػى السػماع ،ف حػتج عػالمطّرد و َّ
الشػاذ وكػؿ مػا ُنقػؿ مػف
ُ
وتعع ػا لػػذلؾ الق ػرآف أولػػى أف حػػتج عكػػؿ مػػا قُ ػرئ عػػو وليػػذا قعم ػوا الق ػ ار ات
نصػػوص عػػف العػػرب ،ا
المتواترة والشاذة ،أما النحو العصري ف قوـ عمى السماع والق اس ،لذا احت وا عالق ار ات المتواترة ة ر

المخالدة لمق اس ،وما ؤكد ذلؾ قوؿ المخزوم " :القػ ار ات مصػدر ىػاـ مػف مصػادر النحػو الكػوف ،
ولكػػف العصػػر ف كػػانوا قػػد وقد ػوا منيػػا مػػوقديـ مػػف سػػائر النصػػوص المغو ػػة ،وأخأػػعوىا ألصػػوليـ

وأق سػػتيـ ،فمػػا وافػػؽ منيػػا أصػػوليـ ،ولػػو عالتأو ػػؿ ،قعمػػوه ،ومػػا أعاىػػا رفأ ػوا االحت ػػاج عػػو ،ووصػػدوه

عالشذوذ ،كما رفأوا االحت اج عكث ر مف الروا ات المغو ة وعدوىا شاذة تُحدظ وال ُقاس عم يا".
وكمػػا ُذكػػر ف مػػا سػػعؽ أف الشػػارح ف عصػػر ا المػػذىب ،فعم ػػو تسػػتط د العاحثػػة توأػ

الشارح ف مف الق ار ات القرآن ة ،عمى النحو التال :

()2

موقػؼ

ػدر أساسػ ا ُعتمػد عم ػو فػ
 .1الحريري :ساؽ ف شػرحو ععػض القػ ار ات القرآن ػة ،ح ػث ع ّػدىا مص اا

االستشياد النحوي ،والق ار ات الت احتج عيا ف شرحو عم عددىا 18آ ة قرآن ة ،وىو عػذلؾ لػـ
تخػػذ موقػػؼ العصػػر ف ف ػ ِّ
ردىػػا وعػػدـ قعػػوؿ مػػا خػػالؼ أق سػػتيـ الموأػػوعة ،عػػؿ كػػاف موقدػػو

ػدال ،فقَعِػؿ القػرآف الكػر ـ عق ار اتػو المتعػػددة ،واحػتج عػػو كمصػدر ىػاـ مػػف مصػادر االستشػػياد،
معت ا
وما ؤكد ذلؾ عند استداللو عآ ة مف الق ار ات ،وى قولو تعػالىَ [ :ما َف َع ُؾق ُه إِ َّٓ َقؾِ ر
قؾ ِمـ ُْف ْؿ](،)3

()1
()2

نظر العرىاف ف عموـ القرآف ،ج ،1ص .329- 327
مدرسػػة الكوفػػة ومني يػػا ف ػ د ارسػػة المغػػة والنحػػو :ميػػدي المخزوم ػ  ،مطععػػة مصػػطدى العػػاع الحمع ػ وأوالده،

مصر ،ط1958 ،2ـ ،ص .337

()3

النسا .66 :
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ردفيػػا عقولػػو" :واف كػػاف أكثػػر الق ػ ار عمػػى رفعػػو واهلل أعمػػـ"( ،)1فػػاحتج عيػػا عمػػى إعػػراب االسػػـ

المستثنى ف االسػتثنا مػف ة ػر المو ػب ،عأنػو

إعرعػو حسػب مػا
ػوز نصػعو عمػى األصػؿ أو ا

قعميا عمى سع ؿ العدؿ ،وىو األ ود عنده.
وال د ر عالذكر أف الشارح لـ َ ْن ِسب كؿ ق ار ة إلى صاحعيا ،عؿ كاف عشكؿ عػاعر ُ َنِّعػو عمػى
أف ىػػذه اآل ػػة مػػف الق ػ ار ات القرآن ػػة عععا ارتػػو التال ػػة ،وى ػ " :وقػػد قػػرئ ،وكمػػا قػػرئ ،وعمػػى ىػػذا قػػرئ،
وعمى ذلؾ حممت الق ار تاف ،وليذا قرئ" ( ،)2إال ف موأع ف ،الموأد األوؿ نسب القػ ار ة لقارئيػا،

ف قػػوؿ( :وعمػػى ىػػذا ق ػ ار ة أع ػ عمػػرو) ،والموأػػد اآلخػػر لػػـ صػػرح عػػأف ىػػذه اآل ػػة مػػف الق ػ ار ات
القرآن ة.

()3

وف الغالب كاف كتدػ عػالق ار ة القرآن ػة عنػد إقػرار األحكػاـ النحو ػة ،ولػـ تععيػا عشػاىد مػف

نوع آخر إال ف موأع ف ،ح ث مد ع ف الق ار ة القرآن ة وع ف الشاىد الشعري.

()4

وتػػذكر العاحثػػة الق ػ ار ات القرآن ػػة الت ػ أوردىػػا ف ػ شػػرحو وو ػػو االستشػػياد ف يػػا ،مػػد ع ػػاف

مواأعيا ف أعواب شرحو ،كالتال :
قولو تعالى [ :إِ َّن اّللََّ َبالِغُ َأ ْم ِر ِه] ( ،)5فقد استشيد ف يا فػ عػاب (اسػـ الداعػؿ المنػوف) ،عمػى أف اسػـ
الداعػػؿ عمعنػػى الماأػ لػػـ عمػػؿ عمػػؿ الدعػػؿ ،عػػؿ َ ُ ػ ّر مػػا ععػػده ،وَذ َكػ َػر عأنيػػا قُ ِرئػػت عمػػى و ي ػ ف،
()6
وىما :التنو ف والنصب ،وحذؼ التنو ف وال ر.
()7

منونا ،ونصعوا عو.
وق ار ة ال ر ى ق ار ة عاصـ ،أما عاق الق ار قرؤوا (عال ) ا
 .1قولػػو تعػػالىَ [ :مــا َف َع ُؾــق ُه إِ َّٓ َقؾِقـ رـؾ ِم ــ ُْف ْؿ] ( ،)8ح ػػث ذكرىػػا فػ عػػاب (االسػػتثنا ) كمػػا ق ػػؿ
مسعقاا ،واحتج عيا عندما كػوف االسػتثنا ة ػر مو ػب ،فاالسػـ المسػتثنى
مما قعمو ،أو نصعو عمى االستثنا .

()1
()2
()3

()9

شرح ممحة اإلعراب :ص .126- 125
نظر المصدر الساعؽ :ص .228 ،187 ،159 ،157 ،154 ،147 ،133 ،125 ،99
نظر المصدر الساعؽ :ص .240

()4

نظر المصدر الساعؽ :ص .187 ،158 ،157

()6

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .99

()5

()7

الطبلؽ.3 :

نظر كتاب السععة ف القػ ار ات :أحمػد العغػدادي (ت 324ىػػ) ،ت :شػوق أػ ؼ ،دار المعػارؼ ،مصػر ،ط،2

 1400ىػ ،ص .639

()8
()9

ػدال
ػوز إع ارعػو ع ا

النسا .66 :

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص.125
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وق ار ة النصب ى ق ار ة اعف عامر ،أما عاق الق ار فكانت ق ار اتيـ عمى الرفد.

()1

()2
ِ
ِ ِ
ػاىدا فػ عػاب (ال فػ الندػ ) عمػى و ػو
 .2قولو تعالىَ َٓ [ :ب ْق رع فقف َو َٓ خ َل رل ]  ،وذكرىا ش ا

مػػف الو ػػوه الخمسػػة التػ ت ػػوز عنػػد تك ػرار االسػػـ النك ػرة مػػد (ال) الناف ػة ،فمػػؾ أف تنصػػب
معا عبل تنو ف ،أي قصد عنا ىما عمى الدت .
االسم ف ا

()3

وق ار ة النصب عبل تنو ف ى ق ار ة اعف كث ر وأع عمرو ،والعاقوف عالرفد والتنو ف.

()4

قهؽ ُْؿ ] ( ،)5واحتج عيا ف عاب (كػاف وأخواتيػا) ،عمػى
ز َأ ْن ت َُق َّلقا ُو ُج َ
 .3قولو تعالىَ [ :ل ْق َس ا ْل ِ َّ
رفػػد االسػػـ المعرفػػة (العػػر) عمػػى أنػػو اسػػـ لػ س ،وذلػػؾ ال تماعػػو مػػد أف ومعمول يػػا ،فاالسػػـ

المعرفة كوف ىو اسـ الدعؿ الناسل.

()6

ورون
وق ار ة النصب ى ق ار ة حمزة وحده ،وق أر العاقوف عالرفد ،ورون حدص عف عاصـ عالنصػبَ ،

ىع رة عف حدص عف عاصـ الو ي ف النصب والرفد.

()7

()8
ِ
ػاىدا عمػى ػواز الػو ي ف فػ االسػـ
 .4قولو تعالىَ [ :يا ج َب ُال َأو ِِب َم َع ُف َوال َّط ْ َر]  ،وذكرىا ش ا

المعطوؼ عمى االسـ المدرد المنادن المعن  ،ف وز العطؼ عػالرفد التعػاع المدػظ ،والنصػب
التعاع الموأد.

()9

قر ة السمم واعف ىرمز وأع
وق ار ة الرفد لػ (الط ر) ى ا

ح ى وأع نوفؿ و عقوب واعف أعػ ععمػة

و ماعة مف أىؿ المد نة وعاصـ ،أما ق ار ة النصب في ق ار ة ال ميور.

()1
()2
()3

()10

نظر كتاب السععة :ص .235
إعراى ـ.31 :

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .133

()4

نظػػر الت س ػ ر ف ػ الق ػ ار ات السػػعد :عثمػػاف الػػدان (ت444ى ػػ) ،ت :اوتػػو تر ػػزؿ ،دار الكتػػاب العرع ػ  ،ع ػػروت،

ط ،1984 ،2ص .82

()5
()6

العقرة.177 :

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .147

()7
()8
()9

نظر كتاب السععة :ص .176
سعأ.10 :

()10

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .154
نظر تدس ر العحر المح ط :أعو ح اف األندلس (ت745ىػ) ،ت :عادؿ أحمد ععد المو ود وآخر ف ،دار الكتب

العمم ة ،ع روت ،ط ،2007 ،2ج ،7ص.253
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 .5قولػو تعػالى [ :يا ِطب ِ
اد َفا َّت ُؼ ِ
قن] ( ،)1واستشػيد عيػا فػ عػاب (النػدا ) عمػى أف نػدا المأػاؼ
َ َ
()2

إلى المتكمـ وز ف و أف تَحذؼ ال ا وتكتد عالكسرة.
وأ مػػد القػ ار عمػػى حػػذؼ ال ػا مػػف ىػػذه اآل ػػة لمناسػػعة فػ ِ
ػس إثعػػات ىػػذه
ػاتقوف ،إال أنػػو ُروي عػػف رو ػ ِ
()3
ال ا  ،كما ُروي عنو حذفيا ،فاختمدت الروا ة عنو.
 .6قولو تعالى [ :يا ِطب ِ
ُقن] ( ،)4احتج عيا ف عاب (الندا )
اد َٓ َخ ْق ر
ف َط َؾ ْقؽ ُُؿ ا ْل َق ْق َم َو َٓ َأ ْكت ُْؿ ََتْزَ ك َ
َ َ
أػ ػا لمو ػػو الث ػػان ال ػػائز فػ ػ
أ ا
()5
ساكنة.

المن ػػادن المأ ػػاؼ لمم ػػتكمـ ،ف ػػوز ف ػػو أف تثع ػػت ال ػػا

وحػذفيا
قرأىا أعو عكر عالدت
ا
وصبل ،أما اعف عامر وأعو عمرو ونػافد فسػكنوىا فػ الوصػؿ والوقػؼَ ،
عاق الق ار ف الحال ف.

()6

ادي ا َّل ِذيـ آمـُـقا إِ َّن َأر ِي و ِ
ِ ِ
اسـ َع رة ] ( ،)7واستشػيد عيػا فػ عػاب (النػدا )
َ
 .7قولػو تعػالىَ [ :يا ط َب َ
ْ
َ َ
وز إثعات ال ا مدتوحة .

()8

أا ،لمو و الثالث ف المنادن المأاؼ ل ا المتكمـ ،عأنو
أ ا
والقػ ار ة عتحر ػػؾ ال ػػا ى ػ ق ػ ار ة اعػػف كث ػػر ونػػافد وعاصػػـ واعػػف عػػامر ،ع نمػػا ق ػ أر أعػػو عمػػرو وحم ػزة
والكسائ عاإلسكاف.

()9

ـت ِيف َجـ ِ
ْـب اّللَِّ ] ( ،)10واستشػيد عيػا فػ عػاب (النػدا )
ـذ َمـا َف َّر ْص ُ
 .8قولو تعػالىَ [ :يا َح ْ َ ـتَا َط َ ى
أ ػػا ،لمو ػػو ال ارع ػػد وى ػػو إع ػػداؿ م ػػف الكس ػ ػرة فتح ػػة ،وم ػػف ال ػػا ألداػ ػا ،واألص ػػؿ ف ي ػػا :ػػػا
أ ا
()11
حسرت .

()1
()2

الزمر.16 :
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .157

()3

نظ ػػر النش ػػر فػ ػ القػ ػ ار ات العش ػػر :محم ػػد ع ػػف وس ػػؼ ال ػػزري (ت 833ىػ ػػ) ،ت :عمػ ػ الأ ػػعاع ،دار الكت ػػاب

العمم ة ،ع روت ،ط2011 ،4ـ ،ج ،2ص .186 ،180

()4
()5

الزخرؼ.68 :
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .157

()6
()7
()8

نظر الت س ر ف الق ار ات السعد :ص .197

العنكعوت.56 :

()9
()10
()11

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .157
نظر كتاب السععة ف الق ار ات :ص .502
الزمر.56 :

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .157
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()1

واعداؿ ا المتكمـ ألداا ىو ق ار ة ال ميور ،أما أعو عدر فقرأىا ع ا اإلأافة ،أي :ا حسرت .
 .9قولو تعالىَ [ :يا ا ْب َـ ُأ َّم َٓ ت َْل ُخ ْذ بِؾِ ْ َقتِل َو َٓ بِ َر ْأ ِس] ( ،)2واحػتج عيػا فػ عػاب (النػدا ) أ أػا،
()3

عأنو وز ف (اعف أـ) العنا عمى الدت .
واختمؼ الق ار ف يا عمى كسر الم ـ وفتحيا ،فق ار ة اعف كث ر ونافد وأعػو عمػرو وحدػص عػف عاصػـ
()4
عدت الم ـ ،أما ق ار ة حمزة والكسائ واعف عامر عكسر الم ـ.
()5
احل َطـ ِ
َّا َل ـ َة َْ
ػاىدا فػ عػػاب (التواعػػد) عنػػدما تكػػوف
 .10قولػػو تعػػالىَ [ :وا ْم َر َأ ُت ـ ُف َ َّ
ـب]  ،ذكرىػػا شػ ا
الصػػدة لممػػدح أو لمػػذـ ،ف ػػوز ف يػػا أف تتعػػد الموصػػوؼ فػ إع ارعػػو ،أو تخالدػػو عمػػى تقػػد ر
()6
إأمار عامؿ ف يا.
()7
وق ار ة النصب ى ق ار ة عاصـ وحده ،وق أر العاقوف عالرفد.
ُقن فِ ْتـَ رة ] ( ،)8استشيد عيػا فػ عػاب (إعػراب األفعػاؿ) عنػدما
 .11قولو تعالىَ [ :و َح ِس ُبقا َأ َّٓ َتؽ َ

(أف) فع ػ اػبل م ػػف أفع ػػاؿ الش ػػؾ حتم ػػؿ فػ ػ ( ْأ ْف) أف تك ػػوف الناص ػػعة لمدع ػػؿ فتنص ػػعو،
تق ػػدـ ّ
()9
و وز أف تكوف المخددة مف الثق مة ف رتدد الدعؿ ععدىا.
()10
فعا.
وق أر اعف كث ر ونافد وعاصـ واعف عامر ا
نصعا ،وق أر أعو عمرو وحمزة والكسائ ر ا
 .12قاؿ تعػالىُ [ :ثـؿ ْلق ْؼ َطـع َف ْؾقـْ ُظـر] ( ،)11وقولػو تعػالى [ :و ْلق َّطق ُفـقا بِا ْلبق ِ
ـت ا ْل َعتِ ِ
قـؼ] (،)12
َ َ َّ
َْ
َّ َ ْ َ ْ
ػوز ف يػػا الكسػػر

استشػيد عيػػات ف القػ ار ت ف فػ عػاب (األمثمػػة الخمسػة) عمػى أف الـ األمػػر
()13
والتسك ف ،ف ح ف أف األفص تسك نيا مد الواو والدا  ،وكسرىا مد (ثـ) .

()1
()2
()3

نظر تدس ر العحر المح ط ،ج ،7ص.417
طو.94 :
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .159

()4
()5
()6

نظر كتاب السععة ف الق ار ات :ص .423
المسد.4 :
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .187

()7

نظر السععة ف الق ار ات :ص .700

()9

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص.228

()8

المائدة.71 :

()10
()11
()12
()13

نظر السععة ف الق ار ات :ص .247
الحج.15 :
الحج.29 :

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .240
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واخ تمؼ الق ار ف اآل تػ ف السػاعقت ف ،فقػ أر أعػو عمػرو واعػف عػامر (ل قطػد) عكسػر الػبلـ ،وقػ أر عاصػـ
وحمػزة والكسػػائ (ل قطػػد) عإسػػكاف الػبلـ سػوا سػػعقيا واو أو فػػا أو ثػػـ ،فػ حػ ف اختمػػؼ النقػػؿ عػػف

نػػافد فق ػػؿ :ق أرىػػا سػػاكنة ،وق ػػؿ :مكسػػورة الػػبلـ ،أمػػا (ول طوف ػوا) ق أرىػػا اعػػف عػػامر عكسػػر الػػبلـ ،أمػػا
عاصـ وحمزة والكسائ قرؤوىا عتسك ف البلـ.

()1

()2
اويـ رة ط َـذ طر ِ
وش َـفا ] ( ،)3فاستشػيد عيمػا
ـل َخ ِ َ َ ى ُ ُ
 .13قولو تعالىَ [ :و ُه َـق اّللَُّ ]  ،وقولػوَ [ :ف ِف َ

لتقو ة القاعدة الساعقة ،وى  :تسك ف اليا ععد الواو ،والدا .

()4

 .14قولػػو تعػػالىَ [:وا ْل َؼ َؿـ َـر َقــدَّ ْركَا ُه َمـَـ ِ
ـاز َل ] ( ،)5فاستشػػيد عيػػا فػ عػػاب (المعتػػدأ والخعػػر) عمػػى
ػواز الػو ي ف فػ (القمػر) فترفػد عمػى أنيػػا معتػدأ وال ممػة ىػ خعػره ،أو تنصػب عمػى أنيػػا

مدعوؿ عو عدعؿ مأمر دسره المذكور.

()6

فق ار ة الرفد العف كث ر ونافد وأع عمرو ،أما العاقوف عالنصب.

()7

َاها]( ،)8فاستشيد عيا فػ عػاب (المعتػدأ والخعػر) عمػى
َاها َو َف َر ْضـ َ
قر رة َأ ْكزَ ْلـ َ
 .15قولو تعالىُ [ :س َ
ػواز الػػو ي ف ف ػ (سػػورة) ،فتق ػ أر عػػالرفد والنصػػب ،فػػالرفد عمػػى أنيػػا معتػػدأ ،والنصػػب عمػػى
أنيا مدعوؿ عو لدعؿ محذوؼ.
فقػ ػ ار ة ال مي ػػور ع ػػالرفد ،فػ ػ حػ ػ ف قػ ػ أر عم ػػر ع ػػف عع ػػد العز ػػز وع س ػػى ع ػػف عم ػػر الثقدػ ػ وآخ ػػروف
عالنصب.

()9

 .2الفاكيي :عػالرةـ مػف أف الدػاكي عصػري المػذىب ،فإنػو لػـ قػؼ موقػؼ العصػر ف مػف القػ ار ات
القرآن ػة ،عػؿ احػتج عػالمتواتر منيػا والشػاذ ،و ػا فػ كتاعػو ع ػ  17آ ػة قرآن ػة مػف القػ ار ات ،وىػػذا
ػػدلؿ عم ػػى اعتم ػػاده عم ي ػػا كمص ػػدر أساسػ ػ م ػػف مص ػػادر االحت ػػاج النح ػػوي ،فم ػػـ ُد ػػرؽ عػ ػ ف

()1
()2

نظر كتاب السععة ف الق ار ات :ص.435- 434
األنعاـ.3 :

()3

الحج.45 :

()5

س.39 :

()4

()6
()7
()8
()9

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .240
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .82
نظر النشر ف الق ار ات العشر ،ج  ،2ص .353

النور.1 :

نظر تدس ر العحر المح ط ،ج ،6ص.392
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المتػ ػواتر مني ػػا والش ػػاذ ع ػػؿ ُ مح ػػظ فػ ػ عع ػػض األح ػػاف أن ػػو ستش ػػيد عاآل ػػة دوف أف ص ػػرح عأن ػػو
مختمػػؼ ف ػ ق ار تيػػا( ،)1وععػػض األح ػػاف األخػػرن كػػاف صػػرح عػػأف اآل ػػة القرآن ػػة مػػف الق ػ ار ات،
فكاف قوؿ( :وقد قرئ ،وق ار ة).

()2

وكما اتأ لمعاحثة أف الشػارح لػـ كػف نسػب القػ ار ات إلػى أصػحاعيا فيػذا مني ػو الغالػب،

صرح عاسـ القارئ ،ف قوؿ ف الموأد األوؿ" :وعم يا ق ار ة قنعؿ" ،والثػان :
عاستثنا ثبلثة مواأدّ ،
()3
"عالنصب ف ق ار ة حدص عف عاصـ" ،والثالث" :ف ق ار ة ة ر نافد".
أا أف الشارح كاف عتمد فػ الغالػب األعػـ عمػى القػ ار ة وحػدىا عنػد إقػرار
ومف المبلحظ أ ا
الحكـ النحوي ،كما أنو كاف عتمد عمى الق ار ة ف تػدع ـ مػا ذكػر قعميػا مػف شػواىد قرآن ػة أخػرن(،)4
لكف ف ععض األح اف كاف

مد ع ف الق ار ة والشاىد الشعري.

()5

ومػف ال ػػد ر عالػػذكر أف ىنػػاؾ ععػػض اآل ػػات التػ استشػيد عيػػا مػػف القػ ار ات لػػـ كػػف قصػػد
عند االحت اج عيا موأد الخبلؼ ع ف الق ار  ،عؿ ستدؿ عيا لو و استشياد آخر تشممو اآل ة.

()6

عد مف ذكر القػ ار ات التػ سػاقيا فػ شػرحو ،مػد ع ػاف موأػد الشػاىد ف يػا والعػاب
واآلف ال ّ
الذي تنتم إل و ف الشرح ،وذلؾ عمى الو و اآلت :
ان َلسـ ِ
ـاح َر ِ
ان ] ( ،)7واستشػػيد عيػػا فػ عػػاب (االسػػـ المثنػػى) عمػػى لغػػة
 .1قولػػو تعػػالى [ :إِ ْن َىهـ َـذ ِ َ
دائما ،و عرعو عحركات مقدرة عمى األلؼ.
ععض العرب الذ ف ستعمموف المثنى عاأللؼ ا
وىػػذه ق ػ ار ة نػػافد واعػػف عػػامر وشػػععة وحم ػزة والكسػػائ وأع ػ

وحده فقرأىا عال ا (ىذ ف).

()1
()2

()9

نظر المصدر الساعؽ :ص.591 ،581 ،379 ،388 ،481 ،427

()3

()5

نظر المصدر الساعؽ :ص .581 ،481 ،327 ،326

()4

()6
()7
()8
()9

عدػػر و عقػػوب وخمػػؼ ،أمػػا أعػػو عمػػرو

نظر كشؼ النقاب :ص .550 ،589 ،477 ،407
نظر كشؼ النقاب :ص.581 ،569،564
نظر المصدر الساعؽ :ص .550 ،590
نظر المصدر الساعؽ :ص .407 ،423
طو.63 :
نظر كشؼ النقاب :ص .327

نظر النشر ف الق ار ات العشر ،ج ،2ص .321
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()8

ــؾ هـــ ك ِ
ات ُ ِه ] ( ،)1واحػػتج عيػػا ف ػ عػػاب (إعمػػاؿ اسػػـ الداعػػؿ)
َاشــ َػ ُ
 .2قولػػو تعػػالىَ [ :ه ْ ُ َّ
شاىدا عمى اسـ الداعؿ الم رد عندما ستوف شروط عممو ،ف وز أف نصب المدعوؿ عو،
ا
()2
و وز إأافتو إل و.
()3

وق ار ة التنو ف والنصب ،ى ق ار ة أع عمرو و عقوب ،وعاق الق ار عغ ر تنو ف إأافةا لممدعوؿ.
 .3قولو تعالى [ :إِ َّن اّللََّ َبالِغُ َأ ْم ِر ِه ] ( ،)4استشيد عيا مرت ف ف شرحو ،مرة فػ عػاب (المدعػوؿ
عػػو) عمػػى إعمػػاؿ اسػػـ الداعػػؿ كالدعػػؿ ف نصػػب مدعػواال ،ومػرة فػ عػػاب (إعمػػاؿ اسػػـ الداعػػؿ)
عمى واز الو ي ف إما اإلعماؿ أو اإلىماؿ السـ الداعؿ عندما ستوف شروط عممو.

()5

وسعؽ الحد ث عف ىػذه القػ ار ة عنػد الحر ػري ،فقػ ار ة ال ػر وحػذؼ التنػو ف ىػ قػ ار ة عاصػـ وحػده،

وق أر العاقوف عالنصب والتنو ف.

()6

 .4قولو تعالىُ [ :خ َّش اعا َأ ْب َص ُار ُه ْؿ َ ْ
شاىدا ف عاب (الحاؿ والتم ز) عمى
قن ] ( ،)7ذكرىا
َي ُر ُج َ
ا
أف صاحب الحاؿ مكف أف كوف نكرةا ص االعتدا عيا.

()8

وىذه ق ار ة أع عمرو و عقوب وحمزة والكسائ وخمؼ ،وق أر العاقوف عأـ الخا وحذؼ األلؼ وفػت
الش ف مشددة ،أي( :خ ّشعا).

()9

 .5قولو تعالى [ :اّللَُّ َأ ْط َؾ ُؿ َح ْق ُ
َي َع ُؾ ِر َسا َل َت ُف] ( ،)10استشيد عيا ف عاب (المدعوؿ ف ػو) عمػى
ث َْ
أسػما المكػػاف التػ ال تمػػزـ الظرف ػػة ،فػ مكف إعراعيػػا حسػػب موقعيػػا مػػف ال ممػػة ،ف ػ (ح ػػث)
ىنا مدعوؿ عو وقد عم و الدعؿ ال ف و ،وناصعو مقدر دؿ عم و (أعمـ).

()1
()2

الزمر.38 :

نظر كشؼ النقاب :ص .388

()3
()4
()5

نظر النشر ف الق ار ات العشر ،ج ،2ص.363
الطبلؽ.3 :
نظر كشؼ النقاب :ص .388 ،379

()6
()7
()8
()9

نظر ىذا العحث :ص.40

القمر.7 :
كشؼ النقاب :ص .407

()10
()11

نظر النشر ف الق ار ات العشر ،ج ،2ص .380
األنعاـ.124 :

نظر كشؼ النقاب :ص .423
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()11

وق ػ أر اعػػف كث ػػر وحدػػص (رسػػالتَو) عػػالمدرد ،أمػػا العػػاقوف عػػال مد فمػػـ حػػذفوا األلػػؼ ععػػد الػػبلـ ،وى ػ
()1
الق ار ة الت ذكرىا الشارح.
 .6قولػػو تعػػالىَ [ :مــا َف َع ُؾــق ُه إِ َّٓ َقؾِ ر
قــؾ ] ( ،)2واستشػػيد عيػػا ف ػ عػػاب (االسػػتثنا ) ،عمػػى ػواز
ػدال أو
الػػو ي ف ف ػ االسػػـ المسػػتثنى عنػػدما كػػوف االسػػتثنا ة ػػر مو ػػب ،ف ػػوز إع ارعػػو عػ ا

نصعو عمى االستثنا ( ،)3وسعؽ الحد ث عف ىذه الق ار ة عند الحر ري.

()4

قن] ( ،)5وقولو [ :يا ِطب ِ
 .7قولو تعالى [ :يا ِطب ِ
اد َفا َّت ُؼ ِ
ف َط َؾ ْقؽ ُُؿ ] ( ،)6واحتج عيما ف
اد َٓ َخ ْق ر
َ َ
َ َ
عاب (الندا )( ،)7وىاتاف الق ار تاف سعؽ الحد ث عنيا عند الحر ري.

()8

ــجدُ وا ّللَِّ] ( ،)9استش ػػيد عيػػا فػ ػ ع ػػاب (النػػدا ) ،عم ػػى ػ ػواز ح ػػذؼ
 .8قولػػو تع ػػالىَ [ :أ َّٓ َي ْسـ ُ
المنادن واعقا حرؼ الندا وذلؾ قعؿ الدعا واألمر.

()10

وىػػذه الق ػ ار ة الت ػ كانػػت موأػػد الخػػبلؼ ع ػ ف الق ػ ار  ،لػػـ تكػػف موأػػد االستشػػياد الػػذي احػػتج عػػو

الشارح ،فق ار ة (أال) عتخد ؼ البلـ ق أر عيا أعو عدر والكسائ ورو س.

()11

 .9قولو تعػالىَ [ :س َل ِس َؾ َو َأغْ َل آ] ( ،)12استشػيد عيػا فػ عػاب (مػا ال نصػرؼ) ،عمػى ػواز
صرفت لمناسعة أةبلال.
صرؼ الممنوع مف الصرؼ لمتناسب ،فػ (سبلسؿ) ُ

()1
()2
()3

نظر النشر ف الق ار ات العشر ،ج ،2ص.262
النسا .6 :
نظر كشؼ النقاب :ص .427

()4
()5
()6
()7

نظر ىذا العحث :ص.40

الزمر.16 :
الزخرؼ.68 :
نظر كشؼ النقاب :ص .477

()8
()9

نظر ىذا العحث ،ص.42 ،41

النمؿ.25 :

()10
()11
()12
()13

نظر كشؼ النقاب :ص .481
نظر النشر ف الق ار ات العشر ،ج ،2ص .337
اإلنساف.4 :

كشؼ النقاب :ص .550
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()13

وقػ ػ ار ة الص ػػرؼ ىػ ػ قػ ػ ار ة ن ػػافد والكس ػػائ وأعػ ػ عك ػػر ورو ػػس وىش ػػاـ ،فػ ػ حػ ػ ف قػ ػ أر الع ػػاقوف ع ػػبل

تنو ف.

()1

ُقث َو َي ُع َ
اطا َو َٓ َيغ َ
قق َو َك ْ ا ا ] ( ،)2واستشيد عيا أ أا ف العػاب
 .10قولو تعالىَ [ :و ًّدا َو َٓ ُس َق ا
الساعؽ ،ولندس و و االستشياد عأف الممنوع مػف الصػرؼ صػرؼ لمتناسػب ،ف غػوث و عػوؽ
صرفتا لتناسعا الكممات الت سعقتيا.
ُ

()3

وى ق ار ة األعمش واألشيب العق م  ،ف ح ف ق أر ال ميور عبل تنو ف ( غوث و عوؽ).

()4

ــقن فِ ْتـَـــ رة ] ( ،)5واستش ػػيد عي ػػا فػ ػ ع ػػاب (نواص ػػب الدع ػػؿ
 .11قول ػػو تع ػػالىَ [ :و َح ِســـ ُبقا َأ َّٓ َت ُؽـ َ
المأارع)( ،)6وسعؽ تحدثنا عف الو ي ف المذ ف

وز الق ار ة عيما عند الحر ري.

()7

 .12قولو تعالى [ :إِ َّك ُف َم ْ ِ
ز ] ( ،)8واستشػيد عيػا فػ عػاب ( ػوازـ الدعػؿ المأػارع)
ــ َيتَّـؼ َو َي ْصـ ِ ْ
عمػػى لغػػة ععػػض العػػرب الػػذ ف ُ ْ ػ ُروف الدعػػؿ المعتػػؿ عنػػد ال ػػزـ م ػػرن الدعػػؿ الصػػح ،
()9
عحذؼ الحركة المقدرة عمى حرؼ العمة.
()10

صرح الشارح.
وى ق ار ة قنعؿ عإثعات ال ا عند ال زـ ،وعيذا ّ
ِ
ِ
ــ َب ْعـدُ ] ( ،)11واستشػيد عيػا مػرت ف فػ عػاب (المعن ػات)
 .13قولو تعالىّ [ :للَِّ ْإَ ْم ُر م ْـ َق ْب ُؾ َوم ْ
كم ػػا ق ػػؿ مس ػػعقا ،عم ػػى أف (ح ػػث) م ػػف الظ ػػروؼ التػ ػ تُعن ػػى عم ػػى الأ ػػـ عن ػػدما ُح ػػذؼ

()1

نظر النشر ف الق ار ات العشر ،ج ،2ص .394

()3

نظر كشؼ النقاب :ص .550

()2

نوح.23 :

()4
()5
()6
()7

نظر تدس ر العحر المح ط ،ج ،8ص.336
المائدة.71 :

كشؼ النقاب :ص .558
نظر ىذا العحث :ص.43

()8
()9

وسؼ.90 :
كشؼ النقاب :ص .581

()10
()11

نظر تدس ر العحر المح ط ،ج ،5ص.338

الروـ.4 :
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المأاؼ إل و وُنون ثعػوت معنػاه ،واستشػيد عالو ػو اآلخػر وىػو عخدػض ( قعػؿ  ،وععػد) عػبل
()1
تنو ف عندما ُحذؼ المأاؼ إل و ولـ ُ ْن َو.
وق ػ ار ة ال ميػػور ى ػ الأػػـ عػػبل تنػػو ف ،أمػػا أعػػو السػػماؿ وال حػػدري وعػػوف العق م ػ فق ػ ار تيـ كانػػت
عالكسر والتنو ف.

()2

 .14قولو تعػالىَ [ :لعظ َأب ُؾغُ ْإَسـباب َأسـباب السـامو ِ
ات َف َـل َّصؾِ َع ] ( ،)3فاستشػيد عيػا فػ عػاب
ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
َ ْ
لوقوعو

وعا ععد الدا
(نواصب الدعؿ المأارع) عمى نصب الدعؿ المأارع عأف مأمرة و ا
()4
ععد التر .

()5

فعا.
فق ار ة حدص عف عاصـ لػ (أطمد) ا
نصعا ،وق أر العاقوف وأعو عكر عف عاصـ (فأطمد) ر ا
ِِ
ات ربـَا و َكؽ َ ِ
ِ
ع] ( ،)6فاستشػيد عيػا فػ
ــ ا ُْد ْـممـ َ
ُقن م َ
 .15قولو تعالىَ [ :يا َل ْق َتـَا ك َُر َّد َو َٓ ُكؽَذ َب بِآ َي َ َ
عػػاب (نواصػػب الدعػػؿ المأػػارع) عمػػى نصػػعو الدعػػؿ المأػػارع عػػأف مأػػمرة و وعػػا ععػػد واو

المع ة لوقوعو ععد التمن .

()7

فق أر عالنصب (ال نكذب ،نكوف) اعف عامر وحمزة وحدص عف عاصـ ،أما العاقوف عالرفد.

()8

الر ُس ُ
َّـك َي ُؼ َ
ـقل ] ( ،)9فاستشػيد عيػا فػ عػاب (نواصػب الدعػؿ
ـقل َّ
 .16قولو تعػالىَ [ :وزُ ْل ِز ُلقا َحت ى
المأارع) ،عمى نصب الدعؿ المأارع عػأف مأػمرة و وعػا ععػد حتػى ،وشػرط إأػمار (أف)
ععدىا أف كوف الدعؿ مستقعبل.

()10

ف ح ف ق أر نافد ( قوؿ) عالرفد ،أما العاقوف فقرؤوىا عالنصب.
()1

نظر كشؼ النقاب :ص .590- 589

()2
()3
()4

نظر تدس ر العحر المح ط ،ج ،7ص.158
ةافر.37-36:
نظر كشؼ النقاب :ص .564

()5

نظر السععة ف الق ار ات ،ج ،1ص .570

()7

نظر كشؼ النقاب :ص .567

()6

األنعاـ.27 :

()8
()9

نظر السععة ف الق ار ات ،ج ،1ص .255
العقرة.214 :

()10
()11

نظر كشؼ النقاب :ص .569

نظر النشر ف الق ار ات العشر ،ج ،2ص .227
46

()11

الشارح ف اشتركا ف ذكر 5آ ات مف الق ار ات القرآن ة ،وى :
وكما عرز لمعاحثة أف
َ
ُـقن فِ ْتـَـ رة ] وقولػو [ :يـا ِطب ِ
قاؿ تعالىَ [ :ما َف َع ُؾـق ُه إِ َّٓ َقؾِ ر
ف
ـاد َٓ َخ ْـق ر
قـؾ] وقولػوَ [ :و َح ِسـ ُبقا َأ َّٓ َتؽ َ
َ َ
ط َؾقؽُؿ] ،وقولو [ :يا ِطب ِ
اد َفا َّت ُؼ ِ
قن] وقولو [:إِ َّن اّللََّ َبالِغُ َأ ْم ِر ِه ].
َ َ
َ ْ ُ
وىذا إف د ّؿ فإنو د ّؿ عمى عنا تيـ الشد دة عالقرآف الكر ـ وق ار اتو المختمدة ،ولـ ُ ِ
درقوا ع ف
عدوا القػرآف الكػر ـ
ق ار ة أو أخرن ،فاستشيدا عيا دوف التعق ب عم يا أو ع اف موقؼ الق ار منيا ،عؿ ّ

سّد الح ج كما قوؿ النحو وف ،وتمركػز فػ المرتعػة األولػى ،ومػف ث ّػـ مصػادر االستشػياد األخػرن،
فيو األ در عالقعوؿ عمختمؼ ق ار اتو مػف ة ػره ،وخ ػر دل ػؿ قػوؿ األفغػان " :القػ ار ة الشػاذة التػ منػد
ػندا وأصػ
ػتج عيػػا فػ المغػة والنحػو ،إذ ىػ -عمػػى كػؿ حػاؿ -أقػون س ا
القػ ار ق ار تيػا فػ الػتبلوةُ ،ح ّ
()1
نقبل مف كؿ ما احتج عو العمما مف الكبلـ العرع ة ر القرآف".
ا

()1

نظر ف أصوؿ النحو :سع د األفغان  ،المكتب اإلسبلم  ،ع روت 1987 ،ـ ،ص .29
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المبحث الثاني -شواىد الحديث النبوي
توقؼ العمما طو ابل عنػد موقػؼ النحػاة مػف االحت ػاج عالحػد ث النعػوي ،ح ػث كػاف نعغػ

ػدر إال الق ػرآف
أف ُعػ ّػد الحػػد ث النعػػوي المصػػدر الثػػان مػػف مصػػادر االستشػػياد النحػػوي ،فػػبل عمػػوه قػ اا
الكر ـ ،وذلؾ ألنو كبلـ النع -صمى اهلل عم و وسمـ ،-ولكف النحاة وقدوا مف االستشياد عاألحاد ػث
دائمػا عمػى
النعو ة مواقؼ مختمدة ،وانقسموا إلى ثبلث طوائؼ ،ألف أُ ز نقمو عالمعنى ،ولـ عتمػدوا ا
()1
المدظ األصم الذي نطؽ عو الرسوؿ ،وتمؾ الطوائؼ ،ى :
 .1طائدػ ػػة المػ ػػانع ف عاالحت ػ ػػاج عػ ػػو مطمقا ػ ػا ،و مثميػ ػػا اعػ ػػف الأػ ػػائد (ت680ى ػ ػػ) ،وأعػ ػػو ح ػ ػػاف
األندلسػ  ،سػػائر ف عمػػى نيػػج أئمػػة النحػػاة مػػف المدرسػػة العصػػر ة والكوف ػػة ،ومػػف تػػععيـ مػػف

ػر ف مػا روي مػف
المتأخر ف ،واستندوا إلى ت و ز روا ة األحاد ث عالمعنى ،ولوقوع المحف كث اا
الحد ث ألف كث اار مف الرواة كانوا ة ر عرب عالطعد.

 .2طائدة المتوسط ف ع ف المند واإل ازة ،وعمى رأسيا الشاطع (ت790ىػ) ،والس وط  ،وكث ر
مف المتأخر ف ،فيـ أ ازوا االستشياد عاألحاد ث الت ُنقمت عالمدظ وىذا نادر ػدا و قػد فػ
ةالعػػا ،أمػػا األحاد ػػث التػ نقمػػت عػػالمعنى دوف المدػػظ فػػبل قػػد االستشػػياد
األحاد ػػث القصػػار ا
عيا.

 .3طائدة الم وز ف عاالحت اج عو مطمقاا ،وعمى رأسيا اعف مالؾ ،واعػف ىشػاـ ،وكػاف دلػ ميـ أف
المراد ع ػواز النقػؿ عػالمعنى فإنمػا ىػو الت ػو ز العقمػ الػذي ال نػاف وقػوع نق أػو ،وتػدو ف
األحاد ث وقد ف الصدر األوؿ قعؿ فساد المغة العرع ة.

ل ػػذا سػ ػ تـ ع ػػاف موق ػػؼ الشػ ػارح ف الم ػػذ ف عص ػػدد د ارس ػػة ش ػػرح يما ،م ػػف االستش ػػياد عالح ػػد ث
النعوي ،عمى النحو اآلت :
 .2الحريري:
تع ف لمعاحثة أف الشػارح لػـ عتمػد فػ كتاعػو عمػى االحت ػاج عقػوؿ الرسػوؿ -صػم اهلل عم ػو
اعتمادا عظ اما كالقرآف الكر ـ ،عؿ استشيد عو ف موأع ف فقط ،وىما:
وسمـ -
ا

()1

نظػػر االقتػراح ،ص  / 89خ ازنػػة األدب ولػػب لعػػاب لسػػاف العػػرب :ععػػد القػػادر العغػػدادي (ت1093ىػػ) ،ت :ععػػد

الس ػػبلـ ىػػػاروف ،مكتع ػػة الخ ػػان

 ،الق ػػاىرة ،ط1997 ،4ـ ،ج ،1ص  / 14-9الشػػػاىد وأص ػػوؿ النحػػػو فػ ػ كتػػػاب

س عو و :خد ة الحد ث  ،مطعوعات امعة الكو ت ،د.ط1974 ،ـ ،ص .61
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 قوؿ الرسوؿَ " :م ْف تَ َو َّ
أفأؿ"(،)1
تَ ،و َمف
َ
اةتسؿ ُ
أأَ َ ْوَـ ال ُ ُم َع ِة فَعِيا َونِ ْع َم ْ
فالغ ْسؿ َ
واستدؿ عو ف عاب (الدعؿ) عمى أف (نعـ ،وعئس) فعبلف التصاؿ (نعػـ) فػ الحػد ث عتػا
التأن ث الساكنة ،وى عبلمة مف عبلمات الدعؿ.

()2

ِ
 قوؿ الرسوؿَ " :ا م ْع َشر َّ
الش َع ِ
ِ ِ
َّػوِـ،
استَ َ
ط َ
اب َم ْف ْ
َ َ
اع اْل َعا َةَ َفْم َتََزَّو ْجَ ،و َم ْف لَ ْـ َ ْستَط ْد فَ َعمَ ْ ػو عالص ْ
فَِإَّنوُ لَوُ ِو َ ا ِ"( ،)3فاستشيد عو ف (عاب اإلة ار ) عمى أف ألداظ اإلة ار تستعمؿ ف أم ر
المخاطب ،أما المدظ (عمػى) خػتص عدخولػو عمػى أػم ر الغائػب ،والحػاؽ العػا عمنصػوعو،
كما ا  :عم و عالصوـ.

()4

وم ػػف المبلح ػػظ ،أف الحر ػػري فػ ػ الح ػػد ث األوؿ ص ػػرح عنس ػػعتو لمرس ػػوؿ -ص ػػمى اهلل عم ػػو

وسمـ ،-لكف ف الحد ث الثان لـ صرح عنسعتو لمرسوؿ عؿ قوؿ" :كما ا ف الخعػر"( ،)5أي أنػو
اعتمػػد عم ػػو عتقع ػػد الحكػػـ النحػػوي ،كأنػػو قػػوؿ مػػف أقػواؿ العػػرب الدصػ حة ،ولعػػؿ مػػا دفعػػو لػػذلؾ ىػػو
عدـ تأكده عأنو قوؿ لمرسوؿ ،وىذا ر عو د .محمد ع د إلى التحرز الد ن .

()6

وف ػ الموأػػع ف المػػذ ف ذكػػر عيمػػا كػػبلـ النع ػ  ،اكتدػػى عاألحاد ػػث النعو ػػة إلثعػػات القاعػػدة

النحو ة ،دوف إتعاعيا عكبلـ اهلل أو كبلـ العرب ،فاعتمد عم يا كمصدر ىاـ مف مصادر االحت اج،

ظ ػا مػػف مصػػادر االحت ػػاج ف ػ شػػرحو ،ولعم ػو عػػذلؾ تعػػد ش ػ ل النحػػاة س ػ عو و
لكنيػػا كانػػت األق ػ ّؿ ح ا
()7
نزر.
(ت180ىػ) فيو ف كتاعو لـ ستشيد عاألحاد ث إال اا
قطعا لبلستشػياد عاألحاد ػث النعو ػة عنػد
كذلؾ مكف القوؿ إف الشارح لـ كف مف الرافأ ف ا
التقع ػػد النحػػوي العتمػػاده عم يػا فػ إقػرار الحكػػـ النحػػوي لوحػػدىا ،عػػؿ مكػػف َعػ تده مػػف طائدػػة النحػػاة
المتوسػػط ف ع ػ ف المنػػد وال ػواز ألنػػو لػػـ حػػتج عالعػػدد الػػوف ر منيػػا ،ولعػػؿ مػػا دفعػػو لػػذلؾ التحػػرز

الػػد ن كمػػا ق ػؿ سػػاعقا الخػػتبلؼ روا اتػػو وألداظػػو ،ومػػا ؤكػػد ىػػذا تصػػر حو فػ شػػرحو ععػػد احت ا ػػو
()1

نظػػر سػػنف الترمػػذي ،ج ،1ص  / 626و نظػػر أ أػػا سػػنف اعػػف ما ػػو :اعػػف ما ػػو القزو ن ػ (ت273ى ػػ) ،ت:

()2

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .7

"مػ ْػف تََو َّ
أػػأَ َ ػ ْػوَـ
محمػػد ععػػد العػػاق  ،دار إح ػػا الكتػػب العرع ػػة ،د.ط ،د.ت ،ج ،1ص  ،347ف ػػرواه عز ػػادة عع ػػارةَ :
أ ُؿ ".
أةَُ ،و َم ِف ْ
ا ْل ُ ُم َع ِة فَعِيَا َونِ ْع َم ْ
اةتَ َس َؿ فَا ْل ُغ ْس ُؿ أَ ْف َ
تِ ْ ُ ،زئُ َع ْنوُ ا ْلدَ ِر َ

()3

نظػػر صػػح

العخػػاري :محمػػد عػػف إسػػماع ؿ العخػػاري (ت256ىػػ) ،ت :محمػػد الناصػػر ،دار طػػوؽ الن ػػاة ،ط،1

1422ىػ ،ج ،3ص .26

()4
()5
()6
()7

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .140
نظر المصدر الساعؽ :ص .140
االستشياد واالحت اج عالمغة :ص .113
المصدر الساعؽ :ص .109
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ونعمت ،ف عؿ التا أم ر المخاطػب ،والمقصػود فػ
عالحد ث ف قوؿ" :عمى أف ععأيـ رواه :فعيا
َ
()1
ص دا عمى سػنة النعػ  ،فعػّف أنػو اختمدػت
ىذه الروا ة الدعا لو عالتنعـ"  ،و ديـ مف ىذا أنو حر ِ

روا اتو.

 .1الفاكيي:
ػاىدا لوأػػد القواعػػد النحو ػػة ،إذ احػػتج ع ػ 11حػػد ثاا
اىػػتـ الشػػارح عاألحاد ػػث النعو ػػة كونيػا شػ ا
نعو ػا خبلفا ػا لمحر ػػري ،منيػػا حػػد ث واحػػد ػػا عػػو ف ػ عدا ػػة شػػرحو ،لتأك ػػد الكػػبلـ واثعاتػػو( ،)2وىػػو

عمع ػ ػ ػ ػػرض حد ثػ ػ ػ ػ ػػو عػ ػ ػ ػ ػػف و ػ ػ ػ ػػوب افتتػ ػ ػ ػ ػػاح الكػ ػ ػ ػ ػػبلـ عقػ ػ ػ ػ ػػوؿ الحم ػ ػ ػ ػػد هلل عمػ ػ ػ ػ ػ اػبل عق ػ ػ ػ ػػوؿ الرسػػ ػ ػ ػػوؿ:
عدأُ ف ػو عحم ِػد ِ
اهلل فيػو أقطَػدُ" ،حتػى أنػو ذكػره عػأكثر مػف روا ػة ،وىمػا" :ال ُ ْع َػدأُ
"ك تؿ أمر ذي عاؿ ال ُ َ
()3
الرِح ِـ" ،و"ال ُ ْع َدأُ ف و عِِذ ِ
كر اهلل".
الر ْح َم ِف َّ
ف و عِعِ ْسـ اهلل َّ
وتع ف أنو نسب األحاد ث لمرسوؿ -صمى اهلل عم و وسمـ -ف ععض األح اف ح ث صرح

عػػذلؾ قعػػؿ ذكػػر الحػػد ث( ،)4وف ػ األح ػػاف األخػػرن ػػذكر األحاد ػػث النعو ػػة كأنيػػا مثػػاؿ نح ػوي دوف
اإلفصاح عف نسعتيا لمرسوؿ( ،)5فمني و ف نسعة األحاد ث تتراوح ع ف األمر ف.

وف الغالب األعـ كاف قتصر عند احت ا و عاألحاد ث النعو ػة عمػى موأػد الشػاىد ف يػا،

فبل ذكرىا كاممة كمػا رو ػت عػف الرسػوؿ ،ف ػذكر ػزا ا منيػا وىػو ال ػز الػذي شػمؿ مػوطف الشػاىد
النحوي المقصود.
وف ػ استشػػياده عالحػػد ث عمػػى القواعػػد النحو ػػة قػػؼ مواقػػؼ متنوعػػة ،فتػػارة ح ػتج عالحػػد ث

وحػػده إلقػرار حكػػـ نحػػوي ،و كتدػ عػػو كأصػػؿ نحػػوي أساسػ فػ التقع ػػد ،فمػػثبل :عنػػد اسػػتداللو عمػى
فعم ػػة (نعػػـ ،وعػػئس)( ،)6استشػػيد عقػػوؿ الرسػػوؿَ " :مػ ْػف تَ َو َّ
ػت"( ،)7وقولػػو:
أ ػأَ َػ ْػوَـ ال ُ ُم َعػ ِػة فَعِيػػا َونِ ْع َمػ ْ
()8
"وأَعوُذ عِ َؾ مف ِ
طانةُ".
الخ َان ِة ،فَِإَّنيَا ع ْئ َس ِت العِ َ
َ ُ
َ
()1
()2
()3

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .7
نظر كشؼ النقاب :ص .268
نظر لمحػد ث سػنف اعػف ما ػو ،ج ،1ص  / 610سػنف أعػ داود :أعػو داود الس سػتان (ت275ىػػ) ،ت :محمػد

ععد الحم د ،المكتعة العصر ة ،ع روت ،د.ط ،د.ت ،ج ،4ص .261

()4
()5
()6
()7

نظر كشؼ النقاب :ص .479 ،351 ،344 ،287 ،268
نظر المصدر الساعؽ :ص .584،532،446،442 ،359
نظر كشؼ النقاب :ص .287

سعؽ تخر و :نظر ىذا العحث :ص.52

()8
َّ
ػؾ ِمػ َػف ا ْل ُ ػػوِع ،فَِإَّنػػوُ عِػ ْئ َس َّ
الأ ػ ِ دُ،
َعػػوُذ عِػ َ
نظػػر سػػنف اعػػف ما ػػو ،ج  ،2ص  ،1113وىػػو عتمامػػو" :الميُػ َّػـ إِِّن ػ أ ُ
ط َانةُ" ،و نظر سنف أع داود ،ج ،2ص .91
ؾ ِم َف ا ْل ِخَ َان ِة ،فَِإَّنيَا عِْئ َس ِت ا ْلعِ َ
َعوُذ عِ َ
َوأ ُ
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اف اهلل إِ َّف اْل ُم ْػؤ ِم َف الَ َ ْػن َ ُس"( ،)1عمػى أف التع ػب كػوف عالقر نػة
"س ْػع َح َ
واستدؿ أ أا عقولػوُ :
فػ ػ عع ػػارة (س ػػعحاف اهلل) فيػ ػ تحم ػػؿ معن ػػى التع ػػب ،واكتد ػػى عق ػػوؿ الرس ػػوؿ عم ػػى إثع ػػات القاع ػػدة
النحو ة ،ولـ تععو عآ ة مف القرآف ،أو نص عرع فص

سوا شعر أو نثر.

()2

وتػػارة أخػػرن -وىػػو الغالػػب ف ػ مني ػػو -ػػدعـ القاعػػدة النحو ػػة و قو يػػا عحػػد ث نعػػوي ،ععػػد

ةالع ػا ،فمػػثبل :عنػػد حد ثػػو عػػف ػواز االعتػػدا عنك ػرة ( ،)3ستشػػيد عقولػػو
االستشػػياد عآ ػػة مػػف الق ػرآف ا
()4
ِ ٍ
تعالى[ :و َلعبدر م ْم ِمـ َخ ِ
صػمَ َوات َكتَ َػعيُ َّف
ـر م ْ
َ َْ ُ ر ْر
ػس َ
ــ ُم ْْشـك]  ،و ستشػيد ععػدىا عقػوؿ الرسػوؿَ " :خ ْم ُ

ِ
الشاى َد ْ ف ألنيا موصوفة.
المَّوُ "( ،)5إذ وز االعتدا عنكرة ف
وكمػػا اسػػتدؿ عمػػى ممػػة الشػػرط عنػػدما كػػوف ركناىػػا فعػػبل ماأ ػاا وفعػػبل مأػػاراعا ،فالدعػػؿ
()6
َان ُي ِريدُ َح ْر َ
ث ْأ ِخ َر ِة ك َِز ْد َل ُف
الماأ معن ف محؿ زـ ،والمأارع م زوـ  ،عقولو تعالىَ [ :م ْـ ك َ
()8
ِ ِ ()7
ِ
احتِ َس ااعاُ ،ة ِد َر لَوُ".
يف َح ْرثف]  ،واحتج ععدىا عقوؿ النع َ " :م ْف َقُ ْـ لَْ مَةَ القَ ْد ِر ،إِ َم اانا َو ْ
وو ػػدت العاحثػػة فػ موأػػد واحػػد مػد عػ ف الشػػاىد الشػػعري وكػػبلـ النعػ  ،عنػػدما استشػػيد
عحد ث ف مسألة ت و ز الكوف ف حذؼ حػرؼ النػدا ( ػا) مػد النكػرة المقصػودة ،نحػو قولػو -صػمى
اهلل عم و وسمـ" :-ثَ ْوعِ َح َ ُػر"( ،)9ػأت ععػده عع تػ ف مػف الشػعر ؤكػدوف عيمػا نحػاة الكوفػة حػد ثيـ،
صمَّى اهللُ َعمَْ ِو و َسمَّـ لَِقَػوُ ِفػ َع ْع ِ
ػض
َ
َ َ
ػت ُ ُناعػا،
ػت َػا أََعػا ُى َرْ َػرةَ» قَ َ
ػاؿُ :ك ْن ُ
ُك ْن َ

()1
َف َّ
"ع ْف أَعِ ُى َرْ َرةَ أ َّ
النعِ َّ
نظر صح العخاري ،ج ،1ص 65وىو عتماموَ :
ب ،فَ ْان َخَنس ُ ِ
طَ ِر ِ
اةتَ َس َػؿ ثُ َّػـ َ ػا َ  ،فَقَػا َؿ« :أَْ َػف
ب فَ ْ
الم ِد َن ِة َو ُى َو ُ ُن ِ
ت م ْنوُ ،فَػ َذ َى َ
ْ
ؽ َ
ت أْ ِ
ؾ وأََنا َعمَى َة ْ ِر طَيَ َارة ،فَقَا َؿُ « :س ْع َح َ َّ ِ ِ
الم ْسمِ َـ الَ َ ْن ُ ُس".
فَ َك ِرْى ُ
اف المو ،إ َّف ُ
َف أُ َ ال َس َ َ
( )2نظر كشؼ النقاب :ص .442
()3
()4

نظر المصدر الساعؽ :ص .359
العقرة.221 :

()5
ِ ِ
َّ
نظػر سػػنف أعػ داود ،ج ،2ص  ،62وىػػو عتمامػو كمػػا رواهَ :
صػمَ َوات َكتَ َػعيُ َّف المػػوُ َعمَػى ا ْلعَعػػاد ،فَ َم ْػف َ ػػا َ
ػس َ
"خ ْم ُ
َف ْد ِخمَػو ا ْل َّنػةَ ،وم ْػف لَػـ ػأ ِ
ِ َّ ِ
عِ ِي َّف لَـ أِّد ِم ْني َّف َش ْ ائا ِ
ْت عِ ِي َّػف َفمَػ ْ َس لَػوُ ِع ْن َػد
اف لَوُ ع ْن َد المػو َع ْي ِػد أ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ
است ْخدَافاا عِ َحقِّ ِي َّفَ ،ك َ
ْ
ْ ُ َ ْ ُ
المَّ ِو َع ْي ِد ،إِ ْف َشا َ َع َّذَعوَُ ،وِا ْف َشا َ أ َْد َخمَوُ ا ْل َ َّنةَ".
()6
()7
()8

نظر كشؼ النقاب :ص .584

الشورن.20 :
نظر صح

َذ ْنعِ ِو ".
( )9نظػػر صػػح

العخاري ،ج  ،1ص  ،16وىو عتمامو " :م ْف قُـ لَْ مَةَ القَ ْػد ِر ،إِ م اانػا و ْ ِ
ػاعاُ ،ةِد َػر لَػوُ َمػا تَقَػ َّد َـ ِم ْػف
احت َس ا
َ َْ
َ َ

مسػػمـ :مسػػمـ عػػف الح ػػاج(ت261ىػػ) ،ت :محمػػد ععػػد العػػاق  ،دار إح ػػا التػراث العرعػ  ،ع ػػروت،
ِ
ِ
ِ
ػاف
1954ـ ،ج ،1ص ،267وىػػو عتمامػػوَ " :ك َانػ ْ
وف ُعػ َػراةاْ َ ،نظُػ ُػر َع ْع ُ
أػػيُ ْـ إِلَػػى َسػ ْػوأَة َع ْعػػضَ .و َكػ َ
ػت َعُنػػو إِ ْسػ َػرائ َؿ َ ْغتَسػمُ َ
ِ
ِ
ب َمػ َّػرةا َ ْغتَ ِسػ ُؿ
وسػى َعمَْ ػ ِػو َّ
َف َ ْغتَ ِسػ َػؿ َم َعَنػػا إِ َّال أََّنػػوُ َ
وسػػى أ ْ
آد ُر قَػػا َؿ :فَػ َذ َى َ
السػ َػبل ُـ َ ْغتَسػ ُؿ َو ْحػ َػدهُ ،فَقَػػالُواَ :واهلل َمػػا َ ْمَنػػدُ ُم َ
ُم َ
ِ
ت َعُنو
وسى عِِإثْ ِرِه َقُو ُؿ :ثَْوعِ َح َ ُر ،ثَْوعِ َح َ ُرَ ،حتَّى َن َ
ظ َر ْ
فَ َو َ
أ َد ثَْوَعوُ َعمَى َح َ ر ،فَدََّر ا ْل َح َ ُر عِثَْوعِو .قَا َؿ :فَ َ َم َ ُم َ
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وف ػ المقاعػػؿ سػػرد رأي المػػانع ف ل ػذلؾ عػػأف ىػػذا الحػػد ث مػػروي عػػالمعنى ،ولػػـ ثعػػت لدظػػو لمرسػػوؿ،
()1
ع نما الشارح لـ ُ ْعِد أر و عالمسألة عؿ اكتدى عذكر اآل ار النحو ة فقط.
واتدؽ الشارحاف ف االستشػياد عحػد ث واحػد ،وىػو الحػد ث الػذي اسػتدؿ عػو الشػارحاف عمػى
()2
فعم ة (عئس ،ونعـ) ،نحو قولوَ " :م ْف تَ َو َّ
ت".
أأَ َ ْوَـ ال ُ ُم َع ِة فَعِيا َونِ ْع َم ْ
عد مف ذكػر األحاد ػث النعو ػة كمػا أوردىػا فػ شػرحو ،مػد ع ػاف مواأػد االستشػياد عيػا،
وال ّ
عمى النحو التال :
()3
ػت"  ،اسػػتدؿ عػػو
 .1قػاؿ الرسػػوؿ -صػػمى اهلل عم ػو وسػػمـَ " :-مػ ْػف تَ َوأَّػأَ َػ ْػوَـ ال ُ ُم َعػ ِػة فَعِيػا َونِ ْع َمػ ْ
()4
ف عاب (الدعؿ وعبلماتو) عمى أف (نعـ) فعؿ عسعب اتصاؿ تا التأن ث الساكنة عيا.
الخ َانػ ِػة ،فَِإَّنيػػا ع ْئسػ ِ
ػؾ مػػف ِ
طان ػةُ"( ،)5احػػتج عػػو ف ػ عػػاب (الدعػػؿ
ػت العِ َ
 .2قػػاؿ الرسػػوؿَ " :وأ ُ
َعػػوُذ عِػ َ َ
َ َ
()6
وعبلماتو) عمى أف (عئس) فعؿ التصاؿ تا التأن ث الساكنة عيا.
ِ ()7
ب َك ِ
اس ػ َة ِف ػ ال ػ تد ْن َا َع ِارَػػة ِف ػ اآلخػ ِ
 .3قػػاؿ الرسػػوؿ" :فَػ ُػر َّ
ػاىدا ف ػ عػػاب (حػػروؼ
ػرة"  ،ذك ػره شػ ا
َ
ب) قد تستعمؿ لمتكث ر ألنيا موأوعة عاألصػؿ إلنشػا
(ر ّ
ال ر) ،وو و االستشياد ف و أف ُ
()8
التقم ؿ.

َعمَػ َػـ ِمػ ْػف َعػػالِِـ اْل َمِد َنػ ِػة"( ،)9احػػتج عػػو فػ عػػاب (اإلأػػافة)،
َحػ اػدا أ ْ
وف أ َ
 .4قػػاؿ الرسػػوؿ" :فَػبلَ َ ِ ػ ُػد َ
()10
عندما تأت اإلأافة المعنو ة عمعنى (ف ) ألف المأاؼ إل و ظرؼ لممأاؼ.

ِ
ِ
ِ
ِ
ػؽ
َخػ َذ ثَْوَعػػوُ فَطَِدػ َ
ػاـ ا ْل َح َ ػ ُػر َحتَّػػى ُن ِظػ َػر إِلَْ ػ ِػو ،قَػػا َؿ :فَأ َ
وسػػى قَػػالُواَ :واهللَ ،مػػا عِ ُم َ
=إِ ْسػ َػرائ َؿ إِلَػػى َسػ ْػوأَة ُم َ
وسػػى مػ ْػف َعػأْس ،فَقَػ َ
أ ْراعا ".
عِا ْل َح َ ِر َ
()1

نظر كشؼ النقاب :ص .481- 479

()2

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 7كشؼ النقاب :ص .287

()4

نظر كشؼ النقاب :ص .287

()3

()5
()6

سعؽ تخر و :نظر ىذا العحث :ص.52
سعؽ تخر و :نظر ىذا العحث :ص.54
نظر كشؼ النقاب :ص .287

( )7نظػػر صػػح العخػػاري ،ج  ،1ص  ،34وىػػو عتمامػػو" :سػ ْػعحاف المَّػ ِػو ،مػػا َذا أ ُْنػ ِػز َؿ المَّْ مَػةَ ِمػػف ِ
الدػػتَ ِفَ ،و َمػػا َذا فُػػتِ َ ِمػ َػف
َ
ُ َ َ
َ
ِ
ب َك ِ
ِ ِ
ِ
َ ِ
الح َ ِر ،فَ ُر َّ
اآلخ َرِة".
اسَة ِف ال تد ْنَا َع ِارَة ِف
ص َواحَعات ُ
الخ َزائ ِف ،أَْ قظُوا َ
( )8نظر كشؼ النقاب :ص .344
ِ
( )9نظر سنف الترمذي ،ج ،4ص  ،344وىو عتماموِ :
اد ِ
ب َّ
وف
اإلعِ ِؿ َ ْ
"وش ُ
اس أَ ْكَع َ
َف َ ْ
ؾ أْ
أ ِر َ
وف الع ْم َـ فَبلَ َ ِ ُد َ
طمُُع َ
الن ُ
َعمَ َـ ِم ْف َعالِِـ ا ْل َم ِد َن ِة".
َح ادا أ ْ
أَ
( )10نظر كشؼ النقاب :ص .351
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صػمَ َوات َكتَػ َػعيُ َّف المَّػػوُ"( ،)1وىػػذا ػػز مػػف الحػػد ث استشػػيد عػػو فػ عػػاب
ػس َ
 .5قػػاؿ الرسػػوؿَ " :خ ْمػ ُ
()2
(المعتدأ والخعر) ،عمى واز االعتدا عنكرة.
شاىدا ف عاب (ال الناف ػة
 .6قاؿ الرسوؿ"َ :ال َح ْو َؿ َوَال قُ َّوةَ"( ،)3وىذا ز مف الحد ث استعممو
ا
لم نس) عمى الو وه الخمسة الت ت وز فػ مسػألة تكػرار ال الناف ػة مػد النكػرة ،ف ػوز رفػد
إف ،أو فػػت
االسػػم ف عمػػى اإللغػػا أو إعماليػػا عمػػؿ ل ػ س ،أو فتحيمػػا عمػػى إعماليػػا عمػػؿ ّ
األوؿ ورفد الثػان  ،أو رفػد األوؿ وفػت الثػان  ،أو فػت األوؿ ونصػب الثػان عمػى عػؿ ال

الثان ة زائدة وعطؼ االسـ ععدىا عمى محؿ اسـ ال قعميا.

()4

()5
ػاىدا
اف اهلل إِ َّف اْل ُم ْػؤ ِم َف الَ َ ْػن َ ُس"  ،وىػذا ػز مػف الحػد ث اسػتعممو ش ا
 .7قوؿ الرسػوؿُ " :س ْػع َح َ
فػ ػ ع ػػاب (التع ػػب) عم ػػى أف التع ػػب مك ػػف أف ك ػػوف عالقر ن ػػة ،فس ػػعحاف اهلل ف ي ػػا معن ػػى

التع ب.

()6

 .8قػػوؿ الرسػػوؿ" :ثَػ ْػوعِ َح َ ػ ُػر"( ،)7وىػػذا ػػز مػػف الحػػد ث استشػػيد عػػو ف ػ عػػاب (النػػدا ) عمػػى
ع ثػػوع ػػا
ػواز حػػذؼ حػػرؼ النػػدا ( ػػا) مػػد النك ػرة المقصػػودة عنػػد الكػػوف ف ،والتقػػد رَ :د ْ
()8
ح ر.
()9
ػاىدا فػ عػاب
صػبلَةُ المَّْ ِػؿ َمثَْنػى َمثَْنػى"  ،وىػذا ػز مػف الحػد ث اسػتعممو ش ا
 .9قاؿ الرسوؿَ " :
(مػا ال نصػرؼ) عمػى ألدػػاظ العػدد التػ تُمنػػد مػف الصػرؼ لموصػػد ة والعػدوؿ ،فَتَػ ِرد مكػػررة،
()10
أخعار أو أحو ااال أو نعوتاا ،وىنا استعممت (خعر لممعتدأ).
اا
وال تستعمؿ إال

()1

سعؽ تخر و :نظر ىذا العحث :ص.54

()2

نظر كشؼ النقاب :ص .359

()4

نظر كشؼ النقاب :ص .443- 442

()3
ؾ َعمَى َك ْنز ِم ْف ُكُن ِ
وؿ
تَ :عمَى َا َر ُس َ
نظر سنف اعف ما و ،ج ،2ص  ،1256وىو عتمامو" :أ ََال أ َُدلت َ
وز ا ْل َ َّن ِة؟» ُق ْم ُ
المَّ ِو ،قَا َؿَ « :ال َح ْو َؿ َوَال قَُّوةَ إِ َّال عِالمَّ ِو".
()5

سعؽ تخر و :نظر ىذا العحث :ص.54

()7

سعؽ تخر و :نظر ىذا العحث :ص.55

()6

()8

نظر كشؼ النقاب :ص .446
نظر كشؼ النقاب :ص .479

()9
ِ
َّ
صػمَّى
َح ُػد ُك ُـ الص ْ
"صػبلَةُ المْ ِػؿ َمثَْنػى َمثَْنػى ،فَػِإ َذا َخشػ َ أ َ
تػع َ َ
نظر صح العخػاري ،ج ،2ص  ،24وىػو عتمامػوَ :
ِ
صمَّى".
َرْك َعةا َواح َدةا تُوتِ ُر لَوُ َما قَ ْد َ
( )10نظر كشؼ النقاب :ص .532
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 .10قػػاؿ الرسػػوؿ" :مػػف قُػػـ لَْ مَػةَ القَػ ْػد ِرِ ،إ م اانػػا و ْ ِ
ػاعاُ ،ة ِدػ َػر لَػػوُ "( ،)1وىػػذا ػػز مػػف الحػػد ث،
احت َسػ ا
َْ َ ْ
َ َ
استشيد عو ف عاب ( وازـ الدعؿ المأارع) ،عمى ممة واب الشػرط عنػدما كػوف ركناىػا
فعبل ماأاا ومأاراعا ،فالدعؿ الماأ منيما ُ ػزـ عمػى الموأػد ،والدعػؿ المأػارع ُ ػزـ
()2
عمى المدظ.
و مكػ ػػف القػ ػػوؿ إف الشػ ػػارح مػ ػػف الم ػ ػػوز ف مطمقا ػ ػا ف ػ ػ االستشػ ػػياد عاألحاد ػ ػػث النعو ػ ػػة ألف
األحاد ث الت احتج عيا إلثعات األحكاـ النحو ة ،ى أحاد ث ُرو ت عالمعنى فاختمدت روا اتيا فػ
كتب األحاد ث ،واختمدت ععاراتيا ،وما ؤكد ذلؾ عدـ ع ػاف موقدػو مػف المػانع ف عاالحت ػاج عحػد ث
نعوي عمى مسألة نحو ة ذكرت ف ما سعؽ عسعب روا تو عػالمعنى ،فيػو نقػؿ أر يػـ دوف اإلفصػاح عػف
أر و ألنو كما تع ف ف مواأد عػدة اعتمػاده عمػى الحػد ث الشػر ؼ فػ تقع ػد القواعػد النحو ػة دوف
دعميا عشواىد مف مصادر االحت اج األخرن ،فكاف كتد عو كمصدر أصم دوف ة ره.
وخ ػػر دل ػػؿ قػػوؿ د .ععػػد المقصػػود عػػف مػػنيج الشػػارح ف ػ استشػػياده عػػأقواؿ النع ػ " :عد ارسػػة
كتػػب الدػػاكي ومؤلداتػػو النحو ػػة ،واسػػتقرائيا تع ػ ف لنػػا أنػػو ال كػػاد خمػػو واحػػد منيػػا مػػف االستشػػياد
عالح ػػد ث النع ػػوي الش ػػر ؼ عم ػػى قواع ػػد نحو ػػة كم ػػة ،أو زئ ػػة عم ػػى تد ػػاوت مني ػػا ،فق ػػد كث ػػر م ػػف
االستشػ ػياد عالح ػػد ث فػ ػ أح ػػد ى ػػذه المؤلد ػػات ،وق ػػد قم ػػؿ فػ ػ آخ ػػر عحس ػػب ح ػػـ المؤلَّ ػػؼ وطع ع ػػة
()3
مادتو".
وعن ػػا عم ػػى ذل ػػؾ ُمك ػػف الق ػػوؿ ع ػػأف ع ػػد الد ػػاكي م ػػف طائد ػػة النح ػػاة ال ػػذ ف ع ح ػػوف مطمقاػ ػا
االحت اج عالحد ث النعوي ف تقع د المغة وقواعدىا.

()1
()2
()3

سعؽ تخر و :نظر ىذا العحث :ص.54
نظر كشؼ النقاب :ص.584

نظر المصدر الساعؽ :ص.217
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المبحث الثالث -الشواىد الشعرية
نقسـ كبلـ العرب إلػى كػبلـ منظػوـ وكػبلـ منثػور ،والنػاظر إلػى كتػب النحػاة األوائػؿ،

ػد

أنيـ أكثروا مف الشعر عمى النثر ،فأولوه المكانة األولى ف مصادر االحت ػاج ،ولعػؿ السػعب كمػف

فػ قػػوؿ د .محمػد ع ػػد" :ىػو االطمئنػاف إلػى الصػػدا والنقػاوة فػ المغػة ،و تحقػػؽ ذلػؾ فػ أر يػـ فػ
العداوة والوعورة والغراعة".

()1

والشع ار كما صنديـ العمما  ،ىـ أرعد طعقات:

()2

الشعر ال اىم وف ،وىـ قعؿ اإلسبلـ كامرئ الق س.
ا
 الطعقة األولى:
 الطعقة الثان ة :المخأرموف ،وىـ الذ ف أدركوا ال اىم ة واإلسبلـ كمع د وحساف.
 الطعق ػػة الثالث ػػة :المتق ػػدموف ،وُق ػػاؿ لي ػػـ اإلس ػػبلم وف ،وى ػػـ ال ػػذ ف ك ػػانوا فػ ػ ص ػػدر اإلس ػػبلـ
ك ر ر والدرزدؽ.
 الطعقة الراععة :المولدوف ،وُقاؿ ليـ المحدثوف ،وىػـ مػف ععػدىـ إلػى زماننػا كعشػار عػف عػرد،
وأع نواس.
ماعػا ،أمػػا
ومػ ْف حػػتج عشػػعرىـ فػ المغػػة والنحػػو والصػػرؼ ،ىػػـ شػػع ار الطعقتػ ف األول ػ ف إ ا
َ
الطعقػػة الثالثػػة فد يػػا خػػبلؼ ،فمػػـ ستشػػيد أكثػػر العصػػر ف عشػػعر شػػعرائيا ،أمػػا العغػػدادي ف ػػرن أف
الصػػح

صػػحة االستشػػياد عكػػبلـ شػػع ار الطعقػػة الثالثػػة ،أمػػا الطعقػػة الراععػػة فمػػـ ستشػػيد العصػػر وف

عشعرىـ مطمقاا وىذا ىو الصح عند العغدادي ألف ىناؾ َم ْف خػالديـ وقػاؿ إنػو ُستشػيد عكػبلـ َمػ ْف
ُوثػؽ عػو مػنيـ ،واختػاره الزمخشػري (ت538ىػػ) ،فػ حػ ف حػتج الكوف ػوف عأشػعار الطعقػات األرعػػد،

وعشعر لـ ُعرؼ قائمو ،و ستندوف إل و ف استخبلص قواعد لـ

زىا العصر وف.

()3

وعاإل ماع حسب ما ُذ ِكر ،كاف آخر َم ْف ُحتج عشعره ىو إعراى ـ عف ىرمة (ت 176ىػ)(،)4
"خ ػػتـ الش ػػعر ع ػػإعراى ـ ع ػػف ىرم ػػة ،وى ػػو آخ ػػر
فنق ػػؿ ثعم ػػب(ت291ىػ ػػ) ع ػػف األص ػػمع (ت216ىػ ػػ)ُ :

الح ج"( ،)5ف متد عصر االحت اج إلى منتصؼ القرف الثان .
()1
()2
()3
()4
()5

االستشياد واالحت اج عالمغة :ص.122
نظر خزانة األدب ،ج ،1ص.6-5
نظر المصدر الساعؽ ،ج ،1ص  / 6الشاىد وأصوؿ النحو ،ص  /109 ،106ف أصوؿ النحو :ص .19
نظر األعبلـ ،ج ،1ص.50

نظر االقتراح :ص .148
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ة ر أنو ُو ِ د ف كتاب س عو و أشعار لعشار عف عرد ،وىو أوؿ الشع ار المحدث ف ،فكما قاؿ
اح ػتَ ّج س ػ عو و ف ػ كتاعػػو عػػععض شػػعره تقراع ػا إل ػػو ألنػػو قػػد ى ػػاه لتركػػو االحت ػػاج
الس ػ وط " :وقػػد ْ
عشعره"( ،)1فخوفاا منو قاـ عاالستشياد عشعره عالرةـ مف أنو خارج دائرة االحت اج كما أ مد النحاة.
أمػػا األشػػعار م يولػػة القائػػؿ ،فػػبل ػػوز االحت ػػاج عيػػا خوفاػا مػػف أف تكػػوف لمولَّػػد أو َمػ ْف ال
()2
ُوثؽ عدصاحتو كما قوؿ األنعاري(ت577ىػ).
لكف اعف ىشاـ ّ
رد عمف أنكر االحت اج عشعر م يوؿ القائؿ وىـ العصر وف ،عأنو لو صػ ّ
ؼ قائموىػػا ،وخمس ػ ف
ػإف ف ػػو ألدا ػا قػػد ُع ػ ِر َ
ذلػػؾ لسػػقط االحت ػػاج عخمس ػ ف ع تا ػا مػػف كتػػاب س ػ عو و ،فػ ّ
م يولة القائم ف.

()3

إف كػػاف َمػ ْف احػ َّ
ػتج عالشػػعر الم يػػوؿ القائػػؿ ثقػةا
فمػػذلؾ كمػػا تقػػوؿ د .خد ػػة الحػػد ث " :لكػػف ْ
مأمونا ،اعتُعرت شواىده ح ة واف كانت مما ال ُعرؼ قائمو ،ولذلؾ اعتُعرت شواىد س عو و صح حة
ا
()4
موثوقاا عيا مد أف ععأيا م يوؿ القائؿ".
توأػ
وز االستشػياد عشػعرىـ عنػد العػرب ،تر ػد العاحثػة أف ّ

عم ْف
وعيذه المقدمة المو زة َّ
الشارح ف مف ذلؾ ،عمى النحو اآلت :
موقؼ كبل
َ
 .2الحريري:

حازت الشواىد الشعر ة عمى المرتعة الثان ػة مػف مصػادر االحت ػاج عنػد الشػارح ،فيػ تػأت

ععػد الشػواىد القرآن ػػة مػػف ح ػػث العػػدد ،فاستشػػيد عنحػػو  80ع تاػا شػػعر ا( ،)5منيػػا  3أع ػػات شػػعر ة فػ
األعػواب الصػرف ة( ،)6ومنيػػا  10أع ػػات مػػف شػػعر الر ػػز( ،)7ومنيػػا  32ع تاػا شػػعر ا أنشػػدىا فػ عػػاب
الأرورة الشعر ة ،كمػا حػرص الحر ػري عمػى االلتػزاـ ععصػور االحت ػاج النحو ػة ،فاستشػيد عأشػعار

()1
()2

نظر االقتراح :ص .147

نظػػر اإلنصػػاؼ فػ مسػػائؿ الخػػبلؼ عػ ف النحػػو ف :أعػػو العركػػات األنعػػاري (ت577ىػػ) ،ت :محمػػد مح ػ الػػد ف

ععد الحم د ،دار الدكر ،دمشؽ ،د.ط ،د.ت( ،مسألة  ،)80ج ،2ص.583

()3
()4
()5

نظر االقتراح :ص .153
الشاىد وأصوؿ النحو :ص .108

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص،68 ،67، 66، 65، 64 ،62، 61، 48، 39، 37، 33، 20، 15، 11، 6

،190، 187، 161، 158، 155، 154، 152، 135، 134، 133، 127، 110، 105، 87، 86، 71، 69
،222، 220، 219 ، 218 ،217، 216، 215، 214، 213، 212، 211، 210، 209، 208، 207، 192
. 256، 255، 254، 253، 250، 235، 234، 233

()6
()7

نظر المصدر الساعؽ :ص .161،173،176

نظر المصدر الساعؽ :ص .254،253،209،212،155،210،215،86،65
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مف الطعقات الت أ مد النحو ف عمى االحت اج عشعرىـ ،وىـ :الشع ار ال اىم وف ،والمخأرموف،

واإلسبلم وف.

فالشػػع ار ال ػػاىم وف الػػذ ف استشػػيد عشػػعرىـ ،ىػػـ :در ػػد عػػف الصػػمة( ،)1و ذ مػػة األعػػرش(،)2

والناعغة الذع ان ( ،)3وامرؤ الق س( ،)4وخرنؽ عنت عدر عف ىداف( ،)5وزى ر عف أع سػممى( ،)6وعػامر

عػف ػو ف الطػائ ( ،)7وأعػػو كع ػر اليػذل ( ،)8وحػػاتـ عػف ععػد اهلل الطػػائ ( ،)9والمػتممس( ،)10ول ػ ـ عػػف

صعب( ،)11وطد ؿ عف ز د الحارث (.)12

عد مف ذكر ععض النماذج الشعر ة ليؤال الشع ار الت احتج عيا الشارح ،عمى النحو اآلت :
وال ّ
 قوؿ امرئ الق س:ػػػػػت لػػػػػػو :ل تَ ْبػ ِ
ػػػػػؾ عي ُنػػػػػػؾ إ ّنمػػػػػػا
فَ ُق ْمػ ُ

ػػػػػػوت فَ ُن ْعػػػػػػػ َا ار
نحػػػػػػػاو ُؿ ُم ْمكػػػػػػػاً أو نمػ َ

فاستش ػػيد ع ػػو فػ ػ ع ػػاب (إعػ ػراب األفع ػػاؿ) عم ػػى أف (أو) م ػػف الح ػػروؼ التػ ػ تنص ػػب الدع ػػؿ
المأارع عإأمار إف في عمعنى (إال أف).

()13

 -قوؿ المتممس:

فػػػػأ ْطر َ ِ
ػػػو َأرَى
ػػػر َ
اؽ الشػ َ
ػػػجاع ،ولَػ ْ
ؽ إ ْطػ َ
َ

()1

ػػػػػم َما
سػػػػػػا َغاً ل َنابػػػػػػاهُ الشػ َ
ػػػػػجاعُ لَ َ
َم َ
صػ ّ

نظر لتر متو الشعر والشػع ار  :ععػد اهلل عػف قت عػة (ت276ىػػ) ،دار الحػد ث ،القػاىرة ،د.ط2002 ،ـ ،ج ،2ص

.737

()2
()3
()4

نظر لتر متو المصدر الساعؽ ،ج ،1ص .336
نظر لتر متو المصدر الساعؽ ،ج ،1ص .156

نظػػر لتر مت ػػو طعق ػػات فح ػػوؿ الشػػع ار  :محم ػػد ع ػػف س ػػبلـ ال مح ػ (ت232ىػ ػػ) ،ت :محم ػػود محم ػػد ش ػػاكر ،دار

المدن  ،دة ،د.ط1980 ،ـ ،ج ،1ص .51

()5
()6
()7
()8
()9

()10
()11
()12
()13

نظر لتر متو خزانة األدب ،ج ،5ص .55

نظر الشعر والشع ار  ،ج ،1ص.141
نظر خزانة األدب ،ج ،1ص .53
نظر الشعر والشع ار  ،ج ،2ص .659
نظر خزانة األدب ،ج ،3ص.127

نظر طعقات فحوؿ الشع ار  ،ج ،1ص .156
نظر األعبلـ ،ج ،5ص.241
نظر خزانة األدب ،ج ،5ص .162
ىػذا ع ػت مػػف العحػر الطو ػػؿ ،نظػر شػرح ممحػػة اإلعػراب :ص  / 234و نظػػر أ أػا :الكتػػاب ،ج ،3ص / 47

األصوؿ ف النحو ،ج ،2ص .156
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احػػتج عػػو الشػػاعر ف ػ عػػاب (ال مػػد الصػػح ) عمػػى لغػػة ععػػض العػػرب الت ػ ت ػ تػر وتنصػػب

المثنى عاأللؼ كرفعو.

()1

 قاؿ الناعغة الذع ان :ِ ِ
ِ
ِ
َحػ ِػػد
ػػػػػػػػػػػاس
ػػػػػػػػػػػاعالً فػػػػػػػػػػػػي ال ّنػ
َول أَرى فػ
ُحاشػػػي ِمػ َ
ػػف األَقػػػواـ مػػػف أ َ
َومػػػا أ َ
ُيش ِبفُي ُو
استشيد عو ف عاب (حروؼ ال ر) عمى أف (حاشا) مػنيـ مػف عمػو فعػبل و صػرفو كقولػو
(أحاش ) ،فأخذ فاعبل ومدعوال.

()2

 قاؿ زى ر عف أع سممى:ِ
ػػػػػػػت إِاا
ػػػػػػػو الػػػػػػػػد ِ
رع أَنػ َ
عـ َحشػ ُ
َولَػػػػػػػػن َ

ُد ِع َيػػػػػػت َنػػػػػػز ِاؿ َولُػػػػػػ ِج فػػػػػػي الػػػػػػ ُا ِ
عر

 قاؿ ل ـ عف صعب:ِ
وىا
إِ َاا قَالَػ
ْ
صػػػػػػػػػػػػػدقُ َ
ػػػػػػػػػػػػت َحػػػػػػػػػػػػػ َااـ فَ َ

ػػػػػػػت َحػػػػػػػ َا ِاـ
فَػػػػػػػِق ِف القَ َ
ػػػػػػػوؿ َمػػػػػػػا قَالَ ْ

فػػاحتج عػػو ف ػ عػػاب (العنػػا ) عمػػى أف (نػزاؿ) م ػف األسػػما المعدولػػة عمػػى وزف فَع ػ ِ
اؿ عمعنػػى
َ
()3
(انزؿ) ،فتُعنى عمى الكسر.

الكسر.

فػػاحتج عػػو ف ػ عػػاب (العنػػا ) عمػػى أسػػما النسػػا المعدولػػة عمػػى وزف (فاعمػػة) ،فتُنعػػى عمػػى

()4

 قوؿ حاتـ الطائ :ُع ِ
شػػػػتِْـ المِِئػػػػيـ تَ َكرمػػػػا
ض عػػػػف َ
ػػػػر ُ
وأ ْ

ػػػػػػارهُ
َسػػػػػػػتُُر َعػ ْ
وأ ْ
ػػػػػػور َ
اء الكػػػػػػػريـ ادخػ َ

ػاىدا فػ ػ عػػاب (المدع ػػوؿ ل ػػو) عم ػػى ػواز ك ػػوف المدع ػػوؿ لػػو نكػػرة ومعرف ػػة ،فنص ػػب
ذك ػره ش ػ ا
()5
(ادخاره) وىو معرفة ،و(تكرما) وىو نكرة.
()1
()2

ىذا ع ت مف العحر الطو ؿ ،و نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 48خزانة األدب ،ج ،10ص .59
ىػػذا ع ػػت مػػف العحػػر العس ػ ط ،و نظػػر شػػرح ممحػػة اإلع ػراب :ص  / 62وأ أػػا :األصػػوؿ ف ػ النحػػو ،ج ،1ص

 /289اإلنصاؼ (مسألة ،)37ج ،1ص .278

()3

ىػ ػػذا ع ػ ػػت مػ ػػف العحػ ػػر الكامػ ػػؿ ،نظػ ػػر شػ ػػرح ممحػ ػػة اإلع ػ ػراب :ص  / 254وأ أػ ػػا :الكتػ ػػاب ،ج ،3ص / 271

المقتأػػب :محمػػد عػػف ز ػػد المعػػرد (ت286ى ػػ) ،ت :محمػػد ععػػد الخ ػالؽ عأ ػ مة ،ل نػػة إح ػػا الت ػراث اإلسػػبلم ،
القاىرة ،ط1979 ،2ـ ،ج ،3ص.370

()4

ىػذا ع ػػت مػػف العحػر الػوافر ،نظػػر شػرح ممحػػة اإلعػراب :ص  / 256المقاصػد النحو ػػة فػ شػرح شػواىد األلد ػػة:

عدر الد ف الع ن (ت855ىػ) ،ت :عم فاخر وآخر ف ،دار السبلـ ،القاىرة ،ط 2010 ،1ـ ،ج ،4ص .1847

()5

ىذا ع ت مف العحر الطو ؿ ،نظر شرح ممحة اإلعراب :ص / 105أ أػا :الكتػاب ،ج ،1ص  / 368الممػد فػ

العرع ة :عثماف عف ن (ت392ىػ) ،ت :فائز فارس ،دار الكتب الثقاف ة ،الكو ت ،د.ط1972 ،ـ ،ج ،1ص .59
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 قوؿ خرنؽ عنت عدر:ِ
ِ
ػػػػػػػػػػزر
الجػ
العػػػػػػػػػػػداة َوآفَػػػػػػػػػػػ ُة ُ
سػػػػػػػػػػػـ ُ
ُ
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف م ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد األ ِ
ُزر
عاق
َوالطِي
َ
َ َ

ػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػدف قَػػػػػػػػػومي الِػ
ل َي ْب َعػ َ
َ
ػػػػػػػػايف ُىػ ُ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػرٍؾ
ليف ِب ُكػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ُمعتَػ
النػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػاز َ
َ

فاستشػػيد عيمػػا ف ػ عػػاب (التواعػػد) عمػػى أف الصػػدة ح نمػػا تك ػوف لممػػدح أو لمػػذـ

النصب لذلؾ نصعت (النػازل ف) ،عتقػد ر( :أعنػ ) ،و ػوز عيػا الرفػد عمػى أنيػا صػدة لقػوم
رفد الشاعر (الط عوف) الت عطدت عم يا.

()1

ػػوز عيػػا
لػذلؾ

أمػا الشػع ار المخأػرموف ،فيػػـ :األعشػى( ،)2أعػو ذؤ ػب اليػػذل ( ،)3ولع ػد عػف رع عػة( ،)4وأعػػو

ز د الطائ ( ،)5واألشػيب عػف رم مػة( ،)6وقػ س عػف زى ػر( ،)7وأعػو مح ػف عمػرو عػف حع ػب الثقدػ (،)8
وأم ػػة عػػف أعػ الصػػمت( ،)9وفػػروة عػػف مسػ ؾ المػرادي( ،)10والن اش ػ الحػػارث ( ،)11وحسػػاف عػػف ثاعػػت

األنصاري( ،)12وحم د عف ثور اليبلل ( ،)13والع اج( ،)14وعمرو عف ثرعػ عػف عشػر( ،)15أعػو خػراش

اليذل ( ،)16وعامر عف الطد ؿ(.)17
()1

ىذه أع ات مف العحػر الكامػؿ ،نظػر شػرح ممحػة اإلعػراب :ص  / 187أ أػا :الكتػاب ،ج ،2ص  /64المقاصػد

النحو ة ،ج ،3ص .1457

()2

نظر األعبلـ ،ج ،7ص.341

()3

نظر الشعر والشع ار  ،ج ،2ص.639

()5

نظر الشعر والشع ار  ،ج ،1ص .292

()4

()6

نظر األعبلـ ،ج ،5ص .240

نظر خزانة األدب ،ج ،6ص .30

()7

نظر المصدر الساعؽ ،ج ،11ص.419

()9

نظر الشعر والشع ار  ،ج ،1ص.450

()8

()10

نظر المصدر الساعؽ ،ج ،8ص.405
نظر خزانة األدب ،ج ،4ص .116

()11

نظر األعبلـ ،ج ،5ص.207

()13

نظر المصدر الساعؽ ،ج ،1ص .378

()12

()14
()15
()16
()17

نظر الشعر والشع ار  ،ج ،1ص .296
نظر المصدر الساعؽ ،ج ،2ص .575

نظر األعبلـ ،ج ،5ص .87
نظر المصدر الساعؽ ،ج ،2ص.325

نظر لتر متو الشعر والشع ار  ،ج ،1ص.322
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وتذكر العاحثة ععض النماذج الشعر ة الت احتج عيا الشارح ليؤال الشع ار  ،عمى الو و التال :
 قاؿ أعو ذؤ ب اليذل :تَػػػػػػاق ي ْبقَػػػػػػى عمػػػػػػى األ َّيػ ِ
ػػػػػاـ ُم ْبتَ ِقػػػػػػ ٌؿ
َ
القسـ.

سػػػػػػر ِ
اة َربػػػػػػاعٌ ِسػػػػػػنو َغػ ِ
ػػػػػرُد
ػػػػػو ُف ال ِ
َجػ ْ

فاستشيد عو ف عاب (حػروؼ القسػـ) عمػى أف حػرؼ (التػا ) ال ػدخؿ إال عمػى اسػـ اهلل فػ

()1

 قاؿ أعو زع د الطائ :ػػػػػػت ِشػػػػػػع ِري وأ َْيػ َ ِ
ػػػػػػت
ػػػػػػي لَ ْيػ ُ
لَ ْي َ
ْ
ػػػػػػف من َ

ػػػػػػػػػػػػاء
ػػػػػػػػػػػػوفاً َعنػ
ِ
سػ ْ
ُ
إف لَ ْيتػػػػػػػػػػػػػاً وا ِف َ

فػػاحتج عػػو فػ عػػاب (الدعػػؿ) عمػػى أف (سػػوؼ) ىػ عاألصػػؿ حػػرؼ لكػػف ح نمػػا ػػدخؿ عم يػػا
اسما.
التنو ف تصع
ا

()2

 قوؿ أم ة عف أع الصمت:ِ
ِ ِ
ػػػػػػػػيـ
َو َمػػػػػػػػػا فَ ُ
اىػػػػػػػػػوا بػػػػػػػػو أََبػػػػػػػػداً ُمقػ ُ

ِ
ػػػػػػػػػػييا
يـ ِفػ
َ
فَػػػػػػػػػػالَ لَػ ْغػ ٌ
ػػػػػػػػػػو َولَ تَػػػػػػػػػػػأْث َ
فػػاحتج عػػو ف ػ عػػاب (ال ف ػ الند ػ ) عمػػى أنػػو

ػػوز عنػػد تك ػرار الند ػ عػ ػ (ال) رفػػد األوؿ

وتنو نو ،ونصب الثان عغ ر تنو ف ،وىذا و و مف خمسة و وه ائزة.
 قاؿ فروة عف مس ؾ:ػػػػػػػػػب ٌف و ِ
فمػػػػػػػػػػا ْ ِ
ػػػػػػػػػف
لكػ ْ
إف طبنػػػػػػػػػػا ُجػ ْ َ

()3

آخري َنػػػػػػػػػػػػػػػػا
َمنايانػػػػػػػػػػػػػػػػا َوَد ْولَػػػػػػػػػػػػػػػػ ُة َ

(إف)
استشيد عو ف عاب (ما الناف ة) عمى أف (ما) ة ر عاممة عمؿ لػ س ألف وقػد ععػدىا ْ

المكسورة اليمزة المخددة النوف.

()4

 -قوؿ حم د عف ثور اليبلل :

ام ُكثػػػػي حتػػػػى َي ِ
سػػػػار لَ َعمِنػػػػا
فَ ُق ْم ُ
ػػػػتْ :

()1
()2

ػػػو
ػػػت :أَعامػػػػاً وقا ِبمَػ ْ
َن ُحػػػػج معػػػػاً ،قالػ ْ

ىذا ع ت مف العحر العس ط ،و نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 67شرح المدصؿ ،ج ،4ص .364
ىذا ع ت مف العحر الخد ؼ ،نظر شرح ممحة اإلعراب :ص / 6أ أا :الكتاب ،ج ،3ص / 261خ ازنػة األدب،

ج ،7ص.320

()3
()4

ىذا ع ت مف العحر الوافر ،نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 135المقاصد النحو ة ،ج ،2ص.801
ىػذا ع ػت مػػف العحػر الػوافر ،نظػػر شػرح ممحػة اإلعػراب :ص  / 152التػذ ؿ والتكم ػؿ فػ شػرح كتػاب التسػػي ؿ:

أعو ح اف األندلس (ت745ىػ) ،ت :حسف ىنداوي ،دار القمـ ،دمشؽ ،ط ،1د.ت ،ج ،4ص .257
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فاستشيد عو ف عاب (العنا ) عمى األسما المعدولة الت عمى وزف "فَع ِ
اؿ" وىػ مػف أسػما
َ
()1
المصادر ،كقولوَ َ :س ِار ،فتُعنى عمى الكسر.
 قوؿ لع د عف رع عة:ػػػو ِ
ٍ
وكػػػػػػػػػؿ نعػ ٍ
ػػػػػػػػيـ ل َمحالػػػػػػػػػةَ زِائػػػػػػػػػ ُؿ
باطػػػ ُؿ
أل ُكػػػؿ
شػػػيء مػػػا َخػػػال المّ ُ

فػػاحتج ع ػو ف ػ عػػاب (االسػػتثنا ) عمػػى أف (مػػا خػػبل) مػػف أدوات االسػػتثنا الت ػ تنصػػب مػػا
()2
ععدىا ألنيا ُسعقت عػ (ما).
أما الشع ار اإلسبلم وف واألمو وف ،ىـ :عمرو عػف شػ ـ القطػام ( ،)3و ر ػر عػف عط ػة عػف
حذ دػػة( ،)4والكم ػػت عػػف ز ػػد( ،)5والع ػػر عػػف ععػػد اهلل عػػف عع ػػدة( ،)6وععػػد اهلل عػػف ق ػ س الرق ػػات(،)7
وسػ ػػناف عػ ػػف فحػ ػػؿ الطػ ػػائ ( ،)8والمغ ػ ػرة عػ ػػف حعنػ ػػا ( ،)9واع ػ ػراى ـ عػ ػػف ىرمػ ػػة( ،)10والدػ ػػرزدؽ( ،)11وذو
الرم ػ ػػة( ،)12وم س ػ ػػوف عن ػ ػػت عح ػ ػػدؿ الكمع ػ ػػة( ،)13واألخط ػ ػػؿ( ،)14وأع ػ ػػو األس ػ ػػود ال ػ ػػدؤل ( ،)15وال ارعػ ػ ػ
النم ػ ػػري( ،)16وز ػ ػػادة األع ػ ػػـ( ،)17واألحػ ػػوص عػ ػػف محمػ ػػد( ،)18وقعنػ ػػب عػ ػػف أػ ػػمرة( ،)1ورؤعػ ػػة عػ ػػف
()2
الع اج.
()1

ىذا ع ت مف العحر الطو ؿ ،نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 255شرح أع ات س عو و :أعو سع د الس راف (ت

()2

ىذا ع ت مػف العحػر الطو ػؿ ،نظػر شػرح ممحػة اإلعػراب :ص  / 127شػرح المدصػؿ ،ج ،2ص  / 49المقاصػد

368ىػ) ،ت :محمد ىاشـ ،دار الدكر ،القاىرة ،د.ط1974 ،ـ ،ج ،2ص .273
النحو ة ،ج ،1ص.111

()3

نظر طعقات فحوؿ الشع ار  ،ج ،2ص.710

()4

نظر الشعر والشع ار  ،ج ،1ص.456

()6

نظر طعقات فحوؿ الشع ار  ،ج ،2ص.593

()5

()7
()8
()9
()10
()11

نظر المصدر الساعؽ ،ج ،2ص.566
نظر المصدر الساعؽ ،ج ،2ص .648
نظر شرح الشواىد الشعر ة ،ج ،1ص .206

نظر الشعر والشع ار  ،ج ،2ص .394

نظر المصدر الساعؽ ،ج ،2ص .741
نظر المصدر الساعؽ ،ج ،1ص .462

()12

نظر المصدر الساعؽ ،ج ،1ص .515

()14

نظر الشعر والشع ار  ،ج ،1ص .474

()13

()15
()16
()17
()18

نظر خزانة األدب ،ج ،7ص .336

نظر المصدر الساعؽ ،ج ،2ص .719
نظر المصدر الساعؽ ،ج ،1ص .404
نظر طعقات فحوؿ الشع ار  ،ج ،2ص .681
نظر خزانة األدب ،ج ،2ص .16
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واآلف تذكر العاحثة ععض النماذج الشعر ة لشعرىـ الذي احتج عو الشارح ،كما م :
 قوؿ ر ر:ِ
البػػػػػػػػػػا
فػػػػػػػػػػال َكعبػػػػػػػػػػاً َبمَ ْغػ َ
ػػػػػػػػػت ول ك َ

ػػػػػؾ مػػػػػػف ُن َميػ ٍ
فَ ُغػ ِ
ػػػػػر
ػػػػػرؼ إِ ِنػ َ
ػػػػػض الطِػ َ

ح ث استشيد عو ف عاب (قسمة األفعاؿ) عمى الدعؿ المشػدد اآلخػر ،عنػد أمػر المػذكر عػو،

ف وز أف تظير الحرف ف ،أو تػدةميا وعنػد اإلدةػاـ حػرؾ آخػره ،فمػنيـ َمػ ْف كسػر آخػره لمنػد التقػا
طمعػا لمتخد ػؼ ،ومػنيـ َمػ ْف أتععػو حركػة مػا قعمػو لػذلؾ ُػرون الع ػت عدػت
الساكن ف ،ومنيـ َم ْف فتحػو ا
الأاد وأميا وكسرىا.

()3

 قوؿ سناف عف الدحؿ الطائ :ػػػػػػػػت
ت َوُاو طَ َوْيػ ُ
ػػػػػػػػر ُ
َوِب ْئػػػػػػػػػري ُاو َحفَػ ْ

ػػػػػػاء أَبػػػػػػػي َو َجػػػػػػػدي
فَػ ِ
ػػػػػػاء مػ ُ
المػ َ
ػػػػػػقف َ

اسػػتدؿ عػػو ف ػ عػػاب (األسػػما السػػتة) عمػػى أف (ذو) اسػػتعمميا ععػػض العػػرب عمعنػػى الػػذي،

وأُ ر ػػت عم ػػى لد ػػظ واح ػػد م ػػد الم ػػذكر والمؤن ػػث ،والمثن ػػى وال م ػػد ،ول ػػـ تُغّػ ػر واوى ػػا عم ػػى اخ ػػتبلؼ
()4
مواقعيا.
 قوؿ الكم ت:ِ
ب
الحػػػؽ َم ْ
ػػي ّإل َم ْ
ػػع ُ
ب َ
ػػع َ
شػ َ
شػ َ
ومػػػا لػ َ

ِ
ػػػػػػػد شػػػػػػػػيع ٌة
ػػػػػػػي ّإل َ
َحمػ َ
آؿ أ ْ
َو َمػػػػػػػػا لػ َ

فاستشيد عو فػ عػاب (االسػتثنا ) عمػى و ػوب نصػب المسػتثنى عنػد تقد مػو عمػى المسػتثنى

منو سوا ف اإلثعات أو الند .
()1

()5

نظر سمط الآلل ف شػرح أمػال القػال  :أعػو عع ػد العكػري (ت 487ىػػ) ،ت :ععػد العز ػز الم منػ  ،دار الكتػب

العمم ة ،ع روت ،د.ط1935 ،ـ ،ج ،1ص .362

()2

نظر الشعر والشع ار  ،ج ،2ص .578

()3

ىػػذا ع ػػت مػػف العحػػر الػػوافر ،نظػػر شػػرح ممحػػة اإلع ػراب :ص  / 20المقاصػػد النحو ػػة ،ج ،ص  / 176خ ازنػػة

()4

ىػػذا ع ػػت مػػف العحػػر الػوافر ،نظػػر شػػرح ممحػػة اإلع ػراب :ص  / 37المقاصػػد النحو ػػة ،ج ،1ص  / 402خ ازنػػة

األدب ،ج ،9ص .542
األدب ،ج ،6ص .34

()5

ىذا ع ت مف العحر الطو ؿ ،نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 127المدصؿ ف عمـ العرع ػة :محمػود عػف عمػر

الزمخشػػري (ت538ى ػػ) ،ت :فخػػر صػػال قػػدارة ،دار عمػػار ،عمػػاف ،ط2004 ،1ـ ،ص / 97التػػذ ؿ والتكم ػػؿ ،ج

 ،8ص.250
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 -قوؿ ذي الرمة:

ِ
ثَػ ُ
يار َ
البالقػػػػػػػعُ
ػػػػػػالث األَثػػػػػػػافي َوالػػػػػػػد ُ

رجع التَسػميـ أَو ي ِ
الع َمػى
كش ُ
َ َ
َو َىؿ َي ِ ُ
ػؼ َ

فػػاحتج عػػو ف ػ عػػاب (العػػدد) عنػػدما ُعػ ّػرؼ العػػدد مػػف ثبلثػػة لتسػػعة ،فُعػ ّػرؼ عإدخػػاؿ األلػػؼ
()1
والبلـ عمى االسـ الثان  ،مثؿ :ثبلث األثاف .

 -قوؿ ز اد األع ـ:

ٍ
قػػػػػػػػوـ
ت قنػػػػػػػػاةَ
وكنػػػػػػػػت إاا َغ َم ْ
ػػػػػػػػز ُ
ُ

سػػػػػػػػػػػتَقيما
ػػػػػػػػػػر ُ
ت ُك َ
عوبيػػػػػػػػػػػا أو تَ ْ
َك َ
سػ ْ

فاستشيد عو ف عاب (التواعد) عمى أف (أو) تستعمؿ عمعنى (إال أف).

()2

 قوؿ الراع النم ري:ِ
ػػػػػي فػػػػػػي ىػػػػػػاا ول َج َمػػػػػػ ُؿ
ل ناقَػػػػػػ ٌة لػ َ

ػػػػؾ حتِػػػػػى ُق ْمػ ِ
ومػػػػػا َىجرتُػ ِ
ػػػػت ُمعمِ َنػػػػػ ٌة
َ
ََ

استشيد عػو فػ عػاب (ال فػ الندػ ) عمػى و ػو مػف الو ػوه الخمسػة التػ ت ػوز فػ األسػما
()3
المند ة عند تكرار (ال) ،ف وز رفعيما م اعا عتنو ف.
 قوؿ م سوف عنت عحدؿ:ِ
ػػػػػب ِ
ػػػػػفوؼ
س الشػ
َحػػػػػب
ِ
إلػػػػػي ِمػػػػػػف لُ ْ
أَ

لَمُػػػػػػػػػب ِ
ػػػػػػػػر َع ْينػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػاء ٍة وتَقَػ ِ
س َعبػ َ

فػػاحتج عػػو ف ػ عػػاب (إع ػراب األفعػػاؿ) عمػػى نصػػب الدعػػؿ المأػػارع ععػػد واو المخالدػػة عػػأف
()4
مأمرة ،وتقد ر الكبلـ :لمعس ععا ة وأف تقر ع ن .
ومػػف المبلحػػظ أف الشػػارح كػػاف نسػػب األع ػػات الشػػعر ة ألصػػحاعيا ،ح ػػث نسػػب  42ع تا ػا
شػ ػػعر ا( ،)5وعػ ػػاق األع ػ ػػات لػػػـ نسػ ػػعيا ،ورعمػػػا ات ػ ػػو لعػػػدـ النس ػػعة عسػ ػػعب ع ػػدـ التأكػ ػػد مػػػف قائميػ ػػا
()1

ىػػذا ع ػػت مػػف العحػػر الطو ػػؿ ،نظػػر شػػرح ممحػػة اإلع ػراب :ص  / 222المقاصػػد النحو ػػة ،ج  ،3ص / 1257

خزانة األدب ،ج ،1ص .213

()2

ىػ ػػذا ع ػ ػػت مػ ػػف العحػ ػػر ال ػ ػوافر ،نظػ ػػر شػ ػػرح ممحػ ػػة اإلع ػ ػراب :ص  / 192وأ أػ ػػا :الكتػ ػػاب ،ج  ،3ص / 48

المقتأب ،ج ،2ص .29

()3

ىذا ع ت مف العحر العس ط ،نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 135وأ أػا الكتػاب ،ج ،2ص  / 295المقاصػد

النحو ة ،ج  ،2ص .795

()4
()5

ىذا ع ت مف العحر الوافر ،نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 233المقاصد النحو ة ،ج  ،4ص.1880
نظػ ػ ػػر شػ ػ ػػرح ممحػ ػ ػػة اإلع ػ ػ ػراب :ص ،127 ،105 ،68 ،67 ،66 ،65 ،62 ،61 ،39 ،37 ،20 ،15 ،11

،218 ،217 ،216 ،215 ،214 ،213 ،212 ،211 ،210 ،209 ،190 ،187 ،161 ،153 ،152 ،126
.255 ،254 ،235 ،234 ،233 ،222،219
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واالخػػتبلؼ ف ػ نسػػعة ععأػػيا إلػػى قائم يػػا ،وخوفا ػا مػػف األشػػعار المصػػنوعة والمنحولػػة ،وكػػاف ىػػذا
المنيج السائد عند النحاة األوائؿ أمثاؿ س عو و وة ره مف المتقدم ف ،ومف تمؾ األع ات المختمؼ فػ
نسعتيا ،قوؿ الشاعر:
إِاا ُىػػػػػػػو ِبالمجػ ِ
ابن ِ
اف و ِ
ػػػػػػدى َوتَػػػػػػػأ َّز ار
ػػػػػػو
ػػػػػػد ارتػ َ
َب وابنػػػػػػاً ِمثػػػػػػ ُؿ مػػػػػػرو َ
لأَ
َ َ
ح ث ُنسب ىذا الع ت لر ؿ مف ععد مناة عف كنانة ،وق ؿ :ال ُعرؼ قائمو ألنو مػف أع ػات
()1
س عو و م يولة القائؿ.

 -قوؿ الشاعر:

ػػػػػػػػع
الر ِاقػ ِ
ػػػػػػػػع َ
ػػػػػػػػر ُ
سػ َ
اتِ َ
الخػ ْ
ؽ عمػػػػػػػػػى ّ

يػػػػػػػػػػػػػػوـ ول ُخمِػػػػػػػػػػػػػػ ًة
سػػػػػػػػػػػػػػب ال
ل َن
َ
َ

الععاس.

ح ث ُنسػب ىػذا الع ػت لر ػؿ مػف عنػ ُسػم ـ وىػو أنػس عػف الععػاس ،وق ػؿ :ألعػ عػامر ػد

()2

 -قوؿ الشاعر:

ين ِ
َىػػػػػػػػاا لَعمػػػػػػػػرُكـ الصػػػػػػػػغار ِبع ِ
ػػػػػػػػو
ُ َ
َ ُ ُ َ

َب
ل أُ ِـ لػػػػػػػػػػػػي إِف
كػػػػػػػػػػػػاف َ
َ
ااؾ َول أ ُ

اختمػػؼ العممػػا عشػػكؿ كع ػػر ف ػ قائمػػو ،فق ػػؿ :لر ػػؿ مػػف عن ػ مػػذحج ،وق ػػؿ :لأػػمرة عػػف
()3

مرة ،وق ؿ :لزراقة العاىم  ،وق ؿ :لين عف أحمر.
أمرة ،وق ؿ :ليماـ عف ّ
وكاف الحر ري ذكر الع ت كامبل عنػد االستشػياد عػو دوف االقتصػار عمػى شػطر واحػد منػو،
إال ف موطف واحد ،ذكر صدر الع ت فقط ولـ ذكر ع زه( ،)4وىو قوؿ الشاعر:
لِم ِيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َة م ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ِخمَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح َكأ ِنػ
َيمُػ
شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طَمَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُؿ
وح ً
ُ
ُ
ُ
َ
وىذا الع ت مختمؼ ف نسعتو ،ف نسب لكث ر عزة ،وق ؿ :لذي الرمة.

()1

()5

ىذا ع ت مػف العحػر الطو ػؿ ،نظػر شػرح ممحػة اإلعػراب :ص  / 133وأ أػا :الكتػاب ،ج ،2ص  / 285خ ازنػة

األدب ،ج ،4ص .69

()2

ىذا ع ت مف العحر السر د ،نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 134أ أػا :الكتػاب ،ج ،2ص  / 258المقاصػد

()3

ىػػذا ع ػػت مػػف العحػػر الكامػػؿ ،نظػػر شػػرح ممحػػة اإلع ػراب :ص  / 134أ أػػا :الكتػػاب ،ج ،2ص  / 292خ ازنػػة

النحو ة ،ج ،2ص .804

األدب ،ج ،2ص .31

()4
()5

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .110
ىػػذا ع ػػت مػػف م ػػزو الػوافر ،نظػػر الكتػػاب ،ج ،2ص  / 123شػػرح التصػػر عمػػى التوأػ  ،ج ،1ص /584

خزانة األدب ،ج ،3ص .211

64

وىناؾ أع ات أخرن استشػيد عيػا الحر ػري م يولػة القائػؿ ،وسػعؽ توأػ

االستشياد ف يا ،ومنيا:

موقػؼ النحػاة مػف

 قوؿ الشاعر:ػػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػػػب ِع ِي فَػ ِا
ِبػػػػػػػػػػأ ِ
َف َع َوا َنػػػػػػػػػػ َة الض َ

أََل ْابِمػػػػػػػػػػ ْ ِ
حات ًمػػػػػػػػػػا َوأ ََبػػػػػػػػػػا َعمِػػػػػػػػػػي

فاحتج عو ف عاب (الأرورة الشعر ة) عمى واز وصؿ ألؼ القطد.

()1

 قوؿ ال ار ز:دار لِسع َدى إِا ِ
ْه ِم ْف َىوا َكا
ٌ ُْ
فاحتج عو ف عػاب (الأػرورة الشػعر ة) عمػى ػواز حػذؼ ال ػا مػف (ىػ ) ،وىػو مػف شػواىد

س عو و الخمس ف الت لـ تُعرؼ قائميا.

()2

 قوؿ ال ار ز:تََرْك َف راعي ِي ِف ِم ْث َؿ الشف
فػاحتج عػو فػ عػاب (الأػرورة الشػعر ة) عمػى ػواز إسػكاف ال ػا المدتوحػة ،وىػو مػف شػواىد
اعف ن ولـ ُعرؼ قائمو.

()3

و تعقى ثبلثة أع ات أخرن استدؿ عيا ف أعواب الصرؼ ،وكذلؾ لـ ُعرؼ قائميا.

()4

إذف كمػػا تع ػ ف لمعاحثػػة استشػػيد الحر ػػري عسػػتة أع ػػات م يولػػة القائػػؿ ،ععأػػيا مػػف ش ػواىد
س عو و الخمس ف ،وما دونيا لعمو اتعد المنيج الكوف ف االستدالؿ عيا وى ة ر منسوعة ألحد.
كما ُبلحظ ف شرحو تك ارر ععض األع ات الشعر ة ،وى ستة أع ات شعر ة ،كالتال :
()1

ىذا ع ت مف العحر الوافر ،نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 208الممحة ف شرح الممحة :محمد ال ػذام (ت

720ىػ ػػ) ،ت :إعػ ػراى ـ الص ػػاعدي ،عم ػػادة العح ػػث العممػ ػ عال امع ػػة اإلس ػػبلم ة ،الس ػػعود ة ،ط 2004 ،1ـ ،ج،2
ص.775

()2

ىػػذا ع ػػت مػػف عحػػر الر ػػز ،نظػػر شػػرح ممحػػة اإلع ػراب :ص  / 215وأ أػػا :الكتػػاب ،ج  ،1ص  / 27خ ازنػػة

األدب ،ج ،2ص .6

()3

ىػػذا ع ػػت مػػف عحػػر الر ػػز ،نظػػر شػػرح ممحػػة اإلع ػراب :ص  /212المحتسػػب ف ػ تع ػ ف و ػػوه ش ػواذ الق ػ ار ات

واإل أػػاح عنيػػا :عثمػػاف عػػف ن ػ (ت392ى ػػ) ،الم مػػس األعمػػى لمشػػؤوف اإلسػػبلم ة ،القػػاىرة1999 ،ـ ،ج ،1ص
.126

()4

نظر شرح محمة اإلعراب :ص .176 ،173
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 قوؿ امرئ الق س:ْػػت ومر ِ
فَ ِػمػثْػمِ ِ
ػػع
ضٍ
ػػػؾ ُح ْػبػمَػػػى قَ ْ
ػػػد طَ َرق ُ ُ ْ

ِ
فَػأَْلػي ْػيػتُػيػػػا عػ ْ ِ
ػحػػ ِ
ػػو ِؿ
ػػـ ُم ْ
َ َ َ
ػػف اي تَ َػمػائػ َ

فاستشيد عو مرت ف ،تارة ف عاب (النكػرة والمعرفػة) عمػى أف (مثػؿ) اسػـ نكػرة ل ػواز دخػوؿ

ب مثمػؾ) لكنيػا أُأػمرت ألنيػا ُسػعقت عالدػا  ،وتػارة أخػرن فػ عػاب
ب) عم يا ،و ر د الشػاعرُ ( :ر ّ
( ُر ّ
()1
ب ععد الدا  ،فت ر االسـ مأمرة.
(حروؼ ال ر) عمى إأمار ُر ّ
 قوؿ أع مح ف الثقد :ب ِ
ػػػػػػػػاء قػػػػػػػػػد متِعتُيػػػػػػػػػا بطػػػػػػػػػال ِ
ؽ
غيػرِؾ فػي النسػاء غريػرٍة
يػا ُر ِ
بيضػ َ
فاستشيد عو مرت ف ،مرة ف عاب (النكػرة والمعرفػة) عمػى أف (ة ػر) اسػـ نكػرة ل ػواز دخػوؿ

ب) عم يػػا ،وم ػرة أخػػرن ف ػ عػػاب (اإلأػػافة) عمػػى أف (ة ػػر) اسػػـ نك ػرة حتػػى لػػو أأ ػ ؼ لأػػم ر
( ُر ّ
()2
ب) ال تدخؿ إال عمى نكرة.
الخطاب (الكاؼ) ألف ( ُر ّ
 -قوؿ اعف ق س الرق ات:

ػػػػػػؿ
ػػػػػػار َؾ اقُ فػػػػػػػي ال َغػػػػػػػو ِان ِي َىػ ْ
ل َبػ َ

ػػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػػف ُمطِمَػ
ِ
صػػػػػػػػػػػػػ ِب ْح َف إِّل لَ ُيػ
ُ
ُي ْ

فػػاحتج عػػو م ػرت ف ،م ػرة ف ػ عػػاب (االسػػـ المنقػػوص) عمػػى أف

ػػوز لمشػػاعر إظيػػار حركػػة

االسـ المنقوص ف حالة رفعو و ره عند الأػرورة ،ومػرة أخػرن فػ عػاب (الأػرورة الشػعر ة) أنشػده

لندس و و االستشياد الساعؽ.

()3

 قوؿ ر ر:ِ
ِ
اءىػػػػػا
فَ َمػػػػػا َازلَػػػػػت القَ ْتمػػػػػى تَ ُمػػػػػج د َم َ

شػػػػػ َك ُؿ
ػػػػاء ِد ْجمَػػػػػ َة أَ ْ
َب ْ
دجمَػػػػػ َة حتِػػػػػى َمػ ُ

ػاىدا ثػػبلث م ػرات ،م ػرة ف ػ عػػاب (حػػروؼ ال ػػر) عمػػى أف (حتػػى) تكػػوف حػػرؼ
فاسػػتعممو شػ ا
اعتدا  ،ف قد ما ععدىا المعتدأ والخعر ،وال تُؤثر إعرااعا ،ومرة ف عاب (التواعػد) لػندس و ػو االستشػياد

الساعؽ ،ومرة ف عاب (إعراب األفعاؿ) لندس الو و أ أا.
()1

()4

ىذا ع ت مف العحر الطو ؿ ،نظر شرح ممحة اإلعراب :ص / 66 ،12و نظر أ أػا :الكتػاب ،ج ،2ص /163

خزانة األدب ،ج ،10ص .27

()2
()3

ىذا ع ت مف العحر الكامؿ ،نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 71 ،11و نظر أ أا :الكتاب ،ج ،2ص .286

ىػػذا ع ػػت مػػف العحػػر المنسػػرح ،نظػػر شػػرح ممحػػة اإلع ػراب :ص  / 211 ،39و نظػػر أ أػػا الكتػػاب ،ج ،3ص

 /314المقتأب ،ج  ،1ص .142

()4

ىذا ع ت مف عحر الطو ؿ ،نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 235 ،190 ،61و نظر أ أا :مغن المع ب عػف

كتب األعار ب :اعف ىشاـ األنصاري (ت761ىػ) ،ت :مازف المعارؾ ومحمد عم حمد اهلل ،ار عو :سع د األفغػان ،
دار الدكر ،دمشؽ ،ط1964 ،1ـ ،ج ،1ص .137
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 قوؿ ذ مة األعرش:ػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػي عمَ ٍ
ػػػػػػػػػػػػـ
ُرّبمػػػػػػػػػػػػا أ َْوفَ ْي
ُ
َ

الت
ػػػػػػػػػػػػػػػوبي شػ
ػػػػػػػػػػػػػػػرفَ َع ْف ثَػ
تَػ
ػػػػػػػػػػػػػػػم ُ
ْ
ْ
َ

ب) نتقػػؿ معناىػػا لمتكث ػػر إذا
فػػذكره شػ ا
(ر ّ
ػاىدا مػرت ف ،مػرة فػ عػػاب (حػػروؼ ال ػػر) عمػػى أف ُ
اتص ػػمت ع ػ ػ (م ػػا) ،ومػ ػرة فػ ػ ع ػػاب (الأ ػػرورة الش ػػعر ة) عم ػػى ػ ػواز إلح ػػاؽ الن ػػوف عالدع ػػؿ المو ػػب
لمأرورة ،كقولو( :ترفعف).

()1

 قوؿ امرئ الق س:ِ
ٍ
ض ْػو ِء َن ِ
سػػػػػاع َة الجػػػػػوِع
مػػػػػاؿ
ػػػػػف
ػارِه
عـ الفَتَػى تَع ُ
طَريػ ُ
ػػػػؼ ْب ُ
شػو إلػى َ
َ
لَػن َ
صر
و َ
الخو َ
از ْالتػػرخ ـ ف ػ ة ػػر النػػدا لمأػػرورة
فاستشػػيد عػػو م ػرت ف ،م ػرة ف ػ عػػاب (التػػرخ ـ) عمػػى ػ
الشػػعر ة ،كقولػػو :مػػاؿ ،واألصػػؿ :مالػػؾ ،وم ػرة ف ػ عػػاب (الأػػرورة الشػػعر ة) لػػندس و ػػو االستشػػياد

الساعؽ.

()2

أما عف موقدو ف االعتماد عمػى الشػواىد الشػعر ة فػ إقػرار القواعػد النحو ػة وتقو تيػا ،تػرن
العاحثة أنو قؼ مواقؼ متنوعة ،لكنػو فػ الغالػب األعػـ كػاف عتمػد عمػى الشػاىد الشػعري وحػده فػ
()4
()3
مثبل:
أنو
حتى
،
إثعات األحكاـ النحو ة
قوي الشاىد الشعري عشاىد شعري آخر  ،ا
ُ
ّ

عند حد ثو ف عاب (العنا )( ،)5عمى األسما المعدولة عمى وزف (فَع ِ
اؿ) عندما تأت عمعنى
َ
األمر ،فتُعنى عمى الكسر ،مثؿ :تَر ِ
اؾَ ،ن َز ِ
اؿ ،واحتج عقوؿ زى ر:
َ
ِ
ػػػػػػػت إِاا
ػػػػػػػو الػػػػػػػػد ِ
رع أَنػ َ
عـ َحشػ ُ
َولَػػػػػػػػن َ

()1

ُد ِع َيػػػػػت َنػػػػػز ِاؿ َولُػػػػػ ِج فػػػػػي الػػػػػ ُا ِ
عر

()6

ىػػذا ع ػػت مػػف العحػػر المد ػػد ،نظػػر شػػرح ممحػػة اإلع ػراب :ص  / 219 ،66و نظػػر أ أػػا :الكتػػاب ،ج  ،3ص

 / 518خزانة األدب ،ج ،11ص.404

()2

ىػػذا ع ػػت مػػف العحػػر الطو ػػؿ ،نظػػر شػػرح ممحػػة اإلعػراب :ص  / 217 ،161و نظػػر أ أػػا :الكتػػاب ،ج ،2ص

()3

نظػػر شػػرح ممحػػة اإلع ػراب :ص ،110 ،105 ،71 ،68 ،64 ،62 ،61 ،39 ،33 ،20 ،15 ،12 ،11 ،6

 / 254المقاصد النحو ة ،ج ،4ص.1756

.256 ،253 ،250 ،233 ،222 ،192 ،190 ،161 ،155 ،154 ،152 ،135 ،134 ،133 ،127

()4
()5
()6

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .255 ،66 ،65
نظر المصدر الساعؽ :ص .254

سعؽ تخر ج الع ت :نظر ىذا العحث :ص.61
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وقوؿ ال ار ز طد ؿ الحارث :
ػػػػػػػػػػػؿ تَر ِ
تَر ِ
ػػػػػػػػػػػف إِبػ ٍ
اكيػػػػػػػػػػػػا
اكيػػػػػػػػػػػػا ِمػ ْ
وف مواطف قم مة

ػػػدى أَور ِ
اكيػػػػا
ػػػو َ
ت لَػ َ ْ
المػ ْ
أَمػػػػا تَػ َ
ػػػرى َ

()1

مد ع ف الشاىد القرآن والشعري ،لكنو قػدـ الشػاىد القرآنػ عم ػو ف ػأت

عالشعري لبلستئناس عو ف تعز ز الشاىد القرآن ( ،)2ومف ذلؾ:

عند حد ثو ف عاب (الداعؿ) عمػى مواأػد ػواز إثعػات التػا فػ الدعػؿ وحػذفيا ،فدػ حػاؿ
وز إثعاتيا وحذفيا ،كقوؿ ر ر:

فُصؿ ع ف الدعؿ والداعؿ،
ػػػػػػػػو ٍء
ػػػػػػػػد األ َ
ُخ ْيطػ َ
لقػػػػػػػػػد َولَػ َ
سػ ْ
ػػػػػػػػؿ أُـ َ

ػػػػػػػػف األُ ِم ِ
ار
ػػػػػػػػات َعػػػػػػػػ َا
ُم َقمِػ َ
ػػػػػػػدةٌ ِم َ

()3

ِ
وال ػػدل ؿ أ أ ػػا أن ػػو نط ػػؽ القػ ػرآف عي ػػات ف المغتػ ػ ف ،فق ػػاؿ س ػػعحانوَ [ :و َأ َخ َ
يـ َض َؾ ُؿـــقا
ـــذ ا َّلـــذ َ

ِ ِ
الص ْق َ ُة].
يـ َض َؾ ُؿقا َّ
الص ْق َ ُة "( )4ويف مقضع آخر يؼقلَ " :و َأ َخ َذت ا َّلذ َ
َّ

()5

و كػػاد خمػػو شػػرحو مػػف ال مػػد ع ػ ف أق ػواؿ العػػرب ،والشػػاىد الشػػعري ألنػػو استشػػيد عيػػا ف ػ

()6
فمثبل:
مواطف محدودة دا  ،ا

عند حد ثو ف عاب (الداعؿ) عمى لغة ععض العرب ،الذ ف ُ ِعدلوف الحرؼ الثان مف الدعؿ
تقأ العازي ،وكقوؿ ال ار ز الع اج:
المأعؼ ا ا عند فؾ تأع دو ،كقوليـّ :
()7

سر
تقض َي البازي إاا البازي َك َ

تقأض ،وىذا ال ُقاس عم و.
فاألصؿّ :

اىتمام ػا واسػ اػعا ،و عمػػو ف ػ المرتعػػة
ا
كمػػا عػػرز لمعاحثػػة أف الشػػاىد الشػػعري عنػػد الشػػارح لق ػ َ
الثان ة ععد الشاىد القرآن .
()1
()2
()3

ىذا ع ت مف عحر الر ز ،نظر تخر ج الع ت ف خزانة األدب ،ج  ،5ص .162- 160
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .234 ،187 ،158 ،157 ،67 ،48
ىػػذا ع ػػت مػػف العحػػر الػوافر ،نظػػر شػػرح ممحػػة اإلع ػراب :ص  / 87المقاصػػد النحو ػػة ،ج ،2ص  / 932خ ازنػػة

األدب ،ج  ،9ص .121

()4
()5
()6
()7

ىود.67 :
ىود.94 :

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .86 ،37
ى ػػذا ع ػػت مػػف عح ػػر الر ػػز ،نظ ػػر المص ػػدر السػػاعؽ :ص  / 86وأ أ ػػا :ال مػػؿ فػ ػ النح ػػو :الخم ػػؿ الدراى ػػدي

(ت170ىػ) ،ت :فخر الد ف قعاوة ،مؤسسػة الرسػالة ،ع ػروت ،ط1995 ،5ـ ،ص  / 298شػرح المدصػؿ ،ج ،5ص
.375
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 .1الفاكيي:
نالت الشواىد الشػعر ة عنػد الشػارح المرتعػة الثان ػة مثػؿ الحر ػري ،فقػد استشػيد عنحػو 71ع تاػا

شعر ا( ،)1منيا  3أع ات ف األعواب الصرف ة ،ومنيا  7أع ات مف الر ز( ،)2كما رصػدت العاحثػة 6
أع ات مف الأرورة الشعر ة ،وس تـ الحد ث عنيا ف موأد مستقؿ ف ىػذا العحػث وىػو الخبلفػات

ف ػ الأ ػػرورة الشػػعر ة ،وتعػ ػ ف أف الش ػػارح لػػـ مت ػػزـ ععصػػور االحت ػػاج النح ػػوي إلػػى أعع ػػد ح ػػد ،إذ
استشيد عشعر لممحػدث ف وىػذا سُوأػ الحقاػا ،إال أف الغالػب األعػـ فػ شػواىده الشػعر ة كانػت مػف
شعر الشع ار الذ ف ُستشيد عشعرىـ ،وىؤال الشع ار كانوا مػف الطعقػات الػثبلث األولػى الػذ ف ُحػتج
عشعرىـ ،وى طعقة الشع ار ال اىم ف ،والمخأرم ف ،واإلسبلم ف ،كالتال :

وأسػػما الشػػع ار ال ػػاىم ف الػػذ ف استشػػيد عشػػعرىـ :امػػرؤ الق ػ س( ،)3وعػػدي عػػف الػػرعبل (،)4

وعػ ػػامر عػ ػػف ػ ػػو ف الطػ ػػائ ( ،)5وعنت ػ ػرة عػ ػػف شػ ػػداد( ،)6و ارشػ ػػد عػ ػػف شػ ػػياب( ،)7والناعغػ ػػة الػ ػػذع ان (،)8

والشندرن.

()9

وال عد مف ذكر ععض النماذج الشعر ة ليـ عند الشارح ،كما م :

 قوؿ امرئ الق س ،والذي استشيد عشعره  6مرات:َولَ ْيػ ٍ
ػػػدولَ ُو
سػ ُ
ػػػو ِج َ
ػػػؿ َك َمػ ْ
الب ْحػػػػ ِر أ َْر َخػػػػى ُ

اليمػ ِ
ػػػػػػػوـ لِ َي ْبتَمِػػػػػػػػػي
ػػػػػػػي ِبػػػػػػػػأ ْنو ِ
َعمَػ ِ
اع ُ ُ

ب) ععد الواو كث ارا ،مد عقا عمميا.
(ر ّ
فاستشيد عو ف عاب (حروؼ ال ر) عمى حذؼ ُ
()1

()10

نظر كشؼ النقػاب :ص ،376 ،373،361 ،353،347 ،346،345 ،344،343 ،331،328،326،293

،470،469 ،468،465،464،460،459،451،430،428،403،401 ،400،398،387،385،384 ،383
،569،567 ،566،565،564،563،562 ،555،559،549،539 ،519 ،518 ،510،480،481،476
.594،590 ،587 ،586،581،572

()2
()3
()4

نظر المصدر الساعؽ :ص .572 ،506 ،428 ،400 ،376 ،346 ،326

نظر طعقات فحوؿ الشع ار  ،ج ،1ص .51
نظر األعبلـ ،ج ،4ص.220

()5

نظر المصدر الساعؽ ،ج  ،3ص .250

()7

نظر المصدر الساعؽ ،ج ،3ص .12

()6

()8
()9
()10

نظر المصدر الساعؽ ،ج ،5ص .91

نظر الشعر والشع ار  ،ج ،1ص .156
نظر األعبلـ ،ج  ،5ص .85
ىذا ع ت مف العحػر الطو ػؿ ،نظػر كشػؼ النقػاب :ص  / 564،549،505 ،459،346 ،345و نظػر أ أػا:

المقاصد النحو ة ،ج ،3ص  / 1268خزانة األدب ،ج ،2ص .326
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 قوؿ عنترة عف شداد:ػػػػػػػػة ِ
ِمنػػػػػػػي ِبم ْن ِزلَ ِ
ػػػػػػػػرِـ
ػػػػػػػػػػت فَػػػػػػػػػػػال تَظُنػػػػػػػػػػػػي
َولَقَػ ْ
ػػػػػػػػػػد َعمِ ْمػ ُ
لم ْك َ
المحػػػػػػػب ا ُ
ُ
َ
َغ ْي َرهُ
شاىدا ف عاب (ظف وأخواتيا) عمى واز حذؼ أحد المدعول ف ليػذه األفعػاؿ ،فحػذؼ
فذكره
ا
()1
اقعا من .
المدعوؿ الثان وتقد ره :فبل تظن ة ره و ا
 قوؿ الشندرن األزدي:وا ْف ُم ػدِت األيػ ِػدي إلػػى ال ػزِاد لػ ْػـ أ ُكػ ْػف

ِ
أع َجػػػػػ ُؿ
ػػػػوـ ْ
بػ َ
ػػػػأعجم ِيـ إ ْا أجشػػػػػعُ القػ ُ

ح ث استشيد عو ف عاب (كاف وأخواتيا) عمى إدخاؿ العا الزائدة عمى خعر مأارع (كاف)

المند عمـ ،وىو (عأع ميـ).

()2

 -قوؿ الناعغة الذع ان :

إلػػػػػػػػى حمام ِت َنػػػػػػػػا أَو ِنصػػػػػػػػفُ ُو فَقَػ ِ
ػػػػػػػد
ْ ْ
ََ َ

ػػػػاـ لَ َنػػػػػا
قالَػ ْ
ػػػػت أَلَ لَ ْيتَ َمػػػػػا َىػػػػػ َاا ا ْل َح َمػ ُ

ح ث احتج عو فػ عػاب (إف وأخواتيػا) عمػى (ل ػت) ح نمػا ػدخؿ عم يػا (مػا الحرف ػة ال ازئػدة)

ف ػ ػػوز ف يػ ػػا الػ ػػو ي ف إمػ ػػا اإلعمػ ػػاؿ أو اإلىمػ ػػاؿ لػ ػػذلؾ ُروي الع ػ ػػت عػ ػػالو ي ف عنصػ ػػب (الحمػ ػػاـ)
()3
ورفعو.
 -قوؿ راشد عف شياب:

س َعػ ْػف َعمػ ِػرو
صػ َػد ْدت َو ِط ْبػ َ
س يػػا قَػ ْػي ُ
ػت الػ ِن ْف َ
َ

جوىنػػػػػػػا
ػػػػػػت ُو َ
أر َْيتُػػػػػػػؾ ل ِمػػػػػػػا أ ْ
َف َعرْفػ َ

فاستشػػيد عػػو ف ػ عػػاب (الحػػاؿ والتم ػػز) عمػػى أف التم ػػز (الػػندس) ػػا معرفا ػا عػػأؿ ،ولكنػػو
()4
ندسا.
ُؤوؿ عالنكرة ،فُقاؿ :وطعت ا
()1

ىذا ع ت مف العحر الكامؿ ،نظر كشؼ النقاب :ص  / 385و نظر أ أا :شػرح شػذور الػذىب فػ معرفػة كػبلـ

()2

ىذا ع ت مف العحر الطو ؿ ،نظر كشؼ النقاب :ص  / 468و نظر أ أا :ال نػى الػدان فػ حػروؼ المعػان :

العرب :محمد ال َ و َ ري (ت889ىػ) ،ت :نواؼ الحارث  ،عمادة العحث العمم عال امعة اإلسػبلم ة ،ط2004 ،1ـ،
ج  ،2ص  / 669شرح التصر  ،ج ،1ص .379
حسػػف الم ػرادي(ت749ى ػػ) ،ت :فخػػر الػػد ف قعػػاوة ومحمػػد فاأػػؿ ،دار الكتػػب العمم ػػة ،ع ػػروت ،ط1992 ،1ـ ،ص

 / 54شرح اعف الناظـ عمى ألد ة اعف مالؾ :محمد عػف مالػؾ(ت686ىػػ) ،ت :محمػد عاسػؿ ع ػوف السػود ،دار الكتػب
العمم ة ،ع روت ،ط2000 ،1ـ ،ص .106

()3

ىػ ػػذا ع ػ ػت مػ ػػف العحػ ػػر العس ػ ػ ط ،نظػ ػػر كشػ ػػؼ النقػ ػػاب :ص / 460و نظػ ػػر أ أػ ػػا :الكتػ ػػاب ،ج  ،2ص / 137

الخصائص ،ج ،2ص .462

()4

ىذا ع ػت مػف العحػر الطو ػؿ ،نظػر كشػؼ النقػاب :ص  / 403و نظػر أ أػا :شػرح التصػر  ،ج ،1ص/ 184

شرح اعف الناظـ :ص.71

71

أمػػا أس ػػما الش ػػع ار المخأ ػػرم ف ال ػػذ ف استش ػػيد عش ػػعرىـ ،فيػ ػ  :س ػػو د ع ػػف أعػ ػ كاى ػػؿ(،)1

وحم ػػد عػػف ثػػور( ،)2وعػػامر عػػف الحػػارث( ،)3واألعشػػى( ،)4وعق عػػة عػػف ىع ػرة( ،)5ولع ػػد عػػف رع عػػة(،)6
وسح ـ عف وث ؿ( ،)7وحساف عف ثاعت( ،)8وق س عف زى ر( ،)9والحط ئة.

()10

وتذكر العاحثة نماذج شعر ة لععض الشع ار  ،كما ا ت عند الشارح:
 قوؿ األعشى:ػػػػػػػبحاف ِمػػػػػػػػف ع ْمقَمػػػػػػػػ َة الفػ ِ
ػػػػػػػاخ ِر
سػ
َ
َ َ

ػػػػػػػػػػره
أَقػػػػػػػػػػػو ُؿ ل ِمػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػاءني فَ ْخػ ُ
فاستشيد عو ف عاب (اإلأافة) عمػى م ػ

فحذؼ المأاؼ إل و وأعقى المأاؼ عمى حالو.

()11

(سػعحاف) ة ػر منونػة ألنػو أراد (سػعحاف اهلل،

 قوؿ حساف عف ثاعت:ػػػػف قَ ْبػ ِ
ػػػؿ الم ِ
شػػػػيب
ػػػيب الط ْفػ َ
ػػػؿ ِم ْ
تُشػ ُ
َ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب
ػحػ
ػيػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ِب َ
إِ َااً َواق َن ْػرِم َػي ُ
ْ
ْ

ح ث احتج عو ف عاب (نواصب الدعؿ المأارع) عمى نصب الدعؿ المأارع (نرم ) عإذف

مد الدصؿ ع نيا وع نو عالقسـ.

()12

 -قوؿ عق عة عف ىع رة:

ِ
يػػػػػػػػػػػدا
الح ِد
َفمَسػػػػػػػػػػػ َنا
َ
بالجبػػػػػػػػػػػاؿ ول َ

فأسػ ِ
ُمعػ ِ
ػػػػػػػػج ْ
ػػػػػػػػر ْ
ػػػػػػػػاو َ
ي إننػػػػػػػػػا َبشػ ٌ

()1
()2

نظر الواف عالوف ات ،ج ،16ص .30
نظر الشعر والشع ار  ،ج  ،1ص .378

()3

نظر األعبلـ ،ج ،3ص .250

()5

نظر المصدر الساعؽ ،ج  ،4ص .241

()4

()6

نظر المصدر الساعؽ ،ج ،7ص .341
نظر المصدر الساعؽ ،ج ،5ص .240

()7

نظر المصدر الساعؽ ،ج ،3ص .79

()9

نظر المصدر الساعؽ ،ج ،5ص .206

()8

()10
()11

نظر المصدر الساعؽ ،ج ،2ص .175
نظر المصدر الساعؽ ،ج ،2ص .118
ىػذا ع ػػت مػف العحػػر السػر د ،نظػػر كشػؼ النقػػاب :ص  / 353و نظػر أ أػػا :الكتػاب ،ج ،1ص  / 324شػػرح

المدصؿ ،ج ،1ص .295

()12

ىذا ع ت مف العحر الوافر ،نظر كشؼ النقاب :ص / 559المقاصد النحو ة ،ج ،4ص .1891
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فاستشيد عو ف عػاب (كػاف وأخواتيػا) عمػى نصػب (الحد ػدا) حم اػبل عمػى موأػد (عال عػاؿ)

ألف موأعيا النصب ألنيا خعر ل س ،والعا زائدة داخمة عمى خعرىا.
 قوؿ الحط ئة:متَػػػى تَأ ِْتػ ِ
ػػػو ٍء نػ ِ
ػػػاره
ػػػو تَ ْع ُ
شػػػػو إلػػػى َ
ضػ ْ
َ

()1

ػػار عنػػػدىا خيػػػر موِق ِ
ِ
ػػػر نػ ٍ
ػػػد
تَجػ ْػػد َخ ْي َ
ُ ُ

فاستشيد عو ف عاب ( وازـ الدعؿ المأارع) عمػى (متػى) التػ تنصػب فعمػ ف ،أوليمػا فعػؿ

الشرط (تأتو) ،والثان

واعو (ت د).

()2

 قوؿ حم د عف ثور:ػػػػػوِاي ِْي َف اسػػػػػػتَ َقمِ ْت عشػػػػػػ ِي ًة
عمػػػػػػى أحػ َ
العرب.

ػػػػػػػػب
فمػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػي إل لمحػػػػػػػػػ ٌة وتغيػ ُ

فاستشيد عو ف عاب (االسـ المثنى) عمى فػت نػوف المثنػ فػ (أحػوذ ف) عمػى لغػة ععػض

()3

والشػػع ار اإلسػػبلم وف واألمو ػػوف الػػذ ف استشػػيد عشػػعرىـ ،ىػػـ :أعػػو الػػن ـ الع م ػ ( ،)4وأعػػو

()7
()6
()5
ونص ػ ب عػػف رعػػاح( ،)8وكث ػػر ع ػزة(،)9
صػػخر اليػػذل  ،و ز ػػد عػػف ىػػوعر  ،ورؤعػػة عػػف الع ػػاج ُ ،

والكم ػػت ع ػػف ز ػػد( ،)10وأع ػػو األس ػػود ال ػػدؤل ( ،)11وذو الرم ػػة( ،)1وال ارعػ ػ النم ػػري( ،)2والد ػػرزدؽ(،)3

والمعذؿ العكري( ،)4و ر ر عف عط ة( ،)5وز اد األع ـ.
()1

()6

ىػػذا ع ػػت مػػف العحػػر ال ػوافر ،نظػػر كشػػؼ النقػػاب :ص  / 468و نظػػر أ أػػا :الكتػػاب ،ج ،1ص  / 67خ ازنػػة

األدب ،ج ،4ص .165

()2

ىذا ع ت مف العحر الطو ؿ ،نظر كشػؼ النقػاب :ص  / 587و نظػر أ أػا :الكتػاب ،ج ،3ص  / 86المقاصػد

النحو ة ،ج ،4ص .1932

()3

ىذا ع ت مف العحػر الطو ػؿ ،نظػر كشػؼ النقػاب :ص  / 328و نظػر أ أػا :شػرح المدصػؿ ،ج ،3ص / 190

شرح اعف الناظـ :ص .28

()4

نظر الشعر والشع ار  ،ج ،2ص .588

()5

نظر الواف عالوف ات ،ج ،17ص .330

()7

نظر الشعر والشع ار  ،ج ،2ص .578

()6

()8
()9
()10
()11

نظر األعبلـ ،ج ،8ص .190
نظر األعبلـ ،ج ،8ص .31

نظر المصدر الساعؽ ،ج ،5ص .219
نظر الشعر والشع ار  ،ج ،2ص .566

نظر المصدر الساعؽ ،ج ،2ص .719
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وتذكر العاحثة نماذج شعر ة لععض الشع ار الت احتج عيا الشارح ،عمى النحو التال :
 قوؿ أع الن ـ الع م :ِ
ػػػػػػاؽ ِسػ ِ
ػػػػػػيحا
َيػػػػػػػا َنػ ُ
ػػػػػػيري َع َنقًػػػػػػػا فَسػ َ

يحا
سػػػػػػػػػػػػػػمَ ْي َم َ
سػػػػػػػػػػػػػػتَ ِر َ
اف فَ َن ْ
إِلَػػػػػػػػػػػػػػى ُ

فاستشيد عو ف عاب (نواصب الدعؿ المأارع) عمى نصب الدعؿ المأارع (فنستر حا) عأف

مأمرة و وعا ععد فا السعع ة الت وقعت ف

واب األمر.

()7

 قوؿ رؤعة عف الع اج:ػػػػػػد مػػػػػػػؿء ِ
بػػػػػػػؿ بمػ ٍ
ػػػػػػاج قَتَ ُمػػػػػػػو
الفجػ ِ
ُ

ل ُيشػػػػػػػػػػترى َكتِا ُنػػػػػػػػػػو ول َج ْي َرُمػػػػػػػػػػو

ب) ععد (عؿ) عقمة ،مد عقا عمميا.
فذكره
ا
(ر ّ
شاىدا ف عاب (حروؼ ال ر) عمى حذؼ ُ

()8

 قوؿ المعذؿ العكري:اعممػػػػػػػػػػػوا أنػػػػػػػػػػػي لكػػػػػػػػػػػـ حػػػػػػػػػػػافظٌ
اسميا.

ػػػػػػػػػت أو غائبػػػػػػػػػػا
شػ
ػػػػػػػػػاىدا مػػػػػػػػػػا كنػ ُ
ً

ػاىدا) عم ي ػػا وعم ػػى
فاستش ػػيد ع ػػو فػ ػ ع ػػاب (إف وأخواتي ػػا) عم ػػى ػ ػواز تق ػػد ـ خع ػػر ك ػػاف (ش ػ ا

()9

 قوؿ ذي الرمة:ِ ِ
دار َمػي َعمػى ال ِبمَػى
َأل يا اسمَمي يػا َ

()1
()2
()3
()4

ِ ِ
ػػػػػػػر
َول ز َ
اؿ ُمػ َ
ػػػػػػػنيال ِب َجرعائػػػػػػػػؾ القَطػ ُ

نظر الشعر والشع ار  :ج ،1ص .515
نظر طعقات فحوؿ الشع ار  ،ج ،2ص .298
نظر الشعر والشع ار  ،ج ،1ص .462

نظ ػػر مع ػػـ الش ػػع ار  :أع ػػو عع ػػد اهلل المرزع ػػان (ت384ىػ ػػ) ،ت :كرنك ػػو ،دار الكت ػػب العمم ػػة ،ع ػػروت ،ط،2

1982ـ ،ج ،1ص  / 388األعبلـ ،ج ،7ص .267

()5
()6
()7

نظر الشعر والشع ار  ،ج ،1ص .456
نظر األعبلـ ،ج ،3ص .54

ىذا ع ت مػف عحػر الر ػز ،نظػر كشػؼ النقػاب :ص  /562و نظػر أ أػا :المقتأػب ،ج ،2ص  / 14األصػوؿ

ف النحو ،ج ،2ص.183

()8

ىػػذا ع ػػت مػػف عح ػر الر ػػز ،نظػػر كشػػؼ النقػػاب :ص  / 346المقاصػػد النحو ػػة ،ج ،3ص  / 1266شػػرح اعػػف

الناظـ :ص.269

()9

ىػذا ع ػت مػف العحػر المد ػد ،نظػر كشػؼ النقػاب :ص  / 465و نظػر العقػد الدر ػد :أحمػد عػف ععػد رعػو األندلسػ

(ت328ىػ) ،ت :مد د قم حة ،دار الكتب العمم ة ،ع روت ،ط1983 ،1ـ ،ج ،6ص .326
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استش ػػيد ع ػػو فػ ػ ع ػػاب (ك ػػاف وأخواتي ػػا) عم ػػى إ ػ ػ ار (زاؿ) م ػػرن (ك ػػاف) فػ ػ رفعي ػػا االس ػػـ

ونصعيا الخعر عسعب تقدـ (ال) عم و ،وى تد د الدعا .
 -قوؿ كث ر عزة:

()1

ػػػػػب حتِػػػػػى تَولِػ ِ
وج ِ
ول م ِ
عػػػػػات القمػ ِ
ػػػػػت
َ
ُ

الب َكػػػا
ػػت أ َْد ِري قَ ْبػ َ
َو َمػػػا ُك ْنػ ُ
ػػؿ َعػ ّػػزةَ مػػػا ُ

شاىدا ف عاب (ظف وأخواتيا) عمى واز عطػؼ ممػة (مو عػات القمػب) عمػى محػؿ
فذكره
ا
ال ممػػة المعمقػػة عػػف العمػػؿ (مػػا العكػػا) فيػ فػ محػػؿ نصػػب مدعػػوؿ لمدعػػؿ المتعػػدي (أدري) ،فتكػػوف

مو عات منصوعة كذلؾ.

()2

أما األع ات الت استشيد عيا لشع ار مف المحدث ف ،كما م :
 قوؿ وسؼ التوزري(:)3ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػالبمَ ِج
ػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بػ
قػػػػػػػػػػػػػػػػػد آ َا َف لَيمُػ
َ

ػػػػػػػػػػػػػػػتدي أزمػػػػػػػػػػػػػػػػ ُة تنفرجػػػػػػػػػػػػػػػػي
اشػ
ّ
|
استشيد عو فػ عػاب (النػدا ) عمػى ػواز حػذؼ حػرؼ النػدا ( ػا) مػد النكػرة المقصػودة عنػد
الكوف ف.

()4

 قوؿ الشر ؼ الرأ (:)5ِ
سػػػػػػػػوِع
وأ
َبيػػػػػػػػت ِم َ
َ
الم ْم ُ
نػػػػػػػػؾ بمَ ْيمَػػػػػػػػة َ

الجفُػ ِ
ػػػرى
أَتَبيػ ُ
ػػػوف ِمػ َ
ػػػت َرِيػ َ
ػػػاف ُ
ػػػف ال َكػ َ

استشيد عػو فػ عػاب (نواصػب الدعػؿ المأػارع) عمػى نصػب الدعػؿ المأػارع ععػد الػواو عػأف

مأمرة لوقوعو ف

واب االستدياـ ف قولو :أع ت.

()6

()1

ىذا ع ت مف العحر الطو ؿ ،نظر كشؼ النقاب :ص  / 464و نظر :اإلنصاؼ (مسألة  :)14ج ،1ص /100

()2

ىذا ع ت مف العحر الطو ؿ ،نظر كشؼ النقاب :ص  / 383و نظر المقاصد النحو ة ،ج ،2ص  / 863خزانة

شرح التصر  ،ج ،1ص .236

األدب ،ج ،9ص.144

()3
()4

نظر األعبلـ ،ج ،8ص .247

ىذا ع ت مف العحر المتدارؾ ،نظر كشؼ النقػاب :ص  /480و نظػر شػرح شػذور الػذىب :ال ػو ري ،ج ،1ص

.71

()5

نظػػر لتر متػػو :وف ػػات األع ػػاف وأنعػػا أعنػػا الزمػػاف :أحمػػد عػػف أع ػ عكػػر اعػػف خمكػػاف ،ت :إحسػػاف ععػػاس ،دار

صادر ،ع روت ،ط1971 ،1ـ ،ج ،4ص.414

()6

ىذا ع ت مف العحر الكامؿ ،نظر كشؼ النقاب :ص  / 566و نظر أ أا :ىمد اليوامد :بلؿ الد ف الس وط

(ت 911ىػ) ،ت :أحمد شمس الد ف ،دار الكتب العمم ة ،ع روت ،ط1998 ،1ـ ،ج ،2ص .312
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ومنيا:

والحظػػت العاحثػػة احت ا ػػو عش ػواىد شػػعر ة مختمػػؼ ف ػ نسػػعتيا ف ػ كث ػػر مػػف المواأػػد(،)1

 -قوؿ الشاعر:

الجػ ِ
ػػػػػػد
سػػػػػػػ ِب
الج ُمػ ُ
ػػػػػػودي و ُ
ُ
وقَ ْبمَ َنػػػػػػػا َ

ػػػػػبحا ًنا َن ُعػػػػػػوُا بػػػػػػو
سػ ْ
سػ ْ
ػػػػػبحا َن ُو ثُػػػػػػ ِـ ُ
ُ

فنسب س عو و ىذا الع ت ألم ة عف أع الصمت ،ونسعو العغدادي لورقة عف نوفؿ.

()2

 -قوؿ ال ار ز:

ْس َـ باق أ َُبو َح ْفص ُع َم ْر
أَق َ
()3
ونسب ألعراع قالو لعمر عف الخطاب.
فنسب لرؤعة عف الع اجُ ،
ُ
 -قوؿ الشاعر:

ػػػػػو و ِ
ػػػػػو ألقاىػػػػػا
اد حتّػػػػػى َن ْعمَ ُ
الػػػػػز َ
َر ْحمَ ُ

ػػػػػػػػؼ
ألقػػػػػػػػى ال ِ
صػػػػػػػػحيف َة كػػػػػػػػي ُيخف َ

()4

ح ث ُنسب ألع مرواف النحوي ،وق ؿ :العف مرواف ،وق ؿ :لممتممس.
وُبلحظ أ أػا احت ا ػو عأع ػات شػعر ة م يولػة القائػؿ ،وىػذا و ػد عػوفرة فػ كتاعػو( ،)5ومػف

ذلؾ:

 قوؿ الشاعر:رِبػ ُ ِ
ت إلػػػػػػػػى َمػػػػػػػػا
ػػػػػػػو ُ
ػػػػػػػو فتْ َيػػػػػػػػ ًة َد َعػ ْ
ُ

ُرّعو.

()6

ث الم ْجػ َ ِ
ُيػ ِ
ػػػػػػػػابوا
َجػ ُ
ػػػػػػػػد َدائبػػػػػػػػػاً فأ َ
ػػػػػػػػور ُ َ

ب) ،كقولػو:
فاستشيد عو ف عاب (النكرة والمعرفة) عمى واز دخػوؿ أػم ر الغ عػة عمػى ( ُر ّ

 قوؿ ال ار ز:بػػػػػػػػػػاردا
ومػػػػػػػػػػاء
َعمَ ْفتُيػػػػػػػػػػا ِت ْبنػػػػػػػػػػاً
ً
ً
()1
()2

ػػػػػػػػدت َى ِمالػػػػػػػػػ ًة عيناىػػػػػػػػػا
حتِػػػػػػػػػى َغػ َ

و نظر أ أا :كشؼ النقاب :ص .555 ،594،590 ،563،587 ،565،819،518،353،451 ،293
ىػذا ع ػػت مػف العحػػر العسػ ط ،نظػػر كشػػؼ النقػاب :ص  / 353و نظػػر أ أػا :الكتػػاب ،ج ،1ص  / 326خ ازنػػة

األدب ،ج ،3ص .389

()3

ىػػذا ع ػػت مػػف عحػػر الر ػػز ،نظػػر كشػػؼ النقػػاب :ص  / 510و نظػػر أ أػػا :شػػرح المدصػػؿ ،ج ،2ص / 271

خزانة األدب ،ج ،5ص .154

()4

ىذا ع ت مف العحر الكامؿ ،نظر كشؼ النقػاب :ص / 518أ أػا :الكتػاب ،ج ،1ص  / 97المقاصػد النحو ػة،

ج ،4ص.1620

()5
()6

نظر كشؼ النقاب :ص .587 ،586 ،559 ،549 ،481 ،476 ،470 ،464 ،400 ،293

ىذا ع ت مف العحر الخد ؼ ،نظر كشؼ النقاب :ص  / 293و نظر المقاصد النحو ة ،ج ،3ص .1206
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فاستشػػيد عػػو فػ عػػاب (المدعػػوؿ معػػو) عمػػى أف (مػػا ) ال مكػػف عطدػػو عمػػى مػػا قعمػػو النتدػػا

المشػػاركة ،وكػػذلؾ لػ س مػػف المدعػػوؿ معػػو النتدػػا المع ػػة ،عػػؿ ىػػو مدعػػوؿ عػػو لدعػػؿ محػػذوؼ تقػػد ره:
وسق تيا ما  ،و كوف مف قع ؿ عطؼ ال مؿ.

()1

 قوؿ الشاعر:ِ
ِ
ػػػػػػػػر ِب ِق ْرَب ِتػػػػػػػػػي
أردت ل َك ْي َمػػػػػػػػػا أف تَطيػ َ

ػػػػػػػػػع
اء َب ْمقَ ِ
فتتركيػػػػػػػػػا َ
شػػػػػػػػػ ْنا ِب َب ْيػ َ
ػػػػػػػػد َ

فاستشػػيد ع ػو ف ػ عػػاب (نواصػػب الدعػػؿ المأػػارع) عأنػػو

تكوف مصدر ة مؤكدة عأف الزائدة ،والعمؿ لػ (ك ).

()2

ػوز كػػوف (ك ػ ) ػػارة ،و ػػوز أف

ومػػف المبلحػػظ أف الشػػارح لػػـ قػػـ عنسػػعة الش ػواىد الشػػعر ة ،إال ف ػ موأػػد واحػػد ف ػ عػػاب

(المدعوؿ معو) ،فنسب الشاىد ألع أسود الدؤل ( ،)3ح ث قوؿ:

ػػػػػػػؾ إِ َاا فَع ْمػ َ ِ
ػػػػػػػيـ
ػػػػػػػار َعمَ ْيػ َ
َ
َعػ ٌ
ػػػػػػػت َعظػ ُ

ػػػػػف ُخمُػػػػػ ٍ
ػػػػػو
ػػػػػو َع ْ
ؽ َوتَػػػػػأ ِْت َي ِم ْثمَػ ُ
َل تَ ْن َ

لكػػف ىػػذا الع ػػت مختمػػؼ ف ػ نسػػعتو ،فالخم ػػؿ الدراى ػدي(ت170ى ػػ) نسػػعو لممتوكػػؿ الكنػػان ،
وس عو و نسعو لؤلخطؿ ،وق ؿ :لساعؽ العرعري ،وق ؿ :لمطرماح ،وق ؿ :لمدؤل .

()4

وىذا الع ت مف األع ات الت كررىا ف شرحو ،وىما ع تاف فقط ،فتارة استشيد عػو كمػا أشػ ر
سػػاعقا ف ػ عػػاب (المدعػػوؿ معػػو) ،عمػػى أن ػو ل ػ س مػػف عػػاب المدعػػوؿ معػػو النتدػػا المع ػػة ،ف ػ ح ػ ف
وعا ععد واو المع ة ،والمراد :ال ت مد ع ف الني واإلت اف.
ُنصعت (وتأت ) عأف مأمرة و ا

وتارة أخرن استشيد عو ف عاب (نواصب الدعؿ المأارع) لندس و و االستشياد الساعؽ.

()5

المكرر ،وىو قوؿ أع صخر اليذل :
والشاىد اآلخر ُ
ػػػػػػػػاكر ِ
وا ّنػػػػػػػػػي لَتَعرونػػػػػػػػػي لػ ِ
ػػو القَ ْطػػػر
ػػػػػػػػزةٌ
اؾ َىػ َ
ػػفور َبمّمػ ُ
َكمػػػا ا ْنػػػتَفَ َ
ْ
ض ُ
العصػ ُ
()1

ىذا ع ت مف عحر الر ز ،نظر كشؼ النقاب :ص  / 400المقاصد النحو ة ،ج ،3ص  / 1081خزانة األدب،

ج ،3ص .140

()2

ىػػذا ع ػػت مػػف العحػػر الطو ػػؿ ،نظػػر كشػػؼ النقػػاب :ص  / 559و نظػػر المقاصػػد النحو ػػة ،ج ،4ص / 1890

وخزانة األدب ،ج ،1ص .16

()3
()4

نظر كشؼ النقاب :ص .400
ىػػذا ع ػػت مػػف العحػػر الكامػػؿ ،نظػػر ال مػػؿ ف ػ النحػػو :ص  / 96الكتػػاب ،ج ،3ص  / 42خ ازنػػة األدب ،ج،8

ص .566

()5

نظر كشؼ النقاب :ص .566 ،400
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فتارة احتج عو ف عاب (حروؼ ال ر) عأف البلـ تكوف لمتعم ؿ ،كما ف قولو :لػذكراؾ ،وتػارة

أخػػرن استشػػيد عػػو ف ػ عػػاب (المدعػػوؿ لػػو) عمػػى أف (لػػذكراؾ) ت ػػر عحػػرؼ ال ػػر وىػػو الـ التعم ػػؿ،
الختبلؼ فاعػؿ الػذكرن الػذي ىػو عمػة ،وفاعػؿ العامػؿ (تعػرو) الػذي ىػو معمَّػؿ ،فػإذف ل سػت مدعػوال

لو.

()1

و ػػب التنو ػػو إلػػى أف الشػػارح لػػـ ػػذكر الشػواىد الشػػعر ة كاممػػة إال فػ  25موأػ اػعا( ،)2أمػػا
الغالب األعـ ف مني و فيػو ذكػر الشػطر الشػعري الػذي شػتمؿ عمػى مػوطف الشػاىد النحػوي المػراد

إثعاتو ،حتى أنو ف موأػع ف ػذكر مػوطف الشػاىد فقػط مػف الشػطر الواحػد ،ف ػذكر الشػطر الشػعري
ناقصا ،كما م :
 ذكر ععارة (خع ر عنو ليب) فقط مف قوؿ الشاعر:َخ ِب ْيػػػػر َب ُنػػػػػو لِ ْي ٍ
ػػػػػػر ِت
ػػػػب فَػػػػالَ تَػػػػ ُؾ ُم ْم ِغ ًيػػػػا
ػػػػػػػي ُر َمػ ِ
َمقَالَػػػػػػػ َة لِ ْي ِبػػػػػػػي إ َاا الطِػ ْ
ٌ
ػر
ح ػػث استشػػيد عػػو ف ػ عػػاب (إعمػػاؿ اسػػـ الداعػػؿ) عمػػى ػواز كػػوف الوصػػؼ (خع ػػر) خعػ اا

مؤخر ألف (خع ر) عزنة (فع ؿ) الت تستعمؿ لئلخعار عف ال ماعة.
اا
مقدما ،و(عنو ليع ) معتدأ
ا
سعد األوس) فقط مف قوؿ الشاعر:
سعد َ
 ذكر ععارة ( ا ُػار ِ
ػت ِ
طػ ِ
ؼ
ػر
ناص ًا
ػزر َج ْي ِف ال َغ َ
ػعد سػ َ
ويػػا سػ ُ
سػعد األوس ُك ْػف أ ْن َ
سػعد َ
يا ُ
ػعد الخػ َ

()3

فاستشيد عو ف عاب (الندا ) عمى واز الو ي ف ف المنادن المعرفة المدرد عسعب تك ارره،

فمػػذلؾ (سػػعد) األولػػى فػ الشػػطر األوؿ
الثان ة ف الشطر ذاتو تُنصب.

()4

ػػوز ف يػػا العنػػا عمػػى الأػػـ ،و ػػوز النصػػب ،أمػػا (سػػعد)

وىػػذا األسػػموب المتعػػد ف ػ ذكػػر شػػطر واحػػد مػػف الع ػػت الشػػعري ،ػػؤدي لعػػدـ ذكػػر مػػوطف

كامبل ،عأف كوف ز منو ف نيا ة الصدر ،وعق ة الموطف ف عدا ة الشطر الثان  ،فمثبل:
الشاىد ا

()1

ىذا ع ت مف العحػر الطو ػؿ ،نظػر المصػدر السػاعؽ :ص  / 398 ،343و نظػر أ أػا :اإلنصػاؼ (مسػألة،)32

()2

نظ ػ ػ ػ ػػر كشػ ػ ػ ػ ػػؼ النقػ ػ ػ ػ ػػاب :ص ،518،481،469،468،465، 464 ،430،428، 385،293 ،384 ،383

ج ،1ص  / 253شرح التصر  ،ج ،1ص .512

.594 ،590،587،586،566،565،563،562،519

()3
()4

ىذا ع ت مف العحر الطو ؿ ،نظر كشؼ النقاب :ص  / 387المقاصد النحو ة ،ج ،1ص .487
ىذا ع ت مف العحر الطو ؿ ،نظر كشؼ النقػاب :ص  / 476و نظػر أوأػ المسػالؾ إلػى ألد ػة اعػف مالػؾ :اعػف

ىشاـ األنصاري(ت761ىػ) ،ت :محمد ععد الحم د ،دار الطبلئد ،القاىرة ،ط2004 ،1ـ ،ج ،4ص .22
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ذكره الشطر األوؿ مف قوؿ الدرزدؽ:
ِ
ػػدا
ػػاءت لَػ َ
أضػ ْ
المقَ ِيػ َ
َ
ػػار الحمػ َ
ػػؾ ال ّنػ ُ
ػػار ُ

ِ
ػػػػي ٍ
س فَُرّب َمػػػػػا
ػػػػد َن َ
أعػ ْ
ظػػػػػ ارً َيػػػػػا َع ْبػ َ
ػػػػد قَػ ْ

فػػاحتج عػػو ف ػ عػػاب (إف وأخواتيػػا) عمػػى إىمػػاؿ (لعػػؿ) التصػػاليا عػ ػ (مػػا الحرف ػػة ال ازئػػدة)،

فكدتيا عف العمؿ ،وأزالت اختصاصيا عال ممة االسم ة.

()1

فعدـ ذكره لمشطر األوؿ الذي حتوي عمى (لعمما) ،ؤدي إلحداث لعس ف فيـ المقصود.
أما عف موقدػو مػف الشػواىد الشػعر ة ،فبلحظػت العاحثػة أنػو كػاف قػؼ مواقػؼ متنوعػة ،لكػف

الغالػػب عمػػى مني ػػو ىػػو االكتدػػا عػػالقوؿ الشػػعري إلثعػػات القاعػػدة النحو ػػة ،حتػػى أنػػو ُقػػوي القاعػػدة
عشاىد شعري آخر ،ومف ذلؾ عمى سع ؿ المثاؿ ال الحصر:
عند حد ثو ف عاب (االسـ المثنى) عمػى لغػة القصػر عنػد ععػض العػرب ،الػذ ف سػتعمموف

دائما ،و عرعونو عحركات مقدرة عمى األلؼ ،ف حتج عشاىد ف شعر ف ،ىما:
المثنى عاأللؼ ا
 قوؿ ز د عف ىوعر:ػػػػػػرَب ًة
تَػ َ
ػػػػػػي َف أُ ْا َنػػػػػػػاهُ َ
ػػػػػػزِوَد ِم َنػػػػػػػا َبػ ْ
ضػ ْ

ػػػو إلػػػػى ىػػػػا ِبي التػػػػر ِ
اب َع ِقػػػػيـ
َد َعتْػ ُ
َ

إف َأباىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و َأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َأباىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ّ

ِ
غايتَاىػػػػػا
قػػػػػد َبمَ َغػػػػػا فػػػػػي المجػػػػػد َ

ِ ()2

 قوؿ أع الن ـ الع م :وفػ ػ أح ػػاف قم م ػػة،

وتأك دىا ،ومف ذلؾ:

()3

م ػػد عػ ػ ف الش ػػاىد الش ػػعري والش ػػاىد القرآنػ ػ إلثع ػػات القاع ػػدة النحو ػػة

عند حد ثو ف عاب (نواصب الدعػؿ المأػارع) عػف مسػألة سػقوط الدػا مػف الدعػؿ المأػارع

الواقػػد ععػػد الطمػػب ،وقُصػػد عػػو ال ػ از  ،فُ ػػزـ و ااع ػا لشػػرط مقػػدر ،نحػػو قولػػو تعػػالىُ [ :ق ْ
ــؾ َت َعــا َل ْقا
َأت ُْؾ]( ،)4فالدعؿ المأارع (أتؿ) ُ زـ لوقوعو ععد األمر ،ونحو قوؿ امرئ الق س:
ِقفػػػا َن ْبػ ِ
ػػب ومنػ ِ
ػػؾ مػػػف ِاكػػػرى حبيػ ٍ
ػػزؿ
َ
()1

ِ
وؿ فَ َح ْومػ ِ
ػػيف الػػػ ِد ُخ ِ
ػػؿ
بسػػػ ْق ِط المػػػوى بػ َ
َ

ىذا ع ت مف العحر الطو ؿ ،نظر كشؼ النقاب :ص  / 460وأ أػا :شػرح المدصػؿ ،ج ،4ص  / 524التػذ ؿ

والتكم ؿ ،ج ،5ص .150

()2
()3
()4

ىذا ع ت مف العحر الطو ؿ ،نظر كشؼ النقاب :ص  / 326و نظر التذ ؿ والتكم ؿ ،ج ،1ص .246
ىذا ع ت مف عحر الر ز ،نظر كشؼ النقاب :ص  / 326والمقاصد النحو ة ،ج ،1ص .190

األنعاـ.151 :
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ح ث زـ الدعؿ المأارع (نعؾ) لوقوعو ععد األمر.

()1

وعنػػد حد ثػػو أ أػػا فػ عػػاب (المعن ػػات)( ،)2عػػف (قعػػؿ ،وععػػد) وىػ مػػف األسػػما التػ تُعنػػى

ونوي معناه ،أما ف حاؿ حذفو ولػـ ُنػو ،فتنصػب عمػى الظرف ػة
عمى الأـ إذا ُحذؼ المأاؼ إل و ُ
ت َقب َؾفؿ َققم كُقحٍ ] (َ [ ،)3فبِ َلي ح ِد ٍ
ُـقن] (،)4
يث َب ْعدَ ُه ُي ْم ِمـ َ
َ
أو تخدض عمف ،نحو قولو تعػالىَ [ :ك َّذ َب ْ ْ ُ ْ ْ ُ
()5
ِ
ون] ( ،)6وقوؿ الشاعر:
يـ ِم ْـ َق ْبؾِ ِف ْؿ] ِْ [ ،ن َب ْع ِد ما َأ ْه َؾ ْؽـَا ا ْل ُؼ ُر َ
[ َأ ََل ْ َي ْل ِِتِ ْؿ َك َب ُل ا َّلذ َ
ػػػػػػاء الفُػػػػػػػر ِ
ػػػػػػاد أَ ُغػػػػػػػص بالمػ ِ
ات
أكػ ُ

فسػػػػػاغَ لػػػػػي ال ِ
ػػػػبال
ػػػػت قػ ً
اب َوكنػ ُ
ػػػػر ُ
شػ َ
ونادر ما
اا

()7

مػد عػ ف الشػاىد الشػعري وأقػواؿ العػرب فػ إقػرار األحكػاـ النحو ػة( ،)8ومػف تمػؾ

المواأد عمى سع ؿ المثاؿ:
عند حد ثو ف عاب (المعتدأ والخعر)( ،)9عف حاالت و وب تقد ـ الخعر عمى المعتدأ ،ف ذكر
عأنو ف حاؿ اتصػاؿ المعتػدأ عأػم ر عػود عمػى ععػض متعمػؽ الخعػر ،و ػب تقػد ـ الخعػر لػئبل عػود

الأم ر عمى متأخر لدظا ورتعة ،نحو قوليـ :عمى التمرة مثميا زعدا(،)10
وقوؿ ُنص ب عف رعاح:

ػػػػؿء عػ ٍ
حبيبيػػػػػا
ػػػػيف ُ
ػػػػي ولكػػػػػف مػ ُ
عمػ ّ

أىابػػػػػػؾ إجػػػػػػالل ،ومػػػػػػا بػػػػػػؾ قػػػػػػدرةٌ

ح ث تقدـ الخعر (مؿ ع ف) عمى المعتدأ (حع عيا) المتصؿ عأم ر عود عمى ععض الخعر.

()1

()11

ىػذا ع ػت مػف العحػر الطو ػؿ ،نظػر كشػؼ النقػاب :ص  / 564و نظػر لمشػاىد أ أػا :شػرح المدصػػؿ ،ج ،2ص

 / 142خزانة األدب :ج  ،3ص .224

()2
()3
()4
()5
()6
()7

نظر كشؼ النقاب :ص.590

ةافر.50 :

األعراؼ.185 :
التوعة.70 :
القصص.43 :

ىذا ع ت مف العحر الطو ؿ ،و نظر لنسعتو المختمػؼ ف يػا :شػرح المدصػؿ ،ج ،3ص  / 107المقاصػد النحو ػة،

ج ،3ص .1348

()8
()9

()10
()11

نظر كشؼ النقاب :ص .480،479 ،403 ،400 ،361
نظر المصدر الساعؽ :ص .361
نظر ىمد اليوامد ،ج ،2ص / 217شرح اعف الناظـ :ص .84

ىذا ع ت مف العحر الطو ؿ ،نظر شرح التصر  ،ج ،1ص  / 220التذ ؿ والتكم ؿ ،ج ،3ص .351
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ػارح ف ،عػالرةـ مػف
كما اتأ لمعاحثة أف الشواىد الشعر ة كانت ف المرتعػة الثان ػة عنػد الش َ
محافظ ػػة الحر ػػري عم ػػى قواع ػػد االحت ػػاج النح ػػوي عش ػػكؿ أكع ػػر م ػػف الد ػػاكي  ،إال أنيم ػػا اتدق ػػا فػ ػ
االحت اج عععض الشواىد ،ومنيا:
 قوؿ امرئ الق س:ِ
فَػأَْلػي ْػيػتُػيػػػا عػ ْ ِ
ػحػػ ِ
ػػو ِؿ
ػػـ ُم ْ
َ َ َ
ػػف اي تَ َػمػائػ َ

ْػت ومر ِ
ِ ِِ
ض ٍػع
فَػمػثْػمػػؾ ُح ْػبػمَػػى قَ ْػػد طَ َرق ُ ُ ْ

وىذا الع ت مف الشواىد الت تكررت عند الحر ري ،واتدؽ الشارحاف ف استعمالو شاىدا فػ

ب) ععد الدا قم ابل مد عقا عمميا.
عاب (حروؼ ال ر) عمى حذؼ ( ُر ّ

()1

 قوؿ الكم ت عف ز د:ِ
ب
الحػػػؽ َم ْ
ػػي ّإل َم ْ
ػػع ُ
ب َ
ػػع َ
شػ َ
شػ َ
ومػػػا لػ َ

ِ
ػػػػػػػد شػػػػػػػػيع ٌة
ػػػػػػػي ّإل َ
َحمػ َ
آؿ أ ْ
َو َمػػػػػػػػا لػ َ

فػاتدؽ الشػػارحاف فػ االستشػػياد عػػو فػ عػػاب (االسػتثنا ) عمػػى و ػػوب نصػب المسػػتثنى عنػػد

تقد مو عمى المستثنى منػو ،فتقػدـ فػ قولػو :المسػتثنى (آؿ أحمػد) عمػى المسػتثنى منػو (شػ عة) ،كمػا
تقدـ المستثنى (مشعب الحؽ) عمى المستثنى منو (مشعب).

()2

 قوؿ ل ـ عف صعب:ػػػػػػػت َحػػػػػػػ َا ِاـ
فَػػػػػػػِق ِف القَ َ
ػػػػػػػوؿ َمػػػػػػػا قَالَ ْ

ِ
وىا
إِ َاا قَالَػ
ْ
صػػػػػػػػػػػػػدقُ َ
ػػػػػػػػػػػػت َحػػػػػػػػػػػػػ َااـ فَ َ

فاستش ػػيد ع ػػو الش ػػارحاف فػ ػ ع ػػاب (العن ػػا ) ،عم ػػى لدظ ػػة (ح ػػذاـ) فػ ػ الموأ ػػع ف عأنيػ ػا م ػػف
()3
األسما المعدولة عمى وزف (فَع ِ
اؿ) الت تُعنى عمى الكسر عند أكثر العرب.
َ
 قوؿ ز اد األع ـ:ٍ
قػػػػػػػػوـ
ت قنػػػػػػػػاةَ
وكنػػػػػػػػت إاا َغ َم ْ
ػػػػػػػػز ُ
ُ

()1

سػػػػػػػػػػػتَقيما
ػػػػػػػػػػر ُ
ت ُك َ
عوبيػػػػػػػػػػػا أو تَ ْ
َك َ
سػ ْ

ىػػذا ع ػػت مػػف العحػػر الطو ػػؿ ،نظػػر شػػرح ممحػػة اإلعػراب :ص  / 66كشػػؼ النقػػاب :ص  / 346و نظػػر أ أػػا:

خزانة األدب ،ج ،10ص .27

()2

ىذا ع ت مف العحر الطو ؿ ،نظر شػرح ممحػة اإلعػراب :ص  / 127كشػؼ النقػاب :ص  / 430و نظػر أ أػا:

شرح المدصؿ ،ج ،1ص .97

()3

ىػػذا ع ػػت مػػف العحػػر الػوافر ،نظػػر شػػرح ممحػػة اإلع ػراب :ص  /256كشػػؼ النقػػاب :ص / 594شػػرح المدصػػؿ،

ج ،1ص  / 73خزانة األدب ،ج ،4ص .1847
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فاستش ػػيد ع ػػو الحر ػػري فػ ػ ع ػػاب (التواع ػػد) عم ػػى معن ػػى م ػػف مع ػػان (أو) ،وى ػػو( :إال أف)،

واستشػيد عػػو الدػػاكي فػ عػػاب (نواصػػب الدعػػؿ المأػارع) عمػػى نصػػب الدعػػؿ المأػػارع عػػأف مأػػمرة
ععد (أو) عمى معنى (إال أف تستق ـ).

()1

 قوؿ ر ر:شػػػػػ َك ُؿ
ػػػػاء ِد ْجمَػػػػػ َة أَ ْ
َب ْ
دجمَػػػػػ َة حتِػػػػػى َمػ ُ

ِ
ِ
اءىػػػػػا
فَ َمػػػػػا َازلَػػػػػت القَ ْتمػػػػػى تَ ُمػػػػػج د َم َ

ػاىدا فػ عػاب (نواصػب
فاستشيد عو الحر ػري ثػبلث مػرات ،واتدػؽ الشػارحاف فػ اسػتعمالو ش ا
()2
الدعؿ المأارع) عمى وقوع (حتى) حرؼ اعتدا  ،وُعرب ما ععدىا المعتدأ والخعر.

()1

ىػذا ع ػػت مػف العحػػر الػوافر ،نظػػر شػرح ممحػػة اإلعػراب :ص  / 192كشػػؼ النقػاب :ص  / 567و نظػػر أ أػػا:

الكتاب ،ج ،3ص / 48شرح اعف الناظـ :ص.479

()2

ىذا ع ػت مػف العحػر الطو ػؿ ،نظػر شػرح ممحػة اإلعػراب :ص  / 190كشػؼ النقػاب :ص  / 569و نظػر أ أػا

مغن المع ب ،ج ،1ص .137
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المبحث الرابع -شواىد العرب النثرية

اعتمػػد عممػػا المغػػة فػ االستشػػياد عكػػبلـ العػػرب المنثػػور عمػػى الموثػػوؽ عدصػػاحتيـ وصػػدا
لغ ػػتيـ ،أي ال ػػذ ف لػ ػـ تدس ػػد ألس ػػنتيـ عمخالط ػػة األع ػػا ـ ل ػػذا أ معػ ػوا عم ػػى قعائ ػػؿ مع ن ػػة لبلحت ػػاج
أسػػد وىػػذ ؿ وععػػض كنانػػة وععػػض
عكبلميػػـ ،وىػ قع مػػة قػػر ش أ ػػود العػػرب فصػػاحة ،وقػ س وتمػ ـ و َ
()1
الطائ ف ،ولـ ُؤخذ عف ة رىـ مف القعائؿ ،وكذلؾ لـ ُؤخذ عنثر لـ ُعرؼ قائمو.
وىذا عالطعد مرتعطِ عالعامؿ الزمن  ،فأخذوا عف فصحا ىذه القعائؿ سوا سكنوا الحأر أـ
العاد ػػة حتػػى منتصػػؼ القػػرف الثػػان الي ػػري ،أمػػا أىػػؿ العاد ػػة ِم َمػ ْف ُوثػػؽ عدصػػاحتو اسػػتمروا عاألخػػذ
()2
عنيـ حتى نيا ة القرف الراعد الي ري ،وذلؾ عندما فسدت سبلئقيـ.
ومػػا ت ػػـ ذك ػره ى ػػو م ػػنيج العصػػر ف ،أم ػػا الكوف ػػوف فاعتمػػدوا عم ػػى القعائ ػػؿ الت ػ أخ ػػذ عني ػػا

العص ػػر وف ،عاإلأ ػػافة إل ػػى لغ ػػات قعائ ػػؿ أخ ػػرن أع ػػى العص ػػر وف االستش ػػياد ع ػػأقواليـ فػ ػ اس ػػتخراج
القواعد.

()3

وما اشترطو عمما المغة ف االستشياد عالكبلـ المنثور ،نطعؽ عمى الحكـ واألمثػاؿ وأقػواؿ

العرب ،والت تمثؿ عدورىا الشواىد النثر ة ف النحو العرع .
والعػػد مػػف توأػ

موقػػؼ كػػبل الشػػارح ف مػػف الشػواىد النثر ػػة عمختمػػؼ أنواعيػػا ،عمػػى النحػػو

اآلت :

 .1الحريري:

استشػػيد الشػػارح عالعد ػػد مػػف أقػواؿ العػػرب( ،)4وىػ األلدػػاظ والععػػارات التراث ػػة المحدوظػػة فػ
كتعيـ فاستعاف عيا النحاة ف إقرار ععض القواعد ،وععد تحري العاحثة و ػدت منيػا ثبلثػة أمثػاؿ مػف
الت رت عمى ألسنة العرب.
ووقعػػت الشػواىد النثر ػػة فػ المرتعػػة الثالثػة ععػػد الشػواىد القرآن ػػة والشػػعر ة ،وكػػاف شػ ر إلػػى
أق ػواؿ العػػرب النثر ػػة عػػععض الععػػارات ،مثػػؿ" :وأمػػا قػػوليـ ،فقػػالوا ،كقػػوليـ ،كمػػا ُحك ػ عػػف ععػػض
العربُ ،قاؿ"( ،)5وتمحظ العاحثة أف األقواؿ الت احتج عيا ة ر منسوعة.
()1

نظر االقت ارح :ص .149 ،102 ،101 ،100

()3

نظر الشاىد وأصوؿ النحو العرع  :ص .81

()2

()4

نظر ف أصوؿ النحو :ص .20- 19

نظ ػ ػػر شػ ػ ػػرح ممح ػ ػػة اإلع ػ ػ ػراب :ص ،86 ،85 ،83 ،82 ،80 ،79 ،65 ،63 ،58 ،51 ،37 ،34 ،28 ،7

،166 ،155 ،151 ،141،132 ،121 ،119 ،116 ،115 ،113 ،112 ،107 ،106 ،104 ،103 ،102
.249،199 ،198

()5

نظر شرح ممحة اإلعراب مثبل :ص .116 ،112 ،103 ،86 ،83 ،82 ،80 ،79 ،58،34 ،28 ،7
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وكاف قؼ مف أقواؿ العرب مواقؼ متنوعػة ،وكػاف فػ أةمػب األح ػاف عتمػد عمػى ععػاراتيـ

النثر ػػة وحػػدىا فػ اسػػتنعاط األحكػػاـ النحو ػػة( ،)1وكػػاف أح اانػا ُػراوح فػ ال مػػد عػ ف الشػواىد القرآن ػػة
والنثر ة لتقو تيا ،وع ف الشواىد النثر ة والشواىد الشعر ة عقمة ،وىذا ما أشار إل و العحث ساعقا.
كاآلت :

واآلف تػػذكر العاحثػػة ععػػض األمثمػػة ف ػ اعتمػػاده عمػػى أق ػواؿ العػػرب وحػػدىا إلق ػرار القواعػػد،

ػادا كم ػا ،ولػػـ ػ ِ
ػأت عػػأي
 عنػػد حد ثػػو عػػف تعر ػػؼ المدعػػوؿ معػػو ،اعتمػػد عمػػى الكػػبلـ المنثػػور اعتمػ اشاىد مف أي نوع آخر ف ذلؾ العاب ،ومف تمؾ األقواؿ:
وزْ ػ اداِ ،
الن ػ َػؿ ،لػػو
ت َ
رد والطَّ الِ َس ػةَ ،اسػػتون المػػا ُ و َ
الع ػ ُ
ت أَ ِس ػ ُر و ّ
مازْل ػ ُ
نع َ
ػػا َ
صػ ْ
الخ َش ػ َعةَ ،مػػا َ
الناقةُ وفَص مَيا لَر ِ
أ َعيا.
تُِرَك ِت ّ
َ

فد ىذه األمثمة ما ععد الواو نتصب عمى أنو مدعوؿ معو ،والواو الداخمة عم و عمعنى (مد).

()2

قائمػا،
وعا ،وذلؾ ف مثؿ قػوليـ :أَ ْخ َ
طػ ُ
 عند حد ثو عف حذؼ خعر المعتدأ و اب مػا َك ُ
ػوف األم ُػر ا
ؾ مشو ا.
كوف َّ
أَ ْ
السم ُ
طَ ُ
ب ما َ ُ
مشو ا.

قائمػ ػا ،إذا ك ػػاف
ُ
فحػ ػذؼ الخع ػػر م ػػف ى ػػذه ال م ػػؿ كراى ػػة إلطال ػػة الك ػػبلـ ،فالتق ػػد ر :إذا ك ػػاف ا

()3

واآلف ال عد مف ذكر نماذج عمى الشواىد النثر ة كما ا عيا الشارح ،عمى النحو اآلت :

 .2األمثاؿ العربية:

ش َو ْحِده ،وىو َمثَ ِؿ ُأرب لمف ال خالط الناس ،و ُ ح ش ى تصغ ر حش،
 قوليـَ ُ :ح ِ
واستشػػيد عػػو ف ػ عػػاب (المصػػدر) عمػػى كسػػر لدظػػة (وحػ ِػده) ،وىػ مػػف األلدػػاظ الشػػاذة الت ػ
كسرت.

()4

 قوليـُ :ع َ ْ ِر َو ْحِده ،وىو مثؿ ُأرب لمف ال خالط النػاس و قػا س األمػور عندسػو مػف ة ػر
مشػػورة ،واستشػػيد عػػو فػ عػػاب (المصػدر) عمػػى مػػا شػػذ عنػػد العػػرب ،وكسػػرت لدظػػة (وحػػده)
عندىـ.
()1
()2
()3
()4

نظر المصدر الساعؽ مثبل :ص .199،119 ،115،103،79،86 ،80
نظر المصدر الساعؽ :ص .107
نظر المصدر الساعؽ :ص.80
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  /103و نظر أ أا :م مد األمثاؿ :أعو الدأؿ أحمد الم دان (ت518ىػػ) ،ت:

محمد مح

()5

()5

الد ف ععد الحم د ،دار المعرفة ،ع روت ،د.ط ،د.ت ،ج ،1ص .40

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 103و نظر م مد األمثاؿ ،ج ،1ص .40
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 قوليـ :ىو ُن َس ْ ِج َو ْحِده ،وىو مثؿ ُأػرب لمػف ال مث ػؿ لػو ،وأصػمو :الثػوب الندػ س الػذي ال
نسػػج عمػػى منوالػػو ،عػػؿ ُنسػػج وحػػده ،واستشػػيد عػػو ف ػ عػػاب (المصػػدر) أ أػػا عمػػى األلدػػاظ
الشاذة الت كسرت عيا العرب لدظة (وحده).

()1

 .1األقواؿ العربية:
ِ ِ ِ
ص ُرَىا ُع َكا ِ َوعِترَىا َس ِرقَةِ" ،فاستشيد عو ف عاب
 قوؿ ععض العربَ " :واهلل َما ى َ عِن ْع َـ اْل َولَ ُدَ ،ن ْ
(الدعػػؿ) عمػػى فعم ػػة (نِ َعػػـ) ،والع ػا دخمػػت عمػػى اسػػـ محػػذوؼ ف ػ الكػػبلـ ،وتقػػد ره :مػػا ى ػ
عالت

قاؿ ليا :نعـ الولد.

()2

ػت ،فاستش ػػيد عي ػػا فػ ػ ع ػػاب
ػتَ ،أَ
ت عِ ػػذو َع َرْف ػ ُ
وم ػ َػرْر ُ
ػت ذو َع َرْف ػ ُ
ورْ ػ ُ
 ق ػػوليـ :أن ػػا ذو َع َرْف ػ ُ
ػتَ ،
(األسما الستة) عمى لغة ععض العرب الت تستعمؿ (ذو) عمعنى الذي ،فت ر يا عمى لدػظ
()3

واحد ،ولـ تغ ر واوىا عمى اختبلؼ مواقعيا.
ط الثتَرَّػػا ،وىػػو ُقػػاؿ لمػػف ال ُػػدرؾ ،واستشػػيد عػػو عمػػى المصػػدر الػػذي
 قػػوليـَ :زْ ػ ِد ِمّن ػ َم َنػػا َ
()4
ُنصب نصب ظرؼ المكاف ،فتقد ره :ز د من مكاف مناط الثر ا.
 قوليـِ :
ِ
عاألمر َذ ْراعا ،فيذا ُقاؿ لمشػ الػذي ال تط قػو وال تقػون عم ػو ،واحػتج عػو فػ
ت
أ ْق ُ
()5
عاب (التم ز) عمى التم ز المحوؿ عف الداعؿ ،فاألصؿ :أاؽ ذرع عو.
 قػوليـ :الم مػةَ اليػػبل ُؿ ،فاستشػيد عػػو فػ عػاب (المعتػػدأ والخعػػر) عمػى أف ظػػرؼ الزمػػاف ال قػػد
()6

خعر عف اسـ ذات إال إذا أفاد ،فالتقد ر :الم مة طموعُ اليبلؿ.
اا
 قوليـ :ىن ائػا مر ائػا ،وقػوليـُ :ة ْد َرَانػؾ المي َّػـ ،فاستشػيد عيػا فػ عػاب (التحػذ ر) عمػى األسػما
المنصوعة عإأمار الدعؿ.

()1

()7

نظػػر شػػرح ممحػػة اإلع ػراب :ص  / 103و نظػػر مي ػرة األمثػػاؿ :أعػػو ىػػبلؿ العسػػكري (ت 395ى ػػ) ،ت :محمػػد

إعراى ـ وععد الم د قطامش ،دار ال ؿ – دار الدكر ،ع روت ،ط1988 ،2ـ ،ج ،2ص .303

()2

نظػػر شػػرح ممحػػة اإلع ػراب :ص  / 7و نظػػر أ أػػا :أمػػال الش ػ ري :اعػػف الش ػ ري (ت 542ى ػػ) ،ت :محمػػود

الطناح  ،مكتعة الخان

()3
()4
()5

 ،القاىرة ،ط1991 ،1ـ ،ج ،2ص .405

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .37

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .121
نظر المصدر الساعؽ :ص / 116و نظر أ أا العد د ف عمـ العرع ة :اعف األث ػر(ت630ىػػ) ،ت :فتحػ عمػ

الد ف ،امعة أـ القرن ،السعود ة ،ط1999 ،1ـ ،ج  ،1ص .209

()6
()7

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 79و نظر المقتأب :ج ،3ص .273
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .141
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 .1الفاكيي:

استشيد الشارح عالكث ر مف أقواؿ العرب( ،)1لكػف عشػكؿ أكثػر مػف الحر ػري ،منيػا قػوالف مػف

األمثاؿ السائرة ،والعاق كانت مف الععارات التراث ة الت حدظتيا كتب النحاة.

واحتمت األقػواؿ العرع ػة المرتعػة الثالثػة مقارنػة عالشػواىد القرآن ػة والشػعر ة ،وكػاف فػ الغالػب

عنػػدما ستشػػيد عػػأقواليـ كأنيػػا أمثمػػة نحو ػػة مصػػنوعة ،أي الت ػ

ؤلديػػا النحػػاة عمػػى ق ػػاس مػػا ىػػو

متعػػارؼ عم ػػو ،ل سػػيؿ إ صػػاؿ القاعػػدة لممػػتعمـ ،وقم ػ ابل مػػا ُ َنِّع ػو القػػارئ إلػػى أنيػػا مػػف أق ػواؿ العػػرب،
()2
عععارات ومنيا " :قالواُ ،قاؿ ،قوليـ ،حكاه ونس ،ورد السماع".

وكانػت األقػواؿ النثر ػة التػ حػتج عيػا ة ػر منسػوعة عنػده عمػى اإلطػبلؽ ،وعػالرةـ مػف ذلػػؾ
اعتمادا كع اار ف إقػرار القواعػد النحو ػة( ،)3وأح اانػا كػاف ُق ّػوي القاعػدة عشػاىد نثػري
كاف عتمد عم يا
ا
آخر ،ومف ذلؾ:
 عنػػد حد ثػػو ف ػ عػػاب (المعتػػدأ والخعػػر) عػػف تقػػد ـ الخعػػر ػو اازا ،إذا لػػـ ػػد مػػا َمنػػد تقد مػػو،()4
ِ
وم ْشُنوِ َم ْف َ ْش َنؤؾ.
كقوليـ :تَم م ٌّ أناَ ،
معا
عند حد ثػو فػ عػاب (المصػدر) عػف و ػوب حػذؼ عامػؿ المصػدر ،كقػوليـ عنػد األمػرَ :سػ ا
ورعػ ا  ،وفػ الػدعا عم ػو َ :ػ ْد اعا
لؾ وطاع اةُ ،
وحعا لؾ وكرام اة ،وكقوليـ ف الػدعا لشػخصَ :سػقاا لػؾ َ
()5
َلوُ و َك ّا ،فيذه المصادر منصوعة عأفعاؿ مقدرة مف نسيا تحدظ وال قاس عم يا.
ػادر مػػا قػػرف عػ ف الشػػاىد القرآنػ وأقػواؿ العػػرب ،وكػػذلؾ عػ ف الشػػاىد الشػػعري وأقػواؿ العػػرب،
ونػ اا
وقد سعقت اإلشارة إلى ىذا األمر ف أثنا العحث.
وال عد مف ذكر ععض األقواؿ الت استشيد عيا الشارح ،عمى الو و التال :
 .2األمثاؿ السائرة:
ي ،وىػو َمثَػ ِؿ ُأػرب لمػف خعػره خ ِػر مػف مػرآه ،واستشػيد عػو الشػارح فػ عػاب
عالم َعْ ِػد ِّ
سمد ُ
 قوليـ :تَ َ
(االسػػـ وعبلماتػػو) عمػػى حػػذؼ أف المصػػدر ة وعقػػا عمميػػا وىػػو النصػػب ،والمصػػدر المػػؤوؿ مػػف أف
()6
والدعؿ ف محؿ رفد معتدأ.
()1

نظػ ػ ػ ػػر المصػ ػ ػ ػػدر السػ ػ ػ ػػاعؽ :ص ،394 ،393 ،392 ،390 ،361 ،360 ،354 ،285،284 ،283 ،274

،450 ،445،444 ،439 ،428 ،420 ،419،412 ،408 ،406 ،403 ،400 ،399 ،395

،465،458

.589 ،543 ،555 ،478 ،470 ،467

()2
()3
()4
()5

نظر كشؼ النقاب :ص .439،393،360،283،274،589،478
نظر كشؼ النقاب مثبل :ص .467،428،420،406 ،285،284
نظر المصدر الساعؽ :ص / 360و نظر الكتاب ،ج  ،2ص .127
نظػر كشػؼ النقػػاب :ص  / 393و نظػر أ أػا :شػػرح كتػاب سػ عو و :أعػو سػع د السػ راف (ت368ىػػ) ،ت :أحمػػد

ميدل وعم س د عم  ،دار الكتب العمم ة ،ع روت ،ط2008 ،1ـ ،ج ،2ص .204

()6

نظر كشؼ النقاب :ص  / 284و نظر أ أا :م مد األمثاؿ ،ج.129 ،1
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 قوليـ :ما ُمس َم ْف أعتب ،وىو َمثَ ِؿ ُأرب لمف عتذر إلى صاحعو وُخعػر أنػو سػُعتب،
واستشيد عو الشارح ف عاب (ما الناف ة الح از ػة) عمػى تقػدـ الخعػر فػ ال ممػة لػذلؾ امتنػد
عمؿ (ما) عمؿ ل س.

()1

 .1األقواؿ العربية:
ِ
شاىدا ف عاب (االسـ وعبلماتػو) عمػى حػذؼ
الع ْ ُر ،فاستعممو
ا
 قوليـ :ن ْع َـ ّ
الس ُر عمى عِ ْئ َس َ
الموصػػوؼ والصػػدة ،ودخ ػوؿ حػػرؼ ال ػػر عمػػى معمػػوؿ تمػػؾ الصػػدة ،والتقػػد ر :عمػػى ة ػػر
مقوؿ ف و عئس الس ر.

()2

شاىدا ف عاب (اإلأافة) عمى ػواز إأػافة (ذو) عمعنػى
 قوليـ :أنا اهلل ذو َع ّكة ،فاستعممو
ا
()3
صاحب إلى عمـ ،وىذا قم ؿ.
ص ػ َعةا مػػف ثَِرْ ػد؟ ،فاستشػػيد عػػو ف ػ عػػاب (المدعػػوؿ معػػو) عمػػى نصػػب
 قػػوليـ :ك ػػؼ أنػ َ
ػت وقَ ْ
()4
المدعوؿ معو عدعؿ مقدر ،وتقد ره :ك ؼ تكوف وقصعةا.
وأ ػ ْ عتُو ،فاستشػػيد عػػو ف ػ عػػاب (المدعػػوؿ معػػو) عمػػى عػػدـ ػواز نصػػب
 قػػوليـُ :ك ػ تؿ ر ػػؿ َ
االسػـ عمػػى المدعػػوؿ معػػو عػالرةـ مػػف أف الػواو عمعنػػى (مػػد) ،فيػو كػػوف إع ارعػػو معتػػدأ لخعػػر
محذوؼ تقد ره :مقروناف.

()5

أطوؿ مف ر م يا ،فاستشيد عو ف عاب (الحاؿ والتم ز) عمى
ؽ اهلل الزرافةَ د يا
َ
 قوليـَ :خمَ َ
()6
حاال.
وقوع الحاؿ الزمة لصاحعيا ،فػ (أطوؿ) تُعرب ا
فارسا ،فاستشيد عو ف عاب (الحاؿ والتم ز) عمى التم ػز ة ػر المحػوؿ عػف
 قوليـ :هلل َد ترهُ ا
()7
ش  ،فػ (فارسا) تُعرب تم ااز.

()1
()2
()3

نظر كشؼ النقاب :ص  / 470و نظر أ أا :م مد األمثاؿ ،ج ،2ص .288
نظر كشؼ النقاب :ص  / 283و نظر أ أا :شرح التصر  ،ج ،1ص .35

نظػر كشػػؼ النقػاب :ص  / 354و نظػػر أ أػا :شػػرح الكاف ػة الشػػاف ة :اعػف مالػػؾ الطػائ (ت672ىػػ) ،ت :ععػػد

المنعـ ىر دي ،امعة أـ القرن ،السعود ة ،ط1982 ،1ـ ،ج ،2ص .929

()4
()5
()6
()7

نظر كشؼ النقاب :ص  / 399و نظر أ أا :شرح اعف الناظـ :ص .205
نظر كشؼ النقاب :ص  / 400و نظر أ أا شرح المدصؿ ،ج ،1ص .246
نظر كشؼ النقاب :ص  / 406و نظر أ أا :الكتاب ،ج ،1ص .155

نظر كشؼ النقاب :ص  / 412و نظر أ أا :شرح المدصؿ ،ج ،2ص .41
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 قوليـ :ا أ تـ ال تدعم  ،فيو لغة مف المغات الت ت وز ف االسـ المنادن المأاؼ إلى ػا
أ تـ االسـ اكتدا عن ة اإلأافة.
المتكمـ ،وى َ

()1

 قوليـ :تدرقػوا َش َػغ َر َع َغ َػر ،أي انتشػروا فػ كػؿ و ػو ،فاستشػيد عػو فػ عػاب (مػا ال نصػرؼ)
()2
عمى األحواؿ المركعة الت تمند مف الصرؼ ،فتُعنى عمى الدت .
ػارح ف ،تػرن العاحثػة أنيمػا
وععد االنتيػا مػف د ارسػة الشػواىد عمختمػؼ أنواعيػا عنػد كػبل الش َ
اعتن ا عكؿ الشواىد عنا ةا واسعةا ف التقع د النحوي ،فكبلىما أعطى األولو ة لمشاىد القرآن  ،فاحتؿ
المرتعة األولى عند االحت اج النحوي ،ثـ أت ععػده الشػعر العرعػ  ،ثػـ أقػواؿ العػرب وأمثػاليـ ،وفػ

المرتعة األخ رة أت الحد ث النعوي الشر ؼ.

()1
()2

نظر كشؼ النقاب :ص  / 478و نظر أ أا :األصوؿ ف النحو ،ج ،1ص .341
نظر كشؼ النقاب :ص  / 543و نظر أ أا :شرح المدصؿ ،ج ،3ص .152
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انفصم انثاني

املىازنة بني مىاضع اخلالف
َ ْ
عند انشارِحين
 المبحث األوؿ -الخالؼ النحوي بيف الشارحيف.
 المبحث الثاني -الضرورات الشعرية.
 المبحث الثالث -موازنة منيجية بيف الشرحيف.
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توطئة:
الشارح ف ،ب معرفة المذىب النحوي الذي تععو
قعؿ الوقوؼ عمى المسائؿ الخبلف ة ع ف
َ
ػارح ف تععػاف
كبلىما أواال ،فمف خبلؿ تتعد آرائيما النحو ة عند دراسة شرح يما ،اتأ عأف كبل الش َ
لمدرسػػة واحػػدة وى ػ المدرسػػة العصػػر ة ،مػػف خػػبلؿ موافقتيمػػا لمعصػػر ف ،واالسػػتدالؿ عػػأدلتيـ وتعن ػ
ععأػا منيػا عمػى سػع ؿ التمث ػؿ ال الحصػر لعػدـ
آرائيـ فػ معظػـ القأػا ا النحو ػة ،وتػورد العاحثػة ا
اتساع الم اؿ لمتدص ؿ ف ىذا المقاـ ،ومنيا:
 .1اتد ػؽ الشػػارحاف مػػد العصػػر ف ف ػ عػػاب (الدعػػؿ) عػػأف (نِ ْعػ َػـ ،وعػػئس) فعػػبلف لقعوليمػػا تػػا
التأن ػػث السػػاكنة خبلفا ػا لمكػػوف ف الػػذ ف قػػالوا عاسػػم تيما ،وكػػذلؾ تدقػػاف عمػػى فعم ػػة (ل ػ س،
وعسى) لقعوليما تا المتكمـ خبلفاا لمف زعـ عحرف تيما.

()1

 .2اتدؽ الشارحاف مد العصر ف فػ عػاب (قسػمة األفعػاؿ) عأنيػا ثبلثػة أقسػاـ ،وىػ  :الماأػ ،
والمأارع ،واألمر ،خبلفاا لمف زعـ أنيا قسماف ،ماض ومأارع فقػط ،واسػقاط األمػر ألنػو
()2
مقتطد مف المأارع.

أ ػا عػػأف فعػػؿ األمػػر ُعنػػى عمػػى
 .3اتد ػؽ الشػػارحاف مػػد العصػػر ف ف ػ عػػاب (قسػػمة األفعػػاؿ) أ ا
()3
السكوف ،وسكونو سكوف عنا ال زـ كما قاؿ الكوف وف.
 .4اتدؽ الشارحاف مد العصر ف ف عاب (األسما الستة) عأنيا معرعة عالحروؼ ،وىو المذىب
()4
المشيور مف ع ف مذاىب كث رة.
 .5اتدؽ الشارحاف مد العصر ف ف عػاب (المعتػدأ والخعػر) عمػى ارفػد المعتػدأ والخعػر ،عػأف ارفػد
()5
األوؿ معنوي وىو االعتدا  ،والثان لدظ أي رفعو المعتدأ.

()1

نظػػر شػػرح ممحػػة اإلع ػراب :ص  / 7كشػػؼ النقػػاب :ص  / 287-286و نظػػر أ أػػا :اإلنصػػاؼ (مسػػألة،)14

()2

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 15كشؼ النقاب :ص  / 300نظر لمخبلؼ أ أا :اإلنصاؼ (مسألة ،)72

ج ،1ص  / 97حاش ة أوأ المسالؾ ،ج ،1ص .24

ج ،2ص  / 524التع ػ ف عػػف مػػذاىب النحػػو ف :أعػػو العقػػا العكعػػري (ت616ى ػػ) ،ت :ععػػد الػػرحمف العث م ػ ف ،دار
الغػػرب اإلسػػبلم  ،ع ػػروت ،ط1986 ،1ـ ،ص  / 176ائػػتبلؼ النصػ ػرة فػ ػ اخ ػػتبلؼ نح ػػاة الكوف ػػة والعصػػرة :عع ػػد

المط ؼ الزع دي ،ت :طارؽ ال ناع  ،عالـ الكتب ،ع روت ،ط1987 ،1ـ ،ص .125

()3

نظػػر ش ػرح ممحػػة اإلع ػراب :ص  / 18كشػػؼ النقػػاب :ص / 302نظػػر أ أػػا :اإلنصػػاؼ (مسػػألة  ،)72ج،2

ص .524

()4
()5

نظر شرح محمة اإلعراب :ص  /36كشؼ النقاب :ص / 319نظر لمخبلؼ :ىمد اليوامد ،ج ،1ص.125
نظ ػػر ش ػػرح ممح ػػة اإلعػ ػراب :ص  / 75كش ػػؼ النق ػػاب :ص  / 357نظ ػػر لمخ ػػبلؼ :ىم ػػد اليوام ػػد ،ج ،1ص

.311
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 .6اتد ػؽ الشػػارحاف مػػد العصػػر ف ف ػ عػػاب (المدعػػوؿ عػػو) ف ػ مسػػألة عامػػؿ المدعػػوؿ عػػو ،عأنػػو
معا كما ذىب الكوف وف.
الدعؿ وحده ،ول س الدعؿ والداعؿ ا

()1

 .7اتدػؽ الشػػارحاف مػػد العصػػر ف ف ػ عػػاب (المصػػدر) عمػػى أف المصػػدر ىػػو أصػػؿ لمدعػػؿ ف ػ
االشتقاؽ لصدور األفعاؿ عنو ،خبلفاا لمف زعـ عكس ذلؾ عأف الدعؿ ىو األصؿ.

()2

 .8اتدػػؽ الشػػارحاف مػػد العصػػر ف ف ػ عػػاب (االشػػتغاؿ) فػ مس ػألة العامػػؿ فػ االسػػـ المشػػغوؿ
عنو ،عأنو منصوب عدعؿ مقدر مف نس الدعؿ المذكور ،كقولؾ :ز ادا أرعتُو ،فػ (ز دا) ىو
()3
االسـ المشغوؿ عنو عاليا لذلؾ نصب عدعؿ مأمر تقد ره :أرعت ز دا أرعتو.
 .9اتدػػؽ الشػػارحاف مػػد العصػػر ف فػ عػػاب (التع ػػب) فػ القػػوؿ عػػأف (أفعػػؿ) ىػ فعػػؿ مػػاض،
اسما كما ذىب الكوف وف.
ول س ا

()4

 .10اتدؽ الشارحاف مد العصػر ف فػ عػاب (إف وأخواتيػا) فػ مسػألة ارفػد الخعػر ععػد الحػروؼ
الناسػػخة ،عػػأف ىػػذه الحػػروؼ ترفػػد الخعػػر كمػا تنصػػب االسػػـ ،خبلفاػا لمكػػوف ف ح ػػث قولػوف
()5
فوعا عو قعؿ دخوليا.
عأف ىذه األحرؼ ال ترفد الخعر ،عؿ ُرفد عما كاف مر ا
 .11اتد ػؽ الشػػارحاف مػػد العصػػر ف ف ػ عػػاب (كػػاف وأخواتيػػا) ف ػ مسػػألة ارفػػد االسػػـ ععػػد كػػاف
وأخواتيػػا ،عػأف ىػػذه األفعػػاؿ ىػ التػ ترفػػد االسػػـ ،أمػػا الكوف ػػوف فػػذىعوا إلػػى أف االسػػـ عػػاؽ

عمى رفعو ،لـ تُحدث ف و ش ائا.

()1

()6

نظر شرح ممحػة اإلعػراب :ص  / 92كشػؼ النقػاب :ص  / 379و نظػر أ أػا :اإلنصػاؼ (مسػألة  ،)11ج،1

ص.78

()2

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  /100كشؼ النقػاب :ص  / 389و نظػر أ أػا :اإلنصػاؼ (مسػألة  ،)28ج،1

ص .237

()3

نظر شرح ممحػة اإلعػراب :ص  / 82كشػؼ النقػاب :ص  / 367و نظػر أ أػا :اإلنصػاؼ (مسػألة  ،)12ج،1

ص .82

()4

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 137كشؼ النقاب :ص  / 448و نظر أ أا :اإلنصاؼ (مسألة  ،)15ج،1

ص .126

()5

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 142كشؼ النقاب :ص  / 453و نظر أ أا :اإلنصاؼ (مسألة  ،)22ج،1

ص .176

()6

نظػػر شػػرح ممحػػة اإلع ػراب :ص  / 146كشػػؼ النقػػاب :ص  / 463و نظػػر لممسػػألة :ىمػػد اليوامػػد ،ج ،1ص

.353
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 .12اتدػؽ الشػػارحاف مػػد العصػػر ف فػ عػػاب (المدعػػوؿ معػو) فػ مسػػألة ناصػػب المدعػػوؿ معػػو،
فقػػالوا عػػأف العامػػؿ ىػػو مػػا تقدمػػو مػػف فعػػؿ أو شػػعيو ،أمػػا الكوف ػػوف فػػذىعوا إلػػى أنػػو منصػػوب
عمى الخبلؼ.

()1

الشارح ف ف المسائؿ الخبلف ة ،و دت العاحثة م ميما الواأ آل ار العصػرة
وععد تتعد آ ار
َ
دوف تعص ػػب ،وم ػػف ذل ػػؾ م ميمػ ػا فػ ػ الن ػػذر القم ػػؿ آل ار الكوف ػػة فػ ػ عع ػػض المس ػػائؿ ،وى ػػذا سػ ػ تـ
توأ حو الحقاا.
أػا مػف خػبلؿ اسػتعماليما لممصػطمحات العصػر ة فػ ةالػب
وما ؤكػد و يتيمػا العصػر ة أ ا
شرح يما ،ومما وأ ذلؾ عمى سع ؿ التمث ؿ ال الحصر:
 .1اسـ الداعؿ ،و قاعمو عند الكوف ف (الدعؿ الدائـ).
 .2الظرؼ ،و قاعمو عند الكوف ف (الصدة والمحؿ).

()2

()3

 .3ال الناف ة لم نس ،و قاعمو عند الكوف ف (ال التعرئة).
 .4التم ز ،و قاعمو عند الكوف ف (التدس ر).
 .5العدؿ ،و قاعمو عند الكوف ف (التر مة).

()4

()5

()6

 .6المدعوؿ معو والمدعوؿ لو ،و قاعمو عند الكوف ف (أشعاه المداع ؿ).

()7

 .7ح ػ ػػروؼ ال ػ ػ ػػر ،و قاعميػػ ػػا عنػػ ػػد الكػػ ػػوف ف (ح ػ ػػروؼ الص ػ ػػدة ،حػ ػ ػػروؼ اإلأ ػ ػػافة ،حػ ػ ػػروؼ
الخدض).

()1
()2

()8

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  /107كشؼ النقاب :ص  / 399و نظر :ىمد اليوامد ،ج ،2ص .176
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 98كشؼ النقػاب :ص  / 386و نظػر المػدارس النحو ػة :شػوق أػ ؼ ،دار

المعارؼ ،القاىرة ،ط ،7د.ت ،ص .166

()3

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص /118كشؼ النقاب :ص  / 418و نظر المدارس النحو ة :ص .166

()5

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 113كشؼ النقاب :ص / 408و نظر المدارس النحو ة :ص.167-166

()4

()6
()7

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  /131كشؼ النقاب :ص  / 439و نظر المدارس النحو ة :ص .167
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  /184كشؼ النقاب :ص / 511و نظر المدارس النحو ة :ص 166
نظػػر شػػرح ممحػػة اإلع ػراب :ص  /107-105كشػػؼ النقػػاب :ص /399-396و نظػػر المػػدارس النحو ػػة :ص

.166

()8

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 59كشؼ النقاب :ص  / 339و نظر مدرسة الكوفة :ص .314
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 .8المصروؼ والممنوع مف الصرؼ ،قاعمو عند الكوف ف (ما

ري وما ال

 .9حروؼ الز ادة ،و قاعميا عند الكوف ف (حروؼ الحشو أو الصمة).

ري).

()1

()2

 .10الرفد والنصب وال ر وال زـ لممعرب ،والأـ والدت والكسر والسكوف لممعن  ،و قاعمػو عنػد
ػتعماال مش ػػتراكا عػ ػ ف المع ػػرب
الك ػػوف ف اس ػػتعماؿ ألق ػػاب الرف ػػد والنص ػػب وال ػػر وال ػػزـ اس ػ ا
()3
والمعن .

والحظت العاحثة النزعة العصر ة عند الحر ري ف استخدامو لممصطمحات النحو ة الخاصػة

عيـ ،ف ح ف لـ متزـ الداكي ف استخدامو لممصطمحات العصر ة إلى أععد حد ،فصح

أنو كػاف

تحرن المصطمحات العصر ة و م ؿ الستخداميا فػ أةمػب األح ػاف ،ومػد ىػذا مػزج فػ اسػتخدامو

لععض المصطمحات الكوف ة ف أح اف قم مة ،ومف أمثمة ذلؾ:

 .1م ػػزج الد ػػاكي عػ ػ ف اس ػػتعماؿ المص ػػطم العص ػػري (ح ػػروؼ العط ػػؼ) ،والمص ػػطم الك ػػوف
(حروؼ النسؽ) ف عاب (التواعد) ،ف ح ف التزـ الحر ري عالمصطم العصري مػد اإلشػارة

لممصطم الكوف  ،ف قوؿ :وُقاؿ عنيا حروؼ النسؽ.

()4

 .2مػػزج الدػػاكي ع ػ ف اسػػتعماؿ مصػػطم العصػػر ف (الصػػدة ،الوصػػؼ) ،ومصػػطم الكػػوف ف
(النعت) ،ورعما قالو ععض العصر ف.

()5

وم ػػا أش ػػارت إل ػػو العاحث ػػة م ػػف اسػ ػتخداـ الد ػػاكي لممص ػػطمحات الكوف ػػة ،ال ك ػػاد مقارنت ػػو
عالمصػػطمحات العصػػر ة الت ػ

زخػػر عيػػا شػػرحو ،وىػػذا ع ػ ف لن ػا موقدػػو المحا ػػد مػػف النحػػو الكػػوف ،

ف تحػػرر أح اان ػا مػػف المػػذىب العصػػري الػػذي تععػػو ،و ت ػػو نحػػو الم ػذىب الكػػوف و أخػػذ القم ػػؿ مػػف
مصطمحاتيـ ،ف ح ف تع ف مدن التزاـ الحر ري ف استعماؿ المصطمحات العصر ة.
ػارح ف لع ػاف حق قػة
ومف ىنا أر ت الوقوؼ عمى أىـ المسػائؿ الخبلف ػة التػ عػرزت عػ ف الش َ
ىذا الخبلؼ.

()1
()2
()3
()4
()5

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 195كشؼ النقاب :ص  / 523نظر المدارس النحو ة :ص .167
نظر شرح محمة اإلعراب :ص  / 173كشؼ النقاب :ص  / 496و نظر مدرسة الكوفة :ص .315
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  ،29ص / 248كشؼ النقاب :ص  / 311و نظر مدرسة الكوفة :ص .315
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 189كشؼ النقاب :ص  / 517-515و نظر مدرسة الكوفة :ص .315
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 186كشؼ النقػاب :ص  /455 ،533 ،514و نظػر المػدارس النحو ػة :ص

.168،202
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الشارحيف
المبحث األوؿ -الخالؼ النحوي بيف
َ
مف باب "الفعؿ"
المسألة األولى :يقوؿ الناظـ:
ػػػؿ
شػػػػرب َو ُكػ ْ
ػػػوْ :اد ُخػ ْ
ػػػؿ َوا ْن َب ِسػػػػ ْط َوا ْ
َو ِم ْثمُػ ُ

شػ ِػػتقا ٍ
ػػؿ
ػػاف أ َْمػ ًا
ؽ َن ْحػ َػػوُ :قػ ْ
ػػر َاا ا ْ
أ َْو َكػ َ

()1

قاـ الحر ري ف نظمو عحصر أرعد عبلمات مف عبلمات الدعؿ ،وكاف آخرىػا خاصػة عدعػؿ

األمػػر ،وى ػ  :أف كػػوف فعػػؿ األمػػر مشػػتقا مػػف مصػػدر ،أي كػػوف فعػػؿ األمػػر والمصػػدر مػػف ندػػس

ػثبلُ ( :ق ػ ْؿ) مشػػتؽ مػػف القػػوؿ فػػدؿ عمػػى األمػػر عمػػا اشػػتُؽ منػػو ،و ؤكػػد ذلػػؾ ف ػ
المػػادة المع م ػػة ،مػ ا
شػػرحو" :والمقصػػود عقولنػػا مشػػتؽ مػػف مصػػدر االحت ػراز عيػػذه القر نػػة مػػف انتمػػا األفعػػاؿ الت ػ ى ػ :
ومو ،وا و ،ونظائرىا ألنيا ص غت ص
َ
صوَ ،

أفعاؿ األمر ،إال أنيا ة ر مشتقة مف مصدر".

()2

ودر ِ
معارأ ػ ػا ل ػ ػرأي الحر ػ ػػري" :وقأ ػ ػ ة كبلمػ ػػو أف َ ِ
اؾ) فعػ ػػبل أمػ ػػر
و عمػ ػػؽ الدػ ػػاكي
ا
(نػ ػ َػزاؿ َ َ
لداللتيما عمى األمر عما اشػتُقَّا منػو ،فػإف نػزاؿ مشػتؽ مػف النػزوؿ ،ودراؾ مشػتؽ مػف اإلدراؾ ،ولػ س
()3
ِ
وتعاؿ ل ست أفعاؿ أمر".
وىات،
كذلؾ عؿ ىما اسما فعبل أمر ،وأف َىمت َـ،
َ

قاطعػا فػ شػرحو عمػى فعم ػة ىػذه األلدػاظ
ػنص نصػا
و تع ف مف قوؿ الحر ري الساعؽ ،أنػو ّ
ا
ػنص
ومو) ،أما الداكي ف ّ
سوا اشتُقت مف المصدر ،نحو( :نزاؿ ،ودراؾ) أـ لـ تُشتؽ ،نحوَ ( :
صوَ ،
عمى أنيا أسما أفعاؿ.

وعبلمة فعؿ األمر كما ُعرؼ ،أف قعؿ نوف التوك د مد داللتو عمى األمر( ،)4كما قعؿ ا
()5
المخاطعة.
أما أسما الدعؿ فاختمؼ حوؿ حق قتيا مف الكبلـ ،ىؿ ى اسػـ أـ فعػؿ ،وأشػير ىػذه اآل ار

رأي العصػ ػرة والكوف ػػة ،ف مي ػػور العص ػػر ف قول ػػوف ىػ ػ أس ػػما قام ػػت مق ػػاـ األفع ػػاؿ فػ ػ العم ػػؿ وال

()1
()2
()3
()4
()5

ممحة اإلعراب :ص .3
شرح ممحة اإلعراب :ص .8
كشؼ النقاب :ص .288
أوأ المسالؾ إلى ألد ة اعف مالؾ ،ج ،1ص .29
شػػرح شػػذور الػػذىب ف ػ معرفػػة كػػبلـ العػػرب :اعػػف ىشػػاـ األنصػػاري (ت761ى ػػ) ،ت :محمػػد عاشػػور ،دار إح ػػا
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(صػو) والتنػو ف
تتصرؼ تصرؼ األفعاؿ وال تصرؼ األسما  ،وح ة العصر ف أف منيا ما نوف ك ػ َ
()1
عبلمة االسم ة ،أما ميور الكوف ف ف قولوف ى أفعاؿ ألنيا تدؿ عمى الحدث والزماف.
ولو ِ لؤللداظ المذكورة عند الداكي ك ػ (ى ِ
ػاؿ) ،فيػ عنػد النحػاة أفعػاؿ أمػر
ػات) ،و(تع َ
لقعوليا عبلماتو خبلفاا لمزمخشري ،الذي زعـ أنيا أسما أفعاؿ وصنديا ف عاب اسـ الدعؿ ،ف قوؿ:
(ىػات الشػ  ،أي :أعطنِ ػػو))2( .أمػػا (نػزاؿ ،ودراؾ ،وىمػػـ) لػػو ق سػػت عمػػى عبلمػػات فعػػؿ األمػػر عمػػا
ىػػو مشػػيور ع ػ ف النحػػاة ،ت ػػد أنيػػا تػػدؿ عمػػى الطمػػب لكنيػػا ال تقعػػؿ دخػػوؿ نػػوف التوك ػػد عم يػػا ،وال

دخوؿ ا المخاطعة ،لذلؾ ُعدت أسما أفعاؿ.

وتػػرن العاحثػػة أف الحر ػػري وافػػؽ ميػػور الكػػوف ف فػ عػػده (صػػو ،ومػػو) مػػف األفعػػاؿ ،فػ

ح ػ ف وافػػؽ الدػػاكي

ميػػور العص ػر ف ف ػ

عميػػـ (دراؾ ،ون ػزاؿ ،وصػػو ،وا ػػو) أسػػما أفعػػاؿ وىػػو

األقػػرب لمصػواب ،والعرىػػاف عمػػى ذلػػؾ" :لحػػاؽ التنػػو ف ليػػا والتنػػو ف عبلمػػة االسػػم ة وال قائػػؿ عػػالدرؽ
()3
(ن ػ َز ِ
اؿ ،وَد َار ِؾ) فػػبل محقيػػا
ص ػو) ،أمػػا َ
صػ ْػو) تصػػع ( َ
ع ػ ف مػػا نػػوف منيػػا ومػػا ال نػػوف"  ،فمػػثبلَ ( :
التنو ف ،و كد قعوؿ ععض أسما األفعاؿ لمتنو ف لك ُثعت مف خبلليا أنيا أسما .
مف باب "النكرة والمعرفة"
المسألة األولى :قوؿ الناظـ:
ػػػػػػػاي وُاو ِ
ػػػػػػػؾ والِػ ِ
الغ َنػػػػػػػػى
َ
َوَاا َوِتمػ َ َ

ػػػػػػػػػػد َوأََنػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػو :الػػػػػػػػػػػ ّد ُار َو َزْيػ ٌ
ِمثَالُػ ُ

()4

وتمحػػظ العاحثػػة أف المعػػارؼ سػػتة أنػواع ،وىػ  :االسػػـ المحمػػى عػػأؿ ،واسػػـ العمػػـ ،والأػػم ر،

واسػػـ اإلشػػارة ،واالسػػـ الموصػػوؿ ،والمأػػاؼ إلػػى أحػػد ىػػذه المعػػارؼ ،ف ػ ح ػ ف قػػوؿ ف ػ شػػرحو:

"المعرف ػة كػػؿ اسػػـ خػػص واحػػدا عع نػػو مػػف نسػػو ،وتتنػػوع خمسػػة أن ػواع ،وى ػ  :األسػػما األعػػبلـ،
واألسػػما المأػػمرة ،وأس ػػما اإلشػػارة وتس ػػمى األسػػما المعيم ػػة ،واألسػػما المعرف ػػة عػػاأللؼ وال ػػبلـ،

واألسما المأافة إلى أحد األنواع المقدـ ذكرىا".
()1

()5

شػػرح اعػػف عق ػػؿ :ععػػد اهلل عػػف عق ػػؿ(ت769ىػػ) ،ت :محمػػد ععػػد الحم ػػد ،دار الت ػراث ،القػػاىرة ،ط1980 ،20ـ،

ج  ،1ص  / 27شػػرح الممحػػة العدر ػػة فػ عمػػـ المغػػة العرع ػػة :اعػػف ىشػػاـ األنصػػاري (ت761ىػػ) ،ت :ىػػادي نيػػر،
دار ال ازوري ،عماف ،ط2007 ،1ـ ،ج  ،2ص .15

()2
()3
()4
()5

نظر :المدصؿ :ص  / 145شرح شذور الذىب العف ىشاـ :ص .16
شرح الممحة العدر ة ،ج ،2ص .105
ممحة اإلعراب :ص.4
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أما الداكي ف عميا سععة أنواع ح ث أأاؼ إل يا المنادن النكرة المقصػودة ،إذ قػوؿ" :ولػـ

ذكر المنادن المقصود ،نحو ( :ا ر ؿ) لمع ف مد أنو مف المعارؼ .ولعمو إنما تركو ألنو رن أنو
داخؿ كما ق ؿ ف المعرؼ عأؿ ،أو ف اسـ اإلشارة".

()1

ظيػػر خبلفػػاف أمػػاـ العاحثػػة ،أوليمػػا عنػػد الحر ػػري مػػا ع ػ ف ممحػػة اإلع ػراب وشػػرحيا ،فد ػ

أ َّػـ نػوع ف
الممحة ّ
عد مف المعارؼ ستة أنػواع ،لكنػو ح نمػا صػنديا فػ شػرحو عميػا خمسػة ح ػث َ
مف المعارؼ تحت مسمى األسما المعيمة ،وىما :اسـ اإلشارة ،واالسـ الموصوؿ.
وعذلؾ كاف الخبلؼ شكم ا ،فالزمخشري صنؼ المعارؼ كما صنديا الحر ري ف شرحو(،)2
أا ،لكف االسـ
أما س عو و ،والمعرد(ت286ىػ) ،واعف السراج ،فقسموا المعارؼ إلى خمسة أأرب أ ا
المعيـ عندىـ ىو اسـ اإلشارة ولـ ش روا ف و إلػى األسػما الموصػولة( .)3أمػا المقصػود عاإلعيػاـ ىػو
وقوعيػػا عمػػى كػػؿ ش ػ مػػف ح ػواف و مػػاد وة رىمػػا وال تخػػتص مسػ ّػمى دوف مسػػمى ،وىػػذا معنػػى
()4
اإلعياـ ف يا ال أف المراد عو التنك ر.
والخػػبلؼ اآلخػػر كػػاف مػػا ع ػ ف الحر ػػري والدػػاكي ف ػ عػػددىا أ أػػا ،ح ػػث أأػػاؼ الدػػاكي
نوعا د ادا مف المعارؼ ،لـ ذكره الحر ري ف نظمو وشرحو ،وىو المنادن المقصود.
ا
و قسـ اعف مالؾ ف ألد تو المعارؼ إلى ستة أقساـ ،وى  :المأػمر ،واسػـ اإلشػارة ،والعمػـ،

والمحمى عاأللؼ والبلـ ،والموصوؿ ،وما أأ ؼ إلى واحد منيا( ،)5لكنو ف شرح الكاف ة الشاف ة زاد
عم يا المعرفة عالندا وق دىا عالتع ف.

()6

والمعػػارؼ عنػػد الس ػ وط سػػععة أ أػػا ،إذ قػػوؿ" :وأةدػػؿ أكثػػرىـ ذكػػر المنػػادن والم ػراد عيػػا

النك ػرة المقعػػؿ عم يػػا ،نحػػو :ػػا ر ػ ُؿ"( .)7و ع ػ ف اعػػف مالػػؾ ف ػ شػػرح التسػػي ؿ االخػػتبلؼ ح ػوؿ سػػعب
تعر د ػػو فق ػػاؿ ":ىن ػػاؾ أر ػػاف ،الػ ػرأي األوؿ أن ػػو مع ػػرؼ ع ػػأؿ مق ػػدرة ،والػ ػرأي اآلخ ػػر أف تعر د ػػو ك ػػوف

عالموا يػػة واإلشػػارة إل ػػو كم ػا ىػػو مديػػوـ مػػف ظػػاىر كػػبلـ س ػ عو و ،واذا كانػػت اإلشػػارة دوف موا يػػة

()1

كشؼ النقاب :ص .296

()3

الكتاب ،ج ،2ص  / 6-5المقتأب ،ج  ،4ص  / 279-276األصوؿ ف النحو ،ج ،1ص .149

()2

()4
()5
()6
()7
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شرح المدصؿ ،ج ،3ص .348
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ُم َعِّرفة السـ اإلشارة فأف تكػوف معرفػة ومعيػا موا يػة أولػى وأحػرن"( ،)1وتػرن العاحثػة عػأف اعػف مالػؾ
استداد مف تو و س عو و ف عؿ المنادي المقصػود فػ مرتعػة اسػـ اإلشػارة مػف المعػارؼ ،لػذلؾ قػاـ
نوعا مف أنواع المعارؼ.
عتق د المنادن عالقصد والتع ف ،و أ دو ا
وتمحظ العاحثة أف الداكي

نحى منحى اعػف مالػؾ والسػ وط فػ إأػافة المنػادن المقصػود

إل ػػى المع ػػارؼ كم ػػا و ع ػػرر لمحر ػػري س ػػعب ع ػػدـ ذكػ ػره المن ػػادن النكػ ػرة المقص ػػود كن ػػوع م ػػف أنػ ػواع
المعارؼ وىو إما ل عمو إ اه أمف المعرؼ عأؿ أو اسـ اإلشارة كما أُش ر أعبله.
المسألة الثانية:
ذكر الحر ري ف شرحو مذىع ف مف مذاىب النحػاة حػوؿ قأػ ة أعػرؼ المعػارؼ ،فالمػذىب
األوؿ ىػػو أف األسػػما األعػػبلـ ىػ أعػػرؼ المعػػارؼ ،والثػػان ىػػو أف األسػػما المأػػمرة ىػ أخػػص
ىذه المعارؼ ،ولـ ُر

ع نيما(.)2

أمػػا الدػػاكي ف ػػرن أف الأػػم ر أعرفيػػا ،ثػػـ العمػػـ ،ثػػـ اسػػـ اإلشػػارة ،ثػػـ الموصػػوؿ ،ثػػـ ذو
األداة ،ثـ المأاؼ.

()3

والمعارؼ متداوتة الترت ب عند النحاة ،وتذكر العاحثة ععأا مف آرائيـ ف ىذه المسألة:
 مذىب س عو و وال ميور :المأمر ىو أعرؼ ىذه المعارؼ ألنو ال ُأمر إال وقد ُعرؼ،
وليذا ال دتقر إلى أف ُوصؼ كغ ره مف المعارؼ ،ثـ االسـ العمـ ،ثػـ االسػـ المػعيـ ،ثػـ مػا
عرؼ عاأللؼ والبلـ ،ثـ ما أأ ؼ إلى أحد ىذه المعارؼ.

()4

 مػػذىب الكػػوف ف وأع ػ سػػع د الس ػ راف (ت368ى ػػ) :أعرفيػػا االسػػـ العمػػـ ،ثػػـ المأػػمر ،ثػػـ
المعيـ ،ثـ ما عرؼ عاأللؼ والبلـ ،ثـ ما أأ ؼ إلى أحد ىذه المعارؼ ،ح ػث احت ػوا عػأف
العمـ ال اشتراؾ ف و ف أصؿ الوأػد وانمػا تقػد الشػركة عارأػة فػبل أثػر ليػا ،أمػا المأػمر

ف صم لكؿ مذكور ،فبل خص ش ائا عع نو.

()1

شػػرح التسػػي ؿ :اعػػف مالػػؾ الطػػائ (ت 672ى ػػ) ،ت :ععػػد الػػرحمف الس ػ د ومحمػػد المختػػوف ،دار ى ػػر ،القػػاىرة،

ط1990 ،1ـ ،ج  ،1ص ( 116عتصرؼ).

()2
()3
()4
()5

()5
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- مذىب اعف السراج :أعرفيا االسـ المعيـ ،ثـ المأمر ،ثـ العمػـ ،ثػـ مػا ف ػو األلػؼ والػبلـ،
ثـ ما أأ ؼ إلى أحد ىذه المعارؼ.

()1

ػذىعا مػف
وترن العاحثة أف الداكي ذىب مذىب ميور العصر ف ،أما الحر ري فمـ ت ّ
ػعف م ا
المػػذاىب ،واكتدػػى عػػذكرىا فقػػط كمػػا أُش ػ ر سػػاعقاا ،وتتدػػؽ العاحثػػة مػػد تو ػػو الدػػاكي ف ػ أف أعػػرؼ

المعارؼ ىو المأمر ،فكما ق ؿ" :كمما كاف االسـ أخص كػاف أعػرؼ"( ،)2لػذلؾ الأػم ر نحػف نعمػـ
قصدا وتع انا.
تماما عمى َم ْف عود قعؿ إأماره ،وعمى ىذا كوف أكثرىا
ا
مف باب "حروؼ الجر"

المسألة األولى :قوؿ الناظـ:
ػػػف ِ
الزَمػ ِ
ػػػر
وف مػػػػا ِم ْنػ ُ
ػػػاف ُد َ
ِمػ َ
ػػػو َغ َبػ ْ

ػػػػر
ضػػػػػا ثُػػػػػ ِـ ُمػػػػػ ْا فيمػػػػػا َح َ
ب أ َْي ً
ور ّ
ضػ ْ
ُ

()3

و عق ػػب عم ػػو فػ ػ ش ػػرحو ق ػػائبل" :من ػػذ ،وم ػػذ ،ق ػػؿ :إنيم ػػا حرف ػػاف ،وق ػػؿ :ع ػػؿ ىم ػػا اس ػػماف،

والغالػػب عمػػى مػػذ االسػػم ة لوقػػوع الحػػذؼ ف يػػا ،والغالػػب عمػػى منػػذ الحرف ػػة ،واأل ػػود فػ (منػػذ) أف

ت ػ ّػر ماأ ػ الزمػػاف وحاأ ػره ،وأف ت ػ ّػر (مػػذ) حاأػػر الزمػػاف وترفػػد ماأ ػ و ،فتقػػوؿ :مػػا أر تػػو ُم ػ ُذ
()4
ال ِ
وـ ،ولـ أره َم ْذ وماف ،فتحؿ مذ محؿ االسـ المعتدأ ،و وماف ى الخعر".
أمػا الدػػاكي فمػػـ شػػر لمخػػبلؼ حػػوؿ اسػػم تيما أـ حرف تيمػػا عنػػد النحػػاة ،وقػػاـ ع ػ ّػر االسػػـ ع ػ
(مذ ،ومنذ) ف حاأر الزماف وماأ و ،أي لـ درؽ ع نيما ف الماأ  ،و عمؽ قائبل" :ظاىر كبلـ
النظـ أف مذ ال تدخؿ إال عمى الزمف الحاأر ،كما ومئ قولػو :دوف مػا ةعػر ،و مكػف حمػؿ كبلمػو
عػػأف قصػػد عغعػػر ،أي :عقػى ،ولػػـ قػػد ععػػد ،و كػػوف قولػػو :ف مػػا حأػػر مػػف الزمػػاف ،شػػامبل لمػا حأػػر
ولما وقد عالدعؿ ولـ نقطد".

()5

وُبلحظ مف تعق ػب الدػاكي أنػو أراد أف سػوغ رأي الحر ػري عمػا تناسػب مػد تو يػو ،ولػـ
فسػػر قػػوؿ الحر ػػري مػػف انػػب لغػوي ،ولػ س نحو ػػا ،وسػػاون مػػا عػ ف
شػػر إلػػى األو ػػو الخبلف ػػة ،عػػؿ ّ

عمؿ مذ ومنذ عال ر عيما ف الزمف الماأ والحاأر ،و زعـ أف الناظـ أراد عقولو" :ةعػر" ،أي مػا
تعقى مف الزمف ،ف قصد الزمف المستقعؿ الذي ال تدخؿ عم و مذ ومنذ ،وعيذا قولو ف ما حأر شمؿ

()1
()2
()3
()4
()5

اإلنصاؼ (مسألة  ،)101ج ،2ص .708
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معا ،ع نما الحر ري ف شرحو طاعؽ ما ا ف نظمو ،عػأف مػذ ت ػر فػ
الزمف الحاأر والماأ ا
حاأر الزماف دوف ماأ و ،أي رفد االسـ الذي تدخؿ عم و مذ ف الماأ .
مػػذ ومنػػذ عنػػد النحػػو ف ،تختصػػاف عالزمػػاف ،فػػبل تػػدخبلف إال عمػػى الزمػػاف ،فػػبل تػػدخبلف إال

محؿ زماف ،ومعناىما اعتدا الغا ة الزمان ة أو الظرف ة.

()1

واف ول يمػػا اسػػـ مرفػػوع ،أو ول يمػػا ال ممػػة الدعم ػػة أو االسػػم ة ،ال خػػبلؼ ف ػ كونيمػػا

اسم ف( ،)2أما إف ول يمػا اسػـ م ػرور ،ىنػا وقػد الخػبلؼ ،ح ػث قػاؿ ععػض العصػر ف أنيمػا اسػماف
مأافاف ،أو ظرفاف ف موأد نصب ،أما ال ميور فذىعوا إلػى أنيمػا حرفػا ػر إل صػاليما الدعػؿ

إلى (كـ) كمػا وصػؿ حػرؼ ال ػر ،تقػوؿ :منػذ كػـ سػرت ،كمػا تقػوؿ :عكػـ اشػتر ت ،وعمػى ىػذا فيمػا

حاأرا،
عمعنى (مف) إف كاف الزماف ماأاا ،نحو :ما أر تو مذ وـ الخم س ،وعمعنى (ف ) إف كاف
ا
()3
معدودا ،نحو :ما أر تو منذ ثبلثة أ اـ.
معا إف كاف
ا
نحو :ما أر تو منذ ومنا ،وعمعنى (مف ،والى) ا
اسما ،واألةمب عمى (مذ) أف
و(منذ) عند النحاة عمى األةمب تكوف حرفاا ،و وز أف تكوف ا
تكػػوف اسػ اػما لمحػػذؼ الػػذي لحقيػػا والحػػذؼ عاعػػو األسػػما ( ،)4أي تسػػتعمميما العػػرب اسػػم ف وح ػرف ف،

ووأػػحنا ىػػذا الخػػبلؼ سػػاعقاا ،ونقػػؿ الرأػ (ت686ىػػ) عػػف األخدػػش (ت221ىػػ) :عػػأف (منػػذ) لغػػة
أىؿ الح از ،أما (مذ) فمغة عن تم ـ ،وأف الح از ف ّروف عيما مطمقاػا ،والتم م ػ ف رفعػوف عيمػا

مطمقاا.

()5

و ميػػور العػػرب إذا اسػػتعمموا (منػػذ ،ومػػذ) ػ ّػروف عيمػػا فػ الحاأػػر اتداقاػا ،وانمػػا الخػػبلؼ
ع نيـ ف ال ر عيما ف الماأ  ،وال ستعمبلف ف المستقعؿ اتداقاا ،فيـ ر حوا ر (منذ) لمماأ

عمػػى رفعػػو ،أمػػا مػػذ فر حػوا رفػػد الماأػ عمػػى ػره( ،)6أمػػا اعػػف مالػػؾ ف سػػاوي عػ ف الػػزمف الماأػ
والحاأر ف

()1
()2

ّر االسـ ععد منذ ومذ.

()7

شرح المدصؿ ،ج ،3ص  / 126أوأ المسالؾ ،ج  ،3ص .40-39
نظر لممسألة :ما فات اإلنصاؼ مف مسائؿ الخبلؼ :فتحػ حمػودة ،امعػة اإلمػاـ محمػد عػف سػعود اإلسػبلم ة،
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()3
()4

ىمد اليوامد ،ج ،2ص .167

نظ ػػر ش ػػرح المدص ػػؿ ،ج ،3ص  / 117ش ػػرح الرأػ ػ لكاف ػػة اع ػػف الحا ػػب :محم ػػد الرأػ ػ اإلس ػػتراعاذي (ت

686ىػ) ،ت :حسف الحدظ  ،امعة اإلماـ محمد عف سعود اإلسبلم ة ،السعود ة ،ط1966 ،1ـ ،ج ،2ص.455

()5
()6
()7

شرح الرأ لمكاف ة ،ج ،2ص .455
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تػػرن العاحثػػة مػػف خػػبلؿ مػػا سػػعؽ ،أف الحر ػػري ع ػت ف ػ الخػػبلؼ حػػوؿ اسػػم ة مػػذ ومنػػذ أو

حرف تيما عمى أنو ر ػ قػوؿ النحػاة عػأف مػذ غمػب عم يػا االسػم ة و منػذ غمػب عم يػا الحرف ػة ،أي
أنػػو ؤ ػػد مػػذىب ميػػور العػػرب ولػػذا قػػاـ عالتدرقػػة عػ ف اسػػتعماؿ منػػذ ومػػذ عػػالزمف الماأػ  ،ح ػػث

(منذ) ت ر االسـ ف الزمف الماأ  ،و(مذ) ترفد االسـ ف الػزمف الماأػ ،فػ حػ ف لػـ تعػرض

الدػػاكي ليػػذا الخػػبلؼ ،وتعامػػؿ معيمػػا عمػػى أنيمػػا حرفػػا ػػر ،وقػػاـ عالتسػػو ة مػػا ع ػ ف مػػذ ومنػػذ ف ػ

الزمف الماأ والحاأر ،و مثؿ عمػى ذلػؾ :مػا أر تػو منػذ أو مػذ ِ
ػوـ ال معػة ،ومػا أر تػو منػذ أو مػذ
و ِمنػػا ،فيمػػا

ػراف االسػػـ عمػػى الس ػوا أي ػػذىب إلػػى مػػا ذىػػب إل ػػو اعػػف مالػػؾ ،ومػػف و يػػة نظػػر

العاحثة أف الصح

ىو ما ذىب إل و الحر ري.

المسألة الثانية:
مف حروؼ ال ر الت ذكرىا الحر ري ف ممحة اإلعػراب وشػرحيا ،حػرؼ ال ػر (حاشػا) ،إذ

قػػوؿ ف ػػو" :ومعناىػػا االس ػتثنا مػػد تنز ػػو المسػػتثنى .وىػػو

ػػر مػػا ععػػده وقػػد عمػػو ععأػػيـ فعػ اػبل

وص ػرفو"( ،)1ف ػ ح ػ ف عػػدىا الدػػاكي مػػف حػػروؼ ال ػػر ،و قػػوؿ عأنيػػا ت ػػر االسػػـ الػػذي م يػػا ،أو
امدا.
تنصعو لكونيا فعبل
ا

()2

واختمؼ النحاة ف (حاشا) ،ومف مذاىعيـ:
دائم ػػا ،والػ ػدل ؿ عم ػػى ذل ػػؾ أف التص ػػرؼ م ػػف
 م ػػذىب الك ػػوف ف :ىػ ػ فع ػػؿ م ػػاض متص ػػرؼ ا
خصائص األفعاؿ ،وإلدخاليـ إ اىا عمى الحرؼ ،وىذاف الدل بلف ند اف الحرف ة.
 مذىب س عو و

()3

وأكثر العصر ف :ى حػرؼ ػر دائمػا عمنزلػة (إال) لكنيػا ت ػر المسػتثنى،

واستدلوا عمى حرف تيا عأنو ال وز إدخػاؿ (مػا) عم يػا ،فػبل قػاؿ :مػا حاشػا ز اػدا ،ولػو كػاف
أػا أف االسػـ ػػأت
فع اػبل كمػػا زعمػوا ل ػػاز أف ػدخؿ عم يػػا (مػا) ،ومػػا ػدلؿ عمػػى حرف تيػا أ ا
رور.
ععدىا م اا

()4

 ذىػػب ال رم ػ (ت225ى ػػ) ،والمػػازن  ،والمعػػرد ،والز ػػاج (ت311ى ػػ) ،واألخدػػش ،وأعػػو ز ػػد
ػار،
ػر حرفاػا ا
(ت215ىػ) ،والد ار  ،وأعو عمرو الش عان (ت206ىػػ) ،إلػى أنيػا تسػتعمؿ كث اا

()1
()2
()3
()4

شرح ممحة اإلعراب :ص .62
نظر كشؼ النقاب :ص .342
نظر الكتاب ،ج ،2ص .349
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فعػبل متعػػداا امػ اػدا لتأػػمنو معنػػى (إال) ،ح ػػث ُسػمد" :الميػػـ اةدػػر لػ ولمػف سػػمد
وقمػ ابل ا
()1
حاشا الش طاف وأعا اإلصعد" ،أي ف ىذا الروا ة المسموعة كانت ناصعة.
دائمػا ،أمػػا
فػػتمحظ العاحثػػة أف الحر ػػري ذىػػب مػػذىب ميػػور العصػػر ف فػ أنيػػا حػػرؼ ػػر ا
الداكي فذىب إلى ما ذىب إل و ال رم وأصحاعو ،ف أنيا تستعمؿ عمى الو ي ف ،إمػا حػرؼ ػر

ػر لقػوة ح ػتيـ،
فعبل متعػداا ام اػدا ،وتؤ ػد العاحثػة مػا قالػو ميػور العصػر ف نظ اا
عمى األةمب ،واما ا
ف أنيا حرؼ ر لعدـ صبلح ة دخوؿ (ما) عم يا ،وذلؾ لعدـ واز دخوؿ حرؼ عمى حرؼ.
مف باب "الفاعؿ"

المسألة األولى :قوؿ الناظـ:
ِ
شػػػػػػػػػػأْ فَػ ِ
ػػػػػػػػػاء
َوِا ْف تَ َ
ػػػػػػػػػزْد َع ْميػػػػػػػػػػو التّػ َ

ػػػتاء
ػػػو :ا ْ
شػػػػتَ َك ْت أ ْ
َعر ُابنػػػػا الشػ َ
َن ْحػ َ

()2

ػػب

ُؤنػث الدعػؿ عتػػا سػاكنة فػ آخػره إف كػػاف فاعمػو مؤنثػػا ،و تػوزع ذلػػؾ مػا عػ ف مواأػد
ف يا اتصالو عتا التأن ث السػاكنة ،ومواأػد أخػرن ػوز ف يػا الو يػاف إمػا تأن ػث الدعػؿ أو تػذك ره،
ومف ىذه المواأد أف ُسند الدعؿ إلى الداعؿ الم موع.

ومف تمؾ ال موع حسب تمث مو ،أف كوف الداعؿ مد تكس ر ،ف وز الو ياف :إما التذك ر
عم ػػى تأو م ػػو ع ػػال مد ،أي :اش ػػتكى م ػػد األعػ ػراب ،أو تأن ث ػػو عم ػػى تأول ػػو عال ماع ػػة ،أي :اش ػػتكت
أ ػا ،أف كػػوف الداعػػؿ ممػػا مػػد عػػاأللؼ
ماعػػة األع ػراب ،ومػػف ال مػػوع الت ػ ذكرىػػا ف ػ شػػرحو أ ا
()3
والتا الزائدت ف ،أي :مد المؤنث السالـ ،كقولؾ :ا المسممات ،و ا ت المسممات.
و عمػػؽ الد ػػاكي عمػػى ذل ػػؾ" :وشػػمؿ كبلم ػػو مػػد التكسػ ػ ر لمػػذكر أو مؤن ػػث ،واسػػـ ال م ػػد

كقامػػت النسػػا  ،واسػػـ ال ػػنس ال معػ كأورقػػت الشػ ر ،وكػػذا مػػد المؤنػػث السػػالـ كقامػػت الينػػدات،
و مد المػذكر السػالـ كقػاـ الز ػدوف .وفػ ىػذ ف خػبلؼ ،والصػح

ف نحو :قامت اليندات ،كما
ب ف نحو :قاـ ز د".

()1
()2
()3
()4

()4

أنيمػا كمدرد يمػا ،ف ػب التأن ػث

ب ف نحو :قامت ىند .و ب التذك ر ف نحو :قاـ الز دوف ،كما
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وتعقػػب العاحثػػة عػػأف الحر ػػري ف ػ شػػرحو لػػـ ػػذكر مػػد المػػذكر السػػالـ ف ػ مواأػػد ػواز

الػػو ي ف ،إنمػػا اكتدػػى عنػػوع ف مػػف ال مػػوع ،أوليمػػا أف كػػوف الداعػػؿ ممػػا مػػد عمػػى مػػد التكسػ ر،
واآلخر أف كوف مف مد المؤنث السالـ.
لذلؾ فإف سعب الخبلؼ الذي وقد ع ف الشػارح ف ر ػد إلػى أف الحر ػري أ ػاز تأن ػث الدعػؿ

ػالما ،ف ػ ح ػ ف عػ ّػد الدػػاكي ىػػذا مػػف حػػاالت
وتػػذك ره عنػػدما كػػوف الداعػػؿ م ا
موع ػا مػػد مؤنػػث سػ ا
و وب تأن ث الدعؿ ،واألش ا الت تدؿ عمى معنى ال مد ى ستة أشػ ا عنػد النحػاة ،والتػ ذكرىػا

الداكي ف شرحو أعبله( ،)1و م د النحاة متدقوف ف األنواع األرععػة األولػى ،وىػ  :مػد التكسػ ر
لمذكر ،أو مؤنث ،واسـ ال مد ،واسـ ال نس ،عمى أنو

وز ف الدعؿ المسند إلى واحد منيا لحاؽ

التا عو عمى تأو مو عال ماعة ،وعدـ لحاؽ التا عو عمى تأو مو عال مد.

()2

أمػػا مػػد المػػذكر السػػالـ و مػػد المؤنػػث فقػػد اختمػػؼ العممػػا حػػوؿ لحػػاؽ تػػا التأن ػػث لمدعػػؿ
المسند إل يما ،وذىعوا ف ىذه المسألة ثبلثة مذاىب:
ػذكر ،وأف ُػؤتى
 .1مذىب ميور الكوف ف :أنو وز ف كؿ فعؿ مسػند إل يمػا أف ُػؤتى عػو م اا
عو مؤنثاا ،واحت وا عأف كؿ واحد منيما وز أف ؤوؿ عال مد ف كػوف مػذكر المعنػى ،ف ػؤتى
عدعمػػو خال ػػا مػػف عبلمػػة التأن ػػث ،وأف ػؤوؿ عال ماعػػة ف كػػوف مؤنػػث المعنػػى ،ف ػؤتى عدعمػػو
اس ػا عمػػى مػػد التكس ػ ر ،فتقػػوؿ :قػػاـ الينػػدات وقامػػت الينػػدات،
مقترنػػا ععبلمػػة التأن ػػث ،ق ا
()3
و ا الز دوف و ا ت الز دوف.

 .2مذىب أع عم الدارسػ (ت377ىػػ):

ػوز الو يػاف فػ الدعػؿ المسػند إلػى مػد المؤنػث

السالـ ،أما المسند إلى مد المذكر السالـ فإنو ال
 .3مػػذىب ميػػور العصػػر ف :ال

ػوز فػ

وز ف و إال التذك ر ،ووافقو اعف مالؾ.

مػػد المؤنػػث إال تأن ػػث فعمػػو ،وال

ػػوز فػ

مػػد

()4
وردوا عم ػػى الك ػػوف ف وأعػ ػ عمػ ػ ّ الدارسػ ػ ع ػػأف الق ػػاس عم ػػى م ػػد
الم ػػذكر إال الت ػػذك ر.
ّ
التكس ر ة ر مسمّـ ألف عػ ف مػد المػذكر و مػد المؤنػث السػالـ وعػ ف مػد التكسػ ر فرقاػا،
ف مع التصح (المؤنث والمذكر) قد سمـ ف يمػا لدػظ المدػرد ،أمػا مػد التكسػ ر فمػـ سػمـ

ف ػػو لدػػظ مدػػرده لػػذا لػػـ
()1
()2
()3
()4

ػػز ق ػػاس أحػػدىما عمػػى اآلخػػر ،وأمػػا مػػا ذكػػروا مػػف أف كػػؿ مػػد

شرح اعف عق ؿ ،ج  ،2ص .94
أوأ المسالؾ ،ج ،2ص .100
نظر :ىمد اليوامد ،ج  ،3ص  / 293شرح اعف عق ؿ ،ج ،2ص.94
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ػػوز إطػػبلؽ لدػػظ ال مػػد عم ػػو كمػػا

ػػوز لدػػظ ال ماعػػة عم ػػو ،فيػػذا إنمػػا سػػاغ مػػف ح ػػث

المعنى ،والتذك ر والتأن ث مر عيما المدظ.
استثنا

()1

وعع ػػد اس ػػتعراض الم ػػذاىب الثبلث ػػة ،تمح ػػظ العاحث ػػة أف الحر ػػري واف ػػؽ م ػػذىب الدارسػ ػ فػ ػ
مد المذكر السالـ مف أنواع ال موع ح ث ال

وز فػ الدعػؿ المسػند إل ػو إال التػذك ر ،أمػا

الدػػاكي ف وافػػؽ مػػذىب ميػػور العصػػر ف ،وتم ػػؿ العاحثػػة إلػػى مػػا ذىػػب إل ػػو الدػػاكي  ،ح ػػث مػػد

المؤنث ال ستساغ تذك ر فعمػو ،عػدل ؿ المغػة التػ نقميػا سػ عو و عػف ععػض العػرب " :قػاؿ فبلنػة"(،)2

أي ا عمغة تعامؿ المدرد المؤنث معاممة المدرد المذكر ،ولـ أت عنص عف ال مد المؤنث.
مف باب "المصدر"
المسألة األولى:

مػد ألنػو

عرؼ الحر ري المصدر عأنو" :اسػـ مػعيـ قػد عمػى القم ػؿ والكث ػر ،ال ُ ّثنػى وال
عمنزلػػة اسػػـ ال ػػنس كالز ػػت والعسػػؿ ،وال ػػنس ال ثنػػى وال مػػد .و نتصػػب المصػػدر عدعمػػو المشػػتؽ

منو ،و أت عمى ثبلثة أنواع :إما لمتأك د ،أو ع اف النوع ،أو ع اف العدد".

()3

و قوؿ الداكي عأف المصدر الذي نتصب عمى المدعول ة المطمقة ،نقسـ إلػى ثبلثػة أقسػاـ:

إمػػا لقصػػد التوك ػػد وىػػو ال ثنػػى وال مػػد اتداقاػػا ،أو لع ػػاف عػػدد عاممػػو وىػػو ثنػػى و مػػد اتداقاػا ،أو
()4
لع اف نوع عاممو وف و خبلؼ ،واألص اإل ازة كما عند اعف مالؾ.
المسػمَّط عم ػو عامػؿ مػف لدظػو أو مػف
وُعرؼ النحاة المدعوؿ المطمؽ عأنو المصػدر الدأػمة ُ
()5
ػارح ف ،و مكػػف تقس ػ مو إلػػى مصػػدر مػػعيـ
معنػػاه ،وقػػد نػػوب عنػػو ة ػره  ،وأنواعػػو عّنيػػا كػػبل الشػ َ
ومصدر مختص ،فأما المصدر المعيـ ،ىو :المصدر الذي ساوي معنى عاممو مف ة ر ز ادة

اما ،أو مصدر مختص ،وىو :ما زاد عمى معنػى عاممػو ،ف د ػد
وىو لم رد التأك د :كقمت ق ا
()6
نوعا أو عددا ،نحو :أرعت أرب األم ر أو أرعت ف أو أرعات.

()1
()2
()3
()4
()5

أوأ المسالؾ ،ج  ،2ص .101 -100
الكتاب ،ج  ،2ص .38

شرح ممحة اإلعراب :ص .100
نظر كشؼ النقاب :ص .391-390
نظر شرح قطر الندن وعؿ الصدن :اعػف ىشػاـ األنصػاري (ت 761ىػػ) ،ت :إم ػؿ عقػوب ،دار الكتػب العمم ػة،

ع ػػروت ،ط 2004 ،4ـ ،ص  / 208شػػرح األشػػمون عمػػى ألد ػػة اعػػف مالػػؾ :نػػور الػػد ف األشػػمون (929ى ػػ) ،ت:
محمد مح

()6

الد ف ععد الحم د ،دار الكتاب العرع  ،ع روت ،ط1955 ،1ـ ،ج ،1ص .208

ىمد اليوامد ،ج.74-73 ،2
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واتدػؽ النحػاة حػوؿ منػد تثن ػػة المصػدر المؤكػد لعاممػو و معػػو ،فػأ معوا عمػى و ػوب إفػراده،

مػػد ،وكمػا أ معػوا حػوؿ ػواز

نحػو :أػرعت أػراعا ألنػػو عمثاعػة تكر ػر الدعػؿ والدعػػؿ ال ثنػى وال
تثن ػػة و م ػػد المص ػػدر المعػ ػ ف لمع ػػدد ،نح ػػو :مس ػػت مس ػػت ف( ،)1أم ػػا المص ػػدر المعػ ػ ف لمن ػػوع فد ػػو

قوالف:

()2

 أنو ثنى و مد إذا اختمدت أنواعو ،نحو :أرعت أرعت ف أراعا عن داا وأراعا رق قاػا ،وىػذا
اسا عمى ما ُسمد منو كالعقوؿ واأللعاب ،وىذا الرأي المشيور وعم و اعف مالؾ.
ق ا
اس ػا عمػػى اآلحػػاد فإنيػػا ال تثنػػى وت مػػد عػػؿ قتصػػر ف ػػو عمػػى
 ال ػػوز تثن تػػو وال معػػو ق ا
السماع ،وىذا ظاىر كبلـ س عو و( ،)3واختاره الشموع ف (ت645ىػ).
تػػرن العاحثػػة أف الحر ػػري قػػاؿ عأنػػو ال

ػػوز تثن ػػة المصػػدر وال معػػو عمػػى اإلطػػبلؽ ،فمػػـ

خصػػص المنػػد ف ػ ععػػض األن ػواع ،ولػػـ ع ػ ف أق ػواؿ النحػػاة ف ػ ىػػذه المسػػألة كمػػا فعػػؿ الدػػاكي  ،إذ
الدػػاكي ر ػ قػػوؿ اعػػف مالػػؾ ف ػ
المسألة الخبلف ة أ أا ،والصح

ػواز تثن ػػة المصػػدر المع ػ ف لمنػػوع و معػػو ،أي حػػدد موقدػػو ف ػ

ما قاـ عو الداكي  ،فإطبلؽ األحكاـ ؤدي إلى األخطا

عمى الحر ري أف حدد األنواع الت ال

لذا كػاف

وز ف يا التثن ة وال مد.

المسألة الثانية :قوؿ الناظـ:
ِ
ضػػػػػػا
ػػػػػو :قَػ ْ
و ِم ْنػ ُ
ػػػػػر َرْك ً
ػػػػػد َجػ َ
ػػػػػاء األَميػ ُ

ضػػػػػػػػا
اء إِ ْا تََو ِ
شػػػػػػػػتَ َم َؿ ال ِ
َوا ْ
ػػػػػػػم َ
صػ ّ

()4

قػػوؿ الحر ػػري عػػأف ىنػػاؾ مصػػادر مسػػموعة عػػف العػػرب نصػػعت ععامػػؿ مأػػمر ،ومػػف ىػػذه

ركأػا ،إال أف
ركأا ،فركأا تنصب عمى تقد ر :ا األم ر ركض
المصادر ،نحو :ا األم ُر
ا
ا
اكأا ،ة ر أف الحر ري م ػؿ
األكثر ة نصعوف ىذه المصادر عمى الحاؿ أي كقولؾ :أقعؿ األم ر ر ا
لمرأي األوؿ وىو النصب عمى المصدر ة.

()1
()2
()3
()4
()5

()5

نظر شرح اعف عق ؿ ،ج ،2ص  / 175 – 174شرح التصر  ،ج  ،1ص .497
نظر شرح اعف عق ؿ ،ج ،2ص  /175- 174ىمد اليوامد ،ج ،2ص .74- 73
الكتاب ،ج ،1ص .35
ممحة اإلعراب :ص.18

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص.103
113

أما الداكي ف قوؿ :ذىػب ععأػيـ إلػى أنػو مدعػوؿ مطمػؽ لدعػؿ مقػدر مػف لدظػو ،وال ػو ػن

الناظـ ،وق ؿ :إنػو حػاؿ عمػى حػذؼ مأػاؼ ،أي :ذا ركػض ،وق ػؿ :إنػو منصػوب عمػى الحػاؿ عمػى
()1

اكأا وىو األو و.
تأو مو عالمشتؽ ،أي :ر ا
وتعػػددت تخر ػػات النحػػاة حػػوؿ ىػذه الكممػػة ومػػا أشػػعييا مػػف المسػػموع ،ح ػػث ورد المصػػدر

صعرا ،وة ر ذلؾ.
نكرةا عكثرة ف كبلـ العرب ،ومنو :أت تو
ا
ركأا ومشاا ،وقتمتو ا
()3
واآل ار عمى تعددىا حوؿ إعراب المصدر المنكر ،كما م :

()2

 ذىب س عو و و ميور العصر ف إلى أنيػا مصػادر فػ موأػد الحػاؿ مؤولػة عالمشػتؽ ،أي:
اكأا وماشاا.
ر ا
 ذىب األخدش والمعرد إلى أنو منصوب عمى المصدر ة ،والعامؿ ف و فعؿ مقدر مف لدظيػا،
ركأا ،و ركض ى الحاؿ.
والتقد ر :ا ركض
ا
 ذىب الكوف وف إلى أنو منصوب عمػى المصػدر ة ،والعامػؿ ىػو الدعػؿ المػذكور لتأو مػو عدعػؿ
ركأا ،أي العامؿ ىو ا
مف لدظ المصدر ،والتقد ر ا
ا

 وق ؿ إنيا مصادر عمى حذؼ مأاؼ ،أي :ا م

ألنو ؤوؿ عػ ركض.

ركض.

 وق ؿ إنيا أحواؿ عمى حذؼ مأاؼ ،أي :ذا ركض.
كم ػػا ُبلح ػػظ أف الحر ػػري ذك ػػر رأي سػ ػ عو و و مي ػػور العص ػػر ف إل ػػى ان ػػب رأي األخد ػػش

والمعرد الػذي اختػاره فػ نظمػو وشػرحو ،فػ حػ ف زاد الدػاكي عم ػو أراػا ثالثاػا ،وىػو :عأنػو حػاؿ عمػى

حػػذؼ مأػػاؼ إال أنػػو اختػػار مػػذىب سػ عو و و ميػػور العصػرة ،وتؤ ػػد العاحثػػة مػػا اختػػاره النػػاظـ فيػػو
األنسب.
مف باب "التمييز"
المسألة األولى :قوؿ الناظـ:
تِ ،ف ْيػ ِ
ػػػػػػم َرْه
َو ِمػ ْ
ػػػػػػو ُم ْ
ػػػػػػر َ
ػػػػػػف إِ َاا فَ ِكػ ْ
ضػ َ

()1
()2
()3

ض ِ
ػػػػػػف قَ ْب ِ
ػػػػػػم َرْه
ػػػػػػؿ أ ْ
ِم ْ
َف تَػػػػػػ ْا ُك َرهُ َوتُ ْ

كشؼ النقاب :ص ( 394عتصرؼ).
ىمد اليوامد :ج ،4ص .14
نظػ ػػر شػ ػػرح اعػ ػػف عق ػ ػػؿ ،ج ،2ص /255-253ىمػ ػػد اليوامػ ػػد ،ج ،4ص  / 15- 14أوأ ػ ػ المسػ ػػالؾ ،ج،2

.257-256

()4

()4

ممحة اإلعراب :ص.20
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وىػػذا دس ػره ف ػ شػػرحو أف التم ػػز "تكػػوف (مػػف) مقػػدرة معػػو ،وأكثػػر مػػا ػػأت ععػػد المقػػاد ر

األرععة ،الت ى المعدود والموزوف والمك ؿ والممسوح... ،أال تػرن أنػو حسػف أف تقػوؿ :أر ػت أحػد
عشر مف الكواكب ،وعندي قد زاف مف ُع ّر ،ومنواف مف السمف".

()1

قائبل" :ولؾ ف تم ز ة ر العدد ثبلثػة أو ػو :نصػعو ،و ػره عمػف ظػاىرة،
و عارأو الداكي
ا

واأافتو إلى نسو... ،أما تم ز العدد فبل

عالمحوؿ".
وز ره عمف كتم ز النسعة
ّ

()2

والتم ز ىو اسـ نكػرة ،عمعنػى مػف ،معػ ف إلعيػاـ اسػـ أو نسػعة ،واالسػـ المػعيـ أرععػة أنػواع،

وىػ  :العػػدد ،والمقػػدار و شػػمؿ المسػػاحة والك ػػؿ والػػوزف ،ومػػا شػػعو المقػػدار ،ومػػا كػػاف فرعػػا لمتم ػػز،
ػاتـ حد ػ اػدا ،أمػػا النسػػعة المعيمػػة ،في ػ نوعػػاف :إمػػا نسػػعة الدعػػؿ لمداعػػؿ ،أو نسػػعتو لممدعػػوؿ،
نحػػو :خػ ِ
ػددا أو مأػػافاا ،و ػػوز ػػر التم ػػز
وحكػػـ التم ػػز النصػػب أو ال ػػر عاإلأػػافة إال إذا كػػاف االسػػـ عػ ا
()3
عمف إال ف ثبلث مسائؿ :تم ز العدد ،أو التم ز المحوؿ عف المدعوؿ ،أو المحوؿ عف الداعؿ.
فػػالحر ري ستحسػػف ػػر التم ػػز عمػػف ظػػاىرة ععػػد العػػدد ،أمػػا الدػػاكي فاسػػتثنى تم ػػز العػػدد

ونػػوع ف آخػػر ف مػػف ػواز ػػر تم زىػػا عمػػف ظػػاىرة ،وعػػالر وع إلػػى آ ار النحػػاة ،قػػوؿ اعػػف ع ػ ش
ػدر عمػػف ،وانمػػا كػػاف نك ػرة ألنػػو واحػػد ف ػ معنػػى
نس ػا مقػ اا
(ت643ىػػ)" :شػػرط التم ػػز أف كػػوف نك ػرةا ا
ىما ،معناه :عشروف مف الدراىـ ،فقد دخمو عيذا المعنػى
ال مد ،أال تراؾ إذا قمت :عندي عشروف در ا
االشتراؾ ،فيو نكرة".

()4

و عمؽ المرادي (ت749ىػ) عمى ألد ة اعف مالؾ" :تم ز العدد ال متند ره عمف مطمقا لكف

شترط أف

مد نحو :عندي عشروف مف الدراىـ".

()5

و قوؿ الس وط " :و وز إظيار (مف) مد كؿ تم ز و ستثنى العدد فبل ُقاؿ :عشػروف مػف

درىـ ،ما لـ خرج عف التم ز عالتعر ؼ نحو :عشروف مف الدراىـ".

()1

شرح ممحة اإلعراب :ص( 113عتصرؼ).

()3

نظر أوأ المسالؾ ،ج ،2ص .307 -302

()2

()4
()5

كشؼ النقاب :ص( 410عتصرؼ).
شرح المدصؿ ،ج ،1ص .36
توأ

المقاصد والمسالؾ عشرح ألد ة اعف مالؾ :الحسف عف قاسـ المرادي(ت749ىػ) ،ت :ععد الرحمف سم ماف،

دار الدكر العرع  ،القاىرة ،ط 2001 ،1ـ ،ج ،2ص .732

()6

()6

ىمد اليوامد ،ج ،2ص ( 265عتصرؼ).

115

أما األشمون (ت761ىػ) ف نعو قائبل" :إذا قمت :عشروف مف الر اؿ ،ال كوف ذلؾ مف ر
()1
تم ز العدد عمف ،عؿ ىو ترك ب آخر ألف تم ز العدد شرطو اإلفراد وأ أا فيو معرؼ".

ر عمػف ظػاىرة،

أـ تم ز العدد مد المقاد ر ،وأ از ف و أف
وتمحظ العاحثة أف الحر ري ّ
ف المقاعؿ مند الداكي تم ز العػدد ػره عمػف ظػاىرة ،ومػا ؤ ػد قػوؿ الحر ػري مػا ُنقػؿ عػف المػرادي
ع ػػأف اإل ػػازة مش ػػروطة ع م ػػد االس ػػـ كم ػػا فع ػػؿ الحر ػػري فػ ػ مثال ػػو الس ػػاعؽ :أر ػػت أح ػػد عش ػػر م ػػف

الكواكػػب ،أي عنػػدما قػػاـ ع مػػد التم ػػز وتعر دػػو (الكواكػػب) لػػـ ُخر ػػو مػػف عػػاب التم ػػز ،فالمثػػاؿ
صائب واهلل أعمـ.
المسألة الثانية :قوؿ الناظـ:
ِ
ػػػػد ِ
ػػػػدَل
ػػػػػػال
ػػػػػػد َر ُجػ َ
ػػػػد الػ ّ
ػػػػو َبػ َ
ار ِم ْنػ ُ
س َع ْبػ ُ
ػػػػػػـ َزْيػ ٌ
َو ِم ْنػ ُ
ػػػػػػو أ َْي ً
َوِبػػػػػ ْئ َ
ضػػػػػػػا :ن ْعػ َ
و قوؿ ف شرحو" :فإف نطقت ععد نعـ وعئس عاسـ نكرة ،نصػعتو عمػى التم ػز ،كقولػؾ :نعػـ
()2

ر ابل ز د".

()3

و عارأو الداكي ف أف المخصوص عالمدح أو الػذـ ال

ػوز توسػطو عػ ف الدعػؿ والتم ػز

تععا لمذىب العصر ف ،وما وقد ف النظـ إما مذىب كوف أو أرورة.
ا

()4

وعنػػد النظػػر ل ػرأي العصػػر ف ف ػ ىػػذه المسػػألة ،فيػػو وا ػػب عنػػدىـ أف تقػػدـ التم ػػز عمػػى

المخصػػوص ،وال ػػوز تػػأخ ره ،وأمػػا قػػوليـ :نعػػـ ز ػػد ر ػ اػبل ،فنػػادر ،وال كػػوف إال أػػرورةا ،خبلفػػا
لمكوف ف ف ت و زىـ تأخ ر التم ز عف المخصوص( ،)5فز د ىو المخصوص عالمدح ،ح ث توسط
ع ف الدعؿ (نعـ) وع ف التم ز (ر بل).
وترن العاحثة أف الحر ػري فػ شػرحو تدػؽ مػد المػذىب العصػري ح ػث منػد تػأخ ر التم ػز
عف المخصوص عقولػو :نعػـ ر ػبل ز ِػد ،أمػا فػ نظمػو فػ عكس ذلػؾ عإ ػازة تػأخ ره مػف خػبلؿ المثػاؿ
الوارد ف و :نعـ ز ِد ر بل ،ولـ ُشر عشرحو إلى الخبلؼ الكوف ف ىػذه المسػألة ،ولعمػو عػذلؾ تدػؽ
مد المذىب العصري سوا ف المند أو اإل ازة عند الأرورة ،وما وقد ف نظمو ل ش ر لمقػارئ إلػى
الأرورة الت أ ازت تقدـ المخصوص عند العصر ف ،ف ح ف اختػار الدػاكي المنػد المطمػؽ عنػد

()1
()2
()3
()4
()5

شرح األشمون  ،ج ،1ص .265
ممحة اإلعراب :ص.20
شرح ممحة اإلعراب :ص.114
كشؼ النقاب :ص(414عتصرؼ).
نظر توأ

المقاصد والمسالؾ ،ج ،2ص  / 912ىمد اليوامد ،ج ،3ص .24
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ػارح ف ؤ ػػداف المػػذىب العصػػري إال أف الحر ػػري نعػػو إلػػى الأػػرورة عنػػد
نحػػاة العص ػرة  ،أي كػػبل الشػ َ
العصر ف عشكؿ ة ر معاشر.
المسألة الثالثة:
قػػوؿ الحر ػػري" :والمعرفػػة ععػػد (حعػػذا) مرتدعػػة عاالعتػػدا  ،وخعػػر االعتػػدا محػػذوؼ ،والنك ػرة

ععدىا منصوعة عمى التم ز .فإذا قمت :حعذا ز د ر ابل ،نصعت ر بل عمى التم ز".

()1

(حب) عمى أنو معتدأ ،وال ممة قعمو
أما الداكي ف قوؿ" :و ب ذكر المخصوص ععد فاعؿ
ّ
()2
خعره ،والراعط ع نيما اسـ اإلشارة (ذا) ،أو خعر لمعتدأ محذوؼ".
(حعذا) اختمدت المذاىب ف إعراعيا ،وى كالتال :
ػب)
 ذىػػب سػ عو و والدارسػ واعػػف عرىػػاف (ت 456ىػػ) واعػػف خػػروؼ (ت609ىػػ) إلػػى أف (حػ ّ
فعؿ ماض ،و(ذا) فاعمو ،والمخصوص ف وز أف كوف معتدأ وال ممػة قعمػو خعػره ،و ػوز أف
كوف خع ار لمعتدأ محذوؼ.

 ذىب المعرد واعف السراج وة رىـ إلى أف حعػذا اسػـ وىػو معتػدأ والمخصػوص خعػره ،أو حعػذا
احدا.
اسما و ا
خعر مقدـ والمخصوص معتدأ مؤخر ،فركعت حب وذا و عمتا ا

 ذىػػب قػػوـ إلػػى أف حعػػذا فعػػؿ مػػاض ،وز ػػد فاعمػػو ،فركعػػت حػػب مػػد ذا ،و عمتػػا فعػػبل ،وى ػذا
أأعؼ المذاىب.

()3

ػار
ػارح ف تدقػاف عمػى أف حعػذا مكونػة مػف فعػؿ مػاض وفاعمػو ،أي اخت ا
وترن العاحثة أف الش َ
مذىب س عو و ،أما المخصوص ف المدح فاختمدوا ف إعراعو ،ح ث قوؿ الحر ري إف المخصوص
(ز د) معتدأ لخعر محذوؼ ،أما الداكي ف قوؿ و ي ف ،وىمػا :عػأف ز ػد معتػدأ وال ممػة الدعم ػة (حعػذا)
ى ػ خعػػر مقػػدـ لممعتػػدأ ،أو ز ػػد خعػػر لمعتػػدأ محػػذوؼ ،وحص ػ مة األو ػػو الت ػ

أو و.

()1
()2
()3

شرح ممحة اإلعراب :ص ( 115عتصرؼ).
كشؼ النقاب :ص ( 415عتصرؼ).

نظر شرح اعف عق ؿ ،ج ،3ص .171-170
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ػػاؤوا عيػػا ى ػ ثبلثػػة

مف باب "كـ الستفيامية"
المسألة األولى :قوؿ الناظـ:
فَا ْن ِ
سػ َػما
ػب َوُقػ ْػؿَ :كػ ْػـ َكو َك ًبػػا تَ ْحػ ِػوي ال ِ
صػ ْ

ػػػػػػػت ِبيػػػػػػػا ُمسػػػػػػػتَ ْف ِي َما
ػػػػػػػـ إِ َاا ِج ْئ َ
َو َك ْ

()1

دائمػا ،و عمػؿ ذلػؾ عشػرحو" :
وُديـ مف ىذا أف التم ز ععد كػـ االسػتديام ة كػوف منص ا
ػوعا ا
معا".
تشع يا ليا عالعدد المنصوب عمى التم ز ،وليذا ا مدسرىا و ا
احدا ولـ ئ ا
و أ ؼ قائبل" :وكـ االستديام ة تقد موقػد ال ػار والم ػرور ،تػارة عحػرؼ ال ػر مثػؿ قولػؾ:

ىما ععت ثوعؾ؟".
عكـ در ا

()2

أػا
و قوؿ الداكي " :إف ُ ّرت كـ عالحرؼ از لؾ ف تم زىا إذا كاف متصػبل عيػا ال ػر أ ا
()3
عمف مأمرة عمى األص  ،و وز إظيارىا فتقوؿ :عكـ درىـ اشتر ت ،أو عكـ مف درىـ اشتر ت".
والنصب ف التم ز لكـ االستديام ة ،ف و ثبلثة مذاىب:

()4

 أوليا :الزـ مطمقاا ،وىو مذىب ععض النحو ف.
 الثان  :ل س عبلزـ عؿ

وز ػره مطمقػا حمػبل عمػى كػـ الخعر ػة ،وال ػو ذىػب الدػ ار والز ػاج

والس راف والدارس واعف السراج ،وعم و حمؿ أكثرىـ.

از ،إف ػػرت كػػـ عحػػرؼ ػػر وىػػذا ىػػو المشػػيور ،ولػػـ
 الثالػػث :ػػوز ػره عمػػف مأػػمرة ػو اا
ػػذكر س ػ عو و ػره إال إذا دخػػؿ عمػػى كػػـ حػػرؼ ػػر ل كػػوف حػػرؼ ال ػػر الػػداخؿ عمػػى كػػـ
عوأا مف المدظ عمف المأػمرة تخد داػا( ،)5كقولػؾ :عكػـ درىػـ اشػتر ت ،ف ػوز النصػب وىػو

أا ،وف و قوالف:
األر  ،وال ر أ ا

أ .ال ر عمف مأمرة كما سعؽ ذكره ،وىو مذىب س عو و والخم ؿ والد ار وال ميور.
ورّد عم و عأف كـ عمنزلة عدد مركب ،والعدد المركب ال
ب.ال ر عاإلأافة وىو مذىب الز اجُ ،
عمؿ ال ر ف مم زه فكذلؾ ما كاف عمنزلتو.
()1
()2
()3
()4

ممحة اإلعراب :ص.20
شرح ممحة اإلعراب :ص .117
كشؼ النقاب :ص .417
نظػػر مغن ػ المع ػػب ،ج  ،1ص  / 202التصػػر عمػػى التوأ ػ  ،ج ،2ص / 474ىمػػد اليوامػػد ،ج  ،2ص

 / 275-274شرح األشمون  ،ج ،3ص .634-633

()5

نظر الكتاب ،ج ،2ص .160
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وتمحػػظ العاحثػػة أف الحر ػػري اختػػار المػػذىب األوؿ وىػػو نصػػب تم ػػز كػػـ االسػػتديام ة عمػػى

اإلطبلؽ ،أما الداكي اختار مذىب ال ميور عأنو صػ الو يػاف النصػب وال ػر إف دخػؿ عمػى كػـ
االستديام ة حرؼ ر ،عمى أف النصب عندىـ ىو األر .
مف باب "الظروؼ"
المسألة األولى:
قوؿ الحر ري ف أسما المكاف إنيا تنقسػـ قسػم ف :مختصػة ومعيمػة ،أمػا المختصػة فيػ

كػػؿ مػػا شػػتمؿ عم ػػو حػ ٌّػد ح ػ ط عػػو كالشػػاـ والع ػراؽ والمس ػ د ،وىػػذا النػػوع تصػػرؼ عتصػػرؼ و ػػوه
ػوعا ،كػاف انتصػاعو انتصػاب المدعػوؿ عػو ال انتصػاب
اإلعراب وال سمى ظرؼ مكاف ،واف و د منص ا
()1
الظرف ة ،نحو :عمرت الدار ،وىدمت الحائط.
و قوؿ الداكي " :وأما نحو قوليـ :دخمت الدار ،وسكنت الشاـ :فمدعوؿ عو حق قػة أو مدعػوؿ
ف و ،إ ار لو م ري المعيـ ىذا عند مف ال عتعر االطّراد ،وأما عند مػف اعتعػره فيػو منصػوب عمػى
توسعا أو إ ار لبلزـ م ري المتعدي".
نزع الخافض
ا

()2

أػمف الظػرؼ
أما االطّراد الذي ذكػره الدػاكي فُقصػد عػو مػا قالػو اعػف مالػؾ فػ ألد تػو عػأف ُ ّ
معن ػػى (فػ ػ ) ع ػػاطّراد م ػػف اس ػػـ وق ػػت أو اس ػػـ مك ػػاف أو اس ػػـ عرأ ػػت داللت ػػو عم ػػى أح ػػدىما أو ػػار

م راه.

()3

واحترز عقولو عاطّراد مػف نحػو :دخمػت الع ػت ،وسػكنت الػدار ،وذىعػت الشػاـ ،فػإف كػؿ واحػد
ػوز حػذؼ

مطردا ألف أسما المكػاف المختصػة ال
منيما متأمف معنى (ف ) ،لكف تأمنو ل س
ا
(ف ) معيا ،لذلؾ ال تنصب عمى الظرف ة إنما ى منصوعة عمى التشع و عالمدعوؿ عػو ألف الظػرؼ
لـ تأمف معنى (ف ) عاطّراد.

()4

ومف ىنا تسمط العاحثة الأػو عمػى المػذاىب المختمدػة فػ نصػب ظػرؼ المكػاف المخػتص
ععد (دخؿ) ،وما شاعيو:

()1
()2
()3
()4

شرح ممحة اإلعراب :ص ( 120عتصرؼ).
كشؼ النقاب :ص .420
أوأ المسالؾ ،ج ،2ص ( 198-194عتصرؼ).

شرح اعف عق ؿ ،ج ،2ص ( 192- 191عتصرؼ).
119

 مذىب الدارس واختاره اعف مالؾ ونسعو إلػى سػ عو و :عأنػو منصػوب عمػى التشػع و عػالمدعوؿ
عػو ،وذلػؾ ععػد إسػقاط الخػافض (فػ ) توسػ اػعا ،وا ػ ار الدعػؿ الػبلزـ (دخػؿ) م ػرن المتعػػدي،
وم ػػا ؤك ػػد ذل ػػؾ م ػػا حك ػػاه سػ ػ عو و" :وق ػػد ق ػػاؿ ععأ ػػيـ ذى ػػب الش ػػاـ ،ش ػػعيو ع ػػالمعيـ ،وى ػػذا

شاذ".

()1

 م ػػذىب الشػ ػموع ف ونس ػػعو إل ػػى ال مي ػػور :عأن ػػو منص ػػوب عم ػػى الظرف ػػة تش ػػع ياا ل ػػو ع ػػالمعيـ،
واختاره اعف الحا ب.
 مذىب األخدش والمعرد وال رم  :عأنو مدعوؿ عو حق قةا ال عمى االتساع ،ودخؿ تعدن تػارة
عندسو ،وتارة عحرؼ ال ر.

()2

وتػػرن العاحثػػة أف الحر ػػري اختػػار مػػذىب األخدػػش والمعػػرد وال رم ػ  ،عػػأف ظػػروؼ المكػػاف

المختصػػة المنصػػوعة ععػػد األفعػػاؿ البلزمػػة ى ػ مدعػػوؿ عػػو عمػػى الحق قػػة ،أمػػا الدػػاكي فأشػػار إلػػى
المذاىب الثبلثة مف دوف أف ر

أحدىما عمى اآلخر ،وتؤ د العاحثة مذىب س عو و ،فيػذه األفعػاؿ

الزمػة وال مكػػف أف تتعػػدن إال عحػػرؼ ػػر ،فاألمثمػػة التػ ُذكػػرت سػػاعقا ،تتأػػمف معنػػى حػػرؼ ال ػػر

(ف ) أي نعغ أف تُنصب عنزع الخافض.
مف باب "الستثناء"
المسألة األولى:

ص َعوُ عواسػطة (إال)
قوؿ الحر ري ف ناصب المستثنى عأنو الدعؿ الذي سعؽ (إال) ،ولكف َن َ
كمػػا ْن ِ
ص ػب الدعػػؿ المدعػػوؿ معػػو عواسػػطة ال ػواو ،وعنػػد ععأػػيـ أف (إال) ى ػ الناصػػعة ،وأف تقػػد ر
َ

الكبلـ :ا القوـ أستثن ز ادا أو ال أعن ز ادا ،لكف الرأي األوؿ ىو األص .

()3

و ش ػ ر الدػػاكي إلػػى ىػػذه المسػػألة عقولػػو" :عنػػدما كػػوف الكػػبلـ قعػػؿ المسػػتثنى تام ػا مو اع ػا،

منقطعا".
متصبل أو
ف ب نصب المستثنى عػ (إال) ،سوا كاف االستثنا
ا
ا

()4

وىناؾ أقواؿ عد دة حوؿ ناصب المستثنى ،ومنيا:

()1
()2

نظر :الكتاب ،ج ،1ص .36- 35
نظر لممسألة :توأ

المقاصد والمسالؾ :ص  / 658-657شذور الػذىب لم ػو ري ،ج ،2ص/ 440-439

ىمد اليوامد ،ج ،2ص .113-112

()3
()4

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .125

كشؼ النقاب :ص (426عتصرؼ).
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أواال :اختمػػؼ مػػذىب الكػػوف ف ،فػػذىب ععأػػيـ أف العامػػؿ ف ػػو (إال) ،وصػػححو اعػػف مالػػؾ،

وع ػزاه لس ػ عو و والمعػػرد والز ػػاج ،واحت ػوا عػػأف (إال) قامػػت مقػػاـ (أسػػتثن ) ،وأسػػتثن تنصػػب الدعػػؿ،
فكػػذلؾ مػػد مػػا قػػاـ مقامػػو ،والدعػػؿ المتقػػدـ ىػػو فعػػؿ الزـ ،وال

ػامبل ف ػ المسػػتثنى
ػػوز أف كػػوف عػ ا

(إف ،وال) ،ثػػـ خددػػت (إف) وأدةمػػت
النصػػب ،أمػػا الدػ ار ومػػف تاععػػو فػػذىعوا إلػػى أف (إال) مركعػػة مػػف ّ
اعتعار عأف ،وعطدوا عيا ف الند اعتعا ار عبل.
اا
ف (ال) ،فنصعوا عيا ف اإل اب
ثانا ػا :ذىػػب العصػػر وف إلػػى أف العامػػؿ ف ػ المس ػػتثنى ىػػو الدعػػؿ مػػف ة ػػر أف عػػدن إل ػػو
عواسطة (إال) ،وعزي العف خروؼ ،النتصاب (ة ر) عو عبل واسطة إذا وقعت موقػد إال ،وىنػاؾ مػف
قاؿ إنو نتصب عالدعؿ عواسطة (إال) ،وعم و الس راف  ،واعف العاذش (ت 528ىػ) ،والدارس  ،ونسعو
اسا عمى المدعػوؿ معػو فػإف ناصػعو الدعػؿ عواسػطة الػواو ،وحتػى
اعف عصدور(ت669ىػ) لس عو و ،ق ا
()1
الزما إال أنو قون عػ (إال) ف تعدن إلى المستثنى.
لو كاف الدعؿ ا
تمحظ العاحثة أف الحر ري ؤ د مذىب العصر ف والذي نسب إلى سػ عو و ،واختػاره السػ راف

والدارس وة ره ،ف ح ف ذىب الداكي إلى ما ذىػب إل ػو الكوف ػوف والػذي اختػاره اعػف مالػؾ وة ػره،
ولتشعب اآل ار حوؿ ىذه المسألة االختبلؼ حوؿ القوؿ المنسوب لس عو و ،تتدؽ العاحثػة مػد اخت ػار

الحر ري فيو أقون األقواؿ.
المسألة الثانية:

قػػوؿ الحر ػػري عػػأف (ة ػػر) تنصػػب عمػػى االسػػتثنا ععػػد الكػػبلـ المو ػػب التػػاـ ،فتقػػوؿ :ػػا
القوـ ة َر ز د ،فتنصب (ة ر) عمى االستثنا كما تنصب (ز ادا) لو قمت :ا القوـ إال ز ادا.

()2

أما الداكي ف قػوؿ " :ػب نصػب (ة ػر) لكػف عمػى الحال ػة ععػد الكػبلـ التػاـ المو ػب نحػو:
قاـ القوـ ة َر ز د".

()3

وت د العاحثػة أف (ة ػر) ىػ مػف األسػما المبلزمػة لئلأػافة ،وىػ فػ األصػؿ صػدة ،وقػد

حمبل ليا عمى (إال) ،والمستثنى عيا م رور عإأػافتيا إل ػو ،وتُعػرب
تخرج عف الصدة ،وُستثنى عيا ا
()4
كإعراب االسـ الواقد ععد (إال).
وىناؾ أقواؿ مختمدة حوؿ ناصب (ة ر) ف االستثنا ععد تماـ الكبلـ ،ومنيا:
()1
()2
()3
()4

نظر :اإلنصاؼ (مسألة  ،)34ج ،1ص / 265-260ىمد اليوامد ،ج ،2ص .188
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .129-128
كشؼ النقاب :ص .435
توأ

المقاصد والمسالؾ ،ج ،2ص .677- 676
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 عند المغارعة انتصاب ة ر كانتصػاب االسػـ ععػد (إال) ،والناصػب لػو كونػو ػا فأػمة ععػد
تماـ الكبلـ ،وذلؾ مو ود ف (ة ر) ،واختاره اعف عصدور.

 انتصػػاعيا عمػػى الحال ػػة عنػػد الدارسػ  ،أي منصػػوعة عمػػى الحػػاؿ وف يػػا معنػػى االسػػتثنا  ،أي
تؤوؿ عمشتؽ ،أي :قاـ القوـ مغا ر ف لز د ،واختاره اعف مالؾ.

 أنيا منصوعة عالدعؿ الساعؽ تشع يا ليا عظرؼ المكاف وعم و الس راف واعف العاذش.

()1

ومف ىنا ُ زـ عأف الحر ري اختار المذىب المشيور وىو قوؿ المغارعػة ،أمػا الدػاكي ف تدػؽ
مػػد مػػذىب الدارس ػ  ،ف ػ ح ػ ف ترتأ ػ العاحثػػة مػػذىب الس ػ راف  ،فالدعػػؿ المو ػػود ىػػو األَ ْولَ ػى ف ػ

الزما.
إعماؿ النصب عتأم نو معنى الدعؿ المتعدي حتى لو كاف ا
مف باب "ل في النفي"
المسألة األولى :قوؿ الناظـ:
ِ
ػػػب ِبػ َ ِ
وا ْن ِ
ػػػرْه
صػ ْ
َ
ػػػال فػػػػي ال ّن ْفػػػػي ُكػػػػ ِؿ َنكػ َ

ػػػػػرْه
َكقَػػػػػػولِ ِي ْـَ :ل َ
شػػػػػػ ِؾ فيمػػػػػػا َا َكػ َ

()2

و قػػوؿ فػ شػػرحو" :عنػػدما تػػدخؿ ال الناف ػػة لم ػػنس عمػػى االسػػـ المدػػرد النكػرة فتنصػػعو عغ ػػر

ػوب ة ػر
تنو ف ،وعند ععض النحو ف أف فتحتو فتحة عنا ال فتحػة نصػب ،وعنػد ععأػيـ أنػو منص ِ
()3
منوف".
ػردا ُعنػ عمػى مػا ُنصػب عػو لػو كػاف
و خالدو الداكي عندما كوف اسػـ ال الناف ػة لم ػنس مد ا
معراعا ،فالمدرد و مد التكس ر ُعن اف عمى الدت  ،والمثنى و مد المذكر السالـ ُعن اف عمى ال ا  ،أما
ػوعا إذا كػػاف مأػػافاا أو
مػػد المؤنػػث السػػالـ فُعنػػى عمػػى الكسػػر أو الدػػت  ،ع نمػػا كػػوف االسػػـ منصػ ا

شع ياا عو.

()4

وُ ْع ػ َػرؼ أف (ال) ت ػػدخؿ عم ػػى ال مم ػػة االس ػػم ة ح ػػث تد ػػد ندػ ػ الحك ػػـ ع ػػف ػػنس اس ػػميا،
إف) المشددة ف نصب اسميا ورفد خعرىػا ،وذلػؾ عنػد تحقػؽ ععػض الشػروط ،ومنيػا:
وتعمؿ عمؿ ( ّ

()1

نظ ػػر لممس ػػألة :مغنػ ػ المع ػػب ،ج ،1ص  / 171ىم ػػد اليوام ػػد ،ج ،2ص  / 206ش ػػرح األش ػػمون  ،ج ،1ص
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أف كػػوف اسػػميا وخعرىػػا نك ػرت ف ،وأال ػػدخؿ عم يػػا ػػار ،وأال دصػػؿ ع نيػػا وع ػ ف اسػػميا فاصػػؿ وال

خعرىا.

()1

ػردا ،أو مأ ػ ػػافاا ،أو ش ػ ػػع ياا
واس ػ ػػـ ال الناف ػ ػػة لم ػ ػػنس ل ػ ػػو ثبلث ػ ػػة أحػ ػ ػواؿ :إم ػ ػػا أف ك ػ ػػوف مد ػ ػ ا
عالمأاؼ ،و حترز عػالمدرد المأػاؼ والشػع و عالمأػاؼ ،أي :ػدخؿ ف ػو المثنػى وال مػوع مػف مػد

تكس ر و مد مذكر سالـ و مد مؤنث سالـ.

ػردا نكػ ػرةا ،فق ػػد اختم ػػؼ حول ػػو العمم ػػا ى ػػؿ ى ػػو معنػ ػ أـ
أم ػػا اس ػػميا فػ ػ ح ػػاؿ أف ك ػػوف مد ػ ا
()2
منصوب ،وانقسموا إلى مذىع ف:
 م ػذىب العصػػر ف :االسػػـ المدػػرد النك ػرة المند ػ عػ ػ (ال) معن ػ عمػػى الدػػت  ،واختمػػؼ عممػػا
العص ػرة ف مػػا ع ػػنيـ حػػوؿ عمػػة عنائػػو ،فق ػػؿ :عن ػ لتأػػمف معنػػى ِ
(مػ ْػف) ،وذلػػؾ ك واعػػؾ :ال
ُ
ِ
فعنػ  ،وىػػذا اختػػاره اعػػف
ر ػػؿ ،عمػػى َمػ ْف سػػأؿ :ىػػؿ مػػف ر ػػؿ؟ ،فتأػػمف االسػػـ معنػػى (مػ ْف) ُ
عصػػدور ،وق ػػؿ :عأن ػػو ُرِّكع ػػت (ال) م ػػد االس ػػـ ترك ػػب خمس ػػة عش ػػر ،أي :رك ػػب االس ػػـ م ػػد
فعن ػ عمػػى حركػػة ألف ليػػا حالػػة تمكػػف قعػػؿ العنػػا وعن ػػت عمػػى الدػػت ألنػػو أخػػؼ
الحػػرؼُ ،
الحركات ،وىذا قوؿ س عو و وال ميور ،واختاره الداكي .

 مذىب الكوف ف :ذىعوا إلى أف الحركة ى حركة إعراب ول ست حركػة عنػا  ،فاالسػـ المدػرد

النكرة المند عػ (ال) عندىـ معػرب منصػوب ،وتعػددت الح ػج التػ احت ػوا عيػا ،فمػنيـ َم ْػف
اكتدػػى عػ ػ (ال) مػػف العامػػؿ ،فحػػذؼ التنػػو ف عنػػا عمػػى اإلأػػافة ،ومػػنيـ َمػ ْػف قػػاؿ :إف (ال)
عمعنػػى (ة ػػر) فممػػا ػػا ت عمعنػػى ل ػ س نصػػعوا عيػػا ل خر وىػػا مػػف معنػػى ة ػػر إلػػى معنػػى

إف)
إف) ح ث (ال) لمند و( ّ
ل س ،ومنيـ مف قاؿ :إف االسـ منصوب عػ (ال) ألنيا نق أة ( ّ
إف) ف ػ العمػػؿ
لئلثع ػات وىػػـ حممػػوف الش ػ عمػػى أػػده ،إال أف (ال) كانػػت فراع ػا عمػػى ( ّ
لذلؾ نصعت عبل تنو ف ل نحط الدرع عف در ة األصؿ.

ػص التنػػو ف
ردوا عم ػ يـ عػػأف أدلػػتيـ كانػػت أػػع دة وفاسػػدة ،خاصػػة مػػا خػ ت
لكػػف العصػػر ف ّ
فاالسػػـ كمػػا ػػزعـ ميػػور الكوفػػة عأنػػو معػػرب منصػػوب ،وعنػػا عم ػػو ػػب أف دخمػػو التنػػو ف ،فممػػا
منعوه مف التنو ف د ّؿ عمى أنو ل س عمعرب منصوب.

()1
()2
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واقتأػػى التنو ػػو إلػػى سػػعب وقػػوع االخػػتبلؼ ع ػػنيـ ،وىػػو مػػا أشػػار إل ػػو اعػػف مالػػؾ والرأ ػ

استنادا عمى قوؿ سػ عو و فػ
اإلستراعاذي( ،)1فكاف زعـ ميور الكوف ف عأف االسـ معرب منصوب
ا
العػػاب األوؿ مػػف أع ػواب (ال)" :وال تعم ػؿ ف مػػا ععػػدىا فتنصػػعو عغ ػػر تنػػو ف"( ،)2وةدم ػوا عػػف قولػػو ف ػ

ؾ (لػػؾ) فإنمػػا ُ ػذىب منػػو التنػػو ف كمػػا أُذىػػب مػػف
العػػاب الثػػان " :واعمػػـ أف المند ػ الواحػػد إذا لػػـ ػ ُ
()3
خمسة عشر ،ال كما أُذىب مف المأاؼ".
كما ُبلحظ أف الحر ري مف مقتأى كبلمو وافؽ رأي ميور الكوف ف عمى أػعدو ،ولعمػو

أةدػؿ قػوؿ سػ عو و اآلخػر كمػا أةدمػػو الكػوف ف ،أمػا الدػػاكي فاختػار مػذىب العصػػر ف فػ أف االسػػـ
المدرد النكرة المند عػ (ال) معن عمى مػا ُنصػب عػو ،وتم ػؿ العاحثػة إلػى مػا اختػاره الدػاكي فحػذؼ

التنػو ف لمعنػا ولػ س لمتخد ػػؼ كمػا قػوؿ ميػور الكػػوف ف ألنػو ة ػر معيػود ،ومػػا ؤ ػد ذلػؾ قػػوؿ د.
ععػػاس حسػػف" :والمغػػة فػ مصػػطمحاتيا المشػػيورة ال تعػػرؼ اسػػما معرعػػا عغ ػػر تنػػو ف إال الممنػػوع مػػف

الصػرؼ أو المأػػاؼ أو المعنػ أو ععػػض صػػور النػػدا  ،فاألخػػذ عػػذلؾ الػرأي ُو ِ ػد فػ اصػػطبلحات
قسما د ادا ال تعرفو مف األسما المعرعة الممنوعة مف التنو ف"(.)4
المغة ا
مف باب "إف وأخواتيا"
المسألة األولى :قوؿ الناظـ:
ػػػػػاع ِر ِ
ػػػػػب أ ِ
ؼ
ُجيػ َا
فَػ ِ
ػػػػػز فَػ ْ
صػ ُ
ػػػػػالرفْعُ َوال ِن ْ
()5
ػػػػؤثَُر
َوفػػػػػي َكػػػػػأ ِ
اسػػػػػتَ ِم ْع مػػػػػا ُيػ ْ
َف فَ ْ

َحػػػػػر ِ
َوِا ْف تَػ ِ
ؼ
ػػػػزْد مػػػػػا َب ْعػ َ
ػػػػد َىػػػػػاي األ ْ ُ
ػػػػر
ػػػػب ِفػػػػػي لَ ْيػ َ
صػ ُ
َوال ِن ْ
ػػػػت َو َعػػػػػ ِؿ أَ ْظ َيػ ُ

أي عنػدما تتصػؿ (مػا) الحرف ػػة ال ازئػدة عػإف وأخواتيػا ،ف ػوز ف يػا إمػا اإلعمػاؿ أو اإلىمػػاؿ،

ػؼ األح ػػرؼ
أي مك ػػف أف نعق ي ػػا عم ػػى عممي ػػا فػ ػ نص ػػب االس ػػـ ورف ػػد الخع ػػر ،أو ن عمي ػػا كاف ػػة تك ػ ّ
ػر ىػػو اإلعمػػاؿ ف ػ (ل ػػت ،لعػػؿ ،ك ػأف)،
الناسػػخة عػػف العمػػؿ ف رفػػد االسػػـ عمػػى االعتػػدا  ،لكػػف الػ ا
واإلىماؿ ف (إف ،أف ،لكف).

()1
()2
()3
()4

نظر شرح التسي ؿ ،ج ،2ص  / 58شرح الرأ لمكاف ة ،ج ،1ص.815
الكتاب ،ج ،2ص .274
المصدر الساعؽ ،ج ،2ص .283
النحػػو الػواف مػػد رعطػػو عاألسػػال ب الرف عػػة والح ػػاة المغو ػػة المت ػػددة :ععػػاس حسػػف ،دار المعػػارؼ ،مصػػر ،ط،3

د.ت ،ج ،1ص .694

()5
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وعمؿ ذلؾ ف شرحو عأف معنى االعتدا ف الثبلثة األخػر ال تغ ػر ،أمػا فػ الثبلثػة األولػى

ف تغ ر معنى االعتدا ف يا ،ح ث تحوؿ المعنى إلى التشع و ف كأف ،والى معنػى التر ػ فػ لعػؿ،
والى معنى التمن ف ل ت.

()1

أما الداكي ف رن أنػو إذا اتصػمت (مػا) الحرف ػة عيػذه األحػرؼ كدتيػا م عيػا عػف العمػؿ إال

حمبل عمى أخواتيا.
ل ت ،ف وز عيا اإلعماؿ -وىو األر -
استصحاعا لؤلصؿ ،واإلىماؿ ا
ا

()2

ذىب النحاة ف ىذه المسألة مذاىب عدة ،ومنيا:
 مػػذىب س ػ عو و وال ميػػور( :ل ػػت) وحػػدىا مػػف ع ػ ف األحػػرؼ الناسػػخة،

ػػوز ف يػػا اإلعمػػاؿ

ػؽ ،فػػإف
واإلىمػػاؿ ح نمػػا تتصػػؿ عػ ػ (مػػا) الكافػػة ،ح ػػث حكػػى س ػ عو و" :وأمػػا ل تمػػا ز ػ اػدا منطمػ ِ
()3
اإللغا ف و حسف".
وعمػػؿ ذلػػؾ النحػػاة عػػأف (مػػا) الكافػػة ح نمػػا تػػدخؿ عمػػى األحػػرؼ الناسػػخة أ ازلػػت اختصاصػػيا
عال مػػؿ االسػػم ة وى أتيػػا لمػػدخوؿ عمػػى ال مػؿ الدعم ػػة ،عخػػبلؼ (ل ػػت) التػ تتم ػػز عقػػوة اختصاصػػيا

عال مؿ االسم ة.

()4

 مذىب اعف السراج ،ووافقو الز ا

األحرؼ الناسخة عمنزلة واحدة لذا

(ت340ىػ) ،والزمخشػري ،واعػف مالػؾ :ػتـ التعامػؿ مػد
وز ف يا اإلعمػاؿ واإلىمػاؿ ح نمػا تمحقيػا (مػا) ال ازئػدة

اس ػا عمػػى (ل ػػت) ،أي :ق ػاس ة ػػر المسػػموع عمػػى المسػػموع ،إال أف اإلعمػػاؿ ف ػ (كػػأف،
ق ا
()5
أف ،ولكف).
إف ،و ّ
ولعؿ ،ول ت) أكثر منو ف ( ّ
 مذىب الز اج ،واعف أع الرع د (688ىػ):

وز ف (ل ت ،ولعؿ ،وكأف) اإلعماؿ خاصةا،

أف ،لكػػف) .وعػػزي إلػػى األخدػػش ألف الثبلثػػة األولػػى تشػػترؾ ف ػ
إفّ ،
و تع ػ ف اإللغػػا ف ػ ( ّ
تغ ر معنى ال ممة االعتدائ ة عخبلؼ األخر فإنيف ال غ رف مد االعتدا .

()1
()2

شرح ممحة اإلعراب :ص .145
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()3()3
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()5

نظػػر ال مػػؿ ف ػ النحػػو :ععػػد الػػرحمف الز ػػا

(ت340ىػػ) ،ت :عم ػ الحمػػد ،مؤسسػػة الرسػػالة ،ع ػػروت ،ط،1

1984ـ ،ص  / 304المدصؿ :ص  / 297شرح اعف عق ؿ ،ج ،1ص.374
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 مذىب الد ار  :تو و إلى و وب اإلعماؿ ف (ل ت ،ولعؿ) ،ولـ ُ ّ وز ف يا اإللغا .

()1

وععد تعقب تمؾ اآل ار  ،ت د العاحثة أف الناظـ اختار مذىب اعػف السػراج ومػف وافقػو ،عػالرةـ
مػف أػػعدو عسػعب ػواز الػػو ي ف فػ الحػػروؼ الناسػخة كافػػة ،ة ػػر أنػو اإلعمػػاؿ أر ػ فػ (ل ػػت،
ولعػؿ ،وكػأف) ،فػ حػ ف ذىػػب الدػاكي إلػى مػػا ذىػب إل ػػو سػ عو و وال ميػور ،فػ أف (ل ػت) وحػػدىا

تختص ع ػواز الػو ي ف عخػبلؼ عق ػة األحػرؼ ،ح ػث أ ػازوا اإلعمػاؿ ف يػا م ارعػاةا لقػوة اختصاصػيا

عال مؿ االسم ة ،واإلىماؿ إلحاقاا عأخواتيا.

وتتدػػؽ العاحثػػة مػػد اخت ػػار الدػػاكي  ،فػػالمعيود أف ىػػذه األحػػرؼ قػػد أُعممػػت الختصاصػػيا
عال مؿ االسم ة ،وح نما ازلػت ىػذه العمػة فػ األحػرؼ عنػد اتصػاليا ع ػ (مػا) الكافػة عاسػتثنا (ل ػت)،

أو ب عيا اإلىماؿ ،وما ؤ د ذلؾ قوؿ الس وط " :ل ت أشعو عاألفعاؿ منيا ولذا لزمتيا نوف الوقا ة

عخػػبلؼ الع ػواق "( ،)2أي تدردىػػا عػػف عػػاق أخواتيػػا عػػأكثر مػػف خاص ػ ة وىػػو اختصاصػػيا عاألسػػما
ومشاعيتيا لؤلفعاؿ أدن ل واز الو ي ف ف يا.
مف باب "كاف وأخواتيا"
المسألة األولى:
مقَػػػػػػػػػػد ٍ
ػػػػػػػػػار
اختػ َا
ػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػا ْ
ِمات َف ْم َي ُقػ ْ
ُ
()3
َو َو ِاقفًػػػػػا ِبالبػ ِ
السػػػػػائ ُؿ
ػػػػاب أ ْ
َضػ َ
ػػػػحى ّ

ػػػػػػػف ُيػ ِ
ػػػػػػػار
ػػػػػػػؿ األَخبػ َا
َف َي ْج َعػ َ
ػػػػػػػرْد أ ْ
َو َمػ ْ
ػػػػػػاف سػ ِ
ػػػػػػم ًحا َوائػػػػػػػ ُؿ
ػػػػػػو :قَػ ْ
ِمثالُػ ُ
ػػػػػػد َكػ َ َ

ش ر الناظـ إلى مسألت ف ،أحدىما واز تقدـ خعر كاف وأخواتيا عمى اسميا ،نحو :قد كاف
ػمحا وائػ ُؿ ،واألخػػرن ػواز تقػػدـ أخعارىػػا عم يػػا وعمػػى اسػػميا ،نحػػو :واقداػا عالعػػاب أأػػحى السػػائ ُؿ،
سػ ا
أػا ،وىػذا عخػبلؼ
تشع ياا ع واز تقػدـ خعػر المعتػدأ عم ػو ،وتقػدـ المدعػوؿ عمػى الداعػؿ وعمػى فعمػو أ ا
األسما المصػدرة ع ػ (مػا) فمػـ

ف

ػز تقػدـ أخعارىػا عم يػا وعمػى اسػميا -وفػؽ شػرحو ،-وأدخػؿ (لػ س)

قوـ تقد ـ خعر ل س عم يا ،واألشير وازه".
واز تقدـ خعرىا عم يا ،ح ث قوؿ" :ومند ِ

()4

أما الداكي فاستثنى مف الحكـ المطمؽ ف النظـ ،خعر (ل س) ،و عمؿ ذلؾ" :فإنػو ال

ػوز

اس ػا عمػػى (عسػػى) ع ػػامد
تقػػدـ خعػػر ل ػ س عم يػػا فػ ػ األص ػ  ،واف كػػاف ظرفا ػا لعػػدـ الس ػػماع ،وق ا
()1
()2
()3
()4

ىمد اليوامد ،ج  ،2ص .191
ىمد اليوامد ،ج ،2ص .189
ممحة اإلعراب :ص.27

شرح ممحة اإلعراب :ص .147
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ال مود"( ،)1واستثنى خعر (ما داـ) ،ح ث ال

وز تقدمػو عمػى (مػا) عاتدػاؽ ،وال عمػى (داـ) وحػدىا،

وأخػػرج أ أػػا األفعػػاؿ الناسػػخة المند ػػة عػ ػ (مػػا) ،وى ػ  :مػػا اندػػؾ ،ومػػا فتػػئ ،ومػػا عػػرح ،ومػػازاؿ ،إذ ال
وز تقدـ خعرىا عمى (ما) الناف ة ألف ليا صدر الكػبلـ ،ع نمػا

والدعؿ المند .

()2

ػوز توسػط الخعػر عػ ف مػا الناف ػة

ِ
الشار َح ْ ف ،وىو دور حوؿ تقد ـ خعر (لػ س)
تمحظ العاحثة مما سعؽ ،وقوع خبلؼ ما ع ف
()3
عم يا ،واختمؼ النحو وف حوؿ ىذه المسألة ،فانقسموا إلى مذىع ف:
 المػػاىب األوؿ :مػػذىب أىػػؿ الكوفػػة ،والمعػػرد مػػف العصػػر ف ،والز ػػاج ،واعػػف السػراج ،وأكثػػر
المت ػػأخر ف ،وم ػػنيـ اع ػػف مال ػػؾ ،واع ػػف ىش ػػاـ ،ف ػػذىعوا إل ػػى من ػػد تق ػػد ـ خعرى ػػا عم ي ػػا ،وك ػػاف
استدالليـ عأف (ل س) فعؿ ة ر متصػرؼ ،فػبل

ػري م ػري الدعػؿ المتصػرؼ ،كمػا أ ر ػت

(كاف) م راه ألنيا متصرفة ،وى عذلؾ تشعو (عسى) ،وخعر عسػى ال تقػدـ عم يػا عاتدػاؽ،
واس ػػتدلوا أ أ ػػا عأني ػػا موةم ػػة فػ ػ ش ػػعو الح ػػرؼ خاص ػػة (م ػػا الناف ػػة) ،إذف لنقص ػػاف فعم تي ػػا
وشعييا عما الناف ة ،ال

وز تقدـ خعرىا عم يا.

 الماىب الثاني :ذىب إل و أعو عم الدارسػ  ،واعػف َع ْرَىػاف ،واعػف نػ  ،والزمخشػري ،ومػف
المتػػأخر ف اعػػف عصػػدور ،فأ ػػازوا تقػػد ـ خعػػر (ل ػ س) عم يػػا كمػػا ػػوز تقػػدـ خعػػر (كػػاف)
ِْ ِ
َ
ْصوف اا َطــ ُْف ْؿ] ( ،)4و ػو الػدل ؿ
عم يا ،والدل ؿ عمى ذلؾ قولو تعػالى[ :أٓ َي ْق َم َيلتقف ْؿ َل ْق َس َم ْ ُ
أنو قدـ معموؿ خعر (ل س) عمػى (لػ س) ،فػالظرؼ ( ػوـ ػأت يـ) تعمػؽ ع ػ (مصػروفاا)  ،ولػو
لـ ز تقد ـ خعػر (لػ س) عمػى (لػ س) ،واال لمػا ػاز تقػد ـ خعرىػا عم يػا ألف المعمػوؿ ال

تقػػدـ إال ح ػػث تقػػدـ العامػػؿ ،أي مصػػروفا مكػػف أف تتقػػدـ ،وىػػذا مػػا أ ػػاز تقػػدـ معموليػػا،

وأُ ب عم يـ عأف معموؿ الخعر ىنا ظرؼ ،والظروؼ توسد ف يا ما ال تسد ف ة ره.

()5

وقوـ المند ،لكػف األنعػاري دنػد ىػذ ف
قوـ إل و ال وازِ ،
أما س عو و اختمؼ النقؿ عنو ،فنسب ِ
نص دلؿ عمى ال واز أو المند ،وىذا ىو الصح عنده.
القول ف ،عأف ل س ف كتاب س عو و ِ
()1
()2
()3

كشؼ النقاب :ص .466
المصدر الساعؽ :ص .466
نظػػر :اإلنصػػاؼ (مسػػألة  ،)18ج ،1ص  / 162-160شػػرح اعػػف عق ػػؿ ،ج ،1ص  / 278-277شػػرح قطػػر

الندن :ص  / 128شرح األشمون  ،ج ،2ص  / 112شرح الرأ لمكاف ة ،ج ،2ص .1049

()4
()5

ىود. 8 :

نظر :حاش ة الصعاف ،ج ،1ص  / 371شرح التصر عمى التوأ  ،ج ،1ص .245
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حسب ما تع ف لمعاحثة أف الحر ري ذىب إلى ما ذىب إل و الدارس ومف تععو ،أما الداكي

ف وافػػؽ رأي الكوفػػة ،وىػػذا ىػػو الصػػح مػػف و يػػة نظرىػػا ،فمػػـ َ ػ ِرد عػػف العػػرب مػػا ثعػػت ػواز تقػػدـ
خعر (ل س) عم يا ،وما ُس ِم َد عنيـ فقط ىو واز تقدـ معموؿ (ل س) عم يػا ،إذف المنػد ىػو األولػى
واألص كما زـ عو الداكي .

المسألة الثانية:
اس ػػتثنى الحر ػػري فػ ػ مس ػػألة ػ ػواز تق ػػد ـ الخع ػػر عم ػػى (ك ػػاف وأخواتي ػػا) األفع ػػاؿ الخمس ػػة
دصؿ ف يا ،إذ قوؿ
المصدرة عػ (ما) عشكؿ عاـ ،ولـ ّ
()1
قائما ما عرح ز ِد.
وال وز :ا

وصائما أصع عمرو،
قائما كاف ز ِد،
ا
وز :ا

ومنػد الدػاكي تقػدـ خعػر األفعػاؿ األرععػة المصػدرة ع ػ (مػا) الناف ػة عم يػا ،وىػ  :مػا زاؿ ،مػػا
ػوز تقػد ـ خعرىػا عم يػا مػد (مػا) عاتدػاؽ ،وال

ػص (مػا داـ) عأنػو ال
فتئ ،ما عػرح ،مػا اندػؾ ،لكنػو خ ّ
عمى (داـ) وحدىا ،و عمؿ ذلؾ عأنيا ة ر متصرفة ،ولمند الدصؿ ع ف الموصوؿ الحرف وصمتو أي
ما عػ ف مػا وداـ ،وأأػاؼ الدػاكي عػأف الدعػؿ الناسػل إذا ندػ ع ػ (مػا) ػاز توسػط الخعػر عػ ف النػاف

عكر ،ع نما متند تقد ـ الخعر عمى (مػا) ألنيػا تقػد
قائما كاف ز ِد ،وما مق اما زاؿ ِ
والمند  ،نحو :ما ا
()2
ف صدر الكبلـ.
أمػػا النحػػاة فػػاختمدوا ف ػ مسػػألة ػواز تقػػدـ خعػػر (مػػا زاؿ ،ومػػا فتػػئ ،ومػػا عػػرح ،ومػػا اندػػؾ)

عم يا ،كالتال :

 مذىب العصر ف والد ار مف الكػوف ف :لػـ

ػزوا تقػد ـ خعػر (مػا زاؿ) عم يػا ،ومػا كػاف فػ

معناىا مف أخواتيا ،واحت وا عأف (ما) لمند  ،والند لو صدر الكبلـ.

 مذىب الكوف ف ،واعف َك ْ ساف (ت299ىػ) :أ ازوا تقػد ـ خعػر مػا زاؿ وأخواتيػا مطمقاػا ،إذ ال
اسػا عمػى أخواتيػػا ،ف ػ (مػا) الناف ػة لزمػػت ىػذه األفعػاؿ الناقصػة وصػػارت
تسػتحؽ التصػد ر ق ا
معيا عمعنى اإلثعات في ك زئيا.

()3

الشارح ف ذىعا إلى ما ذىب إل و ميور العصر ف ،أما مسألة تقد ـ الخعػر
وكما ُبلحظ أف
َ
عمػ ػػى زاؿ وأخواتيػ ػػا دوف (مػ ػػا) ،أي :توسػ ػػط الخعػ ػػر ع ػ ػ ف النػ ػػاف والمند ػ ػ  ،فاألص ػ ػ ػ ػوازه ،وعم ػ ػػو

( )1نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .147
()2
()3

نظر كشؼ النقاب :ص .466

اإلنصاؼ (مسألة  ،)17ج ،1ص  / 160-155شرح الرأ  ،ج ،2ص .1049
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األكثػػروف ،أمثػػاؿ :اعػػف مالػػؾ ،واألشػػمون ( ،)1ومنعػػو ععأػػيـ ألف الدعػػؿ مػػد (مػػا) كػ ػ (حعػػذا) فػػبل
دصؿ ع نيما( ،)2وكما تمحظ العاحثة أف الدػاكي اختػار الػرأي األوؿ ،والحر ػري لػـ تحػدث عػف ىػذه
وم َن َد تقد ـ الخعر عمى تمؾ األفعاؿ عالمطمؽ دوف التدص ؿ.
المسألةَ ،
واتد ػػؽ النح ػػاة ح ػػوؿ من ػػد تق ػػد ـ خع ػػر (م ػػا داـ) عم ي ػػا وعم ػػى (داـ) وح ػػدىا ألف (م ػػا) ف ي ػػا
مصػػدر ة ال ناف ػػة ،وذلػػؾ المصػػدر عمعنػػى ظػػرؼ الزمػػاف عتقػػد ر :مػػدة دوامػ  ،فيػ مصػػدر ة ظرف ػػة
إف تقػػدـ الخعػػر عمػػى (مػػا داـ) لػػزـ تقػػد ـ معمػػوؿ الصػػمة عمػػى الموصػػوؿ ،واف
ول سػػت ناف ػػة ألنػػو ْ
قدمتػػو عمػػى (داـ) دوف (مػػا) ،لػػزـ الدصػػؿ ع ػ ف الموصػػوؿ الحرف ػ وصػػمتو وىػػذا ال ػػوز ،وىػػذا مػػا
()3
وأحو الداكي .
مف باب " التوابع "
المسألة األولى :قوؿ الناظـ:
اب األ َُو ْؿ
ػػػػػػػػػػػرْب َف إِ ْعػػػػػػػػػػػر َ
تََوا ِبػػػػػػػػػػػعٌ ُي ْع َ
()4
ػػػػػػػو
َم ْوصػػػػػػػػوفَيا ُم َن ِكػ ًا
ػػػػػػػر أ َْو َم ْع ِرفَػ ْ

ػػػػػد ْؿ
الع ْطػ ُ
البػ َ
ػػػػػؼ َوالتِْوكيػ ُ
ػػػػػد أ ً
َيضػػػػػػا َو َ
َو َ
ػػاىى الصػػػفَ ْو
ص ُ
ػػػؼ إِ َاا ضػ َ
الو ْ
َو َىكػػػاا َ

قس ػـ التواعػػد إلػػى خمسػػة أن ػواع ،وى ػ  :التأك ػػد ،والعػػدؿ ،والوصػػؼ ،وعطػػؼ
وف ػ شػػرحو ُ ّ
()5
الع اف ،والعطؼ عحرؼ.

ص ػ َؿ ف ػ
ومػ ْػف فَ ّ
أمػػا الدػػاكي ف قػػوؿ :التػػاعد "وىػػو أرععػػة :عطػػؼ ،وتوك ػػد ،ونعػػت ،وعػػدؿَ ،
()6
العطؼ عؿ التواعد خمسة ،ومف فصؿ ف التوك د أ أا عميا ستة".
وتتععػػت العاحثػػة تقس ػ ـ النحػػاة لمتواعػػد ،ف قسػػميا الز ػػا كالتػػال " :أرععػػة أش ػ ا  :النعػػت،
والعطؼ ،والتوك د ،والعدؿ"( ،)7فأدرج تحت العطؼ عطد النسؽ والع اف.
وىنػػاؾ مػػف عميػػا خمسػػة أأػػرب ،وى ػ  :النعػػت ،والتوك ػػد ،وعطػػؼ ع ػػاف ،وعػػدؿ ،وعطػػؼ
نسػػؽ ،أمثػػاؿ :الدارس ػ  ،والزمخشػػري ،واعػػف مالػػؾ ،والرأ ػ  ،واعػػف عق ػػؿ (ت769ى ػػ) ،واعػػف ىشػػاـ،
()8
وة رىـ.

()1

شرح اعف عق ؿ ،ج ،1ص  / 277شرح األشمون  ،ج ،2ص .114

()2

ىمد اليوامد ،ج  ،1ص .373

()4

ممحة اإلعراب :ص.34

()3التصر عمى التوأ  ،ج ،1ص  / 244شرح قطر الندن :ص  / 128حاش ة الصعاف ،ج ،1ص .368
()5
()6
()7
()8

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .183
كشؼ النقاب :ص .507
ال مؿ ف النحو لمز ا

 :ص .13

نظر :اإل أاح العأدي :أعو عم الدارس (ت 377ىػػ) ،ت :حسػف فرىػود ،امعػة الر ػاض ،السػعود ة ،ط،1

1969ـ ،ص  / 273المدصػ ػػؿ :ص  / 114شػ ػػرح التسػ ػػي ؿ ،ج ،3ص  / 286شػ ػػرح الرأ ػ ػ  ،ج ،1ص/ 961
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أي أنيـ قسموا العطؼ إلى نوع و :عطؼ الع اف ،وعطؼ النسؽ ،وعطؼ الع اف ىو ما

ُعطػػؼ عمػػى مػػا قعمػػو عػػبل واسػػطة ،أم ػا عطػػؼ النسػػؽ فيػػو مػػا ُعطػؼ عمػػى مػػا قعمػػو عواسػػطة أحػػرؼ

العطؼ.

()1

عاعا والتأك د المعنوي كذلؾ.
وىناؾ آخروف عموىا ستة ،ف عموا التأك د المدظ ا
وتمحػػظ العاحثػػة أف الحر ػػري ف ػ نظمػػو لػػـ شػػر إلػػى عطػػؼ الع ػػاف ،لكنػػو ف ػ الشػػرح تناولػػو

عشكؿ مستقؿ ولذلؾ عؿ التواعد خمسة أنواع و كأنو وافؽ الدارس ومف تععو ،أما الداكي فأشػار

إل ػػى أني ػػا أرعع ػػة أنػ ػواع ونع ػػو إل ػػى التقسػ ػ مات المختمد ػػة عن ػػد النح ػػاة ل ػػذا الخ ػػبلؼ ع نيم ػػا ػػن ـ ع ػػف
االخػػتبلؼ ف ػ التصػػن ؼ والتعو ػػب ل ػ س إال ،ومػػف ال ػػد ر عالػػذكر أف الحر ػػري لػػـ ػػذكر ف ػ شػػرحو

التوك د المدظ عؿ اقتصر عمى التوك د المعنوي.

()2

مف باب "ما ل ينصرؼ"
المسألة األولى:

قوؿ الحر ري :إف العمة ف منػد األسػما مػف الصػرؼ ،ىػ أنيػا تشػاعو الدعػؿ فُسػمب منيػا
ال ػ ػػر والتنػ ػػو ف المػ ػػذ ف ال ػ ػػدخبلف الدعػ ػػؿ ،واف أُأ ػ ػ ؼ مػ ػػا ال نصػ ػػرؼ ،أو ُع ػ ػ ّرؼ عػ ػػاأللؼ والػ ػػبلـ
انصرؼ ،والعمة ف و خروج االسـ عاإلأافة والتعر ؼ عف شعو الدعؿ.

()3

أمػػا الدػػاكي ف قػػوؿ :إف األسػػما الممنوعػػة مػػف الصػػرؼ عنػػدما ػػدخميا أؿ أو عػػدليا س ػوا

أػ ػا ،نح ػػو :م ػػررت
كان ػػت معرف ػػة أـ موص ػػولة أـ ازئ ػػدة ،و ػػب ّرى ػػا عالكسػ ػرة ،وك ػػذا ْ
إف أُأػ ػ دت أ ا
ِ
عاألفأؿ ،وسخ عأط ِب الأ افة.
و ش ر إلى الخػبلؼ عنػدما تُ ػر ىػذه األسػما عالكسػرة ،ىػؿ تصػع منصػرفة أـ تظػؿ عاق ػة
عمى مند صرفيا؟ ،فمنيـ مف ذىب إلػى أنيػا تنصػرؼ ألنػو دخػؿ عم يػا خاصػة مػف خػواص االسػـ

وى أؿ واإلأافة وىذا قمؿ شعييا عالدعؿ ،وىذا القوؿ أع ؼ.

وىنػػاؾ مػػف ذىػػب إلػػى ال ػرأي الثػػان عأنيػػا تعقػػى عمػػى منػػد الصػػرؼ ،وىػػو قػػوؿ األكثػػر ف

صػ ِرؼ،
وعم و كث ر مف المتأخر ف ،ف قولوف :إذا زالت مف األسما إحػدن العمتػ ف عاإلأػافة أو عػأؿ ُ
أما إذا كاف زواؿ التنو ف أل ؿ البلـ أو اإلأافة ال أل ؿ العمت ف ،فإنو مند مف الصرؼ.

()4

=شرح اعف عق ؿ ،ج ،3ص  / 191شذور الػذىب العػف ىشػاـ :ص  / 221شػرح قطػر النػدن :ص  / 266أوأػ
المسالؾ ،ج ،3ص .256

()1
()2
()3
()4

نظر شذور الذىب العف ىشاـ :ص .221
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وىناؾ ثمة آ ار حوؿ ىذه المسألة والت أشار الداكي إل يا ،وى :
ألمف دخوؿ التنو ف ف و.
 الرأي األوؿ :تعقى عمى مند صرفيا وت ر عالكسرة ْ
 الػرأي الثػػان  :إنيػػا تصػػع مصػػروفة ألنػػو دخميػػا خاصػػة مػػف خػواص االسػػـ ،وعم ػػو المعػػرد،
والس راف  ،واعف السراج ،والز اج ،والز ا

 ،واختاره الس وط .

 الػ ػرأي الثال ػػث :دص ػػؿ عػ ػ ف م ػػا ازل ػػت من ػػو إح ػػدن العمتػ ػ ف ك ػػالعمـ فإن ػػو ت ػػزوؿ من ػػو العمم ػػة
عاإلأػػافة ودخػػوؿ الػػبلـ فمػػذلؾ ُصػػرؼ ،وع ػ ف مػػا ال تػػزوؿ عنػػو إحػػدن العمت ػ ف كالوصػػؼ
ونحوه ،فبل ُصرؼ ،وىذا عم و كث ر مف المتأخر ف.

()1

وعم ػػو تػػرن العاحثػػة أف الحر ػػري اختػػار رأي المعػػرد ومػػف تاععػػو ،أمػػا الدػػاكي فاختػػار مػػذىب

المتأخر ف ،عأنيـ درقوف ع ف األسما الممنوعة مف الصرؼ استنادا إلى العمت ف المت ف تمنعاف االسـ
مف الصرؼ ،وترن العاحثة أف ىذه المسألة طغى عم يا ال انب الدمسد وف يا تكمؼ واأ  ،وتؤ د
ما قالو أعو ح اف عأف ىذا الخبلؼ ال طائؿ مف ورائو.

()2

مف باب "إعراب الفعؿ"
المسألة األولى:
قوؿ الحر ري فػ عامػؿ رفػد الدعػؿ المأػارع" :اعمػـ أف الدعػؿ المأػارع رتدػد لتعر ػو مػف

عوامؿ النصب وال زـ ،وحمولو محؿ االسـ".

()3

و شػ ر الدػػاكي لمعامػػؿ عقولػػو" :وانمػػا الخػػبلؼ فػ رافعػػو ،واألصػ أنػػو الت ػػرد مػػف الناصػػب

وال ازـ ال مأارعتو لبلسـ ،وال لحمولو محمو ،وال حروؼ المأارعة".
إذف الداكي

()4

خالؼ الحر ري ف الشؽ الثان مف العمة الت ذكرىػا ،وىػ أنػو رتدػد لحمولػو

محؿ االسـ ،ولكنيـ اتدقوا عأنو رتدد لتعر و مف عوامؿ النصب وال زـ.

وسػمِ َـ
وأ مد النحاة عمى أف الدعؿ المأارع كػوف مر ا
فوعػا ،إذا ت ػرد مػف الناصػب وال ػازـَ ،
()5
مف نون التوك د واإلناث ،ة ر أنيـ اختمدوا ف تحق ؽ الرافد لو.
()1
()2
()3
()4
()5

نظر لممسألة :ىمد اليوامد ،ج ،1ص .86-85
نظر المصدر الساعؽ ،ج ،1ص .85
شرح ممحة اإلعراب :ص .227
كشؼ النقاب :ص .557
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ومػ ػػف ىنػ ػػا تقػ ػػؼ العاحثػ ػػة عمػ ػػى المػ ػػذاىب المختمدػ ػػة ف ػ ػ عامػ ػػؿ رفػ ػػد الدعػ ػػؿ المأػ ػػارع عنػ ػػد

النحو ف:

()1

أ ًول :اختمؼ الكوفيوف فيما بينيـ:
 الدػ ار وأصػػحاعو ،واألخدػػش مػػف العصػػر ف ،قولػػوف عأنػػو رتدػػد لتعر ػػو مػػف العوامػػؿ الناصػػعة

وال ازمػػة ،وح ػػتيـ كانػػت عػػأف دخػػوؿ ىػػذه العوامػػؿ عمػػى الدعػػؿ تُػػدخؿ النصػػب أو ال ػػزـ،
ورّد
وعسقوطيا عنو دخمو الرفػد ،وىػو رأي األكثر ػة مػف النحػاة واختػاره اعػف مالػؾ واألزىػريُ ،

ػععا لو ػود ة ػره ،وأُ ػب عمػ يـ أف الت ػرد
عم يـ عأف الت رد أمػر عػدم  ،والعػدـ ال كػوف س ا
أمر و ودي ،وىو كونو خال ا مف ناصب أو ازـ ،ال عدـ الناصب أو ال ازـ.
ورّد عم ػو عػأف ػز
 ذىب الكسػائ إلػى أنػو رتدػد عال ازئػد فػ أولػو ،أي :حػروؼ المأػارعةُ ،
الش ال عمؿ ف و.
 ثعمب والز اج مف العصر ف قاال لمأارعتو لبلسـ ،وأُ ب عم يما عأف المأػارعة اقتأػت
إعراعو مف ح ث ال ممة ثـ حتاج كؿ نػوع مػف أنػواع اإلعػراب إلػى عامػؿ قتأػ و ،وعقػوليـ

مدتقر إلى عمة رفد الدعؿ المأارع.
اا
ىذا كوف

ثانيا :ماىب البصرييف والاي حكاه سيبويو فػي كتابػو" :ومػف زعػـ أف األفعػاؿ ترتدػد عاالعتػدا فإنػو
ً
نعغ لو أف نصعيا إذا كانت ف موأد نتصب عو االسـ ،و رىا إذا كانت ف موأد ر ف ػو

االسػػـ ،ولكني ػا ترتدػػد عك نونتيػػا ف ػ موأػػد االسػػـ"( ،)2إذ ػػنص عمػػى أنػػو رتدػػد لق امػػو مقػػاـ االسػػـ،

وُرتد عم يـ عأف االسـ ال قد ععد حروؼ التحأ ض وحرؼ التند س ،والت ى مف عبلمات الدعؿ
المأارع ،لكف أُ ب عم يـ أف الرفد استقر قعؿ دخوؿ حرف التحأ ض والتند س.
إذف كمػػا ُبلحػػظ أف الحر ػػري ف ػ شػػرحو

مػػد مػػا ع ػ ف مػػذىع العص ػرة والكوفػػة ،ح ػػث لػػـ

ر أحدىما عمى اآلخر إنما ذكر المذىع ف دوف اإلشارة إلى الخبلؼ النحػوي ،إال أف الدػاكي أَّػ َد
مذىب الد ار واألكثر ة ،أي :وافؽ المذىب الكوف  ،كما أنػو صػرح عأنػو ىػو الصػواب ،وتؤ ػد العاحثػة
م ػػا قال ػػو الد ػػاكي  ،ألف ع ػػامميـ معن ػػوي وى ػػو األق ػػون ،أم ػػا م ػػا قال ػػو مي ػػور العص ػػر ف ع ػػأف الدع ػػؿ
المأارع حؿ محؿ االسـ فكانت ح تيـ أع دة ،فتشع و الدعػؿ المأػارع عاالسػـ نقػص ععػدـ قعولػو

()1

نظػػر :اإلنصػػاؼ (مسػػألة  ،)74ج ،2ص  / 554-550قطػػر النػػدن :ص  / 68حاش ػ ة الصػػعاف ،ج  ،3ص
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دخوؿ حرف التحأ ض والتند س عم و ،وىما مف أظير عبلمات الدعؿ المأارع ،إذف لسنا عحا ة

إلى تشع يو عاالسـ.

المسألة الثانية:

أف ،ول ػػف ،وكػ ػ  ،واذف ،وال ػػبلـ المكس ػػورة التػ ػ
قػ ػاؿ الحر ػػري" :فأم ػػا عوام ػػؿ النص ػػب فيػ ػ ْ :
عمعن ػ ػػى (كػ ػ ػ ) ،والـ ال ح ػ ػػد المكس ػ ػػورة ،وحت ػ ػػى ،وأو ،والد ػ ػػا  ،والػ ػ ػواو ،إذا ػ ػػا و ااعػ ػ ػا فػ ػ ػ ة ػ ػػر

اإل اب".

()1

ػائبل :إف المػػذىب الػػذي اتععػػو النػػاظـ أػػع ؼ ،وىػػو عمػػو كػػؿ حػػروؼ
و خالدػػو الدػػاكي قػ ا

النصب ناصعة عندسػيا واألصػ أنيػا أرععػة ،وىػ  :أف ،ولػف ،واذف ،وكػ  ،ومػا عػداىا فالدعػؿ ععػده
منصوب عأف المأمرة.

()2

وت ػػد العاحث ػػة أف النح ػػاة اتدقػ ػوا ح ػػوؿ نص ػػب الدع ػػؿ المأ ػػارع معاشػ ػرة ع ػ ػ (أف ،ول ػػف ،وكػ ػ ،

واذف) ،أي :تنصػػب عأندسػػيا( ،)3ومػػا تعقػػى مػػف ىػػذه العوامػػؿ ،سػػتة أحػػرؼ ،وىػ ( :الـ التعم ػػؿ ،والـ
ال حػػود ،وحتػػى ،وأو التػ عمعنػػى إلػػى أف أو إال أف ،وفػػا السػػعع ة ،وواو المع ػػة) ،والتػ دار حوليػػا
خػػبلؼ مػػا عػ ف العصػػر ف والكػػوف ف ،ىػػؿ ىػ تنصػػب عأندسػػيا كمػػا األحػػرؼ األرععػػة أـ تنصػػب عػػأف

المأػػمرة؟ ،لػػذا تسػػمط الأػػو ىنػػا عمػػى تمػػؾ الخبلفػػات ،وتعػػدأ عحػػروؼ العطػػؼ ،وىػ ( :أو ،والػواو،
والدا ) ،أما (الواو( ،)4والدا ( ))5المتاف ف

واب ند محض أو طمب ،فالخبلؼ ف يما كالتال :

 مػػاىب الكػػوفييف :الدعػػؿ المأػػارع ععػػدىما منصػػوب عمػػى الخػػبلؼ ،نحػػو :ال تأكػػؿ السػػمؾ
وتشرب الحم ب ،فبل حسف تكر ر عامػؿ ال ػزـ ،والمػراد النيػ عػف ال مػد عػ ف أكػؿ السػمؾ
وشرب المعف لذا نصػعت الػواو الدعػؿ المأػارع عندسػيا ،ونحػو :ال تنقطػد عنػا فن دػوؾ ،فمػـ
كف ال واب نياا ،أي خالؼ ما قعمو ،لذا ننصب الدعؿ المأارع عالدا أ أا.

 مػػاىب البصػػرييف :الدعػػؿ المأػػارع ععػػدىما منصػػوب عتقػػد ر (أف) وىػػو مػػذىب س ػ عو و(،)6
وذىػػب أعػػو عمػػر ال رمػ مػػف العصػػر ف إلػػى أف الػواو ى ػ الناصػػعة عندسػػيا ألنيػػا خر ػػت
عف عاب العطؼ.
()1
()2
()3
()4
()5
()6

شرح ممحة اإلعراب :ص .227
كشؼ النقاب :ص ( 557عتصرؼ).
شرح المدصؿ ،ج  ،4ص .224
نظر :اإلنصاؼ (مسألة  ،)75ج ،2ص  / 555شرح المدصؿ ،ج ،4ص .232
نظر :اإلنصاؼ (مسألة  ،)76ج ،2ص  / 557شرح المدصؿ ،ج ،4ص.238
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وح ة ميػور العصػر ف ،ىػ  :الدعػؿ المأػارع ععػدىما منصػوب ع ػ (أف) ألف األصػؿ فػ

الواو أف تكوف حرؼ عطػؼ ،وحػروؼ العطػؼ ال تعمػؿ ألنيػا ة ػر مختصػة وتػدخؿ عمػى األسػما
ولمػػا قصػػدوا أف كػػوف الثػػان ف ػ ة ػػر حكػػـ األوؿ ،فمػػف المسػػتح ؿ عطػػؼ الدعػػؿ عمػػى
واألفعػػاؿّ ،
االسػػـ (السػػمؾ) ،فو ػػب تقػػد ر (أف) مػػد الدعػػؿ ألنيمػػا عمنزلػػة االسػػـ ،وى ػ ف ػ األصػػؿ مػػف عوامػػؿ

نصب الدعؿ.

أما (أو) الت عمعنى( :إلى أف ،أو إال أف)( ،)1فاختمؼ حوليا نحاة الكوفة ،كالتال :
 ذىب الكسائ وال رم مف نحاة العصرة ،إلى أف (أو) ناصعة عندسيا.
 ذىب الد ار ومػف وافقػو مػف الكػوف ف ،إلػى أف الدعػؿ انتصػب عالمخالدػة ،أي :مخالدػة الثػان
لؤلوؿ ،فمـ كف شر اكا لو ف المعنى وال معطوفا عم و.

أما العصر ف فقالوا :إف النصب كوف عأف مأمرة ععدىا ألف (أو) حرؼ عطؼ فبل عمػؿ
ػثبل:
ػدر مق ػ اا
لي ػػا ،ولكني ػػا عطد ػػت مص ػ اا
أف) عع ػػدىا ،م ػ ا
ػدر عم ػػى مص ػػدر مت ػػوىـ وم ػػف ث ػػـ ل ػػزـ إأ ػػمار ( ْ
أللزمنػػؾ أو تقأػ ن حقػ  ،والتقػػد ر :ل كػػونف لػػزوـ منػ أو قأػػا منػػؾ ،فالمصػػدر المقػػدر (قأػػا )
ّ
أف المأمرة ،والدعؿ المنصوب) ،وىذا ىو الصح .
مكوف مف ( ْ
()3
والقوؿ ف ناصب المأارع ععد الـ التعم ؿ ،كما م :

()2

أف) ،نحػػو :ئتػػؾ
 ذىػػب الكوف ػػوف إلػػى أف (الـ ك ػ ) ى ػ الناصػػعة لمدعػػؿ مػػف ة ػػر تقػػد ر ( ْ
لتكرمنػ  ،وح ػػتيـ فػ ذلػػؾ أنيػػا تشػػتمؿ عمػػى معنػى كػ  ،لػػذا قامػػت مقػػاـ (كػ ) فػ نصػػب
إف) المخدد ػػة
الدع ػػؿ ،وم ػػنيـ م ػػف ق ػػاؿ :إني ػػا نص ػػعت ألني ػػا تد ػػد معن ػػى الش ػػرط فأش ػػعيت ( ْ
إف) لم زـ ،و(البلـ) نصعوا عيا.
الشرط ة ،ولمتدر ؽ ع نيما عموا ( ْ
أف) مقػدرة ععػدىا ،واسػتدلوا عػأف
أما العصر وف فذىعوا إلى أف الناصػب لمدعػؿ المأػارع ىػو ( ْ

الػػبلـ مػػف عوامػػؿ األسػػما  ،وعوامػػؿ األسػػما ال

ػػوز أف تكػػوف عوامػػؿ األفعػػاؿ ،فو ػػب أف كػػوف

منصوعا عتقد ر (أف).
الدعؿ
ا
أما الـ ال حود المسعوقة عكوف ماض لدظا أو معنػى مندػ عمػا أو لػـ ،فػالخبلؼ حوليػا كمػا
م :
()1
()2
()3
()4

()4

شرح المدصؿ ،ج  ،4ص.234-233
نظر لممسألة :ىمد اليوامد ،ج ،4ص  / 117- 116حاش ة الصعاف ،ج ،3ص .434- 433
نظر :اإلنصاؼ (مسألة  ،)79ج ،2ص .575

ار د :اإلنصاؼ (مسألة  ،)79ج ،2ص  /593ىمد اليوامد ،ج ،4ص .108
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أف) عع ػػدىا
 ذىػػب الكوف ػػوف إل ػػى أف الـ ال ح ػػود ىػ ػ الناص ػػعة عندس ػػيا كم ػػا ػػوز إظي ػػار ( ْ
لمتوك د ،نحو :ما كاف ز د ألف دخؿ دارؾ ،أما ثعمب مف الكوف ف فذىب إلى أف البلـ ى
أف).
الناصعة لق اميا مقاـ ( ْ
وع ػا ،أي :ال
 ات ػػو العصػػر وف إلػػى أف الناصػػب لمدعػػؿ ْ
(أف) مقػػدرة ععػػدىا و ا
كما سموىا عػ (الـ التأك د) ،لصحة الكبلـ عدونيا.

ػػوز إظيارىػػا،

و تعقى مف ىذه األحرؼ (حتى) ،ح ث اختمؼ الكوف وف كما م :
 ذىب الد ار إلى أنيا ناصعة عندسيا ،ول ست ال ػارة وأف ال ػر ععػدىا إنمػا ىػو لن اعتيػا منػاب
(إلى).
قوؿ الكسائ عأنيا ناصعة عندسيا ،واالسـ ععدىا خدض عػ (إلى) مأمرة أو مظيرة.



أ ػا تشػػع ياا عػ ػ
 وذىػػب ععػػض الكػػوف ف إلػػى أنيػػا ناصػػعة عندسػػيا كػ ػ (أف) ،أو ػػارة عندسػػيا أ ا
(إلى).
وعػا،
أمػػا العصػػر وف فػػذىعوا إلػػى أنيػػا (حتػػى) ال ػػارة ،والدعػػؿ ععػػدىا منصػػوب عػػأف مأػػمرة و ا

والمصدر المكوف مف أف المأمرة والدعؿ المنصوب فػ محػؿ ػر ع ػ (حتػى) ،وألف عوامػؿ األسػما
(أف) لتنصب الدعؿ.
ال تكوف عوامؿ األفعاؿ ،و ب أف نقدر ْ

()1

(أف) إلأػػماره دوف عوامػػؿ النصػػب
وىنػػا ػػب اإلشػػارة إلػػى عمػػة اخت ػػار العصػػر ف لمعامػػؿ ْ
األخػػرن ،إذ و ػػب تقػػد ره ألنػػو كػػوف مػػد الدعػػؿ عمنزلػػة المصػػدر ،عػػبلوة عمػػى ذلػػؾ ألنيػػا أـ العػػاب،
فكاف تقد رىا أولى مف ة رىا.

()2

عع ػػدما استعرأ ػػت العاحث ػػة اآل ار النحو ػػة المختمد ػػة ف م ػػا س ػػعؽ ،تمح ػػظ أف الحر ػػري واف ػػؽ

مذىب الكوف ف ف

عؿ نواصب الدعؿ المأارع عشػرة نواصػب ،أي م ػد أدوات النصػب تنصػب

عندسػػيا ،و قاعمػػو الدػػاكي مخالدػػا إ ػػاه عاتعػػاع مػػذىب ميػػور العصػػر ف ،فػ أف عػػؿ نواصػػب الدعػػؿ
وعػ ػا أو
المأ ػػارع أرعع ػػة ،وىػ ػ ( :أف ،ول ػػف ،وكػ ػ  ،واذف) ،وم ػػا ع ػػداىا تنص ػػب ع ػػأف مق ػػدرة إم ػػا و ا
ػر إلحػػدن ح يػػـ األقػػرب لممنطػػؽ ،والت ػ
از( ،)3وتػػذىب العاحثػػة إلػػى مػػا ذىػػب إل ػػو الدػػاكي نظػ اا
ػو اا
()1

نظ ػ ػػر :اإلنص ػ ػػاؼ (مس ػ ػػألة  ،)83ج ،2ص  / 597ش ػ ػػرح المدصػػ ػػؿ ،ج ،4ص  / 230ىمػػ ػػد اليوام ػ ػػد ،ج،4

ص.111

()2
()3

اإلنصاؼ (مسألة ،)79ج ،2ص ( 576عتصرؼ).
نظر التصر عمى التوأ  ،ج  ،2ص .357
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تتمثؿ ف أف عوامؿ األسما ال مكف أف تكوف عوامؿ األفعاؿ ألف حروؼ العطؼ وحػروؼ ال ػر

الت ػ ُسػػمط الأػػو عم يػػا ف مػػا أعػػبله ى ػ عوامػػؿ لؤلسػػما فػػبل مكػػف أف تعمػػؿ عندسػػيا ف ػ الدعػػؿ
(أف) مأمرة.
المأارع ،لذا لزـ تقد ر ْ
مف باب "األمثمة الخمسة"
المسألة األولى:
ولمػا إذا كانػت عمعنػى
ذىب الحر ري إلى أف عدد حروؼ ال زـ خمسة أصم ة ،وى  :لـّ ،
()1
لـ ،والـ األمر ،وال ف الني  ،وا ْف ف الم ازاة.
ػزـ فع اػبل واح اػدا ،وقسػـ

فقسـ عػاب ػوازـ المأػارع إلػى قسػم ف ،وىمػا :قسػـ
أما الداكي
ّ
لم ػا ،الـ األمػػر ،ال
ػػزـ فعم ػ ف ،وعيػػذا كػػوف عنػػده عػػدد حػػروؼ ال ػػزـ األصػػم ة أرععػػة ،وى ػ  :لػػـّ ،
()2
احدا.
الناى ة ،أي :الحروؼ الت ت زـ ا
فعبل و ا
وعتتعػػد العاحثػػة لتقسػ مات النحػػاة ،فسػ عو و قػػوؿ ف ػ عػػاب "مػػا عمػػؿ فػ األفعػػاؿ ف زميػػا"،

ولما ،والبلـ الت ف األمر ،وال ف الني  ،فإنيما عمنزلة لـ.
وى  :لـّ ،

()3

ولما ،وال ف الني  ،والبلـ فػ
أما أعو عم الدارس ف قوؿ :والحروؼ الت ت زـ ،ى  :لـّ ،
()4
األمر ،وا ْف الت لم از .
ولمػ ػا ،والـ األم ػػر ،وال فػ ػ النيػ ػ ،
و ق ػػوؿ اع ػػف نػ ػ  :إف ح ػػروؼ ال ػػزـ ىػ ػ خمس ػػة :ل ػػـّ ،
()5
إف.
وحرؼ الشرط وىو ْ
وُبلحظ أف الحر ري ؤ د ما ذىػب إل ػو الدارسػ واعػف نػ  ،فػ حػ ف ػذىب الدػاكي إلػى
ما ذىب إل ػو سػ عو و ،لػذا تػرن العاحثػة أف أصػوؿ عوامػؿ ال ػزـ ىػ خمسػة كمػا قػاؿ الحر ػري ألف

إف) ى ػ حػػرؼ عاتدػػاؽ عنػػد النحػػاة( ،)6وى ػ أـ العػػاب ف ػ الشػػرط ،وعنػػا عمػػى ذلػػؾ َ عػػؿ أصػػوؿ
(ْ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .238
نظر كشؼ النقاب :ص .577 -576
نظر الكتاب ،ج  ،3ص .8
اإل أاح العأدي :ص.319
الممد ف العرع ة ،ج ،1ص .133-132

التصر عمى التوأ  ،ج ،2ص .398
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عوامؿ ال زـ خمسة أحػرؼ ،وىػذا مػا كػاف قصػده الحر ػري ،ومػا ؤ ػد ىػذا التأو ػؿ قػوؿ اعػف عػ ش:

ولمػا ،والـ
"واعمـ أف عوامؿ ال زـ عمى أرع ف :حروؼ وأسما  ،فالحروؼ خمسة ،وى ْ :
إف ،ولـّ ،
األمػػر ،وال فػ ػ الني ػ  ،في ػػذه األصػػوؿ فػ ػ عم ػػؿ ال ػػزـ ،وانم ػػا عممػػت الختصاص ػػيا عاألفع ػػاؿ دوف
األسما ".

()1

مف باب "البناء"
المسألة األولى :قوؿ الناظـ:
ِ ()2

َكػػػػػػػأَم ِ ِ
سػ ِ
ػػػػػػر َوال ِب َنػػػػػػػاء
س فػػػػػػػي ال َك ْ
ْ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػؤَل ِء
َي َحقْػػػػػػػػػػػػػػػا َو َىػ
وج ْيػ
ُ
َ
ػػػػػػػػػػػػػػر أ ْ

فالعنا عمى الكسر قد ف األسما والحػروؼ ،و( ػر) التػ عمعنػى حقػا كاالسػـ (أمػس)
الذي ُعنى عمى الكسر ،و أ ؼ ف شػرحو" :وق ػؿ عمعنػى نعػـ ،وقػد سػتعمؿ فػ ال مػ ف وىػو ُعنػى
()3
عمى الكسر".
و قوؿ الداكي ح اؿ ذلؾ" :والعنػا عمػى الكسػر كػوف فػ األسػما وفػ الحػروؼ ،فمػا ُعنػ

عم ػػو مػػف الحػػروؼ عػػا ال ػػر والمػػو ،و ػػر عمعنػػى (نعػػـ) ،وفسػػرىا النػػاظـ عمعنػػى حق ػا ،والمشػػيور

األوؿ".

()4

و( ر) دار حوليا خبلؼ أى اسـ أـ حرؼ؟ ،وىناؾ أقواؿ عدة ،ومنيا:
ػدرا،
 المػػذىب األوؿ :قػػاؿ س ػ عو و :إنيػػا اسػػـ عمعنػػى حق ػا لػػدخوؿ التن ػو ف عم يػػا فتكػػوف مصػ ا
ح ػػث ُقػػاؿ :ػػر ألفعمػػف ،أي :حقّػا ،عمعنػػى ال م ػ ف ،كمػػا ق ػػؿ :إنيػػا ظػػرؼ عمعنػػى أعػ اػدا ،كػ ػ
وعن ت لقمة تمكنيا.
(عوض)ُ .

()5

وحركػػت عالكسػػر لمنػػد
ػوـ :إنيػػا حػػرؼ ػواب عمعنػػى نعػػـ أو أ ػػؿُ ،
 المػػذىب الثػان  :قػػوؿ قػ ِ
التقا الساكن ف ،وق ؿ عػالدت لمتخد ػؼ ،أمثػاؿ :اعػف نػ  ،والزمخشػري ،واألنعػاري ،العكعػري
(ت616ىػ) ،والرأ  ،وأع ح اف (ت 745ىػػ) ،واعػف ىشػاـ( ،)6واعػف مالػؾ صػححو قػائبل:

()1

شرح المدصؿ ،ج ،4ص .263

()3

شرح ممحة اإلعراب :ص .253

()2

()4
()5
()6

ممحة اإلعراب :ص.47

كشؼ النقاب :ص ( 592عتصرؼ).
نظر :الكتاب ،ج ،3ص  / 286ىمد اليوامد ،ج ،4ص .257
نظػػػر :المم ػػد فػ ػ العرع ػ ػػة ،ج  ،1ص  / 11المدص ػػؿ :ص  / 315اإلنصػ ػػاؼ (مسػ ػػألة  ،)59ج ،1ص/400

المعاب ف عمؿ العنا واإلعراب :أعو العقا العكعػري (ت 616ىػػ) ،ت :ععػد اإللػو النعيػاف ،دار الدكػر ،دمشػؽ ،ط،1
127

إلحاقيا عػ (نعـ) أولى ألنيا أشعو عيا لدظاا أو استعماال ،ولذلؾ ُعن ت ،ولو وافقت (حقا) فػ

االسم ة أُعرعت ،ول از أف صحعيا األلؼ والبلـ كما (حقا) ،أما تنو نيػا فأػرورة أو تػرنـ،
وانما ص وقوعيا قَ َس اما ع امد التوك د والتوث ؽ ما ع ف أحرؼ التصد ؽ والقسـ ،وقد ُ ػاب
()1
عيا دوف قسـ كما ُ اب عنعـ وأ ؿ.

 المذىب الثالث :قالوا عأنيا اسػـ فعػؿ ألف تنو نيػا لمتنك ػر ،وىػو ال و ػد إال فػ اسػـ الدعػؿ
أو الصوت ،وى تنوف أرورة.

()2

ومػػف المبلحػػظ أف الحر ػػري عػ ّػد ( َ ْ ػ ِػر) مػػف األسػػما المعن ػػة عمػػى الكسػػر ،وىػػو عػػذلؾ اختػػار
مذىب س عو و ف أنيا اسـ ،أي :إنيا عمعنى (حقػا) كمػا أشػار فػ نظمػو وشػرحو ،ة ػر أف الدػاكي

خالدػو ،واختػار المػػذىب القائػؿ عأنيػا حػػرؼ ػواب عمعنػى (نعػػـ) ،وتػر

العاحثػة مػػا اختػاره الحر ػػري

فػ أف ( ػػر) اسػػـ عمعنػػى حقػػا لكنيػػا تُعنػػى ،ومػػا ُثْعِػت ذلػػؾ أف األسػػما مػػف حقيػػا اإلعػراب ،لكنيػػا

()3
وم ْػف قػػالوا إنيػا ألحقػػت عػنعـ ألنيػػا
تُعنػى إذا أشػعيت عػػالحرؼ إمػا عػػالمدظ أو المعنػى أو االسػػتعماؿ َ ،
اسما والحاؽ العنا عيا ،ىو األقون واألولى.
أشعيت عيا ،فيذه ح ة عم يـ ،فعقاؤىا ا

الشارح ف عصر ا الو ية ،والخبلؼ الذي
وف ختاـ ىذا المعحث ،مكف التأك د عمى أف كبل
َ
وقػػد ع نيمػػا نػػتج عػػف أسػػعاب عػػدة ،وى ػ  :اخت ارىمػػا آل ار كوف ػػة ف ػ عع ػض األح ػػاف ،أو لمخبلفػػات

الواقعػػة ع ػ ف أفػػراد المدرسػػة الواحػػدة وى ػ العصػػر ة ،أو لسػػرد أحػػدىما المػػذاىب النحو ػػة المختمدػػة ف ػ
مسألة نحو ة مع نة دوف تر

مذىب عمى اآلخر.

1995ـ ،ج ،2ص  / 94شرح الرأػ لمكاف ػة ،ج ،2ص  / 1212ارتشػاؼ الأػرب مػف لسػاف العػرب :أعػو ح ػاف
األندلس ػ ػ (ت745ىػ ػػ) ،ت :ر ػػب محم ػػد عثم ػػاف ،تق ػػد ـ :رمأ ػػاف عع ػػد التػ ػواب ،مكتع ػػة الخ ػػان
1998ـ ،ج ،4ص  / 1789مغن المع ب ،ج ،1ص.128

()1شرح التسي ؿ ،ج ،3ص .219
()2
()3

ىمد اليوامد ،ج ،4ص .259

أوأ المسالؾ ،ج  ،1ص.32-30
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 ،القػ ػػاىرة ،ط،1

المبحث الثاني -الضرورات الشعرية
ػتقبل لمحػد ث عػف الأػرورات الشػعر ة ،وأطمػؽ عم ػو مسػمى
عاعػا مس ا
أفرد الحر ري ف شػرحو ا
(الأرورة الشعر ة)( ،)1ف مد ف و عدة قأا ا حؽ لمشاعر اإلت اف عيا عند الأرورة.
و ا الحر ري عيذا العاب ععد عاب (ما ال نصػرؼ) ،واعتػدأه مػف خػبلؿ الحػد ث عػف مسػألة
ػواز صػػرؼ الممنػػوع مػػف الصػػرؼ أل ػػؿ إقامػػة الػػوزف ،ومػػف ثػ ّػـ اسػػتطرد ععػػدىا لمحػػد ث عػػف ق ارعػػة
ثبلث ف مسألة أخرن ت وز لمشاعر عند الأرورة ،واستشيد عم يا عحوال اثن ف وثبلثػ ف ع تاػا شػعر ا،
مف األع ات الت وردت ف يا أرورات شعر ة.
ف ح ف اكتدى الداكي عالحد ث عف مسألة واز صرؼ مػا ال نصػرؼ ،وعػدـ ػواز منػد
المص ػػروؼ فػ ػ آخ ػػر حد ث ػػو فػ ػ ع ػػاب (م ػػا ال نص ػػرؼ) ،واستش ػػيد عم ي ػػا عع تػ ػ ف ش ػػعر ف( ،)2كم ػػا
وو ػػدت العاحثػػة فػ ثنا ػػا شػػرحو استشػػياده عأرععػػة أع ػػات أخػػرن عمػػى سػػع ؿ الأػرائر الشػػعر ة ،منيػػا
ع تػػاف لمسػػألت ف تحػػدث عنيم ػا الحر ػػري ،وىمػػا :تػػذك ر المؤنػػث ،وا ػ ار المعتػػؿ م ػػرن الصػػح (،)3
واآلخراف لمسألت ف لػـ تطػرؽ إل يمػا الحر ػري ،وىمػا :كسػر نػوف ال مػد ،والنصػب ع ػ (إذف) مػد عػدـ
()4
تصدرىا.
والشػػعر ىػػو مػػف أىػػـ المصػػادر األساس ػ ة الت ػ اسػػتمد منيػػا العممػػا قواعػػد المغػػة وأصػػوليا،

ولكػػنيـ و ػػدوا ف ػػو ععػػض األلدػػاظ والتراك ػػب التػ تخػػالؼ تمػػؾ األصػػوؿ المسػػتنعطة مػػف كػػبلـ العػػرب
المحتج عكبلميـ ،وىذا ما سمى عند الععض عالأرورة الشعر ة.

والأرورة لغة ى اسـ لمصدر االأط ارر ،وتعن ذو حا ة ،وقد اأطر إلى الش  ،أي:

اصطبلحا فاختمؼ ف و عمما المغة ،كالتال :
أُل ئ إل و( ،)5أما حد الأرورة الشعر ة
ا
 ميور النحاة :ىػو مػا وقػد فػ الشػعر واف كػاف لمشػاعر عنػو مندوحػة ،ومػا ؤكػد ذلػؾ قػوؿ
موزونػا خر ػو الز ػادة ف ػو والػنقص منػو عػف
كبلما
ا
اعف عصدور" :واعمـ أف الشعر لما كاف ا
صحة الوزف و ح مو عف طر ؽ الشعر ،أ ازت العرب ف و ما ال وز ف الكبلـ ،اأػطروا

إلى ذلؾ أـ لـ أطروا".

()6

()1

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .207

()3

نظر المصدر الساعؽ :ص .581،373

()2

()4
()5
()6

نظر كشؼ النقاب :ص .549

نظر المصدر الساعؽ :ص .331،572
نظر لساف العرب (مادة أرر ) ،ج ،4ص .483
نظر حاش ة الصعاف ،ج ،1ص  / 196أرائر الشعر :اعف عصدور اإلشع م (ت 669ىػػ) ،ت :السػ د إعػراى ـ

محمد ،دار األندلس ،القاىرة ،ط1980 ،1ـ ،ص .13
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 اعف مالؾ :ىو ما ل س لمشاعر عنو مندوحة.

()1

وُ محػػظ أف اعػػف مالػػؾ خػػالؼ ميػػور النحػػاة إذ متػػزـ عمعناىػػا المغػػوي وىػػو االأػػطرار ،ولػػـ
خػػرج عنػػو ،و عن ػ تعر دػػو أف الأػػرورة ى ػ مػػا ال ةنػػى عنػػو ف أػػطر الش ػاعر إل ػػو ،ف ػ ح ػ ف أف
مأطر و مكف أال كوف كذلؾ.
ا
ميور النحاة روف أف الشاعر مكف أف كوف

ولػػذلؾ اختمػػؼ موقػػؼ عممػػا العرع ػػة مػػف ىػػذه الظػػاىرة ،فكث ػػر مػػنيـ كػػانوا ال

ػػرؤوف عمػػى

ار ،سوا فػ عن ػة الكممػة أـ
تخطئة الشع ار  ،الذ ف كانوا خر وف عف النظاـ المغوي المألوؼ اأطراا
ف ػ اإلع ػراب ،ف عػػدوف كػػؿ مػػا ػػا عػػف العػػرب ح ػةا ولػػو خػػالؼ الق ػػاس أو الشػػائد ف ػ المغػػة ألف
الشػػع ار ف ػ نظػػرىـ تكممػػوف عالسػػم قة ،وىػػذا مػػا عميػػـ تكمدػػوف ف ػ التأو ػػؿ والتخػػر ج أو صػػنعوف
روا ػػات أخػػرن تخمػػو مػػف الخمػػؿ الواقػػد فػ الشػػعر ،وىنػػاؾ قمػػة نػػادرة مػػف المغػػو ف الػػذ ف اعترفػوا عػػأف
ىنػاؾ أػرورات لمػػوزف الشػعري تُم ػػئ الشػع ار أح اانػا لمخالدػة المػألوؼ مػف ألدػػاظ العرع ػة وقواعػػدىا،
ومػػف ى ػؤال المغػػو ف :أعػػو عكػػر عػػف الس ػراج ،حم ػزة عػػف الحسػػف األصػػديان (ت350ى ػػ) ،والقاأ ػ

ال ر ػ ػ ػػان (ت366ى ػ ػ ػػ) ،واعػ ػ ػػف فػ ػ ػػارس المغػ ػ ػػوي (ت395ى ػ ػ ػػ) ،وأعػ ػ ػػو عع ػ ػ ػػد اهلل محمػ ػ ػػد الق راون ػ ػ ػ
(ت460ىػ).

()2

ععأػػا مػػف النمػػاذج المدروسػػة  ،كمػػا ستوأػ موقػػؼ الحر ػػري مػػف
لػػذا سػػتقوـ العاحثػػة عػػذكر ا
ذلؾ ،وموقؼ الداكي إف ُو د ف ثنا ا شرحو.
المسألة األولى :صرؼ ما ل ينصرؼ
قوؿ الناظـ:

ؼ ال َ ِ
صػ ِ
صػ ِ
ؼ
ػػػػر ْ
ػػػػر َ
أْ
َف َي ْ
شػػػػػاع ُر مػػػػػا ل َي ْن َ

ِ
ؼ
ػػع ِر ال ِ
صػػػمِ ْ
َو َجػ ٌ
صػػػ ْن َعة الشػ ْ
ػػائز فػػػي َ
و ستشيد عمى ىذه المسألة عقوؿ ُم ْح ِرز الأع :
ِ
ِ
ش ِ
ػػػاء
ػػػػػػػػمات ِي ْـ
ػػػػػػػانير عمَػػػػػػػػى قَسػ
ًا
ػػػػػػػأف َدنػ
كػ ِ
كػػاف قَػ ْػػد َ
وا ْف َ
ػػؼ ا ْل ُ
وجػػػوهَ لقػ ُ
و دسر ىذا عقولو" :وقد ذكرنا أف األصؿ ف األسما الصرؼ ،وانما ترؾ صرؼ ش

لسعب و د ف و ،فإف اأطر الشاعر أل ؿ إقامة الوزف ،إلى صرؼ ما ال نصرؼ از".

()5

()3

()4

منيا

أما الداكي ف ستشيد عقوؿ امرئ الق س:
()1
()2
()3
()4
()5

شرح الكاف ة الشاف ة ،ج ،1ص .123
نظر فصوؿ ف فقو العرع ة :رمأاف ععد التواب ،مكتعة الخان

 ،القاىرة ،ط1999 ،6ـ ،ص .188 ،164

نظر ممحة اإلعراب :ص.38
ىذا ع ت مف العحر الطو ؿ ،و نظر لتخر و :المقاصد النحو ة ،ج ،2ص .768

شرح ممحة اإلعراب :ص .207

131

ػػػػؾ ُم ْػر ِجػمِػػػػػي
ت ،إ ِنػ َ
ػػػػت :لَػ َ
فَػقَالَػ ْ
الػوْيػالَ ُ
ػػػؾ َ

ػػػت ِ
ػػػزٍة
ػػػد َر ُعػ َن ْػيػ َ
ػػػد َر ِخػ ْ
الػخػ ْ
ػػػوَـ َد َخػ ْمػ ُ
َ
ويػ ْ

وعقوؿ الشاعر:

ػػػػػاف لَ َنػػػػػػا ِ ِ
َعػ ْ ِ
أِ
ػػػػػر نعمػ ٍ
إف ا ْكػػػػػػ َرهُ
ػػػػػد ا ْكػ َ

و عمؿ ذلؾ الداكي عأف الأرورة ُترّد الش
()3
اأطر الشاعر إلى صرؼ ما نصرؼ صرفو.

ِ
ػػو يتضػػػوعُ
سػػػ ُؾ َمػػػا َك ِرْرتَػ ُ
ُىػ َػػو الم ْ

()1

()2

إلى أصمو ،وأصػؿ األسػما الصػرؼ ،لػذلؾ إذا

وموق ػػؼ النح ػػاة م ػػف ى ػػذه المس ػػألة ت م ػػى ف م ػػا مػ ػ  ،إذ ق ػػوؿ األخد ػػش" :إف ص ػػرؼ م ػػا ال
ػر إلقامػػة الػػوزف إلػػى صػػرؼ مػػا ال
نص ػرؼ مطمقا ػا لغػػة الشػػع ار  ،وذلػػؾ ألنيػػـ كػػانوا أػػطروف كث ػ اا
()4
أا".
نصرؼ ،فتمرف عمى ذلؾ ألسنتيـ فصار األمر إلى أف صرفوه ف االخت ار أ ا
أي قص ػػد األخد ػػش أف ص ػػرؼ م ػػا ال نص ػػرؼ ى ػػو عاألص ػػؿ لغ ػػة الش ػػع ار وم ػػد الممارس ػػة
والمراف أحالوه إلى النثر ،وصرؼ ما ال نصرؼ ف الشعر كث ر.
ػائبل " :ػػوز لممأػػطر أف
أمػػا الػػدمام ن (ت827ى ػػ) ف وأ ػ ك د ػػة ص ػرفو قػ ا

عػػؿ ة ػػر

المنصػػرؼ كالمنصػػرؼ عاعتعػػار إدخػػاؿ التنػػو ف عم ػػو ،وال كػػوف ىػػذا التنػػو ف تنػػو ف صػػرؼ لمنافاتػػو
لو ود العمت ف ،وانما كوف تنو ف أرورة".

()5

ح ػػث أ مػػد النحػػاة عمػػى ػواز صػػرؼ مػػا ال نصػػرؼ فػ أػػرورة الشػػعر( ،)6لكػػنيـ اختمدػوا
ف ػ ععػػض القأػػا ا ،فػػالكوف وف قػػالوا عأنػػو ػائز ف ػ كػػؿ مػػا نصػػرؼ إال (أفعػػؿ منػػؾ) ،إذ ال

ػػوز

صرفو ف أرورة الشعر ،ع نما العصر وف أ ازوه وزعموا أف (مف) ى الت منعتو مف الصػرؼ(،)7

ورَّد عم يـ عأنو ذلؾ عاطؿ عدل ؿ أنيـ صرفوا :خ اار مف عمرو ،مػد و ػود (مػف) ف يػا ،فثعػت ذلػؾ أف
ُ
()8
الماند لصرفو كونو صدة عمى وزف (أفعؿ) عمنزلة أحمر.

()1

ىذا ع ت مف العحر الطو ؿ ،و نظر لتخر و :المقاصد النحو ة ،ج ،4ص .1850

()2

ىذا ع ت مف العحر الطو ؿ ،ولـ أعثر عمى قائمو.

()4

شرح الرأ  ،ج ،1ص .104-103

()3

()5
()6
()7
()8

نظر كشؼ النقاب :ص ( 549عتصرؼ).

التصر عمى التوأ  ،ج ،2ص .352
اإلنصاؼ (مسألة ،)70ج ،2ص.493
نظر المصدر الساعؽ (مسألة  ،)69ج ،2ص .488

نظر أرائر الشعر :ص.24
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كما ذىب ععض العصر ف إلػى أف كػؿ مػا نصػرؼ

التأن ث المقصورة ،نحو :حعمى ،فػإف ذلػؾ ال
وزف ،والصح

ذلؾ الشاعر.

()1

ػوز صػرفو إال أف كػوف آخػره ألػؼ

ػوز ف ػو ألف صػرفو ال قػاـ عػو قاف ػة وال صػح عػو

أف صرفو ائز ألف الشعر قد سوغ ف و ما ال سوغ ف الكبلـ واف لػـ أػطر إلػى

وترن العاحثة أف الحر ري أ از صرؼ الممنوع مف الصرؼ عمى اإلطبلؽ ،وتععو ف ذلؾ
الدػػاكي  ،أمػػا مػػا ُذكػػر مػػف خبلفػػات حػػوؿ ص ػ غة (أفعػػؿ مػػف) ،ومػػا آخ ػره ألػػؼ تأن ػث مقصػػورة ،ىػػذا
مردود وعاطؿ حسب ما سعؽ ،ح ث َح ت
ؽ لمشاعر ما ال حؽ لغ ره.
المسألة الثانية :مد المقصور وقصر الممدود
قػػوؿ الحر ػػري " :ػػوز قصػػر الممػػدود ألف أصػػؿ األسػػما القصػػر ،وال

أ ازه الكوف وف".

ػػوز مػػد المقصػػور ،واف

()2

أ مػػد النحػػاة عمػػى ػواز قص ػر الممػػدود ف ػ أػػرورة الشػػعر إال الكسػػائ  ،ف ػػرن أف قصػػر
ممدودا ف رفد أو ر.
الممدود كوف ف النصب فقط ،ح ث قاؿ :ال تكاد العرب تقصر
ا
والدػ ار شػػترط عأنػػو ال

ػػوز أف قصػػر مػػف الممػػدود مػػا ال

ػ

()3

فػ عاعػػو مقصػػور ،نحػػو:

ممدودا ،ف مند قصر كؿ
أفعؿ مؤنثو فعبل  ،مثؿ (أع ض ،ع أا ) ،وفعبل مؤنث أفعؿ ال كوف إال
ا
()4
ممدودا ف عاعو عند الأرورة الشعر ة.
ما قتأ الق اس أف كوف
ا
أما مد المقصػور ،فػذىب الكوف ػوف إلػى ػواز مػده فػ أػرورة الشػعر ،وال ػو ذىػب األخدػش
مف العصر ف ،ووافقيـ اعف والد (ت332ىػ) ،واعف خروؼ (ت609ىػ) ،وذىػب العصػر وف إلػى عػدـ
وازه مطمقاا.

()5

فصػػؿ فػ ذلػػؾ واشػػترط شػػروطاا لػػـ شػػترطيا ة ػره ،وذىػػب إلػػى عػػدـ ػواز مػ ّػد
إال أف الدػ ار ّ
ف عاعو ممػدود ،نحػو :فعمػى مؤنثػو فعػبلف ،مثػؿ (سػكرن ،سػكراف)  ،وفعمػى
المقصور مما ال

()1
()2
()3
()4
()5

شرح المدصؿ ،ج ،1ص  / 187أرائر الشعر ،ص .25-24
شرح ممحة اإلعراب :ص .208
نظر :التصر عمى التوأ  ،ج ،2ص  / 504ىمد اليوامد ،ج ،3ص .240
نظر :اإلنصاؼ (مسألة ،)109ج ،2ص  / 745التصر عمى التوأ  ،ج ،2ص .505

حاش ة الصعاف ،ج ،4ص  /155-154اإلنصاؼ (مسألة  ،)109ج ،2ص .745
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تأن ث فعبلف ال ت

عند الأرورة الشعر ة.

ػور فػ عاعػو
مد كؿ ما قتأ الق اس أف كػوف مقص اا
إال مقصورة ،لذلؾ مند ّ

()1

ػر
أمػػا الكوف ػػوف فػاحت وا عالسػػماع والق ػػاس عمػػى ػواز مػػد المقصػػور ،و قولػػوف عأنػػو ػػا كث ػ اا
ف أشعار العرب ،كقوؿ الشاعر:
اق فيػػػػػػاا ُي ْعطَػػػػػػى ،وىػػػػػػاا ُي َحػػػػػػد

ػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػف
ػػػػػػػػػػر والغنػ
ُ
إنمػػػػػػػػػػػا الفقػ ُ

()2

فمد (الغنا ) وىو مقصور ،فد ّؿ ذلؾ عمى وازه.
وأما مف ية الق ػاس إل مػاعيـ عمػى ػواز إشػعاع الحركػات فػ أػرورة الشػعر ،التػ ىػ

الأمة والكسرة والدتحة ،ف نشأ عنيا الواو وال ا واأللؼ.

ػرد إلػى
أما العصر وف فاستدلوا عأف المقصور ىػو األصػؿ ،ولػو أ ػازوا مػد المقصػور ألدن لم ّ
()3
ة ر أصؿ ،عخبلؼ قصر الممدود فإنو از ألنو ٌّ
رد إلى أصؿ.
فػُبلحظ أف الحر ػػري وافػػؽ العصػػر ف فػ المنػػد مطمقاػػا ،وتػػذىب العاحثػػة إلػػى مػػا ذىػػب إل ػػو
الكوف وف لورود السماع عو كث اار.
المسألة الثالثة :تاكير المؤنث
إذا أسند الدعؿ إلى مدرد ظاىر ،حق قػ التأن ػث ،ة ػر مدصػوؿ ،وال مػراد عػو ال ػنس ،لحقتػو
وعػا ،عخػبلؼ لػو كػاف الداعػؿ م ػازي التأن ػث ػاز إثعػات التػا وحػذفيا ،كمػػا
تػا التأن ػث السػاكنة و ا
ػػب أف تمح ػػؽ الت ػػا عالدع ػػؿ ،إذا أس ػػند إل ػػى فاع ػػؿ مأ ػػمر سػ ػوا ك ػػاف حق قػ ػ التأن ػػث أو م ػػازي

التأن ث.

()4

الشارح ف ف ىذه المسألة ،واستشيدا عقوؿ عامر الطائ :
تحدث كبل
َ
ػػػػػػػػػػت َو ْدقَ َيػػػػػػػػػػػا
فَػ َ
ودقَػ ْ
ػػػػػػػػػػال ُم ْزَنػػػػػػػػػػػ ٌة َ

()1
()2
()3
()4
()5

اليػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ض أب ْقػ
َ
َوَل أ َْر َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ْإبقَ َ

()5

اإلنصاؼ (مسألة  ،)109ج ،2ص  / 746-745ىمد اليوامد ،ج ،3ص .241
ىذا ع ت مف العحر الخد ؼ ،وىو عبل نسعة ف اإلنصاؼ (مسألة  ،)109ج  ،2ص .747
نظر :اإلنصاؼ (مسألة  ،) 109ج ،2ص .750- 746
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  /208 ،87كشؼ النقاب :ص 373-372

ىذا ع ت مف العحر المتقارب ،و نظر لتخر و :المقاصد النحو ة ،ج ،2ص  / 928أرائر الشعر :ص .275
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فالشػػاىد ،ىػػو( :وال أرض أعقػػؿ) ،ح ػػث حػػذؼ تػػا التأن ػػث مػػف الدعػػؿ المسػػند إلػػى أػػم ر

المؤنث لمأرورة ،والق اس( :أعقمت) ألف الداعؿ أم ر مؤنث متصؿ ،وىذا لمأرورة الشػعر ة عنػد
الحر ري والداكي .

()1

وف ىذه المسألة ،قوؿ اعف مالؾ :حذؼ ععض الشع ار التا مف الدعؿ المسػند إلػى أػم ر

المؤنػػث ،كقػػوؿ :أعقػػؿ إعقاليػػا ،وععػػض النحػػو ف حممػػوف مػػا ورد عمػػى التأو ػػؿ عمػػذكر ،ف تػػأوؿ أرض
عمكاف.

()2

وم ػػف ال ػػذ ف ق ػػالوا عالأ ػػرورة :سػ ػ عو و ،واع ػػف مال ػػؾ ،واع ػػف عق ػػؿ ،واع ػػف ىش ػػاـ ،واألزى ػػري،

وة رىـ( ،)3أما العمما الػذ ف خر ػوا الع ػت عمػى الو ػو اآلخػر عػأف التػا حػذفت مػف الدعػؿ (أعقمػت)

ألف األرض عمعنػػى المكػػاف ،والتقػػد ر :وال مكػػاف أعقػػؿ إعقاليػػا ،أي ذ ّكػػروا الدعػػؿ حمػ اػبل عمػػى المعنػػى،
()4
أمثاؿ :اعف السراج ،واعف ن  ،والعكعري ،واعف ع ش ،وة رىـ.
أا ،وأف الع ت ل س عأرورة لتمكف
ُ
ونقؿ عف اعف ك ساف عأنو وز ترؾ التا ف النثر أ ا
الشػػاعر ،قػػوؿ :أعقمػػت ،عشػػرط أف نقػػؿ كس ػرة اليم ػزة إلػػى التػػا  ،ثػػـ تحػػذؼ اليم ػزة ف ػ إعقاليػػا ،أي:
أعقمػ ِ
ػت اعقاليػػا ،عوصػػؿ ىمػزة القطػػد ،فممػػا عػػدؿ الشػػاعر عػػف ذلػػؾ مػػد تمكنػػو د ّؿ عمػػى أنػػو مختػػار ال

مأطر( ،)5فذىب اعف ك ساف إلى أنو

ػوز الػو ي ف تػذك ر الدعػؿ وتأن ثػو عنػدما سػند إلػى أػم ر

مؤنث م ازي التأن ث سوا ف الشعر أو النثر.

()6

وق ػػؿ :إف ىن ػػاؾ روا ػػة أخ ػػرن لمع ػػت عالتأن ػػث :وأرض أعقم ػػت اعقالي ػػا ،عكس ػػر ت ػػا التأن ػػث

لمتخمص مف الساكن ف ،ووصؿ ىمزة القطد مف إعقاليا( ،)7وح نئذ ال شاىد ف الع ت ،و عقب الع ن
(ت 855ىػ) عأنو لو صحت ىذه الروا ة لص ا ّدعا اعف ك ساف.
()1
()2
()3

()8

شرح ممحة اإلعراب :ص  / 208شرح كشؼ النقاب :ص .373
شرح التسي ؿ ،ج ،2ص ( 112عتصرؼ).
نظ ػػر الكت ػػاب ،ج ،2ص  / 46-45ش ػػرح الكاف ػػة الش ػػاف ة ،ج ،2ص / 597ش ػػرح اع ػػف عق ػػؿ ،ج ،2ص/ 92

أوأ المسالؾ ،ج ،2ص / 92شرح التصر عمى التوأ  ،ج ،1ص .407

()4

نظػػر األصػػوؿ ف ػ النحػػو ،ج ،2ص  / 413الخصػػائص ،ج ،2ص  / 413المعػػاب ف ػ عمػػؿ العنػػا واإلع ػراب،

ج ،2ص  /103-102المدصؿ ،ج ،3ص .360

()5
()6
()7
()8

نظر المقاصد النحو ة ،ج ،2ص  / 929شرح التصر عمى التوأ  ،ج ،1ص .407
حاش ة أوأ المسالؾ ،ج ،2ص .93
المصدر الساعؽ ،ج ،2ص .93

المقاصد النحو ة ،ج ،2ص .929
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وععػػد تسمسػػؿ ىػػذه اآل ار  ،تؤ ػػد العاحثػػة مػػا ذىػػب إل ػػو ماعػػة النحػػو ف عػػأف الع ػػت مػػف عػػاب

الحمؿ عمى المعنى ألنو كث ر ف كبلـ العرب كما نقؿ األنعاري.

()1

المسألة الرابعة :تأنيث الماكر
ستشيد الحر ري عقوؿ ر ر:
سػػػػور المدينػ ِ
ػػػة والجبػػػػا ُؿ ال ُخ ِ
ػػػػر الزَب ْيػ ِ
ػػػػع ْت
ػػػػر تَو َ
شػػػػعُ
اضػ َ
ُ ُ
لَ ِمػػػػػا أتَػػػػػى َخ َبػ ُ
اختم ػػؼ النح ػػاة فػ ػ تخ ػػر ج ى ػػذا الع ػػت ،فم ػػنيـ م ػػف ق ػػاؿ ع ػػأف الدع ػػؿ (تواأ ػػعت) أُن ػػث ألف
()2

المأػػاؼ ععػػض المأػػاؼ إل ػػو وعػػذلؾ اكتسػػب التأن ػػث ،وىنػػاؾ ماعػػة ت عػػؿ لدػػظ (سػػور) مػػف عػػاب
اسػػـ ال ػػنس ال مع ػ  ،وىػػو :مػػا د ػرؽ ع نػػو وع ػ ف واحػػده عالتػػا ةالعػػا ،ومػػنيـ مػػف قػػاؿ ع ػأف الدعػػؿ

(تواأعت) أنث لمأرورة الشعر ة لذا ستقوـ العاحثة عاستعراض تمؾ التخر ات عمى الترت ب:

قػوؿ سػ عو و" :قػػاؿ فػ ععػػض الكػبلـ :ذىعػػت ععػض أصػػاععو ،وانمػا أنػػث الػععض ألنػػو أأػافو إلػػى

مؤنث وىو منو ولو لـ كف منو لـ ؤنثو" ،و ستدؿ عالع ت الشعري أعبله.

()3

و رن الس راف أف المذكر الذي أاؼ إلى المؤنث عمى و ي ف ،أحدىما تص عو الععػارة
عػػف معنػػاه عمدػػظ المؤنػث التػ أأػػدتو إل يػػا لػػو أسػػقطتو ىػػو ،واآلخػػر ال تصػ عػػو الععػػارة عػػف معنػػاه
عمدػػظ المؤنػػث التػ أأػ ؼ إل يػػا ،فدػ الع ػػت السػاعؽ االخت ػػار ىػػو تػػذك ر الدعػػؿ إذ كػػاف لمػػذكر ف ػ

المدظ والتأن ث عمى ال واز ،فأنث (تواأعت) الشاعر والدعؿ لمسور ألنو لو قاؿ :تواأعت المد نة

لص المعنى الذي أراده عذكر السور.
أي عن ػػد س ػ ػ عو و والسػ ػ راف

()4

كتسػػػب المأ ػػاؼ مػػػف المأ ػػاؼ إل ػػو التأن ػػث عشػ ػػرط صػػػحة

االستغنا عالمأاؼ إل و وكوف األوؿ ععأا أو كععض ،ووافؽ المعرد سػ عو و فػ ذلػؾ ح ػث قػوؿ:

"ومف الشػ

الػذي فػ الشػعر ف كػوف مػ ابل ،وم ػازه م ػاز الأػرورات عنػد النحػو ف ،ولػ س عنػده

كذلؾ فحممو عمى المعنى ،فالسور مػف المد نػة أي ععػض المد نػة"( ،)5لػذلؾ أنػث الدعػؿ (تواأػعت)،

فمو قاؿ تواأعت المد نة لص المعنى.
()1
()2

اإلنصاؼ (مسألة ،)111ج ،2ص .762

ىػػذا ع ػػت مػػف العحػػر الكام ػؿ ،نظػػر :شػػرح ممحػػة اإلع ػراب :ص /209وأ أػػا :الكتػػاب ،ج ،1ص  / 52مي ػرة

المغػػة :محمػػد عػػف در ػػد األزدي (ت 321ىػػ) ،ت :رمػػزي ععمعك ػ  ،دار العمػػـ لممبل ػ ف ،ع ػػروت ،ط1987 ،1ـ ،ج،2
ص .723

()3
()4
()5

نظر الكتاب ،ج ،1ص .52-51
نظر شرح كتاب س عو و ،ج ،1ص.314-313

نظر المقتأب ،ج ،4ص  / 197األصوؿ ف النحو ،ص ( 479-477عتصرؼ).
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وأمػا أعػو عع ػدة معمػر عػف المثنػى (ت209ى ػ) ف قػوؿ :إف (السػور) مػد سػورة ،و عمػو ممػا

ع نو وع ف واحده اليا  ،فزعـ أف تأن ػث (تواأػعت) ألف السػور مؤنػث ،واذا كػاف ال مػد كػذلؾ ػاز
تأن ثو وتذك ره.

()1

الأػرورة ألنػو خػروج عػف أصػؿ إلػى فػرع ،وانمػا

و قوؿ اعف ن " :تأن ث المذكر مػف قعػ

المست از مف ذلؾ رد التأن ث إلى التذك ر ألف التذك ر ىػو األصػؿ عداللػة أف (الشػ ) مػذكر وىػو
قد عمى المذكر والمؤنث".

()2

و رن الق روان (ت412ىػ) أف مما وز لمشاعر تأن ث المذكر إذا كاف مأافاا إلػى مؤنػث
()3
أو ىو مف سععو ،فأنث السور لما أأافو إلى المد نة.

والمع ػػرد ػػرد عم ػػى م ػػف أ ػ ػراه م ػػرن الأ ػػرورة الش ػػعر ة ،عأن ػػو ػػا ع ػػالقرآف أفصػ ػ المغ ػػات
ــــت َأ ْطـَــــا ُق ُف ْؿ َ ــــا
وس ػ ػ دىا ومػ ػػا ال تعمػ ػػؽ عػ ػػو أػ ػػرورة وال محقػ ػػو ت ػ ػػوز( ،)4قػ ػػاؿ اهلل تعػ ػػالىَ [ :ف َظ َّؾ ْ

ِ ِ
ع]( ،)5أي :ظؿ القوـ خاأعة أعناقيـ.
َخاضع َ

كما ُبلحظ أف الحر ري اختار قوؿ النحو ف عأف الدعؿ ا مؤنثاا لمأرورة الشعر ة ،وتم ؿ
وم ْف وافقو ،ف أف المأاؼ عنػدما أأػ ؼ إلػى المؤنػث عػؿ لػو حكمػو أي
العاحثة لما قالو س عو و َ

أنػػو ل ػ س لمأػػرورة الشػػعر ة ،احت ا ا ػا عمػػا قالػػو اعػػف ن ػ عػػأف تأن ػػث المػػذكر أأػػعؼ مػػف تػػذك ر
المؤنث ألنو ترؾ األصؿ إلى الدرع.
المسألة الخامسة :حاؼ التنويف
ستدؿ الحر ري عمى حذؼ التنو ف عقوؿ أع األسود الدؤل :
ػػػػػػػػػػػػػػو َغيػػػػػػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػػػػػػتَ ِ
عت ٍب
فَأَلفَيتُػ
ُ
َ ُ

()1
()2
()3

ِ
ػػػػػػػػػػػػو إِّل َقمػػػػػػػػػػػػػيال
ػػػػػػػػػػػػر المَػ َ
َول ااكػ َ

()6

نظر شرح أع ات س عو و ،ج ،1ص  / 44شرح كتاب س عو و ،ج ،1ص .314
سر صناعة اإلعراب :ص ( 25عتصرؼ).
نظر ما

وز لمشاعر ف الأرورة :محمد عف عدر الق راون (ت412ىػ) ،ت :رمأػاف ععػد التػواب و صػبلح

الد ف اليادي ،دار العروعة ،الكو ت1981 ،ـ ،ص.171

()4
()5
()6

األصوؿ ف النحو ،ج ،3ص .479-478
الشع ار .4:
ىذا ع ت مف العحر المتقػارب ،نظػر شػرح ممحػة اإلعػراب :ص ،211وىػو مػف شػواىد شػرح أع ػات سػ عو و ،ج،1

ص  /52خزانة األدب ،ج ،11ص .379
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واختمػػؼ النحػػاة ف ػ حػػذؼ التنػػو ف مػػف (ذاكػ َػر اهلل) ،ف قػػوؿ س ػ عو و" :زعػػـ ع سػػى أف ععػػض
العرب نشد ىذا الع ت ،ولـ حذؼ التنو ف استخدافاا ل عاقب الم رور ،ولكنو حذفو اللتقػا السػاكن ف
وىذا اأطرار"( ،)1و وافقو اعف السراج.

()2

و ػػذكر المع ػػرد أف أكث ػػر النح ػػو ف ػػذىعوف إل ػػى أف التن ػػو ف ح ػػذؼ م ػػف الموص ػػوؼ اللتق ػػا

واحػد ،فػإف كػاف فػ ة ػر ىػذا

الزما ألف الصػدة والموصػوؼ عمنزلػة شػ
الساكن ف ،وكاف ف ىذا ا
الموأد ،فالمختار واألو و ف التنو ف التحر ؾ اللتقا الساكن ف ألف الحذؼ إنما كػوف فػ حػرؼ
المد والم ف خاصة ،وانما ػاز فػ التنػو ف لمشػاعيتو إ اىػا ،ولمػا أشػعييا ػرن م ارىػا فػ اأػطرار

الشعر.

()3

وُديػػـ مػػف كبلمػػو أف حػػذؼ التنػػو ف اللتقػػا السػػاكن ف عنػػد الأػػرورة الشػػعر ة ػػائز ،مػػد أف
األو و إثعات التنو ف عند التقا الساكن ف.
و قوؿ الس راف " :فحذؼ التنو ف ال تماع السػاكن ف ولػـ حذفػو لئلأػافة ،ولػو حذفػو لئلأػافة لقػاؿ:
وال ذاكػػر ِ
اهلل إال قم ػ بل ،وىػػو أ ػػود ألف تحر ػػؾ التنػػو ف اللتقػػا السػػاكن ف أ ػػود مػػف حذفػػو ،إذ كػػاف

حرفاا حتمؿ التحر ؾ ،والذي حذفو شعيو عحروؼ المد والم ف"( ،)4و صرح ععد ذلػؾ عقولػو" :وحػذؼ
()5
التنو ف ة ر داخؿ ف أرورة الشعر اللتقا الساكن ف".
ػر) اللتقػػا السػػاكن ف ونصػػب مػػا ععػػده
وقػػاؿ األعمػػـ (ت476ىػػ) :الشػػاىد ف ػػو حػػذؼ التنػػو ف مػػف (ذاكػ اا
واف كاف الو و إأافتو ،و حذؼ التنو ف إما ألنو شعو حذؼ النوف الخد دة إذا ول يا سػاكف ،نحػو:

اأػػرب الر ػػؿ ،و قصػػد :اأ ػرعف الر ػػؿ أو ألنػػو شػػعو عمػػا حػػذؼ تنو نػػو مػػف األسػػما األعػػبلـ إذا
وصؼ عاعف مأاؼ إلى عمـ.

()6

فُبلحظ أف ىذا الع ت عند الس راف واألعمػـ الشػنتمري حػذؼ ف ػو التنػو ف لئلأػافة ،ولػ س الأػرورة
الشعر ة ،فالتنو ف ُحذؼ مف (ذاكر) ألنو أأ ؼ إلى (اهلل).
وعا عالرةـ مف قمتيا ،ح ث
و ّ
عد اعف ىشاـ حذؼ التنو ف عند التقا الساكن ف مف مواأد الحذؼ و ا
قػػوؿ :وُح ػػذؼ اللتق ػػا السػػاكن ف قمػ ػ ابل ،و ستش ػػيد عالع ػػت الس ػػاعؽ ،و ػػرن عػػأف الش ػػاعر آث ػػر ح ػػذؼ

()1
()2
()3
()4
()5
()6

الكتاب ،ج ،1ص .169
نظر األصوؿ ف النحو ،ج ،3ص .455
نظر المقتأب ،ج ،2ص ( 213-312عتصرؼ).
شرح كتاب س عو و ،ج ،2ص .27
المصدر الساعؽ ،ج ،1ص .215

نظر خزانة األدب ،ج ،11ص ( 375عتصرؼ).
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التنو ف اللتقا الساكن ف عمػى حذفػو لئلأػافة إل اردة تماثػؿ المتعػاطد ف فػ التنك ػر ،و سػتدؿ عآ ػات
ف النثر ،أي :خالؼ س عو و.

()1

مف القرآف ،أي ُديـ أنو ة ر مقتصر عمى الشعر ،إنما
ػر)
و قػػوؿ العغػػدادي ف ػ ىػػذا الشػػاىد عػػأف التنػػو ف حػػذؼ مػػف (ذاكػػر اهلل) لأػػرورة الشػػعر ،فػػإف (ذاكػ اا
ػر) ،ولػػو كػػاف مأػػافاا إلػػى
عالنصػػب والتنػػو ف معطػػوؼ عمػػى (ة ػ َػر) ،ولدػػظ ال بللػػة منصػػوب عػ ػ (ذاكػ اا
وعػ ػا اإلأ ػػافة
ال بلل ػػة لك ػػاف ح ػػذؼ التن ػػو ف وا اعػ ػا ال أ ػػرورة ألف م ػػف مواأ ػػد ح ػػذؼ التن ػػو ف و ا
وشعييا.

()2

وم ػػف خ ػػبلؿ ى ػػذا الع ػػرض تأػ ػ أف ىن ػػاؾ َمػ ػ ْف واف ػػؽ سػ ػ عو و ،وآخ ػػر ف خالدون ػػو أمث ػػاؿ السػ ػ راف
والشػػنتمري ف ػ عػ ّػد الشػػاىد مػػف اإلأػػافة ال الأػػرورة الشػػعر ة عنػػد التقػػا السػػاكن ف ،أمػػا اعػػف ىشػػاـ

ف وافقو عأنو حذفت عند التقا الساكن ف لكف ىذا قم ؿ ف لغة العرب أي ل س أرورة شػعر ة ،وتػرن
العاحثة أف الصح

ما ذىب إل و سػ عو و والػذي اختػاره الحر ػري ،والػدل ؿ عمػى ذلػؾ أف اسػـ الداعػؿ

عند إعمالو حتى لو أأ ؼ فاإلأافة تكوف ة ر محأة ،أي :التنو ف ف و مقدر ،واف حذؼ.

()3

المسألة السادسة :إجراء الفعؿ المعتؿ مجرى الصحي

قوؿ الحر ري :و وز لو إ ار الدعؿ المعتؿ م رن السالـ ،كقوؿ ق س عف زى ر الععس :
ِ ()4
ِ
ػػػػػوف َبنػػػػػػي زيػػػػػػاد
ػػػػػػػػػاء تَ ْنمػػػػػػػػػػي
بمػػػػػػا لقػ ْ
ػػػػػت لَبػ ُ
ػػػػػػػػػـ يأت ْيػػػػػػػػػػؾ واألنبػ ُ
أَلَػ ْ
ػائبل" :فأػرورة ،أو إ ػ ار لػو
وأنشده الداكي ف عػاب ػوازـ الدعػؿ المأػارع ،و عمػؽ عم ػو ق ا

م رن الصح

ف حذؼ الحركة المقدرة لم ازـ ،كما تحذؼ الممدوظة وىػ لغػة لػععض العػرب"(،)5

وُبلحظ أنو لـ عد أر و ف المسألة عؿ اكتدى عذكر األقواؿ ف يا.
كما ُرن أف حرؼ العمة ال ا أثعتو الشاعر وىػو م ػزوـ ،مػد أف الق ػاس حػذؼ حػرؼ العمػة

مػػف الدعػػؿ الم ػػزوـ ،لػػذا اختمػػؼ النحو ػوف ف ػ إثعػػات حػػرؼ العمػػة مػػد ال ػػازـ ،فػػال ميور قػػاؿ :إنػػو
مختص عالأرورة ،وقاؿ ععأيـ :إنو

وز فػ سػعة الكػبلـ وىػ لغػة لػععض العػرب( ،)6واختمدػوا

أا ما الذي حذفػو ال ػازـ ،فمػنيـ مػف قػاؿ :إنيػا الأػمة الظػاىرة ألنيػـ أ ػروه م ػرن الدعػؿ ة ػر
أ ا
المعتؿ ،أي :الصح  ،فمما ُزـ حذفت الحركة الت كانػت عمػى ال ػا ثػـ تسػكف ال ػا  ،وذىػب قػوـ
()1

نظر مغن المع ب ،ج ،2ص ( 716عتصرؼ).

()3

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .99

()2

()4

نظر خزانة األدب ،ج ،11ص .375

ىػػذا الع ػػت مػػف العحػػر الػوافر ،نظػػر شػػرح ممحػػة اإلعػراب :ص ،211وىػػو مػػف شػواىد شػػرح أع ػػات سػ عو و ،ج،1

ص  / 223شرح التصر عمى التوأ  ،ج ،1ص.87

()5
()6

شرح كشؼ النقاب :ص .581

ىمد اليوامد ،ج ،1ص .175
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إلػػى أنيػػا تُ ػػزـ عحػػذؼ الحركػػة المقػػدرة و أػػؿ حػػرؼ العمػػة عمػػى حالػػو ألف الدعػػؿ المعتػػؿ فػ حالػػة
الرفد ُرفد عالأمة المقدرة ،وق ؿ :إف ال ازـ حذؼ حرؼ العمة األصم والحرؼ المو ود ىو حرؼ
إشعاع تولد عف الحركة الت قعميا "الكسرة ".

()1

و قوؿ اعف ن " :ورواه ععض أصحاعنا( :ألـ أتؾ) عمى ظاىر ال ػزـ ،وأنشػده أعػو الععػاس

عف أع عثماف عف األصمع  :أال َى َؿ اتاؾ واألنعا تنم "( ،)2و قوؿ العغدادي :ىنػاؾ روا ػة ثالثػة:
عمغؾ واألنعا تنم ( ،)3وعمى ىذه الروا ات المختمدة ال شاىد ف يا.
ألـ ْ

وم ػ ْف وافقػػو ،ف ػ أف ىػػذا الع ػػت
وتػػرن العاحثػػة أف الصػػح ىػػو مػػذىب ال ميػػور وس ػ عو و َ
أرورة مف الأرورات الت تسوغ لمشاعر ،وال ازـ حذؼ الحركػة الظػاىرة عمػى األصػؿ( ،)4وىػو مػا

اختاره الحر ري.

المسألة السابعة :إشباع حركات اإلعراب

قوؿ الحر ري :إف حركات اإلعراب شععيا الشاعر حتى تص ر الحركة حرفاا( ،)5كقوؿ الدػرزدؽ فػ
إشعاع الكسرة:
ِ ()6
َن ْفػػػي الػػػ ِدر ِ
ِ
الحصػػى فػػي كػػؿ ىػ ِ
صػػػياريؼ
ػاج َرٍة
ػػاد ال ِ
اى ِيـ تَ ْنقػ ُ
تَ ْنفػػي َيػػداىا َ
َ

وتعددت أقواؿ النحاة ف ىػذه المسػألة ،ح ػث رواه سػ ع و و ع ػ (الػدنان ر) عػدؿ الػدراى ـ ،عمػى

أف الدنان ر ال أرورة ف يا ،فػ حػ ف أف الأػرورة الشػعر ة فػ (الصػ ار ؼ) ح ػث ز ػدت ال ػا ف يػا

وى أصميا ص ارؼ ،تشع ياا ليا عما ُ مد عمى ة ػر واحػده( ،)7والمعػرد عنػده مػف الأػرورة الشػعر ة
ح ث وز لو ز ادة حرؼ المد ال ا لمزوـ الكسرة عحرؼ ال ار ف الص ار ؼ ،والكسرة مػف ال ػا (،)8
واعف السراج واعف ن كذلؾ أ أا.

()1
()2
()3

()9

نظر لممسألة :تصر عمى التوأ  ،ج ،1ص  / 88-87ىمد اليوامد ،ج  ،1ص .176-175
سر صناعة اإلعراب ،ج  ،1ص .93 -92
خزانة األدب ،ج ،8ص .362

()4

نظػ ػػر الكتػ ػػاب ،ج  ،3ص  / 316األصػ ػػوؿ ف ػ ػ النحػ ػػو ،ج ،3ص  / 444-443شػ ػػرح أع ػ ػػات س ػ ػ عو و ،ج،1

()5

نظر ممحة اإلعراب :ص .213-212

ص.324-323

()6
()7
()8
()9

ىذا الع ت مف العحر العس ط ،و نظر لتخر و :الكتاب ،ج ،1ص  / 28خزانة األدب ،ج ،4ص.426
الكتاب ،ج  ،1ص .28
نظر المقتأب ،ج ،2ص .258

نظر األصوؿ ف النحو ،ج  ،3ص  / 351الخصائص ج ،2ص .318- 317
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و قػػوؿ أعػػو عثمػػاف المػػازن  :إف إشػػعاع الحركػػات كث ػػر ف ػ كبلميػػـ ،فػػالواو وال ػػا واأللػػؼ

نشػػأت عنػػده مػػف إشػػعاع الحركػػات ،وُ ػرد عم ػػو عأنػػو قػػوؿ فاسػػد ألف إشػػعاع الحركػػات إنمػػا كػػوف فػ
()1
أرورة الشعر.

ف ػ ح ػ ف قػػوؿ الس ػ راف  :إف العػػرب تز ػػد ف ػ الشػػعر ػػا ف ػ ال مػػد ف مػػا ل ػ س حكمػػو أف

مد عال ا  ،نحو :درىـ دراى ـ ،ص رؼ ص ار ؼ.

()2

و عػػدد الق روان ػ األق ػواؿ المختمدػػة ف ػ ىػػذا الشػػاىد ،فق ػػؿ :أشػػععت الكس ػرة الت ػ ف ػ اليػػا

فصػػارت ػػا فػ قولػػؾ د ارىػػـ ،وق ػػؿ ىػػو مػػد عمػػى ة ػػر واحػػده ،كمػػا قػػالوا مػػذاك ر فػ
وق ؿ الروا ة ند الدنان ر ،فم س ف ىذا أرورة.

()3

مػػد ذكػػر،

أما األنعػاري ف قػوؿ :إف الشػاعر أراد الػدراىـ والصػ ارؼ ،فأشػعد الكسػرة فنشػأت عنيػا ال ػا  ،و حتمػؿ
أف كوف الدراى ـ مد الدرىاـ ،وال حتمؿ الص ار ؼ ىذا االحتماؿ.

()4

و قػػوؿ الع ن ػ  :إف الػػدراى ـ مػػد درىػػاـ ال مػػد درىػػـ ،فػػإف مػػد درىػػـ د ارىػػـ ،ومػػف عػػؿ الػػدراى ـ
مد درىـ كاف شاذا عمى ة ر الق اس ،أما الص ار ؼ في

الدا لئلشعاع.

()5

مد ص رؼ ،لكف الشاعر زاد ا قعػؿ

وتبلحػػظ العاحثػػة مػػف العدا ػػة أف ىػػذا الع ػػت اختمدػػت روا اتػػو ،فمػػنيـ َمػ ْػف رواه عمػػى (ند ػ
الػػدنان ر) ،وح نيػػا ال شػػاىد فػ الع ػػت ،وىنػػاؾ َمػ ْػف رواه ع ػ (ندػ الػػدراى ـ) ،واختمدػوا فػ تخػػر ج ىػػذه

أا ،فمنيـ َم ْف قاؿ :إف (الدراى ـ) ال شاىد ف يا ألنيا معت عمى درىاـ ،وىناؾ َم ْف قوؿ
الروا ة أ ا
إنيا معت عمى درىـ ،وىػذا شػاذ لمأػرورة الشػعر ة ،فيػو إمػا إشػعاع لمحركػة التػ تسػعقيا كمػا قػالوا
أو شػػعيت عمػػا ُ مػػد عمػػى ة ػػر عنػػا واحػػده كمػػا قػػوؿ سػ عو و ،وكػػذلؾ (الصػ ار ؼ) ال خػػبلؼ حػػوؿ
مدردىا ،لكف اختمؼ حوؿ ز ادة ال ػا ف يػا لمأػرورة الشػعر ة ،ىػؿ ىػو إشػعاع لمحركػات التػ تسػعقيا

أـ تشػع ياا ليػا عمػػا ُ مػد عمػى ة ػػر عنػا مدػرده؟ ،والحر ػػري اختػار القػوؿ األوؿ عأنػػو إشػعاع الحركػػات
الت تسعقيا فتص ر مف نسيا لمأرورة الشعر ة.
أما عف إشعاع الدتحة فأنشد الحر ري ،قوؿ إعراى ـ عف َى ْرمة:
()1
()2
()3
()4
()5

نظر اإلنصاؼ ف مسائؿ الخبلؼ (مسألة  ،)2ج ،1ص.31،17
شرح كتاب س عو و ،ج ،1ص.203
نظر ما

وز لمشاعر ف الأرورة :ص.214- 213

اإلنصاؼ (مسألة  ،)2ج ،1ص .24

نظر المقاصد النحو ة ،ج ،3ص  / 1411و نظر أ أا :ندس المصدر ،ج  ،4ص .2115
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ومػػػػػػػػػػف اـ الرجػ ِ
اح
ػػػػػػػػػاؿ ِب ُم ْنتَػػػػػػػػػػز ِ

ػػػػت مػػػػػف ال َغوائػ ِ
ػػػػدعى
أأنػ َ
ػػػػؿ حػ َ
ػػػػيف تُػ َ

()1

وىػػو مػػف شػواىد اعػػف نػ ح ػػث قػػوؿ " :ر ػػد الشػػاعر عمنتػػزح ،وىػػو مدتعػػؿ مػػف النػػزح ،أي:

الععد ،فإذا احتاج الشاعر إلى إقامة الوزف مطؿ الحركة وأنشأ عنيا حرفا مف نسيا.

()2

(ن ػ َػزَح) أي ععع ػػد ،فأش ػػعد الش ػػاعر فتح ػػة الػ ػزاي فتول ػػدت األل ػػؼ( ،)3فمنت ػػزح ىػ ػ
ومنت ػػزح م ػػف َ
مص ػػدر م مػ ػ لمدع ػػؿ ن ػػزح ،و ق ػػوؿ األنع ػػاري :أراد (عمنت ػػزح) فأش ػػعد الدتح ػػة فنش ػػأت األل ػػؼ لمأ ػػرورة

الشعر ة ،ول س كما قاؿ عأنو ا ف كث ر مف كبلـ العرب( ،)4وىناؾ روا ة أخرن لمع ت كما قػوؿ
الرأ  ،وى  :عػ (مستراح) وىذا ال أرورة ف و.

()5

أ ػا ف ػػو خػػبلؼ حػػوؿ إشػػعاع الحركػػات ىػػؿ مقتصػػر عمػػى
و ػػد ر عالػػذكر أف ىػػذا الع ػػت أ ا
أا ،كالشاىد الذي سعقو ف إشعاع ال ا .
الشعر أـ
ف نثرىـ أ ا
و ستشيد الحر ري عمى إشعاع الأمة عقوؿ الشاعر:
صػػػري
وا ِننػػػي حيثُمػػػا َي ْ
سػػػري َ
اليػ َػػوى َب َ

ظور
مػػػف حيثُمػػػا َ
سػػػمَكوا أ َْدنػػػو فَػػػأَ ْن ُ

()6

وىػػو ُػػرون :سػػري ،و شػػري عمعن ػى حػػرؾ أو قمػػؽ( ،)7واستشػػيد عػػو النحػػاة عمػػى الأػػرورة

الشعر ة كما قاؿ الحر ري ،وأ معوا عمى ذلؾ خبلفاا لممازن  ،أمثػاؿ اعػف نػ والق روانػ واألنعػاري،
واعف ع ش والمرادي وة ػرىـ( ،)8لكػف السػ وط نقػؿ فػ اقت ارحػو عػف حػازـ القرطػا ن فػ (منيػاج

()1

ىذا ع ت مػف العحػر الػوافر ،نظػر شػرح ممحػة اإلعػراب :ص /212وأ أػا :الخصػائص ،ج ،2ص  / 318شػرح

الشواىد الشعر ة ف أمات الكتب النحو ة :محمد عف محمد حسػف شػراب ،مؤسسػة الرسػالة ،ع ػروت ،ط 2007 ،1ـ،
ج ،1ص .248

()2
()3
()4
()5

مح

()6

الخصائص ،ج ،2ص ( 318- 317عتصرؼ).
نظر لساف العرب (مادة نزح) ،ج  ،2ص .614
نظر اإلنصاؼ (مسألة  ،)2ج ،1ص .27-23
شرح شاف ة اعف الحا ب :رأ الد ف اإلستراعاذي (ت 686ىػ) ،ت :محمد نور الحسػف ومحمػد الزفػزاؼ ومحمػد
الد ف ععد الحم د ،دار الكتب العمم ة ،ع روت1975 ،ـ ،ج ،4ص.25

ىػػذا ع ػػت مػػف العحػػر العس ػ ط ،نظػػر شػػرح ممحػػة اإلع ػراب :ص ،213وىػػو عػػبل نسػػعة ف ػ  :اإلنصػػاؼ (مسػػألة،)2

ج ،1ص  / 24شرح المدصؿ ،ج ،5ص .492

()7
()8

الخصائص ،ج ،3ص .126
نظػػر :الخصػػائص ،ج ،2ص / 318مػػا

ػػوز لمشػػاعر ف ػ الأػػرورة :ص  / 212اإلنصػػاؼ (مسػػألة ،)2ج،1

ص  / 22شرح المدصؿ ،ج ،5ص  / 492ال نى الدان  ،ج ،1ص .173
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العمغا ) قولو" :وأقع أرائر الز ادة المؤد ة لما ل س أصبل ف كبلميـ"( ،)1و ستشػيد عالع ػت أعػبله،
وى الواو الزائدة ف (فأنظور) و ر د الشاعر فأنظر ،لكنو أشعد الأمة إلقامة الوزف فنشأت الواو.

المسألة الثامنة :حاؼ الواو والياء مف (ىو ،وىي)
()2
السمول :
و ستشيد عمى حذؼ الواو مف (ىو)  ،عقوؿ الع ر ّ

ِ ِ
ػػػب
لِ َمػ ْ
ػػػو المػػػػالط َنجيػ ُ
ػػػف َج َمػػػػ ٌؿ ِر ْخػ ُ

ػػػػػاؿ قائػػػػػػ ٌؿ
فَ َب ْينػػػػػػاهُ َي ْ
شػػػػػػري َر ْحمَػػػػػػو قَػ َ

()3

ف وز لمشاعر حذؼ الواو مف (ىو) ،ح ث أراد :ع ْ نا ىو.
أما عمى حذؼ ال ا مف (ى )( ،)4نشد قوؿ ال ار ز:

دار لِسع َدى إِا ِ
ْه ِم ْف َىوا َكا
ٌ ُْ

()5

ح ث أراد الشاعر :إذ ى .
وىذه المسألة دار حوليا خبلؼ ع ف العصر ف والكوف ف( ،)6فػذىب العصػر وف إلػى أف الػواو
وال ػػا ف ػ (ىػػو ،وى ػ ) مػػف أصػػؿ الكممػػة ،أمػػا الكوف ػػوف فقػػالوا :إف (ال ػواو ،وال ػػا ) مز ػػدتاف ،عػػدل ؿ

التثن ة وال مد فإنؾ تحذفيما ف يما ،ولػو كانتػا أص اػبل لمػا حػذفتا ،واحت ػوا عاألشػعار السػاعقة وة رىػا،
فػػالواو ال ػػا

ػػاؤوا عيػػا ز ػػادة ف ػ الأػػم ر كراى ػػة أف عقػػى االسػػـ عمػػى حػػرؼ واحػػد ،و ػػرد عم ػ يـ

ماعة العصرة عأنيما أمائر مندصمة مستقمة ،وىذه الأمائر ال وز أف تُعنػى عمػى حػرؼ واحػد،
عػو لئل ػاز واالختصػار ،فػبل م ػؽ عػو الز ػادة ،ال سػ ما الػواو وثقميػا لػذلؾ
والأم ر المندصؿ
حركػت الػواو وال ػا عالدتحػة ،وأمػا قػوليـ إنيػا تحػػذؼ فػ التثن ػة وال مػد ردوا عم ػو عػأف التثن ػة ف يمػػا

ل س كالتثن ة ف (ز د) عإأافة ألؼ ونوف عمى االسػـ فتصػع (ز ػداف) ،إنمػا ىمػا صػ غة مرت مػة ك ػ

(أنتما) ،وأما مػا أنشػدوه مػف الشػعر عمػى أنيػا مز ػدة عػاإلفراد فػبل دل ػؿ عمػى ذلػؾ والػواو وال ػا حػذفتا
مف قع ؿ الأرورة الشعر ة.

()1

االقتراح :ص .57

()3

ىذا ع ت مف العحر الطو ؿ ،وىو مف شواىد األصوؿ ف النحو ،ج ،1ص  / 27الخصائص ،ج ،1ص .70

()2

()4
()5
()6

شرح ممحة اإلعراب :ص.214

شرح ممحة اإلعراب :ص .215
ىذا ع ت مف عحر الر ز ،و نظر :الكتاب ،ج ،1ص  / 27خزانة األدب ،ج ،5ص .264
نظػػر :اإلنصػػاؼ (مسػػألة  ،)96ج ،2ص  / 686-677شػػرح المدصػػؿ ،ج ،2ص  / 308شػػرح الرأ ػ عمػػى

الكاف ة ،ج ،2ص .130
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وكما ُرن أف الحر ري وافؽ ماعة العصر ف عأف األع ات ػا ت لأػرورة الشػعر محذوفػة
ف يػػا الػواو وال ػػا مػػف أػػمائر الغائػػب المندصػػمة (ىػػو ،وىػ ) ،وتم ػػؿ العاحثػػة إلػػى اخت ػػار الحر ػػري،
فاالسـ ال مكف أف أت عمى حرؼ واحد ،ولقمة األشعار المسموعة عمى ذلؾ.
المسألة التاسعة :حاؼ الياء مف السـ الموصوؿ (الاي)
مستشيدا عقوؿ ال ار ز:
ش ر الحر ري ل واز حذؼ ال ا مف (الذي)،
ا
طيدا
اص َ
كالمِ ْا تََزبِى ُزْب َي ًة فَ ْ

()1

وتعددت أقواؿ النحو ف ف ذلؾ ،ف قوؿ األنعاري :إف (الذي) ف يا أرعد لغات ،وى  :إما أف
تكوف ع ا ساكنة وىػذه أفصػ المغػات ،وامػا أف تكػوف ع ػا مشػددة ،وامػا عكسػر الػذاؿ مػف ة ػر ػا ،
واما عسكوف الذاؿ مف ة ر ا .

()2

و رن العكعري أف حذؼ ال ا مف (الذي) ف الشعر شاذ ال ُقاس عم و ،وال دؿ أنيا ازئػدة
ألن ػػو ق ػػد ح ػػذؼ فػ ػ الش ػػعر كث ػػر م ػػف األص ػػوؿ( ،)3و(ال ػػذي) أُث ػػر حولي ػػا خ ػػبلؼ عػ ػ ف العصػ ػر ف
والكػػوف ف ،ح ػػث ذىػػب الكوف ػػوف إلػػى أف االسػػـ ف ػ (الػػذي) الػػذاؿ وحػػدىا ،ومػػا أأ ػ ؼ إل يػػا مػػف

حروؼ ى زائدة عف األصؿ ،واحت وا عالع ت الساعؽ وة ػره مػف األع ػات ،أمػا العصػر وف فقػالوا :إف
الذاؿ وحدىا ل ست ىػ االسػـ ف يػا ،وأف األصػؿ ف يػا (لَ ِػذي) ،و عػوا عمػى الع ػت السػاعؽ عأنػو لغػة

مف المغات ف (الذي).

()4

ساكنا ما قعميا ،أو
و نقؿ الرأ عأف الو وه الثبلثة ف (الذي) ،وى  :تشد د ال ا  ،وحذفيا ا
مكسورا ،وز ف يا أف تكوف لأرورة الشعر ال أنيا لغات ،إذ المخدؼ ُشدد لمأػرورة ،وكػذا كتدػ
ا

أا :إال أف نقموىا ف حاؿ السعة ال
ف يا عالكسر عف ال ا  ،وتحذؼ الحركة ععد االكتدا  ،و قوؿ أ ا
()5
ف الشعر.
أي قصد أف الو وه الثبلثػة التػ ذكرىػا عنػدما ت ػ

فػ النثػر والشػعر ،فتكػوف لغػات عنػد

العرب ،أما لو اكتدوا عالشعر المسموع في تكوف عمى و و الأرورة الشعر ة.
()1

ىذا ع ت مف عحر الر ز ،نظر شرح ممحة اإلعراب :ص /215وأ أا :شرح المدصؿ ،ج ،2ص  / 373خ ازنػة

األدب ،ج ،6ص .3

()2
()3
()4
()5

نظر أمال اعف الش ري ،ج ،3ص  / 53اإلنصاؼ ،ج ،2ص .677- 675
نظر المعاب ف عمؿ العنا واإلعراب ،ج  ،2ص .115
نظر اإلنصاؼ (المسألة  ،)96ج ،2ص .677 – 669

شرح الرأ عمى الكاف ة ،ج ،2ص .214- 213
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وفػ كتاعػػو "ارتشػػاؼ الأػػرب" قػػوؿ فػ و ػػو االستشػػياد :إف الشػػاعر حػػذؼ ال ػػا مػػف آخػػر

الكممة وسكف الذاؿ أرورة( ،)1أي ؤكد عمى كبلمو الساعؽ.

أما العغدادي ف قوؿ عأف حذؼ ال ا مف (الذي) وتسك ف الذاؿ ى لغة مػف لغػات العػرب(،)2

ول س أرورة شعر ة كما قاؿ اآلخروف.

وتمحظ العاحثة أف ىناؾ َم ْف اعتعرىا لغة مف لغػات العػرب واستشػيد عالع ػت الػذي اسػتدؿ عػو
الحر ري عمى أنو أرورة شعر ة ،وىنػاؾ َمػ ْف ػذىب إلػى مػا ذىػب إل ػو الحر ػري ،وعمػا أنػو نقػؿ عػف

كبلـ العرب فاألولى اعتعارىا لغة ،ول س مف عاب الأرورات ،ال س ما لو ود لغات أخرن ف يا.

المسألة العاشرة :حاؼ النوف عند تثنية (الاي) وجمعو
و ستدؿ الحر ري عمى حذفيا عند التثن ة عقوؿ األخطؿ:
أ ََبنػػػػػػػػػي ُكمَ ْيػ ٍ
ػػػػػػػػي المِػػػػػػػػػاا
ػػػػػػػػب إِ ِف َع ِمػ ِ

ػػػػػالَل
ػػػػػوؾ وفَ ِككػػػػػػا األَ ْغػ َ
الممػ َ
قَػػػػػػتَال ُ

()3

أما عمى حذفيا مف ال مد ف ستشيد عقوؿ األشيب عف رم مة:
ِ ِ ()4
إِ ِف الػ ِ
القػػوـ كػػؿ القَ ْػػوِـ َيػػا أُ ِـ َخالػػد
ػػـ
ػػػػػػاؤ ُى ْـ
ػػػػػػت ِب َف ْمػ ٍ
ػػػػػػج ِدمػ ُ
ػػػػػػاي َحا َنػ ْ
ُ
ُى ُ
ومقتأى ما ُذكره النحاة ،عأف تثن ة (الذي) ف ػو ثػبلث لغػات :المػذاف عتخد ػؼ النػوف ،والمػذاف
عتشد دىا والتشد د لغة قر ش ،والمذا عحذؼ النوف وىذا قػوؿ الكػوف ف ،أمػا العصػر وف فػذىعوا إلػى أف

حذؼ النوف لطوؿ االسـ عالصمة.

()5

أمػا معػو فد ػو لغػات عػدة ،وأو ييػا قػوؿ َم ْػف قػالوا( :الػذ ف) فػ األحػواؿ اإلعراع ػة الثبلثػة
ألنيا لغة القرآف ،ومػف ىػذه المغػات أف ػأت عػال مد عمدػظ الواحػد( ،)6كمػا ق ػؿ :إف النػوف حػذفت مػف

(الذ ف) تخد داا.
()1
()2
()3

()7

نظر ارتشاؼ الأرب ،ج  ،5ص .2412
نظر خزانة األدب ،ج  ،6ص .3
(سػمََعا)
ىذا ع ت مف العحر الكامؿ ،نظر شرح ممحة اإلعراب ص ،216و ا ت ف الكتاب وة ره مػف المصػادر َ

عػدال مػػف (قػػتبل) ،نظػػر :ال مػػؿ فػ النحػػو لمدراى ػػدي :ص  / 235الكتػػاب ،ج ،1ص  / 186المقتأػػب ،ج ،4ص
.146

()4

ىػػذا ع ػػت مػػف العحػػر الطو ػػؿ ،نظػػر شػػرح ممحػػة اإلع ػراب :ص /216وأ أػػا :شػػرح المدصػػؿ ،ج ،2ص / 394

المقاصد النحو ة ،ج ،1ص .448

()5
()6
()7

أمال اعف الش ري ،ج ،3ص  / 55خزانة األدب ،ج  ،6ص .6
نظر أمال اعف الش ري ،ج  ،3ص .56 -55

نظر خزانة األدب ،ج  ،6ص .25
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كما ُرن فأىؿ الكوفة اعتعروا حذؼ النػوف فػ تثن ػة (الػذي) ىػو لغػة مػف لغػات العػرب ،أمػا
العصر وف فقالوا :إف النوف حذفت منو عند التثن ة تخد داا الستطالة الموصوؿ عالصمة فتسقط النػوف

لتقص ر الصمة ،أما عند معو فق ؿ حذؼ النوف إما لغة كما قوؿ اعف الش ري ،أو تحذؼ تخد داا.
و قػػوؿ اعػػف مالػػؾ ف ػ (شػػرح التسػػي ؿ)" :ال مح ػ ص عػػف (المػػذ ف) ف ػ التثن ػػة ،والػػذ ف ف ػ

ال مد ما لـ أطر شاعر"( ،)1و ستشيد عاألع ات الت سعؽ ذكرىا.
الشعر.

وىذا أورده اعف عصدور عأف حذؼ النوف مػف االسػـ الموصػوؿ عنػد التثن ػة وال مػد لأػرورة

()2

ونافمة القوؿ عأف ىذ ف الع ت ف عند النحاة استدلوا عيما ف ثبلثة مواأد عمى حذؼ النػوف،

إما لأرورة الشعر ،أو لغة مف لغات العرب ،أو حذفت تخد داا.

واختػػار الحر ػػري القػػوؿ عػػأف النػػوف حػػذفت لمأػػرورة الشػػعر ة ،وتػػذىب العاحثػػة إلػػى قػػوؿ َم ػ ْف
قالوا عأف النوف حذفت تخد دا مف مثنى الذي و معػو ،لقػوؿ العػرب :ػا ن المػذا قامػا ،والػذي قػاموا،

وىػػـ ر ػػدوف :المػػذاف والػػذ ف ،فحػػذفوا النػػوف تخد داػا لطػػوؿ االسػػـ عالصػػمة ،و حت ػوا عقولػػو عػػز و ػػؿ:
()4
[ َو ُخ ْضت ُْؿ كَا َّل ِذي َخ ُ
اضقا]( ،)3والمراد :الذ ف.
المسألة الحادية عشرة :حاؼ الفاء في جواب الشرط
قوؿ الحر ري :و وز لو حذؼ الدا ف

واب ال از ( ،)5كقوؿ الشاعر:
ػػػػد ِ
ػػػػر بال ِ
وال ِ
اق ِمػ ِ
شػ ِ
ػػػػثالف
ػػػػر عنػ َ
شػ ُ

ػػػػؿ الحسػ ِ
شػػػػػ ُك ُرىا
ػػػػنات اقُ َي ْ
َمػ ْ
ػػػػف َي ْف َعػ ِ َ

()6

وحػذؼ الدػا مػػف ػواب الشػرط ف يػػا أقػواؿ عػدة ،فسػ عو و ػذىب إلػى ػواز حػذفيا لمأػػرورة

ػار ،ومػنيـ األخدػػش(،)8
الشػعر ة و متنػػد فػ السػػعة( ،)7وععػض النحػػو ف أ ػازوا حػػذفيا أػرورة واخت ػ اا
()1
()2
()3
()4
()5
()6

شرح التسي ؿ ،ج  ،1ص .192
أرائر الشعر :ص .109
التوعة.69 :

نظر شرح المدصؿ ،ج ،2ص .396- 395

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .217
ىذا ع ت مف العحر العس ط ،وىو مختمؼ فػ نسػعتو ،فق ػؿ :لحسػاف عػف ثاعػت وآخػر ف ،وىػو مػف شػواىد :الكتػاب،

ج ،3ص / 65المقتأب ،ج ،2ص  / 72المقاصد النحو ة ،ج ،4ص .1923

()7
()8

نظر الكتاب ،ج ،3ص .65- 64

مغن المع ب ،ج ،1ص  / 178ىمد اليوامد ،ج  ،2ص .458
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ومنو قولو تعػالى[ :إِن ت ََر َك َخ ْ ارا ا ْل َق ِص َّق ُة لِ ْؾ َقالِـدَ ْي ِـ] ( ،)1و ػرد اعػف ىشػاـ عمػ يـ عػأف ال ممػة االسػم ة
(الوصػ ة لموالػػد ف) ػواب عمػػى إأػػمار الدػػا  ،والوصػ ة نائػػب لمدعػػؿ كتػػب ،ولموالػػد ف متعمػػؽ عيػا ال

خعر ،وال واب محذوؼ ،أي :فم وص( ،)2أما المعػرد ف ػذىب إلػى المنػد مطمقػا ،أي :فػ الشػعر وفػ

ورد عم ػو
النثر ال وز حػذؼ ىػذه الدػا  ،وزعػـ أف روا ػة الع ػت :مػف دعػؿ الخ ػر فػالرحمف شػكرهُ ،
()3
عأف ىذا ل س عش ميـ ألنو حتى لو افترأنا صحة الروا ة ،فيذا ال طعف عالروا ة األخرن.
طا،
ألف كػؿ ػواب متنػد عمػو شػر ا

كما ُرن فػالحر ري اختػار مػذىب سػ عو و وىػو األصػ
ػطر
تكػػوف الدػػا وا عػػة ف ػػو ،كال ممػػة االسػػم ة وة رىػػا( ،)4وعمػػى ىػػذا كػػوف الشػػاعر تػػرؾ الدػػا مأػ ا

إلقامة الوزف.

المسألة الثانية عشرة :تقديـ المعطوؼ عمى المعطوؼ عميو
و ستشيد الحر ري عقوؿ األحوص:
عمَ ْيػػػػػػػػػػ ِؾ ور ْحمػػػػػػػػػػ ُة ِ
أل يػػػػػػػػا َن ْخمَػػػػػػػػ ًة ِمػ ْ ِ ِ
ػػػػػػػر ٍ
ػػػػػػػػػالـ
سػ
ؽ
اق ال ِ
َ
َ
ػػػػػػػف َاات عػ ْ
ََ َ
ُ
ح ػ ػػث ق ػ ػ ّػدـ الش ػ ػػاعر المعطػ ػػوؼ (رحم ػ ػػة اهلل) عم ػ ػػى المعطػ ػػوؼ عم ػ ػػو (الس ػ ػػبلـ) لمأ ػ ػػرورة
()5

الشعر ة.

()6

وت ػرن العاحثػػة عأنػػو ال

ػػوز تقػػد ـ المعطػػوؼ عمػػى المعطػػوؼ عم ػػو ،إال ف ػ ال ػواو خاصػػة

عثبلثة شػروط ،وىػ " :أال ػؤدي التقػد ـ إلػى وقػوع الػواو صػدر الكػبلـ ،وأال ػؤدي إلػى معاشػرة حػرؼ
مخدوأا ،و أ ؼ العبلئ عأف عند خمػوه
عامبل ة ر متصرؼ ،وأال كوف المعطوؼ عم و
العطؼ
ا
ا
()7
مف ىذه الثبلثة وز ف الأرورة الشعر ة".

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

العقرة.180 :
مغن المع ب ،ج ،1ص .103-102

نظر مغن المع ب ،ج ،1ص  / 178شرح التصر  ،ج ،2ص / 406ىمد اليوامد ،ج ،2ص .458
نظر أوأ المسالؾ ،ج ،4ص .182

ىذا ع ت مف العحر الوافر ،وىو مف شواىد :األصوؿ ف النحو ،ج ،1ص  /326الخصائص ،ج ،2ص .388
شرح ممحة اإلعراب :ص .218
نظر أرائر الشػعر :ص  / 210الدصػوؿ المد ػدة فػ الػواو المز ػدة :خم ػؿ عػف ععػد اهلل الدمشػق (ت 761ىػػ)،

ت :حسف الشاعر ،دار العش ر ،عماف ،ط1990 ،1ـ ،ص .152
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قوؿ اعف ن  :إف ميور النحاة حممت ىذا الشاىد عمى تقػد ـ المعطػوؼ عمػى المعطػوؼ

عم ػػو أػػرورة ،والمػراد ف ػػو :عم ػػؾ السػػبلـ ورحمػػة اهلل( ،)1وىػػذا مػػا ذىػػب إل ػػو األخدػػش ألف (السػػبلـ)
عنده مرفوع عاالستقرار المقدر ف الظرؼ (عم ؾ)( ،)2واستشيد عو اعف ىشاـ عمى ذلؾ.

()3

أما اعف ن فعنده و و آخر ،وىو عطؼ الظػاىر (رحمػة اهلل) عمػى الأػم ر المسػتكف فػ

(عم ػػؾ) ال ار ػػد إلػػى (السػػبلـ) المتػػأخر ألنػػو خعػػر عنػػو ،و(السػػبلـ) كػػوف مرفوع ػا عاالعتػػدا  ،أي:
عطؼ الظاىر عمى المأمر مف ة ر توك د ،وىذا عنده أسيؿ مف تقد ـ المعطوؼ عمى المعطوؼ

عم و.

()4

وُسػػتنتج أف ىػػذا الع ػػت ف ػػو و يػػاف :الو ػػو األوؿ عنػػد ال ميػػور عػػأف تقػػد ـ المعطػػوؼ عمػػى
المعطوؼ عم و مف عاب الأرورة ،والو و اآلخر ىو عطؼ االسـ الظاىر عمػى المأػمر مػف ة ػر

توك د ،وىذا أ أا مف عاب الأرورة.

ف واف ػػؽ الحر ػػري ق ػػوؿ األكثر ػػة ع ػػأف الع ػػت ػػا عم ػػى التق ػػد ـ والت ػػأخ ر فػ ػ ع ػػاب العط ػػؼ

لمأرورة الشعر ة ،وتم ؿ العاحثة إلى اخت ار الحر ري ألنو أقرب لممنطؽ.
المسألة الثالثة عشرة :تأكيد المثبت

قوؿ الحر ري :و وز لو إلحاؽ النوف عالدعؿ المو ب( ،)5كقوؿ ذ مة األعرش:
ػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػي عمَ ٍ
ػػػػػػػػػػػػـ
ُربِمػػػػػػػػػػػػا أ َْوفَ ْي
ُ
َ

ػػػػػػػػػػػمالت
شػ
ػػػػػػػػػػػوبي َ
ُ
ػػػػػػػػػػػرفَ َع ْف ثَػ ْ
تَػ ْ

()6

م ػػف المعم ػػوـ أف ن ػػوف التوك ػػد الثق مػ ػة والخد د ػػةُ ،ؤك ػػد عيم ػػا األم ػػر مطمقاػ ػا ،وال ُؤك ػػد عيم ػػا
ػتقعبل و ااعػا لقسػـ عػبل
الماأ مطمقاػا ،أمػا المأػارع فمػو حػاالت ،إمػا الو ػوب عنػدما كػوف مثعتاػا مس ا
فاصؿ ،أو أف كوف قر اعا مف الو وب عندما كوف شرطاا لػ (إف) المؤكدة عػ (ما) ،أو أف كوف كث اار

()1

الخصائص ،ج ،2ص .388-387

()3

مغن المع ب ،ج ،1ص .395

()2

()4
()5
()6

خزانة األدب ،ج ،2ص .193- 192
نظر الخصائص ،ج  ،2ص .388- 387
شرح ممحة اإلعراب :ص .219
ىػػذا ع ػػت مػػف العحػػر المد ػػد ،و نظػػر :الكتػػاب ،ج ،3ص / 518المقتأػػب ،ج ،3ص / 15شػػرح المدصػػؿ ،ج،5

ص .168
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إذا وقد ععد أداة طمب ،وأف كوف قم ابل ععد (ال) الناف ة أو (ما) الزائدة الت لـ تسعؽ ع ػ (إف) ،أو أف
كوف أقؿ وذلؾ ععد (لـ) ،وععد أداة از ة ر (إما).

()1

ػولف
قػػوؿ س ػ عو و ععػػد االسػػتدالؿ عيػػذا الع ػػت لمأػػرورة" :وزعػػـ ػػونس أنيػػـ قولػػوف :رعمػػا تقػ ّ
ػولف ذاؾ ألنػػو فعػػؿ ة ػػر وا ػػب ،وال قػػد ععػػد ىػػذه الحػػروؼ إالّ ومػػا لػػو الزمػػة،
ذاؾ ،وكثػػر :مػػا تقػ ّ
فأشعيت عندىـ الـ القسـ".

()2

و قػػوؿ الس ػ راف  :إف ععػػض النحػػو ف أدخموىػػا ف ػ ىػػذا الموأػػد ألف (مػػا) ف ػ لدػػظ (مػػا)
ب)
ال حد ،فأشعيت -واف كانت مو عة – المند لدظاا ،أمػا ىػو ف ػؤوؿ ذلػؾ مػف انػب آخػر عػأف ( ُر ّ
لمتقم ؿ وما كػاف مقم اػبل فيػو كػالمند  ،حتػى أنيػـ سػتعمموف (قػ ّؿ) فػ معنػى لػ س( ،)3لكػف اعػف ىشػاـ
()4
ب) ف ىذا الع ت قالو الشاعر لبلفتخار ،وال ناسعو التقم ؿ.
(ر ّ
ف قوؿ :إف ُ
و رن الق روان عأف الشاعر إذا اأطر از لو أف ػدخؿ النػوف فػ المثعػت ألف مػف حقيػا
أف تػدخؿ فػ ة ػر المثعػت مػف أمػر ونيػ واسػػتدياـ وم ػازاة لػذلؾ قػاؿ (تػرفعف) ح ػث أدخػؿ النػػوف
()5
الخد دة وىذا ل س عموأعيا.
و سػوؽ األزىػػري تعمػ ابل منقػ اػوال لػػدخوؿ النػػوف عمػػى الدعػػؿ المو ػػب ألف (رعمػػا) لمقمػػة ،والقمػػة
()6
تناسب الند والعدـ ،والند شع و عالني .
حسف التوك د ز ادة (مػا)
أما العغدادي ف قوؿ :إف توك د (ترفد) عالنوف الخد دة أرورة ،وانما ّ
()7
ف (رب) ،ووقوع ترفد ف ح ز رعما.
المسألة الرابعة عشرة :ترؾ صرؼ ما ينصرؼ
قػػوؿ الحر ػػري" :فأمػػا تػػرؾ صػػرؼ مػػا نصػػرؼ فػػبل

ػػوز عنػػد س ػ عو و ،واف كػػاف قػػد أ ػػازه

الكوف وف .والدرؽ ع ف الموأع ف أنو إذا صرؼ مػا ال نصػرؼ ،فقػد رد االسػـ إلػى أصػمو واذا تػرؾ
صرؼ ما نصرؼ ،فقد ة ر الش

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

عف أصمو".

()8

ار د أوأ المسالؾ ،ج ،4ص .96- 84
الكتاب ،ج ،3ص.518

نظر شرح كتاب س عو و ،ج ،1ص ( 204عتصرؼ).
نظر مغن المع ب ،ج ،1ص .143

ما

وز لمشاعر ف الأرورة :ص .518

التصر عمى التوأ  ،ج  ،2ص .306
نظر خزانة األدب ،ج ،11ص .404

شرح ممحة اإلعراب :ص .207
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و قوؿ الداكي " :وأما مند المصروؼ مف الصرؼ فمذىب العصر ف المند مطمقاا ألنو خروج
عػػف األصػػؿ عخػػبلؼ صػػرؼ الممنػػوع فإنػػو ر ػػوع إلػػى األصػػؿ ،و ػػوزه ععأػػيـ مطمقاػػا وععأػػيـ ف ػ

الشعر".

()1

ومند المصروؼ ف و أرععة مذاىب عند النحو ف ،كما م :
 ال واز مطمقاا حتى ف االخت ار وعمى ذلؾ أحمد عف ح ى ثعمب.
 المند مطمقاا حتى ف الشعر ،وعمى ذلؾ أكثر العصر ف وأعػو موسػى الحػامض (ت305ىػػ)
مف الكوف ف ،واحت وا عأنو ال وز صرؼ ما نصرؼ ألف األصػؿ فػ األسػما الصػرؼ
فمو ّوزنا ترؾ صرؼ ما نصرؼ ألدن ذلؾ رده عف األصؿ إلى ة ر أصؿ ،ولكاف أ أػا
ؤدي أف متعس ما نصرؼ عما ال نصرؼ.
 ال ػواز ف ػ الشػػعر ،والمنػػد ف ػ االخت ػػار ،وعم ػػو أكثػػر الكػػوف ف ،وال ػػو ذىػػب األخدػػش وأعػػو
عم الدارس وأعو القاسـ عف عرىاف مػف العصػر ف ،واختػاره اعػف مالػؾ وصػححو أعػو ح ػاف،

واحت وا عأنو ا ذلؾ كث اار ف أشعارىـ.


()2

وز الكوف وف وععض العصر ف لمأرورة ترؾ صرؼ المنصرؼ عشرط العمم ة دوف ة رىػا

سععا.
مف األسعاب لقوتيا وذلؾ عكونيا شرطاا لكث ر مف األسعاب مد كونيا ا

()3

ومف المبلحظ أف الحر ري ختار رأي أكثر العصػر ف ،فػ حػ ف اكتدػى الدػاكي عػذكر اآل ار
النحو ة ولـ عد أر و ف المسألة ،وترن العاحثة أف الصػواب مػا ذىػب إل ػو أكثػر الكػوف ف ،فاألشػعار
المسموعة ف ذلؾ كث رة ،وال ص أف نقوؿ عأنيا مف عاب الشذوذ.

وفػػػي ختػػػاـ ىػػػاا المبحػػػث عع ػػد الد ارس ػػة والتقصػ ػ  ،تعػ ػ ف لمعاحث ػػة أف الحر ػػري ذك ػػر م ػػذىب
الك ػػوف ف فػ ػ مس ػػألت ف فق ػػط ،وىم ػػا :مس ػػألة ت ػػرؾ ص ػػرؼ م ػػا نص ػػرؼ ،ومس ػػألة م ػػد المقص ػػور ،م ػػد

مخالدتيـ ف يا ،أي لـ صنؼ تمؾ المسائؿ مف الأرورات الشعر ة.

وت ػػد العاحثػػة أف الشػػارح ف اشػػتركا ف ػ التطػػرؽ ألرعػػد مسػػائؿ ،وى ػ  :صػػرؼ الممنػػوع مػػف
الص ػػرؼ ،ح ػػث اتدػ ػػؽ ف ي ػػا الشػػػارحاف م ػػد مػ ػػذىب العص ػػر ف ف ػ ػ اإل ػػازة عمػ ػػى اإلط ػػبلؽ ،ومنػ ػػد
()1
()2

كشؼ النقاب :ص .551- 550
نظػر :اإلنصػػاؼ (مسػألة ،)70ج ،2ص  / 493شػػرح المدصػؿ :ص  / 188ىمػػد اليوامػػد ،ج ،1ص - 121

.123

()3

نظر شرح الرأ  ،ج ،1ص .105 -104
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المصػػروؼ مػػف الصػػرؼ ،والت ػ اختػػار ف يػػا الحر ػػري مػػذىب العصػػر ف أمػػا الدػػاكي فأشػػار لتعػػدد

المػػذاىب مػػف دوف أف عػػدي أر ػػو ف ػ المسػػألة ،وتػػذك ر المؤنػػث ،والت ػ اتدػػؽ ف يػػا الشػػارحاف عػػالقوؿ
عم ػػى الأ ػػرورة ،وا ػ ػ ار الدع ػػؿ المعت ػػؿ م ػػرن الص ػػح  ،ح ػػث اخت ػػار الحر ػػري ف ي ػػا ق ػػوؿ سػ ػ عو و
وال ميور ،ف ح ف ذكر الداكي أقواؿ النحاة ف الشاىد الشعري مف ة ر تر

أحدىا.

أا أف الحر ري خػالؼ سػ عو و فػ شػاىد واحػد مػف التػ ت ّػـ تدصػ ؿ القػوؿ
وتمحظ العاحثة أ ا
ف يا عيذا المعحث ،وىو :شاىد مسألة تأن ث المػذكر ،أمػا الشػواىد األخػرن مػف شػواىد سػ عو و والتػ
ػرحا تػػرن أنػػو وافقػػو عمػػى أنيػػا مػػف عػػاب الأػػرورات فػ مواأػػعيا السػػاعقة ،وىػ  :تػػذك ر
تناولناىػػا شػ ا
المؤنث ،وحذؼ التنو ف ،واشعاع حركات اإلعراب ،وحذؼ الدا ف واب الشرط ،وتأك د المثعت.
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المبحث الثالث -موازنة منيجية بيف الشرحيف
وتتض الموازنة بينيما مف خالؿ النقاط التالية:
أول -مف ناحية اليدؼ مف التأليؼ
ً
لقد أوأحت العاحثة ساعقاا عأف اليدؼ مف منظومة ممحة اإلعراب ىو ىدؼ تعم مػ عحػت،
نظم ػا
فنظميػػا صػػاحعيا الحر ػػري نػػزواال عنػػد رةعػػة صػػد قو الدأػػؿ عػػف الصػػاعد ،والػػذي طمػػب منػػو ا
تعم م ا ل سيؿ عمى الناشئة المعتدئ ف ف حدظ القواعد واست عاعيا ،وععدىا قػاـ عشػرح ممحػة اإلعػراب

ل وأ لممتعمم ف ما قاـ عنظمو و سيؿ عم يـ فيميا وسماه عػ (شػرح ممحػة اإلعػراب) ،فكػاف الكتػاب

اأحا س اار عع ادا عف التعق د النحوي وما دار مف خبلفات نحو ة ع ف العمما .
اا
مختصر تعم م ا و ا

فكانػػت ممحتػػو تأ ػ تـ معظػػـ األع ػواب النحو ػػة ،وقم ػ ابل مػػف األع ػواب الص ػرف ة ،الت ػ عثَّيػػا ع ػ ف

األعػ ػواب النحو ػػة فػ ػ أعػ ػواب مس ػػتقمة ،وأح اانػ ػا فػ ػ أثن ػػا ش ػػرحو ػ ػرعط الموأ ػػوعات النحو ػػة ععم ػػـ
()1
الصرؼ.
فػػاألعواب النحو ػػة الت ػ أةدميػػا كعػػاب التنػػازع ،وع ػاب االختصػػاص ،وعػػاب أفعػػؿ التدأ ػ ؿ،

وعػػاب أفعػػاؿ المقارعػػة ،وعػػاب الحػػروؼ المشػػعية عم ػ س ،ولػػـ نػػاقش عػػو إال عمػػؿ (مػػا الناف ػػة) ،وعػػاق

الحروؼ لـ ذكرىا.

أما األعواب الصرف ة الت

ا عيا ،في  :عاب التصغ ر ،والنسب ،و مد التكس ر.

()2

أما الداكي فعّف سعب تػأل ؼ الكتػاب فػ مقدمتػو ،ف قػوؿ" :فيػذا تعم ػؽ و ػز عمػى المقدمػة
الموأوعة ف عمـ العرع ة ،المسماة عممحة اإلعراب ،كاف ِؿ عحؿ معان يا ،وتوأ معان يا ،وتدك ػؾ
نظاميػػا ،وتعم ػػؿ أحكاميػػا ،وسػػم تو( :كش ػؼ النقػػاب عػػف مخػػدرات ممحػػة اإلع ػراب) ،سػػألن و ععػػض

الدقيػػا األصػػد ا المعتقػػد ف األول ػػا  ،فأ عػػت سػؤالو ،وحققػػت آمالػػو ،وقمػػت مسػػتمدا مػػف اهلل التوف ػػؽ
واليدا ة إلى خ ر طر ؽ".

()3

ثانيا -مف ناحية المصادر
ً

لـ ذكر الحر ري ف شرحو أسما المصػادر التػ اسػتقى منيػا مادتػو النحو ػة ،عػؿ ُو ِ َػد فػ
مواأد محدودة صرح عاسـ العالـ النحوي قعؿ اإلدال ع أر و ف موأوع مع ف ،دوف اإلفصاح عػف

()1
()2
()3

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .51 ،50 ،44
نظر المصدر الساعؽ :ص .178 ،166 ،28،52

كشؼ النقاب :ص .267

151

اس ػػـ الكت ػػاب ال ػػذي أخ ػػذ من ػػو ،والعمم ػػا  ،ى ػػـ :الخم ػػؿ ،وسػ ػ عو و ،وأع ػػو القاس ػػـ النح ػػوي ،وأع ػػو عمػ ػ
الدارس ػ  ،وىػػذا عػػالطعد تناسػػب مػػد اليػػدؼ التعم م ػ الػػذي و ِ
أ ػد مػػف أ مػػو الكتػػاب ،عت نػػب ذكػػر
ُ
األعبلـ النحو ف وكتعيـ التراث ة.
وال عد مف ذكر المواأد الت استند ف يا إلى آ ار النحو ف الساعق ف ،كما م :
ػوز إدخػاؿ

_سػئؿ :ىػؿ
 .1ف عاب (الحرؼ) قوؿُ " :
وحك أف أعا عم الدارس _رحمػو اهلل ُ
اليػػا فػ صػػدات اهلل تعػػالى ،فمنػػد منيػػا ،واحػػتج عػػأف اليػػا مػػف خصػػائص المؤنػػث التػ ذـ
عز و ّؿ _ مف نسعيا إل و".
اهلل _ ّ

()1

 .2ف عاب (النكرة والمعرفة) قوؿ" :وقد اختمؼ النحو وف فػ آلػة التعر ػؼ :فكػاف الخم ػؿ ػرن
أف األلؼ والبلـ م عا ىما آلة التعر ؼ".

()2

 .3فػ عػػاب (ال مػػد الصػػح ) قػػوؿ" :وانمػػا لػػـ تُأػ ّػمف ىػػذه الممحػػة شػػرح أعن ػػة مػػد التكسػ ر
ألف شػ ػ خنا أع ػػا القاس ػػـ ك ػػاف ق ػػوؿ :فس ػػدت ألس ػػنة العام ػػة إال فػ ػ ن ػػوع ف ،وىم ػػا :ال م ػػد،
والتصغ ر".

()3

 .4فػ عػاب (الأػػرورة الشػعر ة) قػػوؿ" :فأمػا تػػرؾ صػرؼ مػا نصػػرؼ فػبل
واف كاف قد أ ازه الكوف وف".

()4

كما ت د العاحثة ف عاب (التواعد) أنو

ػػوز عنػد سػ عو و،

مد ع ف رأي النحو ف والدقيا  ،ف قػوؿ" :فأمػا الػواو

فيػ ػ أـ ى ػػذه الح ػػروؼ ،ومعناى ػػا ال م ػػد واالش ػػتراؾ ،وال تقتأػ ػ الترت ػػب عن ػػد النح ػػو ف ،واف ك ػػاف

مذىب الشافع -رأ اهلل عنو -ذلؾ ومالؾ".

()5

ف ػ ح ػ ف صػػرح الدػػاكي عمػػى خػػبلؼ الحر ػػري عػػف المص ػادر الت ػ اسػػتند إل يػػا ف ػ مادتػػو

مصدر نحو ا ممما عالكث ر مف أسما النحو ف القدما  ،وأسما كتعيـ.
اا
العمم ة ،فشرحو عد

متنوعا ،فمـ متػزـ عطر قػة واحػدة ،فأح اانػا ػذكر اسػـ الكتػاب دوف
وأسموعو ف ذكر المصادر
ا
أف عزوه لمؤلدو ،وأح اانا ذكر الكتاب معزوا لمؤلدو ،وأح اانا أخرن ذكر أسما عمما نحػو ف دوف
ذكر اسـ المؤلدات النحو ة الخاصة عيـ ،عمى النحو اآلت :
()1
()2
()3
()4
()5

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .10-9
نظر المصدر الساعؽ :ص .14
نظر المصدر الساعؽ :ص .53
نظر المصدر الساعؽ :ص .207
نظر المصدر الساعؽ :ص .189
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 أسما الكتب الت وردت منسوعة لمؤلد يا ،ى  :ألد ة اعف مالؾ ،وأمال اعف الش ري ،قطر
الن ػدن وعػػؿ الصػػدن الع ػػف ىشػػاـ األنصػػاري ،شػػذور ال ػػذىب العػػف ىشػػاـ األنصػػاري ،ش ػػرح

التصر عمى التوأ

العف ىشاـ األنصاري.

()1

 أسػػما الكت ػب الت ػ وردت ة ػػر منسػػوعة لمؤلد يػػا ،وى ػ  :المعػػاب ف ػ عمػػؿ العن ػا واإلع ػراب
ألع ػ العقػػا العكعػػري ،وكتػػاب الواف ػػة ف ػ شػػرح الكاف ػػة لمحسػػف اإلسػػتراعاذي ،وُعػػرؼ ع ػ ف
()2
الدارس ف عاسـ كتاب "المتوسط".

 ىنػػاؾ كتػػب وردت أكثػػر مػػف م ػرة ،تػػارة تكػػوف منسػػوعة وتػػارة ة ػػر منسػػوعة ،وى ػ  :التسػػي ؿ
وشرحو العف مالؾ ،مغن المع ب العف ىشاـ األنصاري.

()3

 أس ػػما العمم ػػا النح ػػو ف ال ػػذ ف ورد ذك ػػرىـ فػ ػ ش ػػرحو ،وىػ ػـ :الخم ػػؿ ،سػ ػ عو و ،األخد ػػش،
المع ػػرد ،الدػ ػ ار  ،ػػونس ع ػػف حع ػػب ،أع ػػو عمػ ػ الدارسػ ػ  ،أع ػػو ح ػػاف األندلسػ ػ  ،ال ر ػػان ،

الزمخشػػري ،اعػػف الحا ػػب ،اعػػف عصػػدور ،الز ػػاج ،اعػػف أعػ الرع ػػد ،اعػػف ىشػػاـ األنصػػاري،
المرادي ،اعف مالؾ ،أعو الععػاس ،السػ وط  ،الكسػائ  ،الػدمام ن  ،اعػف عاعشػاذ (ت469ىػػ)،

اعف إ از (ت681ىػ) ،ناظر ال ش (ت778ىػ).

()4

كما الحظت العاحثة ذكره لػععض أسػما الدقيػا عنػد تدسػ ره لمعنػى كممػة (السػ د) فػ عدا ػة

شرحو ،وىـ :اإلماـ مالؾ ،و ح ى النووي ،اعف النحاس.

()5

ومف ال د ر عالذكر أنو أحاؿ القارئ ثبلث مػرات إلػى كتػاب آخػر مػف تأل دػو ،وىػو( :م ػب

الندا ف شرح قطر الندن) لبلستزادة وتوس د االطبلع ،وذلؾ ف عاب النكرة والمعرفػة ،وعػاب المعتػدأ
والخعر ،وعاب إف وأخواتيا.

()1

()6

نظر كشؼ النقاب :ص .479،456،437 ،436 ،352 ،274

()2

نظر المصدر الساعؽ :ص .528،277

()4

نظػػر المصػػدر السػػاعؽ :ص ،430،390،391 ،359،357،350،319،298،297،289،277،276،275

()3

نظر المصدر الساعؽ :ص 581،507،362،299،306،300

،532 ،502،472،475 ،471 ،489 ،462 ،461 ،488 ،481،447 ،418،437،432،436،434،431
.600 ،595 ،560 ،564 ،560 ،516 ،535 ،552 ،550 ،530 ،511 ،520،535

()5
()6

نظر المصدر الساعؽ :ص .271 ،270

نظر كشؼ النقاب :ص .454،364 ،295
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ثالثًا -مف ناحية المنيج
و أـ عدة محاور ،كاآلت :
 .2ترتيب األبواب ومسمياتيا
التػزـ الحر ػػري فػ ترت ػػب أعػواب شػػرحو عالترت ػػب ندسػو الػذي ػػا عػػو فػ المنظومػػة النحو ػػة

(ممح ػػة اإلعػ ػراب) ،فس ػػار عم ػػو ذات ػػو ول ػػـ غ ػػر ف ػػو أع ػ اػدا ،فع ػػدأ ممح ػػة اإلعػػراب وش ػػرحيا عالمقػ ػدمات
النحو ة وحد الكبلـ وأقسامو ،وانتيى ععاب العنا .
أمػػا الدػػاكي فسػػار عمػػى نيػػج الحر ػػري ولػػـ غ ػػر ف ػ ترت ػػب ممحػػة اإلع ػراب ،فتناوليػػا ف ػ
شرحو كما ا عيا ناظميا.
لكف ىناؾ ععض االختبلفات الطد دة الت ُو دت ع نيما ،وذلؾ تمثؿ ف :
فمثال:
أ .الختالفات في مسميات بعض األبوابً ،

 عاب (األسما الستة) عند الحر ري ،قاعمو عاب (األسما الستة المعتمة) عند الداكي .

()1

 عػ ػػاب (إع ػ ػراب االسػ ػػـ المنصػ ػػرؼ) عنػ ػػد الحر ػ ػػري ،قاعمػ ػػو عػ ػػاب (االسػ ػػـ المنصػ ػػرؼ) عنػ ػػد
الداكي .

()2

 عاب (إعراب االسـ المنقوص) عند الحر ري ،قاعمو عاب (االسـ المنقوص) عند الداكي .
 عاب (إعراب االسـ المقصور) عند الحر ري ،قاعمو عاب (االسـ المقصور) عند الداكي .
 عاب (التثن ة) عند الحر ري ،قاعمو عاب (المثنى) عند الداكي .

 عاب (الظروؼ) عند الحر ري ،قاعمو عاب (المدعوؿ ف و) عند الداكي .

()7

 عاب (ال ف الند ) عند الحر ري ،قاعمو عاب (ال الناف ة لم نس) عند الداكي .
()1
()2

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 32كشؼ النقاب :ص .314

()4

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 42كشؼ النقاب :ص .332

()3

()5
()6
()7
()8

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 39كشؼ النقاب :ص .321
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 43كشؼ النقاب :ص .325
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 98كشؼ النقاب :ص .386
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 118كشؼ النقاب :ص .418
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 130كشؼ النقاب :ص .439
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()4

()5

 عاب (اسـ الداعؿ المنوف) عند الحر ري ،قاعمو عاب (إعماؿ اسـ الداعؿ) عند الداكي .

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 36كشؼ النقاب :ص .317

()3

()8

()6

- عاب (ما الناف ة) عند الحر ري ،قاعمو عاب (ما الناف ة الح از ة) عند الداكي .
- عاب (العنا ) عند الحر ري ،قاعمو عاب (المعن ات) عند الداكي .

()1

()2

سػـ بعػض
ب .ىناؾ اختالفات في تسمية األبواب نجمت عف إضافات المحقػؽ؛ ألف الفػاكيي لػـ ُي ّ
فمثال:
األبوابً ،
 عاب االسـ وعبلماتو.
 عاب الدعؿ وعبلماتو.
 عاب الحرؼ وعبلماتو.
()3
 عاب ظف وأخواتيا.
ج .ىناؾ اختالفات برزت في تقسيـ األبواب والفصوؿ ،فبعض العناويف الفرعية التي كاف يتناوليا
الحريري في بعض األبواب ،لوحظ أف الفاكيي يفرد ليا أبو ًابا مستقمة ،كما يمي:
ػتقبل ،وسػػماه (عػػاب الدعػػؿ المأػػارع) ،وذلػػؾ ععػػد عػػاب
عاعػا مسػ ا
 أفػػرد الدػػاكي لمدعػػؿ المأػػارع ا
()4
(قسمة األفعاؿ).
ػتقبل لمحػػد ث عػػف (حػػد الكممػػة) عع ػد حد ثػػو عػػف أ ػ از الكمػػـ عشػػكؿ
 أفػػرد الدػػاكي فصػ اػبل مسػ ا
()5
عاـ ،ع نما الحر ري لـ دعؿ ذلؾ.
()6
 تناوؿ الداكي (أحرؼ العمة) ف عاب مستقؿ ،ععد عاب (األسما الستة المعتمة).
 تنػاوؿ الحر ػري أنػواع ال مػوع فػ عػاب واحػد ،وسػماه (عػػاب ال مػد الصػح ) ،لكػف الدػػاكي
تناوؿ كؿ مد ف عػاب مسػتقؿ كػاآلت  :عػاب مػد المػذكر السػالـ ،عػاب ال مػد عػألؼ وتػا
()7
مز دت ف ،عاب مد التكس ر.
والصح

ما قسمو الداكي

لعسا عند المتعمـ.
سالما ،فيذا ُحدث ا
ألف مد التكس ر ل س ا

عاعػ ػا عع ػػد ع ػػاب المعت ػػدأ والخع ػػر ،وس ػػماه (ع ػػاب اش ػػتغاؿ العام ػػؿ ع ػػف المعم ػػوؿ
 أف ػػرد الد ػػاكي ا
عأ ػػم ره) ،ع نم ػػا الحر ػػري عم ػػو تح ػػت عنػ ػواف فرعػ ػ  ،وى ػػو( :االش ػػتغاؿ) فػ ػ ع ػػاب المعت ػػدأ
والخعر.
()1

()8

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  /150كشؼ النقاب :ص .469

()2

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 248كشؼ النقاب :ص .588

()4

نظر المصدر الساعؽ :ص .305

()3

()5
()6
()7
()8

نظر كشؼ النقاب :ص .382،290 ،285 ،282
نظر المصدر الساعؽ :ص .281
نظر المصدر الساعؽ :ص .320

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 46كشؼ النقاب :ص .338 – 330

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 82كشؼ النقاب :ص .367
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 عقد الداكي عاع ف ععد عاب التم ز ،واحػد لمحػد ث عػف (عػئس ونعػـ) ،واآلخػر لمحػد ث عػف
حعذا) ،ع نما الحر ري ناقش ىات ف المسألت ف ف عاب التم ز.
( ّ

()1

 ناقش الداكي ععد عاب التصغ ر ،أحرؼ الز ػادة وشػواذ التصػغ ر فػ عػاع ف مسػتقم ف ،ع نمػا
الحر ري ناقشيا تحت عناو ف فرع ة ف عاب التصغ ر.

()2

عاعا ،وسماه (إعراب األفعاؿ) ،وتناوؿ ف و رفد الدعؿ المأارع ،ونصػب الدعػؿ
 عقد الحر ري ا
عاعػا د اػدا وسػماه عػاب (األمثمػة الخمسػة) وتنػاوؿ
المأارع تحت عناو ف فرع ة ،وععده عقد ا
عاعػا د ػ اػدا وسػػماه (عػػاب
ف ػػو ك د ػػة إعػراب األمثمػػة الخمسػػة ،و ػػزـ الدعػػؿ المأػػارع ،ثػػـ عقػػد ا
الشرط).

ف ح ف عقد الداكي عاع ف ،األوؿ سماه (عاب نواصب الدعؿ المأػارع) وفػ نيا تػو نػاقش

األمثمة الخمسػة ،واآلخػر سػماه (عػاب ػوازـ الدعػؿ المأػارع) ،ونػاقش أػمنو أدوات الشػرط ال ازمػة
فعم ف.

()3

صػ َػؿ الحر ػػري عػػاب اإلةػ ار عػػف التحػػذ ر ،ف ػ حػ ف نػػاقش الدػػاكي الموأػػوع ف فػ عػػاب
 فَ َ
()4
واحد ،وسماه عاب (اإلة ار ).
بلحظ أف االختبلؼ فػ التعو ػب ن ػـ عػف طػاعد التوسػد واإلطالػة الػذي عػرز فػ شػرح
كما ُ َ
الداكي  ،ف ح ف كاف الطاعد السائد عند الحر ري ف الشرح ىو اإل از واالختصػار قػدر اإلمكػاف

حتػػى تناسػػب مػد اليػػدؼ التعم مػ  ،لكػػف ُو ِ ػػد ععػػض االختبلفػػات التػ نت ػػت عػػف مخالدػػة الحر ػػري
لتعو ب ممحة اإلعراب ،كالتال :
ػتقبل خبلافػا لمػا ػا فػ
عاعػا مس ا
صؿ الحر ػري عػاب الحػاؿ عػف التم ػز ،و عػؿ لكػؿ منيمػا ا
 فَ َ
المنظومػػة ح ػػث دمػػج ع نيمػػا ،أمػػا الدػػاكي فػالتزـ عمػػا ػػا فػ المنظومػػة و عميمػػا فػ عػػاب
واحد ،وسماه عاب (الحاؿ والتم ز).

()1
()2
()3
()4
()5

()5

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  /113كشؼ النقاب :ص .415 ،413
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 166كشؼ النقاب :ص .498 ،495
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 246،237 ،226كشؼ النقاب :ص .576،556
نظر ممحة اإلعراب ص / 25،24شرح ممحة اإلعراب :ص  / 141 ،140كشؼ النقاب :ص .450

نظر ممحة اإلعراب :ص /19شرح ممحة اإلعراب :ص  / 113 ،109كشؼ النقاب :ص.403
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 .1طريقة تناوؿ أبيات المنظومة
كاف الحريري عصدة عامػة عػدأ أعػواب شػرحو عػذكر أع ػات مػف الممحػة ،ومػف ثَػ ّـ عػدأ عالشػرح
والتحم ؿ كما قتأ الس اؽ.
فكاف ذكر ع تاا أو ع ت ف ،و تناوليا مف خبلؿ شرح األحكاـ النحو ة الت تتأمنيا ،و ستمر
ػتعمبل المغػة الواأػحة العسػ طة ،التػ تتناسػب مػد قػدرات
عذلؾ حتى نتيػ مػف شػرح مػف العػاب ،مس ا

الناشئة المعتدئ ف.

وف قم ؿ مف األح اف ذكر أع ات العػاب كاممػةا ،وععػدىا عػدأ عػالعرض والتحم ػؿ ،وىػذا فعمػو

فػ عػاب (مػا لػـ ُسػػـ فاعمػو) ،وعػاب (اسػـ الداعػؿ المنػػوف) ،وعػاب (ظننػت وأخواتيػا) ،وعػاب (إعػراب
()1
األفعاؿ) ،وعاب (األمثمة الخمسة) ،وعاب (الشرط).

كما كاد خمو شرحو مف تدس ر المعان الغامأة الت تحمميػا األع ػات ،فمػـ دسػرىا لغو ػا،
ػثبل :فػ عػاب (الحػرؼ) قػوؿ " :قولػو:
عؿ اقتصر عمى تحم ميا نحو ػا ،إال فػ حػدود أػ قة ػدا ،فم ا
تكف عبلمة ،عنػ عػو الكث ػر المعػال ف ػو ،ومػف أصػوؿ كػبلـ العػرب إدخػاؿ اليػا فػ صػدة المؤنػث
وحذفيا مف صدة المذكر  ...فميذا لـ

ز إدخاؿ اليا ف صداتو تنز يا لو عمػا طمػؽ عمػى صػدة

المؤنػػث"( ،)2فػػالمرة الوح ػػدة الت ػ فسػػر عيػػا الغػػامض اسػػتطرد ح ػوال صػػدحة ف ػ تدس ػ ر الكممػػة ،ولػػـ
ُعط العاب حقّو مف ال انب النحوي ،وىذا ؤكد اليدؼ التعم م الذي ُنشد عو.

ػر مػػا س ػتعمؿ أػػم ر المػػتكمـ ف ػ أثنػػا شػػرحو ،وذلػػؾ عنػػد اإلشػػارة لكبلمػػو ف ػ
وكػػاف كث ػ اا

المنظومة ،ف ش ر عاستخدامو الععارات اآلت ة( :قولنا ،ذكرنا).

()3

ػامبل مع ان ػا ف ػ ععػػض األع ػواب ،و طمػػؽ عم ػػو اسػػـ (أـ
وف ػ ممحتػػو وشػػرحيا كػػاف ختػػار عػ ا
()4
العاب) ،كما م :


(مف) ى أـ عاب حروؼ ال ر.

( العا ) ى أـ عاب حروؼ القسـ.
(إف) ى أـ عاب الحروؼ الناسخة.

ّ
()1
()2
()3
()4

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .246،237،226،96،98،90
نظر المصدر الساعؽ :ص .10-9
نظر المصدر الساعؽ :ص .115،34،28،26،21 ،14،4

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .227،189،153،146،143،124 ،67،59
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( كاف) ى أـ عاب األفعاؿ الناقصة.
 ( ا) ى أـ عاب الندا .
( الواو) ى أـ عاب حروؼ العطؼ.
(أف ،ولف) ىما أـ عاب نواصب الدعؿ المأارع.

ْ
( إال) ى أـ عاب االستثنا .
أمػػا الفػػػاكيي فك ػػاف ع ػػدأ ش ػػرحو لؤلع ػواب النحو ػػة عأع ػػات م ػػف ممحػػة اإلعػػراب ،ث ػػـ تناولي ػػا عالش ػػرح
والتحم ؿ مف الناح ة المغو ة والنحو ة ،و ستمر عذلؾ حتى نتي مف شرح العاب.
ػادر مػػا ػذكر أع ػػات العػػاب دفعػة واحػػدة فػ العدا ػة ،وععػػدىا قػػوـ عالشػرح والتدصػ ؿ ،وىػػذا
ون اا
()1
فعمو ف عاب ظف وأخواتيا ،وعاب المدعوؿ معو ،وعاب المدعوؿ لو ،وعاب األسما الستة.
المغة.

وكانػػت ألداظػػو ف ػ الشػػرح ممغ ػزة ةامأػػة ف ػ ععػػض األح ػػاف ،تناسػػب المتخصص ػ ف ف ػ
وكم ػػا الحظ ػػت العاحث ػػة أن ػػو ك ػػاف رك ػػز كث ػ ػ اار عم ػػى تدسػ ػ ر المع ػػان الغامأ ػػة فػ ػ أع ػػات

()2
فمثبل:
المنظومة ،و قؼ عندىا لغو ا  ،ا

 فػ عػػاب (اإلة ػ ار ) قػػوؿ" :والخػػؿ :الصػػد ؽ ،و َّ
العػػر –عدػػت العػػا  :-المحسػػف ،واألواه :كث ػػر
التأوه خوفاا مف اهلل تعالى".

()3

 ف ػ عػػاب (الداعػػؿ) قػػوؿ" :وقولػػو :راتكػػة ،عالتػػا المثنػػاة فػػوؽ ،مػػف قػػوليـ :رتػػؾ العع ػػر ،إذا
انطمؽ راكأا محركا أع ازه".

()4

 ف ػ عػػاب (الدعػػؿ المأػػارع) قػػوؿ" :والسػػمط :الخ ػ ط الػػذي ػػنظـ ف ػػو الخػػرز ،فش ػعو النػػاظـ
ِ
المدترقة عا تماع الخرز المنتظـ ف خ ط".
ا تماع األحرؼ

()1
()2
()3
()4
()5

()5

نظر كشؼ النقاب :ص .317 ،396 ،399 ،382
نظر المصدر الساعؽ مثبل :ص .575،556،410،406،405،395،374،351،421 ،320
نظر المصدر الساعؽ :ص .452
نظر كشؼ النقاب :ص .374

نظر المصدر الساعؽ :ص .307
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وُبلحظ أف الداكي سار عمػى نيػج النػاظـ عتخصػ ص عامػؿ مػف عوامػؿ األعػواب النحو ػة،
(إف) أـ عػػاب الحػػروؼ الناسػػخة،
وتسػػم تو عػ ػ (أـ العػػاب) ،فمػ ا
ػثبل( :العػػا ) أـ عػػاب حػػروؼ ال ػػر ،و ّ
()1
و( ا) أـ عاب الندا  ،و(إال) أـ عاب االستثنا .
 .3عرض المسائؿ الخالفية

عما أف شرح الحر ري قوـ عمى اإل از واالختصار ،والذي قصػد عػو المتعممػ ف المعتػدئ ف،

ُ محػػظ أنػػو لػػـ تطػػرؽ لمخبلفػػات النحو ػػة ع ػ ف العصػػر ف والكػػوف ف عشػػكؿ صػػر إال ف ػ قأ ػ ت ف،
()2
تقعاف ف عاب (الأرورة الشعر ة) ،أحدىا ترؾ صرؼ ما نصرؼ ،واألخرن مد المقصور.
وكاف ف ععض القأا ا ش ر الختبلؼ اآل ار ع ف النحو ف عشكؿ ة ر صر  ،مف خػبلؿ

()3
مثبل:
عدـ نسعة اآل ار ألصحاعيا ،أو عتأع ؼ الرأي اآلخر  ،ا

 عندما تحدث ف عاب (النكرة والمعرفػة) عػف مسػألة آلػة التعر ػؼ ،عػرض رأي الخم ػؿ الػذي
اختاره عأف (األلؼ والبلـ) م عيا ىما آلة التعر ؼ ،وذكر رأي اآلخر ف دوف نسعتو ،عقولو:
" وعند ة ره مف النحو ف أف (البلـ) وحدىا لمتعر ؼ.

()4

 عنػدما تحػػدث فػ (عػػاب األسػػما السػػتة) عػػف أحػػرؼ العمػػة عأنيػػا م انسػػة لمحركػػات الػػثبلث،
وعند ععأيـ أف ىذه الحروؼ مأخوذة مف الحركات.

()5

 عندما تحدث ف عاب (حروؼ ال ر) عف (مذ ،ومنذ) ،ف قوؿ" :وقد اختمؼ ف يما :فقاؿ قوـ
ىما حرفاف ،وق ؿ عؿ ىما اسماف".

()6

ف ح ف ترددت أصدا الخبلفات النحو ة ف معظـ صدحات شرح الداكي ( ،)7عمى عكس
الحر ري الذي كاف حافظ عمى عدـ اإلطالة حتػى ال تعػارض مػد اليػدؼ التعم مػ لمكتػاب ،وكػاف

الدػػاكي ف ػ معظػػـ القأػػا ا الخبلف ػػة أػػد أمػػاـ المػػتعمـ ح ػػج الدػػر ق ف ،و ػػر

قػػوؿ العص ػػر ف

عاستثنا ععض المسائؿ.
()1

نظر المصدر الساعؽ :ص .425 ،473 ،455 ،348

()2

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .208 ،207

()4

نظر المصدر الساعؽ :ص .14

()3

()5
()6
()7

نظر المصدر الساعؽ :ص .125 ،103 ،82 ،80 ،45 ،62
نظر المصدر الساعؽ :ص .38
نظر المصدر الساعؽ :ص .62

نظ ػػر كش ػػؼ النق ػػاب م ػػثبل :ص ،436 ،433 ،366 ،365 ،342 ،339 ،335 ،323 ،319 ،300 ،297

.483،481،466،453 ،448
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التال :

وال عد مف ذكر ععض النماذج عمى تنػاوؿ الخبلفػات النحو ػة فػ أعػواب شػرحو ،عمػى الو ػو
معػو

ػدر
 ف عػاب (اإلعػراب) قػوؿ" :اإلعػراب عنػد العصػر ف اص ا
ػاىر أو مق ِ
ػطبلحا :أث ِػر ظ ِ
حكم ػا ،فيػػو عنػػدىـ لدظ ػ  ،وعنػػد الكػػوف ف تغ ػػر أواخػػر
العامػػؿ ف ػ آخػػر الكممػػة حق ق ػةا أو ا
()1

الكمـ الختبلؼ العوامؿ الداخمة عم يا لدظاا أو تقد اار ،فيو عندىـ معنوي".
 ف عاب (قسمة األفعاؿ) قوؿ" :وما ذىب إل و الناظـ مف أف الدعؿ ثبلثػة أقسػاـ ىػو مػذىب
العص ػػر ف ،وذى ػػب الكوف ػػوف إل ػػى أن ػػو قس ػػماف عإس ػػقاط األمػ ػر عن ػػا عم ػػى أن ػػو مقتط ػػد م ػػف
المأارع ،وال ار

ما ف النظـ".

()2

 فػ عػػاب (المصػػدر) قػػوؿ" :المصػػدر ىػػو أصػػؿ لمدعػػؿ ف ػ االشػػتقاؽ عنػػد العصػػر ف لو ػػوه
مذكورة ف كتعيـ ،وق ؿ ععكس ذلؾ وىو مذىب العصر ف وىو أع ؼ".

()3

 فشػػرح الدػػاكي كػػاف أكثػػر عسػطاا وتدصػ ابل مػػف شػػرح الحر ػػري فػ عػػرض المسػػائؿ الخبلف ػػة
ومناقشتيا عشكؿ واؼ.

 .4الحدود النحوية

لػ ػػـ يػ ػػتـ الحر ػ ػػري كث ػ ػ اار عتعر ػ ػػؼ المصػ ػػطمحات النحو ػ ػػة ،وعنػ ػػدما قػ ػػوـ عتعر ػ ػػؼ ععػ ػػض

فمثبل:
عرفيا عصورة س رة مو زة ل قرعيا مف أفياـ المتعمم ف ،ا
المصطمحات ُ ّ
(4
احدا عع نو مف نسو.
خص و ا
 المعرفة :كؿ اسـ ّ
 اإلعراب :تغ ر أواخر الكمـ الختبلؼ العوامؿ الداخمة عم يا.

()5

 المصدر :اسـ قد عمى األحداث كالأرب والق اـ والقعود والقتؿ ،وىو أصؿ األفعاؿ.

()6

أمػػا الدػػاكي فبلقػػت الحػػدود النحو ػػة ف ػ كتاعػػو كشػػؼ النقػػاب عنا ػةا كع ػرةا ،فػػبل كػػاد دوتػػو
مصطم دوف أف قوـ عوأد حد واأ لو ،وأح اانػا ُػورد لممصػطم النحػوي أكثػر مػف تعر ػؼ عنػد

النحاة ،وىذا ناتج عف خبلفاتيـ.

()7

()1

المصدر الساعؽ :ص ( 309عتصرؼ).

()3

المصدر الساعؽ :ص ( 389عتصرؼ).

()2

()4
()5
()6
()7

المصدر الساعؽ :ص ( 200عتصرؼ).
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص.12
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .29
نظر المصدر الساعؽ :ص .100

نظر كشؼ النقاب مثبل :ص .446،440،428،426،425،369،323،285،282
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و عمؿ ذلؾ د .ععد المقصود عقولو" :ولعؿ تأل دو لكتػاب الحػدود النحو ػة ،وىػو الػذي تػرؾ أو

إف ش ػػئت س ػػاعد عم ػػى انطع ػػاع كتاعات ػػو عي ػػذا الط ػػاعد المنطقػ ػ الدمس ػػد  ،فنػ ػراه ق ػػد م ػػد الح ػػدود
ُقػ ػؿ ْ
()1
المستعممة ف عمـ النحو وعمغت ( )137حدا ف ىذا الكتاب".
 .5أسموب الفتراض

()2

تم ػػز الحر ػري عاسػػتخداـ أسػػموب االفت ػراض ف ػ شػػرحو ،ف دتػػرض س ػؤ ااال مػػف سػػائؿ ،وُ ػػب
عنو ،وىذا أسػموب تعم مػ عحػت ل سػيؿ إ صػاؿ القواعػد واألحكػاـ النحو ػة لممتعممػ ف عشػكؿ محعػب
لمندوس ،ومف ذلؾ:

 قولػػو ف ػ ع ػػاب (قسػػمة األفعػػاؿ)" :ف ػػإف اعتػػرض معت ػػرض ،وقػػاؿ :قػػد ن ػػد الحػػرؼ األخ ػػر
متحراكا مد إسقاط حرؼ االعتبلؿ ،ف مثؿ قولؾ :عِ ِد الععػد ،فػال واب عنػو أف ىػذه الحركػة
حركة عارأة عدل ؿ أنيا تزوؿ إذا لـ تتصؿ عيا ىمزة الوصؿ ،والحركة العارأة ال اعتػداد
()3

عيا وال تأث ر ليا ،إذ ل ست كالحركة الثاعتة ف الموطف األرععة".
 قولو ف عاب (ال مد الصح )" :فإف ق ؿِ :فم َـ تثعت نونا التثن ػة وال مػد مػد األلػؼ والػبلـ،
ولـ تثعتػا فػ المأػاؼ والتنػو ف ال ثعػت مػد واحػد مػنيـ؟ فػال واب عنػو أف اإلأػافة ز ػادة
ألحقت عآخر االسـ كنوف التثن ة وال مد ،فاستثقؿ أف والى ع ف ز ادت ف ،ول س كذلؾ األلؼ
والبلـ ألنيما تمحقاف االسـ مف أولو ،والنوف تمحقو مف آخػره ،فممػا افترقػت الز ادتػاف ،سػيؿ
()5
أف مد ما ع نيما"( ،)4واألمثمة عمى ذلؾ عد دة.
وتم ز الداكي أ أا عيذا األسموب لكف عشكؿ أقؿ مػف الحر ػري ،وىػذا حصػرتو العاحثػة فػ
موأع ف فقط ،وىما:
 ف عاب (أ از الكمـ) ،ععد حد ثػو عػف أ ػ از الكمػـ (اسػـ ،فعػؿ ،حػرؼ) ،قػوؿ" :وقػد ُقػاؿ:
قسـ الكبلـ إلى ة ر أقسامو ألف ىػذه الثبلثػة أقسػاـ لمكمػـ ال لمكػبلـ ألف عبلمػة
إف الناظـ ّ
صحة القسمة واز إطبلؽ اسـ المقسوـ عمى كؿ واحد مػف األقسػاـ ،وُ ػاب :عػأف ىػذا مػف
تقس ـ الكؿ إلى أ زائو ،وانما مزـ صدؽ اسـ المقسوـ عمى كؿ واحد مػف أقسػامو فػ تقسػ ـ

()1
()2

المصدر الساعؽ :ص .223
عقد الدكتور ععد الرحمف السػ د فػ كتاعػو "مدرسػة العصػرة النحو ػة :نشػأتيا وتطورىػا" الصػادر عػف دار المعػارؼ

عالقاىرة 1968ـ معحثاا صغ ا ار تحت عنواف "فمسدة النحو عافتراض المسائؿ وتو ييا" ،ص .83
( )3شرح ممحة اإلعراب :ص .24
()4شرح ممحة اإلعراب :ص .49
()5

نظر المصدر الساعؽ :ص .50،44،34
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الكم ػ إلػػى ز ئاتػػو ،والنػػاظـ لػػـ قصػػد ذلػػؾ"( ،)1فكمػػا ُبلحػػظ أف افت ارأػػو فمسػػد عحػػت ال
أرورة لو.

ب) عمػػى أػػم ر الغ عػػة ،قػػوؿ
 فػ عػػاب (النكػرة والمعرفػػة) ،ععػػد حد ثػػو عػػف ػواز دخػػوؿ ( ُر ّ
مدترأا" :فػإف قمػت :ىػؿ ىػو ح نئػذ معرفػة أو نكػرة كمػا ىػو قأػ ة الػنظـ ،قمػت :قػد اختمػؼ
ا
النحو ػوف فػ الأػػم ر ال ار ػػد إلػػى نكػرة عمػػى ثبلثػػة مػػذاىب ،ثالثيػػا :إف كػػاف مر عػػو ػػائز

ب ر ؿ وأخ و".
التنك ر فمعرفة كػ ( ا ن ر ؿ فأكرمتو) ،أو وا عة فنكرة ،نحوُ :ر ّ
 .6الستعانة بأشعار تعميمية

()2

ػارح ف عأع ػػات م ػػف منظوم ػػات نحو ػػة أخ ػػرن ،ف ػػالحر ري فػ ػ ع ػػاب (م ػػا ال
اس ػػتعاف ك ػػبل الش ػ َ
نصرؼ) عند حد ثو عف األسعاب المانعة لمصرؼ ،ستشيد عقوؿ ععض النحاة المعاصر ف لو:
ػػػت فػػػي ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الع ْم ِ
ػػػـ تَ ْح ِ
ص
سػػػعٌ فَيا َكيػػػا
َم ْب ِنيِػػػ ًة إِ ْف ُك ْن َ
السػػػـ ت ْ
صػ ْػػرؼ ْ
ػػػر ُ
َموانػػػعُ َ
ػػػػػػص
ػػػؼ َو ُع ْج َمػػػػ ٌة
ػػػػػػث َو َو ْز ٌف ُم َخ ِ
ػػػػػػد ٌؿ َوتَأْنيػ ٌ
صػ ٌ
فَ َج ْمػػػػعٌ َوتَ ْع ٌ
َو َعػ ْ
ريػػػػؼ َو َو ْ
صػ ُ
()3
ِ
ػػف بعػ ِػػد رِائػ ِ
ػػد فػػػي ِعمػػر َ ِ
ػػص
ػػو
َو َمػػا زيػ َ
ػػعيا التِْركيػ ُ
ػػبَ ،ىػػ َاا ُممَ ِخػ ُ
َوتاس ُ
ْ
اف مػ ْ َ ْ َ
أػا ،فدػ عػػاب (مػػا ال نصػػرؼ) ،ستشػػيد عمػػى
وكػذلؾ الدػػاكي سػػار عمػػى نيػػج الحر ػػري أ ا

عمؿ مند الصرؼ ،عقوؿ اعف النحاس:
ػػػػػث ِبمع ِرفَػ ٍ
ِ
ػػػػػة
ْ
اج َم ْ
ػػػػػع َو ِز ْف َعػػػػػادًل أَن ْ َ ْ

()1
()2
()3
()4

ػػؼ قَػ ْػػد َك ُمػ َػػال
صػ ُ
ركػ ْ
الو ْ
ػػب َو ِزْد ُع ْج َمػػػ ًة فَ َ

()4

كشؼ النقاب :ص .280
المصدر الساعؽ :ص .294
ىذه األع ات مف العحر الطو ؿ ،و نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  /196وىذه األع ات لـ أ دىا ف كتب النحاة.
ىذا ع ت مف العحر العس ط ،و نظر كشؼ النقاب :ص  / 524و نظر أ أا :شرح قطر الندن :ص .293
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انفصم انثانث

انتفاوت يف عرض املسائم اننحىية
َ
عند انشارحني
اكات الفاكيي عمى النظـ.
 المبحث األوؿ -استدر ُ
اكات الفاكيي عمى الشرح.
 المبحث الثاني -استدر ُ
 المبحث الثالث -استدراكات الباحثة عمى ما فات الفاكيي.
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توطئة:
مف المعموـ ُععػد الػزمف عػ ف الش ِ
ػار َح ْ ف ،فػالحر ري مػف نحػاة القػرف الخػامس الي ػري وعػدا ات
القرف السادس الي ري ،والداكي مف نحػاة القػرف العاشػر الي ػري ،وىػذا عػالطعد ػؤدي إلػى اسػتدراؾ
المتأخر عمى المتقدـ ف العد د مف القأا ا النحو ة سوا ف النظـ أو الشرح.

تداركػػو ،وق ػػؿ عنػػو :أصػػم خطػػأه ،أو أكمػػؿ
واالسػػتدراؾ لغػػة :عن ػ المحػػاؽ ،وىػػو مػػا فػػات ُ
()1
نقصو ،أو أزاؿ عنو لعسو.
ػطبلحا فعرفػػو النحػػاة ،ى ػو" :رفػػد تػػوىـ تولَّػػد مػػف كػػبلـ سػػاعؽ ،وعصػػورة أوأ ػ ىػػو
أمػػا اصػ ا
()2
تعق ب الكبلـ عرفد ما توىـ ثعوتو أو ند و مف الكبلـ الساعؽ".
وال ػرعط ع ػ ف الدالل ػة المغو ػػة واالصػػطبلح ة لبلسػػتدراؾ ،قػػود العاحثػػة لد ارسػػة االسػػتدراؾ مػػف
ػػانع ف ،أحػػدىما :االسػػتدراؾ عمػػى الػػنظـ ،و شػػمؿ األحكػػاـ النحو ػػة التػ زادىػػا الدػػاكي عمػػى الػػنظـ

وكاف ش ر إل يا عالععارات اآلت ة" :لـ تعرض ليا النػاظـ ،لػـ نعػو ليػا النػاظـ ،لػـ ػذكر النػاظـ" ،أو
أعيا تحت عنػواف (تتمػة) ،عاإلأػافة إلػى المواأػد التػ أشػار إل يػا لمػواطف الخمػؿ والقصػور فػ

النظـ.
وثان يما :االستدراؾ عمى الشرح ،ومعموـ أف شرح الحر ري ىو تعم م عحػت .و ترتػب عمػى
ذلػػؾ إةدػػاؿ الحر ػػري مسػػائؿ نحو ػػة ،وأخػػرن لػػـ ُوفيػػا حقيػػا مػػف الشػػرح والتدص ػ ؿ ،وىػػذا مػػا عػػؿ

متسعا ف الشرح واالستدراؾ.
لمداكي
ا

أا مف تسم ط الأو عمى استدراكات العاحثة لما فات الداكي مف مسائؿ نحو ة.
وال عد أ ا
ػتقبل لمحػد ث
لذلؾ تخصص العاحثة لكؿ عنواف مف العناو ف الموأػحة السػاعقة ،معحثاػا مس ا

عنيا ،مد ع اف موقؼ النحاة مف ىذه المسائؿ ،عمى النحو التال .

()1
()2

نظر لساف العرب ،ج ،1ص  / 419المع ـ الوس ط ،ج ،1ص .281
نظر مع ـ التعر دات :عم ال ر ان (ت392ىػ) ،ت :محمد المنشاوي ،دار الدأ مة ،القاىرة ،ط2004 ،1ـ،

ص  / 21شرح التصر  ،ج ،1ص .294
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المبحث األوؿ -استدراكات الفاكيي عمى النظـ
مف باب "أجزاء الكمـ"
الستدراؾ األ وؿ :قوؿ الناظـ:
ػػػػػػػػػو الِػ ِ
ػػػػػػػػػاي َعمَ ْيػػػػػػػػػػو ُي ْب َنػػػػػػػػػػى
وعػ ُ
َوَن ُ

ؼ َم ْع ًنػػػػػػػػى
ػػػػػػػر ُ
ْ
ػػػػػػػـ َوِف ْعػػػػػػػػ ٌؿ ثُػػػػػػػػ ِـ َحػ ْ
اسػ ٌ

()1

و عق ػػب الد ػػاكي " :وقّ ػػد الح ػػرؼ عكون ػػو لمعن ػػى إلخػػراج ح ػػرؼ التي ػ ػ  ،إذ ال ك ػػوف ػػزاا
()2
وز ،أو راا عمى مقالة أع دة".
لمكبلـ ،عمى أف ف عمو (حرؼ المعنى) زاا لمكبلـ ت اا
ػائبل" :الحػػرؼ إنم ػا ػراد لمعنػػى ف ػ ة ػره ال ف ػ ذاتػػو،
و دسػػر الحر ػػري ىػػذا الع ػػت عشػػرحو قػ ا

...والدرؽ ع ف حرؼ المعنى وحرؼ الي ا  ،أف حرؼ الي ا
عذاتيا".

()3

ز مف الكممة ،وحػرؼ المعنػى كممػة

و قسـ س عو و ف عاب (الكمـ مف العرع ة) الكممة إلى اسـ ،وفعػؿ ،وحػرؼ ػا لمعنػى لػ س

عاسـ وال فعؿ( ،)4والحرؼ عند النحاة قسماف :حرؼ معنى ،وحرؼ معنى .وحروؼ المعان ى الت

تتركب منيا الكممة ،أي :أ ػ از الكممػة ،و سػمى حػرؼ معنػى ألنػو ال ػدؿ عمػى معنػى ولػ س قسػ اما

لبلسـ وال الدعؿ ،وحروؼ المعان وى ما كاف كممة مستقمة عذاتػو ولػو معنػى لكنػو لػ س عذاتػو ،إنمػا
أ ّـ إلى ة ره مف اسـ أو فعؿ ،وىذا الذي ُ عؿ قس اما لبلسـ والدعؿ.
د د معنى إذا ُ

()5

وتػػرن العاحثػػة أف الحر ػػري أراد عقولػػو( :حػػرؼ معنػػى) ،أف حتػػرز م ػف حػػرؼ المعنػػى ،أي:

حػػروؼ الي ػػا التػ ىػ أععػػاض كممػػات ول سػػت كممػػات عػػذاتيا ،والحػػرؼ الػػذي ىػػو قسػػـ مػػف أقسػػاـ
الكمـ ىو إما أف كوف مختصا عاالسـ ،أو مختصا عالدعؿ ،أو مشتراكا ع نيما.

()1

ممحة اإلعراب :ص .2

()3

شرح ممحة اإلعراب :ص .4

()2

()4
()5

كشؼ النقاب :ص .279
نظر الكتاب ،ج ،1ص .12
نظر فت رب العر ة ف شرح نظـ اآل روم ة :أحمد الحازم  :مكتعة األسػدي ،السػعود ة ،ط2010 ،1ـ ،ج ،1

ص .37

()6

()6

نظر أوأ المسالؾ ،ج ،1ص .28- 27
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مف باب "السـ وعالماتو"
السػػػتدراؾ األوؿ :قػػوؿ الدػػاكي " :لػػـ ػػذكر النػػاظـ ممػػا ع ػرؼ عػػو االسػػـ و م ػزه إال حػػرؼ ال ػػر،
وحروفو كث رة ،اقتصر المصنؼ منيا ىنا عمى أرععة".

()1

و عمػػؿ الحر ػػري ذلػػؾ ف ػ شػػرحو عأنػػو اقتصػػر ف ػ ممحتػػو عمػػى حػػروؼ ال ػػر لكونيػػا أعػػـ

عبلماتو( ،)2وُقصد عأعـ العبلمات :أف دخؿ حرؼ ال ر عمى المأمرات وأسما اإلشارة واألسما
الموص ػػولة وأسػ ػما االس ػػتدياـ( ،)3لك ػػف الحر ػ ػري فػ ػ ش ػػرحو ذك ػػر أرع ػػد عبلم ػػات أخ ػػرن( ،)4ومني ػػا
العبلمتػػاف المتػػاف ذكرىمػػا الدػػاكي مسػػتدراكا ف يمػػا عمػػى النػػاظـ ،وىمػػا :التنػػو ف ،واإلسػػناد إل ػػو ،أي
استدراكو كاف عمى النظـ ،أما الشرح ال و ػو لبلسػتدراؾ( ،)5والسػ وط عمػؿ عمػى إحصػا عبلماتػو

ف كتب النحاة فو دىا أكثر مف ثبلث ف عبلمة.

()6

مف باب "النكرة والمعرفة"
الستدراؾ األوؿ :قوؿ الناظـ:
اع َدا َالِ َؾ فَ ُي َو َم ْع ِرفَ ْو
َو َم َ

()7

ػائبل" :فػاألولى ذكػر المعػارؼ عالعػد النحصػارىا ،ثػـ ُقػاؿ :ومػا عػدا
ف ستدرؾ عم و الداكي ق ا
()8
ذلؾ فيو نكرة".
ب)
(ر ّ
أي نتقػد الدػاكي النػػاظـ تقد مػو النكػرة مػػف خػبلؿ ع ػاف عبلمتيػػا ،وىػ  :ػواز دخػػوؿ ُ

عم يػا ،ولػػو قػػدـ المعرفػة عمػػى النكػرة لكػاف أصػػوب وأدؽ ألف المعػػارؼ محػدودة فيػ سػػتة أو سػػععة

ععدىا ،ثـ قاؿ :وما عدا ذلؾ فيو نكرة ،مف و ية نظره ىو األص .
أنواع ،فمو قاـ الحر ري ّ
()1
()2
()3

نظر كشؼ النقاب :ص .282
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .5
نظػػر الممحػػة ف ػ شػػرح الممحػػة :محمػػد ال ػػذام (ت720ى ػػ) ،ت :إع ػراى ـ الصػػاعدي ،عمػػادة العحػػث عال امعػػة

اإلسبلم ة ،السعود ة ،ط2004 ،1ـ ،ص .109

()4
()5
()6

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .5
نظر كشؼ النقاب :ص .283

نظػػر األشػػعاه والنظػػائر ف ػ النحػػو :ػػبلؿ الػػد ف الس ػ وط (ت911ى ػػ) ،ت ةػػازي طم مػػات وآخػػر ف ،مطعوعػػات

م مد المغة العرع ة ،دمشؽ ،ط1987 ،1ـ ،ج ،2ص .8

()7
()8

ممحة اإلعراب :ص .4

كشؼ النقاب :ص .296
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وتػػرن العاحثػػة أف الحر ػػري لعمػػو اعتػػدأ حد ثػػو عػػف النك ػرة ألنيػػا ى ػ األصػػؿ ،والمعرفػػة فػػرع

عم يػػا ،فمػػف ىػػذا المنطمػػؽ مكػػف التعر ػػر لتقػػد ـ النكػرة عمػػى المعرفػػة ،حتػػى لػػو كانػػت أنػواع المعػػارؼ
معدودة ،ح ث س عو و قوؿ" :اعمـ أف النكرة أخ ت
ألف النكػرة
ػؼ عمػ يـ مػف المعرفػة ،وىػ أشػ تد تم تكنػا ّ

()1
أا،
أو ّؿ ،ثـ َ ْدخ ُؿ عم يا ما تُ َع َّرؼ عو"  ،واعف مالؾ كما ُو د ف ألد تو قدـ النكرة عمى المعرفة أ ا
()2
إذ ع ف عبلمة النكرة ،و قوؿ" :وة ره معرفة".

مف باب "قسمة األفعاؿ"
الستدراؾ األوؿ :قوؿ الناظـ:
فَ ُكػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػا يصػػػػػػػػمُ ِفيػ ِ
ػػػػػػػو أ َْمػ ِ
ػػػػػػػس
َ َ ْ ُ

ػػػػػػػػػػر لَػػػػػػػػػػػ ْب ِ
ٍ
ػػػػػػػػػػاض ِب َغيػ ِ
س
ػػػػػػػػػػو َمػ
فَق ِنػ ُ

()3

وىذا عن أف عبلمة الدعؿ الماأ  ،ى  :أف صم دخوؿ أمس عم و ،نحو :شرب أمس،

فالدعؿ (شػرب) ىػو فعػؿ مػاض لقعولػو دخػوؿ (أمػس) عم ػو ،فمػو لػـ قعػؿ لدظػة أمػس لمػا كػاف فع اػبل
ماأاا.

ػص ف ػو الدعػؿ
لكف الحر ري ف عاب (الدعؿ وعبلماتو) الذي سػعؽ عػاب (قسػمة األفعػاؿ) ،خ ّ
()4
الماأ ععبلمت ف ،وىما :اتصالو عتا الداعؿ ،وتا التأن ث الساكنة.
ػائبل" :وق ػػد س ػػعؽ أف عبلمت ػػو المختص ػػة ع ػػو ،ت ػػا الداع ػػؿ ،وت ػػا التأن ػػث
ف عم ػػؽ الد ػػاكي ق ػ ا

الساكنة ،والتم ز عذلؾ أولػى مػف ىػذه لعػدـ اطّرادىػا مػد الماأػ  ،ك ػ (عسػى ،ولػ س) لصػبلح تيا
مد المأارع المند عمـ ،نحو :لـ قـ أمس".

()5

لكف الحر ري ف شرحو قوؿ" :اعتعار الدعؿ الماأ عدخوؿ أمس عم و مطّرد ما لـ ػدخؿ

عم و حرؼ شرط ،فإف دخػؿ عم ػو حػرؼ شػرط نقػؿ معنػاه إلػى االسػتقعاؿ...ونق ض إف الشػرط ة فػ

نقػ ػػؿ معنػ ػػى الدعػ ػػؿ الماأ ػ ػ إلػ ػػى االسػ ػػتقعاؿ حػ ػػرؼ ال ػ ػػزـ ف ػ ػ نقمػ ػػو معنػ ػػى الدعػ ػػؿ المسػ ػػتقعؿ إلػ ػػى

الماأ ".
()1
()2

()6

الكتاب ،ج ،1ص .22

نظر ألد ة اعف مالؾ :اعف مالؾ الطائ (ت672ىػ) ،أخر و :ععػاس العػاز ،دار التعػاوف ،السػعود ة ،ط ،1د.ت،

ص .12

()3
()4
()5
()6

ممحة اإلعراب :ص.4
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .7
كشؼ النقاب :ص .301

شرح ممحة اإلعراب :ص .16
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وترن العاحثػة أف الحر ػري فػ نظمػو مّػز الدعػؿ الماأػ عمدظػة أمػس ،مػد أنػو سػعؽ تم ػزه
عتا الداعؿ وتا التأن ث الساكنة ،وىذا ما عؿ الدػاكي سػتدرؾ عم ػو ىػذا القػوؿ ،فالدعػؿ الماأػ
دائما وذلؾ عندما سػعقو حػرؼ الشػرط (إف) ،كمػا ال صػ دخوليػا عمػى
ال ص ّ دخوؿ أمس عم و ا
األفعػػاؿ الماأ ػ ة ال امػػدة كػ ػ (عسػػى ،ل ػ س ،عػػئس ،نِعػػـ) ،وىنػػاؾ أفعػػاؿ ة ػػر ماأ ػ ة تػػدخؿ عم يػػا

(أمس) كاألفعاؿ المأػارعة الم زومػة عمػـ لػذلؾ "تم ػز الدعػؿ الموأػوع لممأػ عتػا الداعػؿ وتػا

التأن ث الساكنة ،أولى مف تم ػزه عػأف حسػف معػو أمػس ألف مػف الموأػوع لممأػ ال حسػف معػو

فعمت) ،وقػد عػرض لغ ػره أف حسػف معػو (أمػس) ،نحػو :لػـ دعػؿ ز ػد،
فعمت
أمس كػ (عسى  ،واف
ُ
َ
ول ػػو دع ػػؿ ز ػ ػد فعم ػػت ،ولح ػػاؽ إح ػػدن الت ػػا ف لػ ػ س ك ػػذلؾ فإن ػػو ال ش ػػارؾ الموأ ػػوع لممأػ ػ ف ػػو
ة ره".

()1

عػػالرةـ مػػف أف الحر ػػري لػػـ غدػػؿ عػػف ذلػػؾ عشػػرحو ،إذ لػػـ

عػػؿ لدظػػة أمػػس عبلمػػة مطػردة

إف) عم ػػو ،كمػػا نػػوه إلػػى أف حػػرؼ ال ػػزـ (لػػـ)
لمدعػػؿ الماأ ػ  ،فػػاحترز منيػػا دخػػوؿ حػػرؼ الشػػرط ( ْ
عن ػػدما ػ ػدخؿ عم ػػى الدع ػػؿ المأ ػػارع ػػوز أف ص ػػاحعو لدظ ػػة أم ػػس ،أي وأػ ػ أف (أم ػػس) ة ػػر
مختصة عالدعؿ الماأ .
لػػذا تؤ ػػد العاحثػػة اسػػتدراؾ الدػػاكي ألف الحر ػػري َ َانػػب الص ػواب عنػػدما عػػؿ لدظػػة أمػػس
عبلمة لمدعؿ الماأ عشكؿ مطمؽ ف نظمو.
الستدراؾ الثاني :قوؿ الناظـ:
صػػػػػػػػػ ْفقَ َة الم ْغ ُبػ ِ
ػػػػػػػػوف
ِمثَالُػ ُ
ػػػػػػػػو :احػػػػػػػػػ َا ْر َ
()2
فَا ْك ِسػػػػػػػػػػر وُقػ ْ ِ
ػػػػػػػػػال ُـ
ػػػػػػػػػيقُِـ ال ُغػ َ
ػػػػػػػػػؿ :لػ َ
ْ َ

ػػػػػػػر َم ْب ِنػػػػػػػػي َعمػػػػػػػػى السػػػػػػػػ ُك ِ
وف
َواأل َْمػ ُ
ٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ َوَل ُـ
َوا ْف تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالهُ أَلِػ
ٌ

ف عمػػؽ الدػػاكي عقولػػو" :لكػػف تمث ػػؿ النػػاظـ عقولػػو( :لػ قـ الغػػبلـ) ة ػػر مطػػاعؽ ،إذ الكػػبلـ فػ

أم ػػر الحاأ ػػر ال ػػذي ى ػػو قسػ ػ ـ المأ ػػارع ،ال فػ ػ المأ ػػارع المق ػػروف ع ػػبلـ األم ػػر ،واف ك ػػاف الحك ػػـ
أا".
صح احا ف و أ ا

()3

وترن العاحثة أف تمث ؿ الحر ري عالدعؿ (ل قـ) َ َانػب الصػواب ف ػو ألنػو كمػا قػوؿ الدػاكي
زومػا،
أنػو تحػػدث عػػف فعػػؿ األمػػر ،ولػ س الدعػػؿ المأػارع المقتػػرف عػػبلـ األمػػر ،أي الدعػػؿ كػػوف م ا
فاألدؽ أف ُمثؿ عدعؿ أمر تموه ساكف ،نحوَ :رِاف ِ
ؽ ال م د ،فينػا نكسػر الحػرؼ األخ ػر المعنػ عمػى
()1
()2
()3

شرح الكاف ة الشاف ة ،ج ،1ص .170
ممحة اإلعراب :ص.5

كشؼ النقاب :ص .303
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السكوف لمند التقا ساكن ف ،و مكف القوؿ عأف الحر ري أراد التنع و إلى أف األمر لو صػ

متعػددة،

إما عأف قترف المأارع عبلـ األمر ،أو المصدر النائب عف فعؿ األمر ،أو عاسـ فعؿ األمر.

()1

السػػػتدراؾ الثالػػػث :ق ػػوؿ الد ػػاكي " :م ػػا ذى ػػب إل ػػو الن ػػاظـ م ػػف أف الدع ػػؿ ثبلث ػػة أقس ػػاـ ى ػػو م ػػذىب
العصر ف ،وذىب الكوف وف إلى أنػو قسػماف عإسػقاط األمػر عنػا عمػى أنػو مقتطػد مػف المأػارع... ،
وال ار

ما ف النظـ".

()2

وفع ػػؿ األم ػػر عن ػػد العص ػػر ف معنػ ػ عم ػػى الس ػػكوف ألف األص ػػؿ فػ ػ األفع ػػاؿ العن ػػا  ،أم ػػا
الكوف وف فدعؿ األمر عنػدىـ معػرب م ػزوـ عػبلـ األمػر مأػمرة ألف األصػؿ فػ أمػر الموا يػة أف
كوف عالبلـ ،كقولؾ :افعؿ ،أي :لتدعؿ( ،)3وتؤ د العاحثة مذىب العصر ف.

مف باب "الفعؿ المضارع"
الستدراؾ األوؿ :قوؿ الناظـ:
ِ
الحػ ِ
ػػػػػػت
ػػػػػػاوي ليػػػػػػػاَ :ن ْأيػ ُ
ػػػػػػمطُ َيا َ
َوسػ ْ

ػػػػػػػت
ػػػػػػػم ْع َوِع القػ َ
ػػػػػػػوؿ َك َمػػػػػػػػا َو َع ْيػ ُ
فَ ْ
اسػ َ

()4

أي مف عبلمات الدعؿ المأارع أف محؽ عأولو األحرؼ ال ازئػدة الم موعػة فػ قولػؾ :نأ ػت ،وتعنػ

لغة :ععدت( ،)5وتقدـ ف نظمو عمى ىذا الع ت عذكر األحرؼ مدردة ،وذلؾ عقولو:

ػػػػػػػع ُم ْخ ِبػ ٍ
ػػػػػػػاء
ػػػػػػػوف َج ْمػ ٍ
أ َْو نػ َ
ػػػػػػػر أ َْو َيػ َ

ػػػػػػػػػػػػاء
ػػػػػػػػػػػػزةً أ َْو تَػ
ت َى ْمػ َ
َوِا ْف َو َجػ ْ
ػػػػػػػػػػػػد َ
َ

()6

ػائبل" :التعع ػر عأن ػػت أنسػب عالنسػػعة التأػع د ة مػػف نأ ػت"( ،)7وىػػو
ف سػتدرؾ الدػػاكي عم ػو قػ ا

قصػػد عالنسػػعة التأػػع د ة عػػأف األلػػؼ تكػػوف لممػػتكمـ الواحػػد ،والنػػوف لممػػتكمـ إذا كػػاف معػػو ة ػره ،وقػػد

موع ػا ول ماعػػة اإلن ػػاث
تكػػوف لممػػتكمـ المعظػػـ ندس ػػو ،وال ػػا لمغائػػب المػػذكر مد ػ ا
ػردا أو مثنػػى أو م ا
ػذكر أو مؤنثاػا ،ولمغائعػة المدػردة والمثنػاة(،)8
موعػا ،م اا
الغائعات ،والتا لممخاطب ا
مدردا أو مثنػى أو م ا
()1
()2
()3

نظر امد الدروس العرع ة :مصطدى الغبل ن  ،المكتعة العصر ة ،ع روت ،ط1993 ،28ـ ،ج ،2ص .179
كشؼ النقاب :ص .300
نظػػر :اإلنصػػاؼ (مسػػألة ،)72ج ،2ص  / 524التع ػ ف عػػف مػػذاىب النحػػو ف :ص  / 176ائػػتبلؼ النص ػرة:

ص .125

()4
()5
()6
()7
()8

ممحة اإلعراب :ص.6
نظر لساف العرب ،ج ،15ص .300
ممحة اإلعراب :ص.5
نظر كشؼ النقاب :ص .307

المصدر الساعؽ :ص .305
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أي قصػػد أف الحػػروؼ عنػػدما ت مػػد عمػػى (أن ػػت) تناسػػب ع ػدد الػػدالالت الت ػ

مثميػػا كػػؿ حػػرؼ،

فاأللؼ ليا داللة واحدة ،والنوف ليا داللتاف ،وال ا ليا أرعد دالالت ،والتا ليا ثمان دالالت.

ول ػػو ُن ِظ ػ َػر لترت ػػب النح ػػاة المتق ػػدم ف لي ػػذه األح ػػرؼ ،فسػ ػ عو و ق ػػوؿ" :ولؤلفع ػػاؿ المأ ػػارعة
ألسما الداعم ف الت ف أوائميا الزوائد األرعد :اليمزة ،والتا  ،وال ا  ،والنوف"( ،)1والزمخشري عرؼ

الدعؿ المأارع عقولو" :وى ما تعتقب ف صدره اليمزة والنوف والتا وال ا ".

()2

و قوؿ األنعاري" :التحق ؽ ف ترت ب ىذه األحرؼ أف تقدـ اليمزة ثـ النوف ثـ التا ثـ ال ػا ،

وذلؾ ألف اليمزة لممتكمـ وحده ،والنوف لممتكمـ ولمف معو ،والتا لممخاطب ،وال ػا لمغائػب ،واألصػؿ
أف خعػػر اإلنسػػاف عػػف ندسػػو ثػػـ عػػف ندسػػو وعمػػف معػػو ثػػـ المخاطػػب ثػػـ الغائػػب"( ،)3وعػػذلؾ وافػػؽ

ترت ب الزمخشري.

وتمحظ العاحثة أف ترت ب الحر ري عندما ذكرىا مدردة أو م موعة عكممػة (نأ ػت) خػالؼ ف ػو

س عو و والزمخشري واألنعاري ،أمػا كممػة (أن ػت) التػ قػاؿ عيػا الدػاكي  ،فتعنػ لغػة :حػاف وأدرؾ(،)4
وعيذا تكوف أقرب لممعنى الذي حممو الع ت الذي ذكرت ف و ألنو قوؿ ععدىا (فاسػمد وع) ،أمػا مػا

ذكره الداكي مف نسعة تأع د ة ،ىذا عع د كث اار عف المنطؽ ،وترتأ العاحثة ترت ب األنعاري ليذه
األحرؼ أي ت مد عمى (أنت ).
مف باب "األسماء الستة المعتمة"
الستدراؾ األوؿ :قوؿ الناظـ:
ِ
ػػػػػػػػػو ِؿ ُكػػػػػػػػػػؿ َعػػػػػػػػػػالٍِـ َو َر ِ
اوي
فػػػػػػػػػػي قَػ ْ

ػػػػػػػػػػػػػػػػالو ِ
او
َو ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػتِ ٌة تَْرفَ ُع َيػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِبػ
َ

()5

ػائبل" :فقػوؿ النػاظـ :فػ قػوؿ كػؿ عػالـ وراوي ،ف ػو نظػر إذ مقتأػى
ف عقب عم و الدػاكي ق ا

كبلمو أف ىذه األحرؼ ى اإلعراب ف كؿ قولة".

()6

ونقد الداكي كػاف فػ محمػو ألف إعػراب األسػما السػتة ف يػا مػذاىب متعػددة ،ح ػث ذكرىػا
ػذىعا ،ومػػا ذك ػره الحر ػػري ف ػ نظمػػو ىػػو المػػذىب
الس ػ وط ف ػ كتاعػػو اليمػػد ،وى ػ اثن ػ عشػػر مػ ا
()1
()2
()3
()4
()5
()6

الكتاب ،ج ،1ص .13
المدصؿ :ص .244
أسرار العرع ة:أعو العركات األنعاري(ت577ىػ) ،ت :عركات ىعود ،دار األرقـ ،ع روت ،ط1999 ،1ـ ،ص .48
نظر لساف العرب ،ج ،14ص .48
ممحة اإلعراب :ص.7

كشؼ النقاب :ص .319
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المش ػ ػػيور عنػ ػ ػد النح ػ ػػاة ،وى ػ ػػو اإلعػػ ػراب ع ػ ػػالحروؼ ،وأني ػ ػػا ناع ػ ػػت ع ػ ػػف الحرك ػ ػػات ،وال ػ ػػذي ق ػ ػػاؿ ع ػ ػػو

قطػ ػػرب(ت206ى ػ ػػ) ،والز ػ ػػادي (ت249ى ػ ػػ) ،والز ػ ػػا

مػ ػػف العصػ ػػر ف ،وىشػ ػػاـ (ت209ى ػ ػػ) مػ ػػف

الكوف ف ،أما المذاىب األخرن ،فمنيا:
 مذىب س عو و ،والدارس  ،و ميور العصر ف ،وصححو اعف مالؾ ،وأعو ح اف ،واعػف ىشػاـ
وة ػرىـ مػف المتػأخر ف :إنيػا معرعػة عحركػات مقػدرة فػ الحػروؼ ،وأتعػد ف يػا مػا قعػؿ اآلخػػر

لآلخر.
 مذىب المازن  ،والز اج :إنيا معرعة عالحركات الت قعؿ الحروؼ ،والحروؼ إشعاع.
الرعع ػ (ت420ى ػػ) :إنيػػا معرعػػة عالحركػػات الت ػ قعػػؿ الحػػروؼ ،وى ػ منقولػػة مػػف
 مػػذىب ّ
الحروؼ
 مػػذىب األعمػػـ ،واعػػف أع ػ العاف ػػة(ت509ى ػػ) :إنيػػا معرعػػة عالحركػػات الت ػ قعػػؿ الحػػروؼ،
ول ست منقولة عؿ ى الحركات الت كانت ف يا قعؿ أف تأاؼ.
معا.
 مذىب الكسائ  ،والد ار  :إنيا معرعة مف مكان ف عالحركات والحروؼ ا
وأكتد عسرد ىذه المذاىب ،وىناؾ ة رىا أحصاىا الس وط .

()1

الستدراؾ الثاني :قوؿ الداكي " :ومف شرط إعراعيا عالحروؼ ن اعة عف الحركػات أف تكػوف مدػردة،
وأف تكوف مكعرة ،وأف تكوف مأافة لغ ر ا المتكمـ ولو تقد اار ،واستغنى الناظـ عف التصر عذكر
ىذه الشروط ف يا لنطقو عيا كذلؾ ،كما استغنى عف تق د (ذو) عمعنى صاحب عأف تأاؼ إلى اسـ
نس ،وتق د (فو) عالخمو مف الم ـ".

()2

وعػالنظر إلػػى شػرح الحر ػػريُ ،بلحػػظ أنػو لػػـ غدػؿ عػػف ذكػػر ىػذه الشػػروط ،لكنػو لػػـ أػػمنيا

()3
ص ػغرت أُعرعػػت عحركػػات ظػػاىرة ،وىػػذه الشػػروط اتدػػؽ عم يػػا النحػػاة
عشػػرط أف تكػػوف مكع ػرة  ،فمػػو ُ
()4
القدما والمحدثوف.

()1
()2
()3
()4

نظر ىمد اليوامد ،ج ،1ص .128-125
كشؼ النقاب :ص ( 318 – 317عتصرؼ)0
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .37-36

نظر شرح اعف عق ؿ ،ج ،1ص  / 53شرح قطر الندن :ص  / 58-57النحو الواف  ،ج ،1ص .109-108
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مف باب "المثنى"
الستدراؾ األوؿ :تحت عنواف (تتمة) قوؿ الدػاكي " :ألحػؽ عػالمثنى فػ إع ارعػو :اثنػاف ،واثنتػاف مػف
عمما .فكؿ مػف ىػذه
ة ر شرط ،وكبل ،وكمتا عشرط اإلأافة إلى مأمر ،وما ُسم عو منو ،كز داف ا
()1
حمبل عمى المثنى".
األسما تُرفد عاأللؼ ،وتنصب وت ر عال ا
ا
أػا .وىػذه األلدػاظ ىػ ألدػاظ
وعر وع العاحثة إلى شرح الحر ري ت د أنو لـ تعػرض إل يػا أ ا
أُلحقػت عػالمثنى فأُعرعػت إع ارعػو ،ول سػػت مػف المثنػى حق قػةا ،فاثنػػاف واثنتػاف ال تصػم لمت ر ػد ،وكػػبل
وكمتػػا ىمػػا لدظػػاف مدػػردا المدػػظ مثن ػػا المعنػػى( ،)2وز ػػداف

ػػوز أف عػػرب ك ػالمثنى أو كػػالممنوع مػػف

الصرؼ إ ار لو م رن سمماف لمعمم ة وز ادة األلؼ والنوف.

()3

مف باب "جمع الماكر السالـ"
الستدراؾ األوؿ :قوؿ الناظـ:
ػػػػػػػػف حػػػػػػػػػا ِ
اعمَمػ ُ ِ
ْف ِي َما َي ِق ْي َنػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػو مػ ْ َ
فَ ْ ْ

صػػػػػػػػػاحبي أ ِ
ِ
َخ ْينػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػت
َوقَ ْ
ػػػػػػػػػد لَقَ ْي ُ
َْ

()4

ػائبل" :الأ ػػم ر فػ ػ (ح ػػذفيما) لمن ػػون ف ،وك ػػاف مقتأ ػػى الق ػػاس
ف س ػػتدرؾ عم ػػو الد ػػاكي ق ػ ا

أا مد (أؿ)".
حذفيما أ ا

()5

وى ػذا مثػػاؿ عمػػى حػػذؼ نػػوف المثنػػى ف ػ (صػػاحع ) إلأػػافتيا إلػػى (أخ نػػا) ،والأػػم ر ف ػ

(حذفيما) عود عمى النون ف ،وىما :نوف ال مد ،ونوف المثنى ،فعند اإلأافة إذ تسقطاف.
لكف الحر ري ف شرحو

ب عمى ذلؾ مف خبلؿ افتراأو سؤاؿ سائؿ ،ف قوؿ" :فػإف ق ػؿ:

فمِـ تثعت ىاتاف النوناف مد األلؼ والبلـ ،ولـ تثعتا ف المأاؼ ،والتنو ف ال ثعت مد واحػد منيمػا؟
فػػال واب عنػػو أف اإلأػػافة ز ػػادة ألحقػػت عػػآخر االسػػـ كنػػوف التثن ػػة وال مػػد ،فاسػػتثقؿ أف ُ ػوالى ع ػ ف
ز ػػادت ف ،ول ػ س كػػذلؾ األلػػؼ والػػبلـ ألنيمػػا تمحقػػاف االسػػـ مػػف أولػػو ،والنػػوف تمحقػػو مػػف آخ ػره ،فممػػا

افترقت الز ادتاف ،سيؿ أف

()1
()2
()3
()4
()5
()6

مد ع نيما".

()6

كشؼ النقاب :ص .329 – 328
نظر توأ

المقاصد والمسالؾ ،ج ،1ص .325

نظر التصر عمى التوأ  ،ج ،1ص  / 66شرح األشمون  ،ج  ،1ص .34
ممحة اإلعراب :ص.9
كشؼ النقاب :ص .332

شرح ممحة اإلعراب :ص .49
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وتأ ؼ العاحثة قوؿ س عو و" :واعمـ أنػؾ إذا ثن ػت الواحػد لحقتػو ز ادتػاف... ،الز ػادة الثان ػة

نونػػا كأنيػػا عػػوض لمػػا منػػد مػػف الحركػػة والتنػػو ف"( ،)1أي النػػوف فػ التثن ػػة وال مػػد ىػ عػػوض عػػف
الحركػػة والتنػػو ف ف ػ االسػػـ المدػػرد لػػذلؾ تسػػقط النػػوف ف ػ اإلأػػافة كسػػقوط التنػػو ف ف ػ اإلأػػافة

أػا ،وتثعػػت النػوف مػػد األلػؼ والػػبلـ لمػػا ع نيمػا مػػف االفتػراؽ ،كقولػػؾ :المسػمماف ،المسػػمموف .واعػػف
أ ا
ثـ دخمت
ع ش رد عمى ذلؾ" :النوف دخمت قعؿ دخوؿ األلؼ والسبلـ
ا
عوأا مف الحركة والتنو فّ ،
ألف التثن ة ال تص ّ مد عقا تعر دو"( ،)2وىذا مقند.
األلؼ والبلـ لمتعر ؼ ّ

السػػتدراؾ الثػػاني :اسػػتدرؾ عم ػػو تحػػت عنػواف (تتمػػة) :أُلحػػؽ عيػػذا ال مػػد فػ إع ارعػػو عػػالواو وال ػػا :
أولػػو ،وعػػالموف ،وعشػػروف واخوتػػو ،وأىمػػوف ،وواعمػػوف ،وأرأػػوف ،وسػػنوف وعاعػػو ،ومػػا سػػم عػػو منػػو
عمما.
كز دوف ا

()3

لكف الحر ري أثنا شرحو ،أشار إلػى ععأػيا عمػا سػمى مػد التعػو ض ،وىػو مػد ممػا ال

عقؿ عالواو والنوف ،مثؿ :عأ ف ،وعز ف ،وسنوف ،وثعوف ،وعروف ،وكروف ،وقموف ،وأرأوف .فيذه
ألداظ تتعد ل مد المذكر السالـ ،مد ذلؾ لـ صرح عيذا المصطم الحر ري.

()4

وو ػػدت العاحثػػة أف النحػػاة قسػػموف الممحػػؽ ع م ػد المػػذكر السػػالـ إلػػى أرععػػة أقسػػاـ :أوليػػا
أسػما ال مػػوع التػ ال واحػػد ليػػا مػف لدظيػػا ،منيػا :ألدػػاظ العقػػود مػف العشػػر ف إلػى التسػػع ف ،وأولػػو،
تغ ػػر لدػػظ واحػػدىا ،مثػػؿ :أرأػػوف ،عنػػوف ،سػػنوف ،وة ػره ممػػا

وعػػالموف ،ثان يػػا مػػوع التكسػ ر التػ

لػػـ سػػتوؼ الشػػروط ،وى ػ :

ُعػػوض مػػف المػػو (ىػػا التأن ػػث) ولػػـ كسػػر ،وثالثيػػا مػػد التصػػح
عمما وال صدة ،كما أف (واعموف) ل ست لعاقؿ ،وراععيما مػا ىػو سػم عػو
أىموف ،وواعموف ،فيما ل سا ا
()5
مف ىذا ال مد وىو داؿ عمى المدرد ،مثؿِ :عمِّتوف مد ِعمِّ  ،وز دوف وىو مسمى عو شخص.
مف باب "الجمع بألؼ وتاء مزيدتيف"
الستدراؾ األوؿ :قوؿ الناظـ:
اء َزِائ َد ْه
َو ُكؿ َج ْم ٍع فيو تَ ٌ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

()6

نظر الكتاب ،ج ،1ص.18- 17
شرح المدصؿ ،ج ،3ص .189
نظر كشؼ النقاب :ص .333-332
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .47- 46
نظر التصر عمى التوأ  ،ج ،1ص / 69توأ

نظر ممحة اإلعراب :ص .9

المقاصد ،ج ،1ص.334
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ػائبل" :واشػػتراط كػػوف التػػا مز ػػدة ،وكػػذا األلػػؼ ،واف لػػـ نعػػو عمػػى
ف سػػتدرؾ عم ػػو الدػػاكي قػ ا

ىػػذا ف ػ الػػنظـ إلخ ػراج نحػػو :أع ػػات ،وقأػػاة ،فػػإف التػػا ف ػ األوؿ ،واأللػػؼ ف ػ الثػػان أص ػم تاف

ف نصعاف عالدتحة عمى األصؿ"( ،)1وف شرحو لـ نعو عمى ذلؾ أ أا.

()2

قوؿ اعف ىشاـ" :وق ػدت ْاأللػؼ َوالتَّػا عِ ِّ
ػاد ِة ل خػرج َن ْحػو َع ػت وأع ػات فالتػا ف يػا أصػم ة،
الزَ َ
ِ
أػػاة ،فػػإف التػػا واف كانػػت ازئػػدة إال أف األلػػؼ ف يػػا أصػػم ة ألنيػػا منقمعػػة عػػف أصػػؿ،
َكػ َذل َؾ َن ْحػػو :قُ َ
فاألصؿ :قأ ة ،فمما تحركت ال ا واندت ما قعميا ،قمعت ألدػا"

إلى ىذه النقطة ألف الكتاب لممعتدئ ف.

()3

لػذلؾ كػاف عمػى الحر ػري أف نعػو

"حمؿ عمى ىذا ال مد ف إعراعو :أوالت ،وما
الستدراؾ الثاني :قوؿ الداكي تحت عنواف (تتمة)ُ :
سم عو منو كأذرعات ،وعرفات"( ،)4وكما رصدت العاحثة أف الحر ري لـ تحدث عنيا.
وأوالت ىو اسـ مد عمعنى ذوات ،ال واحد لػو مػف لدظػو ،وواحػده فػ المعنػى ذات ،عمعنػى

صاحعة( ،)5أما ما سم عو ،نحػو :عرفػات ،وأذرعػات وىػ قر ػة عالشػاـ ،واختمػؼ العػرب فػ إعػراب
النوع المسمى عو ،فمنيـ َم ْف ُعرعو عمى ما كاف عم و قعؿ التسم ة ،أي :أنو مد مؤنث سالـ ُعرب
()6
كإعراعو وُنوف تنو ف المقاعمة ،وععأيـ ترؾ تنو ف ذلؾ ،وععأيـ ُعرعو إعراب ما ال نصرؼ.
مف باب "اإلضافة"

الستدراؾ األوؿ :قوؿ الناظـ:
ضػ ِ
ِ
ػػػػػػدا
ػػػػػاؼ مػػػػػػا َي ُجػػػػػػر أ ََب َ
الم َ
َوفػػػػػػي ُ
قائبل" :وقوؿ الناظـ :ما
ف عمؽ الداكي عم و ا
ر أعدا".

()8

ػػػػػد ْف َز ٍ
ػػػػػدى
ت لَػ َ
يػػػػػد َوِا ْف ِشػػػػػػ ْئ َ
ِم ْثػػػػػ ُؿ :لَػ ُ
ّػر أع اػدا ،أي مػا ُػبلزـ اإلأػافة ،ولػو قػاؿ مػا
()7

ُأاؼ أعدا لكاف أ ود ألف كؿ مأاؼ
دائمػ ػا ،فػػبل ق ػػد ععػػدىا إال مأ ػػاؼ إل ػػو
أي قصػػد ىن ػػاؾ مػػف األس ػػما مػػا ُػ ػبلزـ اإلأػػافة ا
م رور ،كمدف ولدن وة رىا ،ونقد الداكي كاف محقا ف و ،فاألولى أف قػوؿ :مػا ُأػاؼ أع اػدا ألنػؾ

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

كشؼ النقاب :ص .335
نظر شرح ممحة اإلع ارب :ص .49

نظر شرح قطر الندن :ص .63- 62
كشؼ النقاب :ص .335
التصر عمى التوأ  ،ج ،1ص.82
نظر أوأ المسالؾ ،ج ،1ص  / 63التصر عمى التوأ  ،ج ،1ص.83-82
ممحة اإلعراب :ص.12

كشؼ النقاب :ص .355
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إذا أأ ػػدت اس ػػـ إل ػػى اس ػػـ ،ت ػػر الث ػػان عس ػػعب اإلأ ػػافة ،وى ػػذا مع ػػروؼ ،واألس ػػما التػ ػ

الحر ري ى الت ال تستعمؿ إال مأافة فت ّر.

قص ػػدىا

السػػتدراؾ الثػػاني :أػ ؼ الدػػاكي قسػ اػما ثالثاػا لئلأػػافة المعنو ػػة المحأػػة ،فػػالحر ري ذكػػر قسػػم ف
ليػػا ،وىمػػا :اإلأػػافة عمعنػػى (مػػف) ،واإلأػػافة عمعنػػى الػػبلـ ،وىػػذا مػػذىب ال ميػػور ،والقسػػـ الثال ػث
الذي لـ تعرض إل و الناظـ ىو اإلأافة عمعنى ف  ،وذلؾ عندما كوف المأاؼ إل و ظرفاػا لػؤلوؿ،
()1
ْــر ال َّؾ ْق ِ
نحػػوَ [ :ب ْ
أ ػا ،ف قػػوؿ الدػػاكي :
ــؾ َمؽ ُ
ــؾ]  ،كمػػا أنػػو ف ػ شػػرح الممحػػة لػػـ تحػػدث عنػػو أ ا

"والناظـ لـ تعرض ليذا القسـ إما تععا لم ميور ،أو لقمتو".

()2

قػػوؿ السػ وط  :إف ال ر ػػان  ،واعػػف الحا ػػب فػ كاف تػػو ،واعػػف مالػػؾ فػ كتعػػو ،أأػػافوا ىػػذا القسػػـ
()3

الثالث ،وىو :اإلأافة عمعنى (ف ) ،أي :تقدر ف ح ث كاف ظرفاا لو.
و قوؿ اعف مالؾ فػ (شػرح التسػي ؿ) :إف أكثػر النحػو ف أةدمػوا ىػذا القسػـ ،وىػ ثاعتػة فػ الدصػ
كقولػػو تعػػالى [ :وهــق َأ َلــدَّ ِْ
اَ َصــام] ( ،)4فمعنػػى (فػ ) ظػػاىر ال ةنػػى عػػف اعتعػػاره وال صػ تقػػد ر
َ ُ َ
ة رىا إال عتكمؼ واأ .

()5

مف باب " المبتدأ والخبر "

الستدراؾ األوؿ :قوؿ الناظـ:

ػػػػػؽ ِباسػ ٍ
ػػػػػػػػػدا
ػػػػػدا
ػػػػػػػػػو و ْ
ػػػػػػػػػو أ ََبػ َ
ػػػػػػػػػار َع ْنػ ُ
فَ ْارفَ ْعػ ُ
ػػػػػـ ُم ْبتَػ َ
َوِا ْف فَتَ ْحػ َ
ػػػػػت الن ْطػ َ ْ
اإلخ َبػ ُ
()7
و عقب الداكي عقولو" :ععارة النظـ قد توىـ أف مف شرط المعتدأ أف كوف مقدما".

()6

وتػػرن العاحثػػة أف قولػػو" :فتحػػت النطػػؽ عاسػػـ معتػػدا" ،قػػد وأ ػ النػػاظـ المقصػػود منػػو ف ػ

شػػرحو ،فيػػو تعر ػػؼ لممعتػػدأ عأنػػو كػػؿ اسػػـ اعتػػدأت عػػو وعر تػػو مػػف العوامػػؿ المدظ ػػة( ،)8أي الحر ػػري

تحدث عف رافد المعتدأ ،والذي اختار عو قوؿ ال ميور وس عو و ف أف رافعو معنوي ،وىو االعتدا ،

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

سعأ.33 :
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 70كشؼ النقاب :ص .351-350

نظر ىمد اليوامد ،ج ،2ص .413
العقرة.204 :

نظر شرح التسي ؿ ،ج ،3ص .222-221
ممحة اإلعراب :ص.12
كشؼ النقاب :ص.359

شرح ممحة اإلعراب :ص .75
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أي الت ػػرد مػػف العوامػػؿ المدظ ػػة ،لكنػػو سػػرعاف مػػا قػػوؿ" :وقػػدـ األخعػػار إف تسػػتديـ"( ،)1أي ىنػػاؾ
دائما.
مواأد لتقدـ الخعر و ا
وعا ،ومواأد لتقدمو وا ااز ،فععارتو ال توىـ عتقدـ المعتدأ ا

الستدراؾ الثاني :قوؿ الناظـ:
ع ع ْنػػػػػػػػػؾ ِ
ِ
ػػػػػػػػر
المػ َا
ػػػػػػػػب َوَد ْ َ
صػ َ
فَأ َْوِلػػػػػػػػػو ال ِن ْ
()2
ػػػدا
ػػػب ِتَ ،وال ِ
ػػػوَـ ال ِ
َوال ِ
ػػػي ُر َغػ َ
سػ ْ
سػ ْ
ػػػوُـ َيػ ْ
صػ ْ

ػػػػض الظػػػػػر ِ
ػػػػر
الخ َبػ َا
وؼ َ
َوِا ْف َي ُكػ ْ
ػػػػف َب ْعػ ُ
ُ
ػػػػػؼ َع ْم ٍ
ػػػػػدا
ػػػػػد َخ ْم َ
ػػػػػرو قَ َع َ
تَقُػػػػػو ُؿَ :زْي ٌ

معترأػػا عمػػى النػػاظـ" :وأمػػا تمث مػػو :ز ػػد خمػػؼ عمػػرو قعػػد فمػ س مػػف عػػاب
عمػػؽ الدػػاكي
ا
()3
اإلخعار عالظرؼ ،عؿ عال ممة الدعم ة ،والظرؼ لغو".
ػردا ،وامػػا ممػػة ،وقػػد قػػد ظرفا ػا
خعػػر المعتػػدأ لػػو أأػػرب متعػػددة ،وى ػ  :إمػػا أف كػػوف مدػ ا
رور( ،)4وكؿ ظرؼ أو ار وم رور ل س عزائد ،وال مما ستثنى عو ،ال عػد مػف تعمقيمػا عالدعػؿ،
وم اا

أو مػػا شػػعيو ،أو مػػا أ ُِّوؿ عمػػا شػػعيو ،أو مػػا شػ ر إلػػى معنػػاه ،فػػإف لػػـ كػػف ش ػ

مو ود قُ ّدر.

()5

مػػف ىػػذه األرععػػة

وُستَْنتَج مما سعؽ أف الظرؼ ال عػد أف تعمػؽ عناصػعو ،إمػا لدظاػا ،أو تقػد ارا ،وىػذا المتعمػؽ
المسػػتَقَر ،وامػػا أف كػػوف
إمػػا أف كػػوف عام ػا كػ ػ (مسػػتقر ،وكػػائف) ف حػػذؼ و ا
وع ػا و سػػمى عػػالظرؼ ُ
از لو ػػود قر نػػة
المتعمػػؽ خاصػا كالق ػػاـ والقعػػود ومػػا شػػاعيو ،فُػػذكر لعػػدـ و ػػود قر نػػة أو حػػذؼ ػو اا

دالة عم و ،وىذا سمى عالظرؼ المَ ْغو.

()6

ووردت لدظ ػػة المسػػػتقر ف ػ ػ كت ػػاب س ػ ػ عو و ،لكنػػػو ل ػػـ قص ػػد عيػػػا الظ ػػرؼ عنوع ػ ػػو الزمػ ػػان

ػر ،ومػػف تمػػؾ
والمكػػان  ،إنمػا أطمقيػػا عمػػى شػػعو ال ممػػة الظرف ػػة ،وال ػػار والم ػػرور عنػػد وقوعيمػػا خعػ اا
المواأػػد الت ػ وردت ف يػػا ىػػذه التسػػم ة" :وتصػػد ؽ ىػػذا قػػوؿ العػػرب :عم ػ َّ عيػػد اهلل ألفعمػ ّػف ،فعيػػد
مرتدعة وعم ّ مستقر ليا".

()1
()2
()3
()4
()5
()6

()7

ممحة اإلعراب :ص.13
المصدر الساعؽ :ص.13

كشؼ النقاب :ص .364

نظر أوأ المسالؾ ،ج  ،1ص .173
مغن المع ب ،ج  ،2ص ( 484عتصرؼ).
نظر أوأ المسالؾ ،ج ،1ص  / 179م ػب النػدا فػ شػرح قطػر النػدن :ععػد اهلل الدػاكي (ت972ىػػ) ،ت:

مؤمف العدار ف ،الدار العثمان ة ،عماف ،ط2008 ،1ـ ،ص  / 224النحو الواف  ،ج ،2ص .246

()7

الكتاب ،ج  ،3ص  / 503و نظر أ أا :الكتاب ،ج ،1ص .55
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أمػا المػراد مػف تسػم ة المسػػتقر والمغػو عيػذه المسػم ات كمػا ظيػػر عنػد اعػف عػ ش والسػ وط

وعا وأُق ـ الظرؼ مقامو وصار الظرؼ
والداكي  ،أف الظرؼ المستقر ىو ما كاف المتعمؽ محذوفاا و ا
ونقػػؿ الأػم ر الػػذي كػػاف فػ المتعمػؽ قعػػؿ حذفػػو إلػػى الظػرؼ ،أي :الأػػم ر سػػتقر ف ػػو
ىػو الخعػػرُ ،
مػف متعمقػو أي :لػو

مستقر ،أمػا الظػرؼ المغػو فيػو مػا كػاف فأػمة ولػـ نتقػؿ إل ػو شػ
ا
لذلؾ ُسم
()1
مقدر.
ُحذؼ مف الكبلـ لكاف مستغناا عنو ال حا ة لو لو ود المتعمؽ إما ممدوظاا ،أو اا

ػثبل لػػو قمػػت :عمػػرو عنػػدؾ ،التقػػد ر :عمػػرو مسػػتقر عنػػدؾ ،كمػػا
وتوأ ػ احا لمػػا أعػػبله ،فمػ ا
وع ػا وكػػاف الظػػرؼ
ُبلحػػظ المتعمػػؽ عام ػا لػػـ ظيػػر لداللػػة الظػػرؼ عم ػػو ،فحػػذؼ الخعػػر المتعمػػؽ و ا

مستقرا.
ا

أمػػا لػػو قمػػت :ز ػػد مسػػافر ال ػػوـ ،ىنػػا المتعمػػؽ خاصػػا (مسػػافر) ،فمػػـ

ػػز حذفػػو وكػػاف ىػػو

الخعػػر لعػػدـ و ػػود قر نػػة تػػدؿ عم ػػو ،وال ػوـ ىػػو ظػػرؼ لغػػو ،أمػػا لػػو سػػألؾ سػػائؿ :متػػى سػػافر ز ػػد؟
از لو ػػود قر نػة دالػػة
أ عتػو :ز ػد ال ػػوـ ،ىنػا المتعمػػؽ المقػدر ع ػ (مسػافر) كػاف خاصػا لكنػو ُحػذؼ ػو اا
()2
عم و.
وتػػرن العاحثػػة أف الدػػاكي كػػاف محق ػا ف ػ معارأػػتو لمحر ػػري عمػػى المثػػاؿ الػػذي أورده ف ػ

نظمو( ،ز د خمؼ عمرو قعد) ،فشعو ال ممة الظرف ة (خمؼ عمرو) كانت مف الظرؼ المغو مد عدـ

خعرا ،عؿ ال ممة الدعم ة (قعد) ى الخعر.
و ود دل ؿ عم و لذلؾ ذكره ولـ كف ا

ػتقر ألنػػو قػػدر
ػر مسػ ا
وتحػػتج العاحثػػة عقػػوؿ اعػػف ع ػ ش" :س ػ عو و سػػم الظػػرؼ الواقػػد خعػ اا

ػر سػماه لغػوا"( ،)3إذف لػـ ُص ِ
ػب الحر ػػري عػذكره لممثػاؿ السػػاعؽ فػ الموأػػد
عاسػتقر ،واف لػـ كػػف خع اا
الذي مثّؿ ف و ،وععارتو ب النظر عيا.
الستدراؾ الثالث :قوؿ الداكي " :ولـ تعرض الناظـ لو وب تأخ ر الخعر كما إذا كػاف المعتػدأ اسػـ
مقرونػػا عػػبلـ االعتػػدا  ،أو أُخعػػر عنػػو عدعػػؿ مسػػند إلػػى أػػم ره ،أو كػػاف
اسػػتدياـ أو شػػرط ،واذا كػػاف
ا
()4
المعتدأ والخعر متساو ف تعر داا وتنك اار وال قر نة".

()1

نظػػر شػػرح المدصػػؿ ،ج ،1ص  / 232األشػػعاه والنظػػائر ف ػ النحػػو ،ج ،1ص  / 510-509م ػػب النػػدا

ف شرح قطر الندن :ص .224

()2
()3
()4

أوأ المسالؾ ،ج  ،1ص ( 179عتصرؼ).
خزانة األدب ،ج ،9ص .273

كشؼ النقاب :ص ( 362عتصرؼ).
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وت د العاحثػة أف الحر ػري فػ شػرحو ذكػر موأ اػعا واح اػدا ،وىػو :إذا كػاف المعتػدأ مػف أسػما
()1
االستدياـ.
ور ب(إنما) أو ب(إال)،
وىناؾ مواأد أخرن ذكرىا اعف مالؾ ،وى  :أف كوف الخعر محص اا

أو الخعر المقروف عالدا  ،نحو :الذي أت ن فمو درىـ.

()2

مف باب "الفاعؿ"

الستدراؾ األوؿ :قوؿ الناظـ:
ػػػػػػف األسػ ِ
ػػػػػػماء
ػػػػػػاء ِمػ َ
ْ
َو ُكػػػػػػػؿ مػػػػػػػا َجػ َ
قػػوؿ الدػػاكي " :تعع ػره عػ ػ (عق ػػب) ُػػوىـ أنػػو
كذلؾ"( ،)4ومعنى الع ت أنو إذا وقد اسـ ععد فعؿ معن

ِ
ػػػػػػػػػػب ِف ْع ٍ
ػػػػػػػػػػاء
سػػػػػػػػػػالِِـ ال ِب َن
ُعقَ ْي َ
ػػػػػػػػػػؿ َ
ال ػػوز الدصػػؿ ع ػ ف الدعػػؿ والداعػػؿ ،ول ػ س
()3

فاعبل.
لممعموـ كوف ا

وترن العاحثػة أف النػاظـ قصػد ع ػ (عق ػب) أف ال ممػة تكػوف فعم ػة ح نمػا تعػدأ عدعػؿ ،و تععيػا

الداعػػؿ ،أمػػا لػػو عكسػػت و عمػػت االسػػـ قعػػؿ الدعػػؿ تكػػوف ممػػة اسػػم ة ،و صػػع االسػػـ معتػػدأ ول ػ س

ػاعبل ،فيػػو نػػوه عيػػذه الكممػػة إلػػى ىػػذا القصػػد ،وىػػو
فػ ا
الداعؿ.

ػدما عمػػى االسػػـ ،أي:
ػػب أف كػػوف الدعػػؿ مقػ ا

مف باب "ما لـ يسـ فاعمو"
الستدراؾ األوؿ :قوؿ الناظـ:
ِ
ػػػػػػػاني الث ِ
ػػػػػػػف ثَػ ِ
ػػػػػػؼ
ػػػػػػػؼ
ػػػػػػيف تَبتَػػػػػػػدي ول تَ ِقػ ْ
الثػػػػػػػي أَِلػ ْ
َوا ْف َي ُك ْ
ػػػػػػرهُ حػ َ
فَا ْكسػ ْ
أي الدعؿ الماأ الثبلث معتػؿ العػ ف عنػدما ُعنػى لمم يػوؿ ُكسػر أولػو وتُقمػب ألدػو ػا ،
()5

ولػػـ ػػزد عمػػى ذلػػؾ ش ػ ائا ف ػ شػػرحو( ،)6ف ػ ح ػ ف أ ػ ؼ الدػػاكي و ي ػ ف آخػػر ف عقولػػو" :ومػػا ذك ػره
الناظـ ىو المغة الدصحى ،ومف العرب مف كسر أولو ُمشما إ ػاه عالأػـ ،تنع ياػا عمػى أف الأػـ ىػو

األصؿ ،ومف العرب مف قوؿُ :عوع ،عالواو الساكنة وأـ األوؿ ،وىو قم ؿ".

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .78

نظر شرح اعف عق ؿ ،ج ،1ص  /235شرح األشمون  ،ج ،1ص .100-99

ممحة اإلعراب :ص.14
كشؼ النقاب :ص .369
ممحة اإلعراب :ص .15
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .90

كشؼ النقاب :ص ( 376عتصرؼ).
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()7

و قوؿ اعف عق ؿ"َ :و ُس ِػم َد فػ فػا ىػذا الدعػؿ المعتػؿ ثبلثػة أو ػو وىػ إخػبلص الكسػر مثػؿ
عِ ػػد ،واخػػبلص الأػػـ وى ػ لغػػة عن ػ دع ػػر وعن ػ فقعػػس ،مثػػؿُ :عػػوع ،واإلشػػماـ وىػػو اإلت ػاف عالدػػا
عحركة ع ف الأـ والكسر ،وىذا ال ظير عالخط إنما عالمدظ".

()1

مف باب "المفعوؿ بو"

الستدراؾ األوؿ :شػ ر الحر ػري إلػى مسػألة و ػوب تقػدـ الداعػؿ وتػأخر المدعػوؿ عػو ،أي :كاألصػؿ
ف ػ الترت ػػب ،عنػػدما قػػد المػػعس لعػػدـ ظيػػور اإلع ػراب ف يمػػا ولعػػدـ و ػػود قر نػػة تػػدؿ عمػػى أحػػدىما،
وذلؾ عقولو:

ِ
ػػػػػػػػػو األ َْولَػػػػػػػػػػى
فَقَػػػػػػػػػػدِـ
وسػػػػػػػػى َي ْعمَػػػػػػػػى
َوا ْف تَ ُقػ ْ
الفاعػ َ
ػػػػػػػػػؿ فَ ُيػ َ
ػػػػػػػـ ُم َ
ػػػػػػػؿَ :كمّػ َ
فاعبل ،والثان مدعواال ،واف أوىـ كبلـ الناظـ خبلفو
و عمؽ الداكي
قائبل" :و ب كوف األوؿ ا
ا

لتعع ره عػ (األولى)".

()2

()3

وت ػػرن العاحث ػػة أف تعم ػػؽ الد ػػاكي ص ػػح

ألف الداع ػػؿ فػ ػ ى ػػذه الحال ػػة إذا ِخ ػػؼ التعاس ػػو

عػػالمدعوؿ لعػػدـ التم ػػز ع نيمػػا ألف اإلعػراب مقػػدر فػ كػػبل االسػػم ف ،لػػذا و ػػب تقػػدـ الداعػػؿ وتػػأخر

المدعوؿ عو ،أما ععارة الناظـ (األولى) فبل توح عالو وب القطع إنما توح عاإل ازة.

الستدراؾ الثاني :قوؿ الناظـ:
()4
ِ
َو ُكػػػػػػػػػػػؿ ِف ْعػ ٍ
ب
ػػػػػػػػػػب
سػػػػػػػػقَى َوَي ْ
ػػػػػػػو ِم ْثػ َ
َم ْف ُعولَػ ُ
ػػػػػػػر ُ
ػػػػػػػػػػؿ ُمتَ َعػػػػػػػػػػػد َي ْنصػ ُ
ػػػػػػػؿ َ
شػ َ
قائبل" :ومراد الناظـ أف كؿ فعؿ نصب المدعوؿ عو فيػو متعػد ،فدػ ععارتػو
ف عقب الداكي
ا

قمب".

()5

وترن العاحثة أف ظاىر كبلـ الناظـ  :كؿ فعػؿ متع ّػد ،ف ػو تعمػ ـ لحكػـ التعد ػة عمػى الدعػؿ،
متعد ،لكاف أفأؿ وأص كما قاؿ
ولـ قسمو إلى الزـ
ومتعد ،فمو قاؿ :كؿ فعؿ نصب مدعواال فيو ّ
ّ

الداكي  ،عالرةـ مف أف الداكي حاوؿ ععد ذلػؾ أف سػوغ نظمػو الظػاىر عمػا تناسػب مػد المقصػود،
ح ث قوؿ" :واذا قَصد تعدي البلزـ إل و ُعدي عحػرؼ ال ػر ،أو اليمػزة ،أو التأػع ؼ"( ،)6أي ر ػد

()1
()2
()3
()4
()5
()6

نظر شرح اعف عق ؿ ،ج ،2ص ( 117-114عتصرؼ).
ممحة اإلعراب :ص.15
كشؼ النقاب :ص .379
ممحة اإلعراب :ص.16
كشؼ النقاب :ص .380
كشؼ النقاب :ص .380
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الحر ػػري عتعع ػره السػػاعؽ أف األفعػػاؿ منيػػا مػػا تتعػػدن عندسػػيا ،ومنيػػا مػػا تتعػػدن عغ رىػػا كحػػرؼ ال ػػر
مدصبل.
شرحا
ا
واليمزة والتأع ؼ ،وعالنظر إلى شرح الحر ري ُو د عأنو شرح ىذا القسـ ا

()1

مف باب "المصدر"

الستدراؾ األوؿ :قوؿ الناظـ:
اآللت
ص
ُ
َوقَ ْ
ػػػػػػػػػػػؼ و ُ
ػػػػػػػػػػػد أ ُِق ْ
الو ْ
ػػػػػػػػػػػي َـ َ

ػػػػػػػػػػػػػػػػات
اإلثب
الع
ام
ُ
َ
ُ
ػػػػػػػػػػػػػػػػد ُد َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػو و َ
ُمقَ َ

ف عمؽ الداكي " :وتق ده ن اعة العدد عاإلثعات ف النظـ لـ ظير ل و يو".

()2

()3

المػ ػراد م ػػف ى ػػذا الع ػػت أف ىن ػػاؾ أشػ ػ ا تنػ ػوب ع ػػف المص ػػدر ل ػػداللتيا عم ػػو ،مث ػػؿ :ص ػػدة

تخرج لمناظـ سعب تخص صو العػدد عاإلثعػات
المصدر ،واسـ اآللة ،واسـ العدد ،وحاولت العاحثة أف ّ
لـ تستطد أف ت د أي و ياا نحو ا ،فم س ىناؾ أي فرؽ نحوي عندما نوب العػدد عػف المصػدر فػ
حال ػػة اإلثع ػػات أو الندػ ػ  ،كقول ػػؾ فػ ػ حال ػػة اإلثع ػػات :أػ ػرعتو عش ػػر ف أػ ػرعةا ،وع ػػالند  :م ػػا أػػرعتو

عشر ف أرعةا ،كما أف الحر ري ف شرحو لـ ُدسرىا إلعانة المقصود منيا.
الستدراؾ الثاني :قوؿ الناظـ:
ضػػػػػػا
ػػػػػو قَػ ْ
َو ِم ْنػ ُ
ػػػػػر َرْك ً
ػػػػػد َجػ َ
ػػػػػاء األميػ ُ

اء إ ْا تَوضِػػػػػػػػػػػػا
شػػػػػػػػػػػػتَ َم َؿ ال ِ
َوا ْ
صػػػػػػػػػػػػ ِم َ

()4

و عمؽ الداكي عأف (اشتمؿ الصما ) مف أمثمة ما ناب ف و صدة المصػدر مناعػو ،واألصػؿ:

الشممة الصما  ،ول س مما أُأمر عاممو كما ىو ظاىر النظـ.

()5

ركأػا) عمػػى
وتػػرن العاحثػػة أف النػػاظـ مثػػؿ عمػػى المصػػدر المحػػذوؼ فعمػػو ع ػ ( ػػا األم ػػر
ا
ركأ ػا ،و ػػأت ععػػده عمثػػاؿ عػػف الصػػدة الت ػ تنػػوب عػػف المصػػدر المحػػذوؼ ،وىػػو:
تقػػد ر :ػػركض
ا

أػ َرب ىػذا المثػاؿ عمػى المصػدر لدعػؿ مقػدر مػف
(اشتمؿ الصػما ) ،وىػذا عػؿ المػتعمـ عتقػد عأنػو َ
لدظو وىػو لػ س كػذلؾ ألف ىػذا المثػاؿ كمػا فسػره فػ شػرحو عأنػو نتصػب عمػى المصػدر الػذي ػدؿ
عم ػػى ى ئ ػػة الداع ػػؿ ،وتق ػػد ر الك ػػبلـ :اش ػػتمؿ االش ػػتماؿ المع ػػروؼ عالص ػػما ( ،)6أي ح ػػذؼ المص ػػدر

()1
()2
()3
()4
()5
()6
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الموصػػوؼ (االشػػتماؿ) ،وناعػػت الصػػدة مناعػػو (الصػػما ) ،فينػػاؾ فػػرؽ ع ػ ف المثػػال ف ،ح ػػث المثػػاؿ

األوؿ عمػػى المصػػدر المحػػذوؼ فعمػػو ،والمثػػاؿ الثػػان عمػػى المصػػدر المحػػذوؼ و قػػاـ الصػػدة مقامػػو،

فالناظـ أخدؽ ف الموأد الذي ا ف و عالمثاؿ ،ألنو حدث لعس عند المتعمـ.

مف باب "المفعوؿ لو"

الستدراؾ األوؿ :قوؿ الناظـ:
جػػػػػػػو ِ
َو َغالِػ
ػػػػػػػػػػػػػو ِاؿ أ ْ
ػػػػػػـ فَ َع ْمػ َ
ػػػػػػػػػػػػػب األ ْ
ػػػػػػواهُ
ػػػػػػػػػػػػػراهُ
َ َ َ
ُ
َحػ ْ
ػػػػػػت َمػػػػػػػا تَ ْيػ َ
َف تَػ َ
اب :لػ َ
()2
ف نتقده الداكي عقولو" :لكف التق د عقولو :وةالب األحواؿ ،ال معنى لو".

()1

ب توافرىا عالكممة ل ص تسم تو عالمدعوؿ أل مو ،وىػ :
و ب التنو و إلى الشروط الت
()3
مصدر مف ة ر نس فعمو ،وأف كوف عمةا إل قاع الدعؿ ألنو قد ف واب (لِ َـ).
اا
أف كوف
دائما فػ
وترن العاحثة أف الحر ري أخطأ ف قولو :ةالب األحواؿ ألف المدعوؿ أل مو قد ا
ِ
داال عمى التعم ػؿ ،فُػذكر لع ػاف سػعب و ػود
دائما ا
واب (ل َـ فعمت) ول س ا
ةالعا ،أي ب أف كوف ا
الدعؿ ،وتعع ر الحر ري ف نظمو ل س عصح  ،والصواب أف قوؿ مف الوا ب.
مف باب "الحاؿ"
الستدراؾ األوؿ :قػوؿ الدػاكي عػأف الحػاؿ قسػماف :وىمػا مؤكػدة ولػـ تعػرض ليػا النػاظـ ،ومؤسسػة
وى المع نة لمي ئة.
أا ،ف ح ف اكتدػى الدػاكي عتمػؾ اإلشػارة
وت د العاحثة أف الحر ري لـ تناولو ف شرحو أ ا
()4
فقط.
الزمػا ،وذلػؾ
واألكثر ف الحاؿ أف تكوف متنقمػة ،مشػتقة ،وقػد ت ػ وصػداا ة ػر متنقػؿ أي ا
تعسػـ أػػاح اكا ،وامػػا مؤكػػدة
فػ ثبلثػػة مسػػائؿ ،منيػػا :عنػػدما تكػػوف الحػػاؿ مؤكػػدة ،إمػػا لعامميػػا ،نحػػوّ :
()5
لصاحعيا ،نحو :ا الناس كافةا ،واما مؤكدة لمأموف ال ممة ،نحو :ز د أعوؾ عطوفا.
السػتدراؾ الثػػاني :قػوؿ الدػاكي  :إف النػػاظـ فػ ممحتػو لػػـ تعػرض لصػاحب الحػػاؿ ،فػ حػ ف ت ػػد

العاحثػػة أف الحر ػػري ف ػ شػػرحو تعػػرض ليػػذه المسػػألة عنػػدما قػػاؿ:
()6
معرفة ،وال وز أف كوف نكرة إال إذا قدمت الحاؿ عم و.

()1
()2
()3
()4
()5
()6
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ػػب أف كػػوف صػػاحب الحػػاؿ

وأأػاؼ الدػػاكي عػأف مػػف شػرطو أف كػػوف معرفػة أو نكػرة صػ االعتػػدا عيػا ،أي الحر ػػري

والداكي كؿ منيما ذكر حالة مف حاالت م

صاحب الحاؿ نكرة.

()1

وىنػاؾ مسػوةات أخػرن لػـ ػذكراىا ،وىػ  :أف تكػوف الحػاؿ ممػة مقترنػة عػالواو ،نحػو :ازرنػا

ر ؿ والشمس طالعة ،وأف تكوف الحاؿ امدة ،نحو :ىذا خاتـ حد ادا ،وأف تكوف النكػرة مشػتركة مػد
()2
منيا ،نحو :ازرن خالد ور ؿ راكع ف.
معرفة أو مد نكرة ص أف ت
مف باب "التمييز"
الستدراؾ األوؿ :قوؿ الداكي ف تم ز النسعة ،عأنو قسماف :محوؿ ،وة ر محوؿ ،والمحوؿ ثبلثة
أن ػواع :محػػوؿ عػػف المعتػػدأ ،ومحػػوؿ عػػف الداعػػؿ ،ومحػػوؿ عػػف المدعػػوؿ وىػػذا النػػوع لػػـ تعػػرض لػػو
()3
َ
فح ّػوؿ المدعػوؿ ،و ُ عػؿ
النػاظـ ،نحػوَ [ :و َف َّج ْركَا ْإ ْر َض ُط ُققكاا]  ،وأصػمو :وف رنػا ع ػوف األرضُ ،

تم ػ اػزا ،وأوقػػد الدعػػؿ عمػػى األرض ،وتمحػػظ العاحثػػة أف الحر ػػري لػػـ تعػػرض ليػػذا النػػوع ف ػ شػػرحو
()4
أا.
أ ا

و عمػػؿ ذلػػؾ الس ػ وط عقولػػو" :ىػػذا مػػذىب المتػػأخر ف ،وعػػو قػػاؿ اعػػف عصػػدور ،واعػػف مالػػؾ.

وقاؿ األعذي :ىذا القسـ لـ ذكره النحو وف ،وانما الثاعت كونو منقواال مف الداعؿ أو المدعوؿ الذي لـ

ُسػـ فاعمػػو .وقػػاؿ الشػػموع ف :ع ونػػا فػ اآل ػػة نصػب عمػػى الحػػاؿ المقػػدرة ال التم ػػز ،ولػػـ ثعػػت كػػوف
()5
التم ز منقواال مف المدعوؿ ،ف نعغ أال قاؿ عو".
مف باب "المفعوؿ فيو"
الستدراؾ األوؿ :قوؿ الداكي " :أتى الناظـ عثبلثة أمثمة لظرؼ الزماف المخػتص ،ولػـ مثػؿ لممػعيـ
وما".
كصمت ح انا أو ا

()6

عرؼ الظرؼ المعيـ ،و ا عأمثمو عم ػو ،ف قسػـ أسػما
وترد العاحثة عأف الحر ري ف شرحو ّ
أقساما متنوعة ،منيا ما ععر عو عف م د الزماف كالدىر ،واألعد ،وقط ،ومنيا ما قػد عمػى
الزماف
ا

()1
()2
()3
()4
()5
()6
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ز منو معيـ ،نحو :مػدة ،وعرىػة ،وحػ ف ،ومنيػا مػا قػد عمػى مقػدار منػو محصػور كػال وـ ،والم مػة،

والشير ،والسنة.

()1

اإلعيػاـ ،ومػا قػد زئػ ّ اإلعيػاـ،
لواحػػد مػػف السػؤال ف متػػى أو كػػـ،

أي ا الحر ري عنوع ف عمى المػعيـ ،وىمػا :مػا قػد كمػ ّ
ولػػو أُر ػػد تعر ػػؼ المػػعيـ مػػف ظػػرؼ الزمػػاف :ىػػو مػػا ال كػػوف و ااعػا
ومثالو :ح ف مدة ،ووقت( ،)2أي ال دؿ عمى وقت محدود.
السػتدراؾ الثػػاني :قػوؿ الدػػاكي " :مثَّػؿ النػػاظـ لظػروؼ المكػػاف المػعيـ ،ولػػـ تعػرض لمػػا صػ
()3

مػػف

مصدر عاممو ،وال لما د ّؿ عمى مقدار مف أسما المكاف".
وترن العاحثة أف الناظـ لـ ذكرىا ف نظمو ،لكنو ف الشرح َمثَّ َؿ عمى المقاد ر مف ظروؼ
حد لو حصره،
المكاف أثنا حد ثو عف أسما الظروؼ المكاف المعيمة ،ف قوؿ" :والمعيمة ىو ما ال ّ

وعر ػد"( ،)4إذ فرسػػل
كأسػما ال يػات السػػت ،ومػا ػرن م ارىػػا ،مثػؿ :منػػة و سػرة وقعالػة ...وفرسػػل َ
وعر د مف المقاد ر.

والدرسػػل ىػػو ثبلثػػة أم ػػاؿ ،والعر ػػد أرععػػة ف ارسػػل ،وىػػو مختمػػؼ ف يػػا ىػػؿ ى ػ مػػف الظػػروؼ

المعيمػػة أـ ال؟ ،فػػذىب ال ميػػور إلػػى أنيػػا مػػف الظػػروؼ المعيمػػة ألنيػػا واف كانػػت معمومػػة المقػػدار
في م يولػة الصػدة ألف تحد ػدىا كػوف عمػى يػة التقر ػب ،وذىػب الشػموع ف إلػى أنيػا ل سػت مػف
الظروؼ المعيمة ألنيا معمومة المقدار ،والمعيـ ىو ما ال نيا ة لو وال حدود محصورة.

()5

وتػرن العاحثػة أف الشػػارح ف اشػتركا فػ الحػد ث عػػف نػوع ف مػػف أسػما المكػػاف التػ تصػػم

لبلنتصػػاب عمػػى الظرف ػػة ،وىمػػا :المػػعيـ و شػػمؿ أسػػما ال يػػات السػػتة ومػػا ػػرن م ارىػػا ،وأسػػما

نظمػا وال
المقػاد ر ،وعقػ نػوع مػف ظػروؼ المكػاف التػ تُنصػب عمػى الظرف ػة لػـ ػذكرىا الحر ػري ال ا
()6
شرحا ،وىو ما ص مف مصدر عاممو ،ف ح ف تحدث الداكي عنيا.
ا
ػثبل :مسػت م مػس ز ػد،
وىذا النوع مق س عشرط أف كػوف عاممػو مػف لدظػو المشػتؽ منػو ،م ا

فإف كاف عاممو مف ة ر لدظو تع ف ره عػ (ف ).

()1
()2
()3
()4
()5
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مف باب "الستثناء"
السػػتدراؾ األوؿ :قػػوؿ الدػػاكي " :وعػػدأ النػػاظـ عػػالكبلـ عمػػى المسػػتثنى ب(إال) ألنيػػا أصػػؿ أدوات
االستثنا  ،واف كاف األولى العدا ة عما ىو متع ف عمى النصب عمى كؿ حاؿ كالمستثنى عم س".

()1

وترن العاحثة أف الحر ري اعتدأ عاب االسػتثنا عالحػد ث عػف حكػـ (إال) ألنػو كمػا قػوؿ فػ

شرحو عأف االستثنا لو أدوات عدة ،ة ر أف حرفو المستول عم و (إال)( ،)2أي ى أـ العاب.

أما ما زعمو الداكي عأف األدؽ أف عتدئ حد ثو عػ (لػ س) ،فتػرن العاحثػة أف زعمػو خػاطئ

ألف (ل س) ف العدا ة مختمؼ ف يا ع ف النحاة في تتردد ع ف الحرف ة والدعم ة( ،)3أما قػوؿ ال ميػور
في ػ فعػػؿ ،و(إال) فيػػو متدػػؽ عمػػى حرف تيػػا.

()4

أي االتدػػاؽ حػػوؿ حرف ػػة (إال) ،والخػػبلؼ الػػذي دار

حوؿ (ل س) ىؿ ى حرؼ أـ فعؿ؟ ،ىو ما عػؿ النػاظـ عػدأ كبلمػو عاالسػتثنا ع ػ (إال) ألنيػا ىػ

أصؿ أدوات االستثنا  ،كما أف (ل س) ى فعؿ ناسل ف األصؿ ،ترفد االسـ ،وتنصب الخعر ،أمػا
االسػػتثنا ف كػػوف ف يػػا مػػف يػػة المعنػػى ،فيػ تنصػػب المسػػتثنى عيػػا ألنػػو خعرىػػا ،لػػذلؾ ىػػو وا ػػب

ظا ،عػؿ كتدػى عاالسػتثنا فػ المعنػى ،ع نمػا (إال) فالمسػتثنى عيػا
النصب ،فبل ُعرب عأنو مستثنى لد ا
()5
لو حاالت ،ح ث ذكرىا الداكي ف شرحو عإسياب.
الستدراؾ الثاني :قوؿ الناظـ:
فَأَولِػ ِ
ِ
وا ْف ي ُكػ ْ ِ
ػػػػػػػػػػداؿ فػػػػػػػػػػػي اإلعػػػػػػػػػػػر ِ
اإلي َجػ ِ
اب
اإلبػ
ػػػاب
َ
ػػػػػػػػػػو ْ
ػػػوى ْ
َ َ
ْ
ػػػف فػػػػي مػػػػا سػ َ
()6
ػػػػػػػػؿ َم َحػػػػػػػػؿ األ َْم ِ
ػػػػػػػػرُـ
ػػػػػػػػرُـ
َو َى ْ
ػػػػػػػػف إل َ
الح َ
ػػػػػػػػر إل ال َكػ َ
تقػػػػػػػػػو ُؿ :مػػػػػػػػػا الفخػ ُ
عم ػػؽ الد ػػاكي عقول ػػو" :ظ ػػاىر ك ػػبلـ ال ػػنظـ عأن ػػو مث ػػاؿ لممسػ ػتثنى المس ػػعوؽ عك ػػبلـ ت ػػاـ ة ػػر

ػدال ول ػ س كػػذلؾ ألف االسػػتثنا ف ػػو مػػف كػػبلـ ة ػػر تػػاـ ،فيػػو مثػػاؿ
مو ػػب ،ف كػػوف مػػا ععػػد (إال) عػ ا
لبلستثنا المدرغ ،ولـ تعرض الناظـ لحكمو".

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

()7
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وتؤك ػػد العاحث ػػة صػ ػحة م ػػا اس ػػتدركو الد ػػاكي

ألف الحر ػػري فػ ػ ش ػػرحو ل ػػـ ػػذكر أف ى ػػذ ف

المثػػال ف لبلسػػتثنا المدػػرغ ،عػػؿ ػػا عيمػػا قعػػؿ حد ثػو عػػف االسػػتثنا التػػاـ ة ػػر المو ػػب ،عػػالرةـ مػػف
ذكر حكـ االستثنا المدرغ أثنا شرحو.

()1

فاالسػػتثنا ف ػ المثػػال ف ػػا مػػف كػػبلـ ة ػػر تػػاـ ،ف عػػرب مػػا ععػػد (إال) حسػػب مػػا قتأ ػ و

العامػػؿ ،فػػبل عمػػؿ ل ػ (إال) ،فػػالدخر ومحػػؿ األمػػف معتػػدآف ،والكػػرـ والحػػرـ ىمػػا خعػراف لممعتػػدأ ،وىنػػاؾ
تخر ج آخر ق ؿ عو عػأف ىػذا الع ػت مثػاؿ عمػى اإلعػداؿ مػف المحػذوؼ ،والتقػد ر :مػا الدخػر شػ

إال

الكرـ ،وىؿ محؿ األمف مكاف إال الحرـ ألنو َمثّػؿ عػو لئلعػداؿ ال لمتدر ػ ( ،)2فتػرد العاحثػة أف النػاظـ

لو أراد ذلؾ لوأحو ف شرحو وع نو لمدارس مد أنو تخر ِج مقندِ.

الستدراؾ الثالث :قوؿ الداكي " :أدوات االستثنا ثمان ة ألداظ ،ذكر منيا الناظـ ستة"(،)3
وأأػػاؼ الدػػاكي عم ػػو أداتػ ف ،وىمػػا( :ال كػػوف ،سػػون) ،و قػػوؿ :إف عمػػؿ (ال كػػوف) مثػػؿ
(ل س) ،نحو :قاـ القوـ ال كوف ز ادا.

()4

أما (سون) ،ف قوؿ ف يا" :لـ تعرض الناظـ لسون ألنيا عند س عو و وال ميور ال تكوف إال

ظرفاا وال تخرج عنو إال ف الأرورة ،ومذىب الز اج واعف مالؾ أنيا كغ ر معنػى واعرااعػا ،و ػزـ عػو
()5
اعف ىشاـ ف القطر ،وصححو ف الشذور".
وتػ ػرن العاحث ػػة أف اس ػػتدراؾ الد ػػاكي ص ػػح  ،ف ػػاألدوات التػ ػ ذكرى ػػا الحر ػػري فػ ػ نظم ػػو

وشرحو ،ى ست أدوات :إال ،ل س ،ماعدا ،ما خبل ،حاشا ،ة ر.

()6

كما أورد الس وط  :إف أداة االستثنا (ال كوف) ى الناقصة ال أخرن ،ارتُ مت لبلسػتثنا ،
وتنصب المستثنى عمى أنو خعر ليا ،واالسـ أم ر الزـ االستتار ،و (ال) ق د ف كوف ،فمو ند ػت
عػ (ما ،أو لما ،أو لف) ،لـ تقد ف االستثنا .
()1
()2

()7
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وسػ َػوا ِ عمػػى وزف
لكػػف (سػػون) ف يػػا لغػػات مختمدػػة ،فُقػػاؿ ف يػػاُ :سػ َػون عمػػى وزف ُىػ َػدنَ ،
وسوا عمى وزف ِس َنافِ ،
ِ
وس َون عمػى وزف ِع َنػب( ،)1واختمػؼ النحػاة فػ خػروج (سػون) ع م ػد
َسبلـَ ،
لغاتيا عف النصب عمى الظرف ة إلى التأثر عالعوامؿ والوقوع مواقد اإلعراب المختمدة ،وليـ ف ذلػؾ
ثبلثة مػذاىب :مػذىب سػ عو و والخم ػؿ عأنيػا ال تخػرج عػف الظرف ػة ،ومػا ورد عػف العػرب فيػو مػؤوؿ

إف أمكف تأو مو ،فإف لـ مكف تأو مو فيو شاذ ،ومذىب الكوف ف وتػععيـ اعػف مالػؾ عأنيػا تػأت ظرفاػا

أح اانػا وتػأت ة ػر ظػرؼ أح اانػا أخػرن مػف ة ػر أػرورة وال شػػذوذ وال كثػرة ألحػد الػو ي ف ،ومػػذىب
الرمػػان (ت384ى ػػ) والعكعػػري عأنيػػا تسػػتعمؿ ظرفا ػا وتسػػتعمؿ ة ػػر ظػػرؼ ،ولكػػف اسػػتعماليا ظرفا ػا
أكثػػر ،واختػػاره اعػػف ىشػػاـ( ،)2وتم ػػؿ العاحثػػة لمػػذىب الكػػوف ف أي مػػا اختػػاره الدػػاكي ف ػ أف(سػػون)

تُعرب إعراب المستثنى عػ (إال) عمى األص .

أػا،
السػػتدراؾ الرابػػع :لػػـ ُشػ ِػر الحر ػري إلػػى االسػػتثنا التػػاـ المو ػػب المنقطػد فػ نظمػػو وشػػرحو أ ا
كبلمػا تامػا مو اعػا ،ػب نصػب المسػتثنى عػإال
ف قوؿ الدػاكي " :المسػتثنى عػإال عنػدما كػوف مػا قعمػو ا
حمار".
اا
منقطعا ،نحو :قاـ القوـ إال
متصبل ،كما مثؿ الناظـ ،أو
سوا كاف االستثنا
ا
ا

()3

واالستثنا المنقطد ُع ّػرؼ عأنػو مػا ال كػوف المسػتثنى ععػض المسػتثنى منػو عشػرط أال كػوف
()4
ما قعؿ (إال) داال عمى ما ُستثنى.
ػعدا ،ىػػو اسػػتثنا
ػار ِ
ؼ عم ػػو ع ػ ف النحػػاة ،فػػإف قػػوؿ النػػاظـ :قػػاـ القػػوـ إال سػ ا
وكمػػا ىػػو متعػ َ
حمار ،فيو استثنا منقطد
اا
سعدا مف نس القوـ ،أما ما مثّؿ عو الداكي  :قاـ القوـ إال
متصؿ ألف ا
أو مندصؿ ألف الحمار ل س مف نس القوـ.
مف باب "التعجب"
ػرور"( ،)5وىػػو
السػػتدراؾ األوؿ :قػػوؿ الدػػاكي " :لػػـ تعػػرض لػػو ف ػ الػػنظـ لكػػوف المتع ػػب منػػو م ػ اا
قصد الصػ غة الثان ػة لمتع ػب ،وىػ  :أفعػؿ عػو ،فػ حػ ف ت ػد العاحثػة أف الحر ػري فػ شػرحو ذكػر

ىذه الص غة ،وقاـ عالتمث ؿ عم يا ،كقولؾ :أحسف عز د ،أحسف عاليندات وة رىا.
()1
()2
()3
()4
()5
()6

شرح الممحة العدر ة ،ج ،2ص .226
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()6

مف باب "اإلغراء"
الستدراؾ األوؿ :قوؿ الداكي " :وقوؿ الخط ػب (اهلل اهلل) ،فمنصػوب عمػى التحػذ ر عتقػد ر (اتقػوا)،
ولـ تعرض لو ف النظـ ،وىو كاإلة ار ف أحكامو".

()1

وتؤكد العاحثة صحة ما قالو الداكي فالناظـ اكتدى عالتمث ؿ عمى التحذ ر ،ولـ ُع ِّػرج عمػى
ِ
مستقبل
عاعا
ا
تماما ،ولكف ف شرحو عقد ا
األحكاـ الخاصة عو ألنو ال ختمؼ عف اإلة ار  ،فيو مثمو ا

وتحدث عف التحذ ر وأحكامو ،وسماه (عاب التحذ ر).

()2

مف باب "إف وأخواتيا"
الستدراؾ األوؿ :قوؿ الناظـ:
ػػػػػػػد الحمِػ ِ
ِ
ػػػػػػػؼ
ػػػػػػػو ِؿ َوَب ْعػ َ َ
تَػػػػػػػػأْتي َمػ َ
ػػػػػػػع القَػ ْ
()3
ػػػػػػػدا ر ِ
ػػػػػػػد سػ ِ
احػػػػػػػػ ُؿ
ت :أ ِ
ػػػػػػػم ْع ُ
َوقَػ ْ َ
َف َزْيػ ً َ

َحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ِ
ؼ
سػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِة أُـ األ ْ
َوا ِف ِبال َك ْ
ُ
َ
ِ
ُ ِ
ػػػػػػػػػػػػػاد ُؿ
ػػػػػػػػػػػػػر َعػ
ِمثَالُػ
ػػػػػػػػػػػػػو :إ ِف األميػ َ

أف ز ػ اػدا ارحػػؿ ،مثػػاؿ ة ػػر مطػػاعؽ ،ولػػو قػػاؿ
ف سػػتدرؾ الدػػاكي عم ػػو قػ ا
ػائبل" :وقػػد سػػمعتّ :
أف) المدتوحة مد اإل ما إلى الدارؽ
إف) و( ّ
سمعت أنو راحؿ ،لكاف أنسب .و حتمؿ إرادة التمث ؿ ؿ( ّ

ع نيما".

()4

كما تمحظ العاحثة أف الحر ري ف نظمو لـ تعرض لػ (أف) المدتوحػة لمحػد ث عنيػا مندػردة،
عؿ َمثَّؿ إل يػا ععػد الحػد ث عػف (إف) المكسػورة ،عػالرةـ مػف أنػو عنػد ِع ّػدة ىػذه األحػرؼ عميػا سػتة،
()5
أف م ازىمػػا واحػػد،
إف و ّ
أف) ولعمػػو ف ػ ذلػػؾ تعػػد س ػ عو و  ،والمعػػرد ح ػػث قػػوؿّ " :
إف ،و ّ
ومنيػػاّ ( :
()6

احدا".
فمذلؾ عددناىما حرفاا و ا
وىناؾ مواأدُ لو وب كسر اليمزة ،أو فتحيا ،أو واز األمر ف ،ومف مواأد و وب فت

ػدر ،وىػػذا المصػػدر إمػػا أف كػػوف ف ػ محػػؿ رفػػد ،أي:
أف) إذا مػػا وقعػػت مػػد معمول يػػا مصػ اا
ىم ػزة ( ّ
معتػدأ ،أو خعػر عػف اسػـ معنػى ،أو فاعػؿ ،أو نائػػب فاعػؿ ،وامػا أف كػوف فػ محػؿ نصػب كمدعػػوؿ
تاععا لما ُذ ِكر.
لغ ر القوؿ ،واما كوف ف محؿ ر عحرؼ ال ر ،أو عاإلأافة ،واما أف كوف ا
()1
()2
()3
()4
()5
()6
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وتػػرن العاحثػػة أنػػو ال و ػػد أي فػػرؽ نحػػوي ع ػ ف مثػػاؿ الحر ػػري ف ػ نظمػػو ،ومثػػاؿ الدػػاكي
المدتػػرض ،فيُمػػا سػوا  ،أي تسػػاون ِذكػػر اسػػـ ز ػػد أو ِذكػػر الأػػم ر العائػػد إل ػػو ،وىػػذا ال ػػؤثر عمػػى
و وب فػت اليمػزة ،فمثػاؿ الحر ػري :وقػد سػمعت أف ز ػدا ارحػؿ ،إذ الدعػؿ المتعػدي (سػمعت) حتػاج

إلػػى مدعػػوؿ عػػو ،فُقػ َّػدر مصػػدر ،أي :سػػمعت رح ػػؿ ز ػػد ،أمػػا مثػػاؿ الدػػاكي  :وقػػد سػػمعت أنػػو ارحػػؿ،
عمى تقد ر :سمعت رح مو.
فُبلحظ أف كػبل المثػال ف
ووقوعو ف محؿ نصب مدعوؿ عو.

(أف) لمتأو ػؿ عمصػدر مػف (أف ومعمول يػا)
ػب ف يمػا فػت ىمػزة ّ

أم ػػا احتم ػػاؿ الد ػػاكي ع ػػأف المث ػػاؿ ال ػػذي ذكػ ػره الحر ػػري ْق ِ
ص ػػد ف ػػو إرادة التمث ػػؿ (إلف وأف)
َ

المدتوحة مد اإل ما إلى الدارؽ ع نيما ،فمـ دعـ ىذا االحتماؿ عأي دل ؿ نحوي ل ثعت صحة زعمو،
ػػوز ف ػػو إال أف ػػؤوؿ عمصػػدر ل ػػتـ معنػػى ال ممػػة ،أي:

وىػػذا المثػػاؿ مػػف خػػبلؿ مػػا ورد سػػاعقاا ،ال
ىمػ ػزة (أف) ػػب فتحي ػػا ،أم ػػا ل ػػو كسػ ػرنا ىمػ ػزة (إف) ،ف ػػبل

معمول يا ،لذا العاحثة تؤ د ما َمثّؿ عو الحر ري ف منظومتو.
مف باب "النداء"

ػػوز أف س ػػد المص ػػدر مس ػػدىا ومس ػػد

الستدراؾ األوؿ :قوؿ الداكي " :لـ تعرض ف النظـ لمشع و عالمأػاؼ"( ،)1وتؤكػد العاحثػة صػحة

االسػػتدراؾ عمػى الػػنظـ ف ػ حػ ف أشػػار إل ػػو الحر ػػري فػ شػػرحو ،عقولػػو" :حكػػـ االسػػـ المطػػوؿ كاسػػـ
اكعا".
النكرة المعيـ ،فتقوؿ :ا ا
حسنا و يو ،كما تقوؿ :ا ر ا

()2

أي قصػػد عاالسػػـ المطػػوؿ االسػػـ الشػػع و عالمأػػاؼ ،أي عنػػدما ُنػػادن فُنصػػب كمػػا نصػػب
المنادن النكرة ة ر المقصودة.
مف باب "التوابع"

الستدراؾ األوؿ :قوؿ الناظـ:
ػػػػػد ْؿ
الع ْطػ ُ
البػ َ
ػػػػػؼ َوالتِأ ِْكيػ ُ
ػػػػػد أ َْي ً
ضػػػػػػا َو َ
َو َ
ػػاىى ِ
الصػػػفَ ْو
ص ُ
ضػ َ
ػػػؼ إ َاا َ
الو ْ
َو َى َكػػػ َاا َ

اب األ َُو ْؿ
إعػ
تَوا ِبػػػػػػػػػػػػػػػعٌ ُي ْعػ
ػػػػػػػػػػػػػػرْب َف ْ
ػػػػػػػػػػػػػػر َ
َ
َ
()3
ػػػػػػػػػػو
صػػػػػػػػػػػوفُيا ُم َن ّكػ ًا
ػػػػػػػػػػر أ َْو َم ْع ِرفَػ ْ
َم ْو ُ

وفػ ػ ش ػػرحو رتعي ػػا عقول ػػو" :اعم ػػـ أف التواع ػػد خمس ػػة :التأك ػػد ،والع ػػدؿ ،والوص ػػؼ ،وعط ػػؼ

الع اف ،والعطؼ عحرؼ".
()1
()2
()3
()4

()4

كشؼ النقاب :ص .477
شرح ممحة اإلعراب :ص .154
ممحة اإلعراب :ص.34

شرح ممحة اإلعراب :ص .183
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قائبل" :األ َْولَى أف عدأ منيا عالنعت ثػـ الع ػاف ثػـ التوك ػد ثػـ العػدؿ ثػـ النسػؽ
ف عمؽ الداكي
ا
()1
ألنيا إذا ا تمعت ف التعع ة رتعت كذلؾ ،كما ف التسي ؿ".
وىذا ما قالو عالدعؿ ف (التسي ؿ)( ،)2و عمؿ ذلػؾ فػ شػرحو عػأف عنػد ا تمػاع التواعػد

ػب

أف ُعدأ عالنعت ألنو ك ز متعوعػو ،ثػـ الع ػاف ألنػو ػار م ػراه ،ثػـ التأك ػد ألنػو شػع و عالع ػاف فػ
ر انػػو م ػػرن النعػػت ،ثػػـ العػػدؿ لكونػػو كالمسػػتقؿ ،ثػػـ ععطػػؼ النسػػؽ ألنػػو تػػاعد عواسػػطة ،فُقػػاؿ:
م ػػررت عأخ ػػؾ الك ػػر ـ محم ػػد ندس ػػو ر ػػؿ ص ػػال ور ػػؿ آخ ػػر( ،)3وتاعع ػػو فػ ػ ذل ػػؾ السػ ػ وط فػ ػ

(اليمد).

()4

أما عنػد ترت ػب األعػواب فػ (التسػي ؿ) ،فعػدأ عالتوك ػد ثػـ النعػت ثػـ عطػؼ الع ػاف ثػـ عطػؼ

النسػػؽ ثػػـ العػػدؿ( ،)5وكػػذلؾ فعػػؿ اعػػف السػراج ،والدارسػ  ،والزمخشػػري ،وىػػو حسػػف ،إذ قػػدموا التوك ػػد
عمى عاب النعت ألف التوك د عمعنى األوؿ ،والنعت عمػى خػبلؼ معنػاه ألنػو تأػمف حق قػة األوؿ

وحاال مف أحوالو ،والتوك د تأمف حق قة األوؿ فقط.
ا

()6

أمػ ػػا ف ػ ػ (الكاف ػ ػػة) قػ ػ ّػدـ عػ ػػاب النعػ ػػت( ،)7وكػ ػػذلؾ فعػ ػػؿ اعػ ػػف ن ػ ػ  ،والز ػ ػػا
()8
(ت607ىػ) ،لتعم مو الساعؽ الذي قالو ف شرح التسي ؿ.

 ،وال زول ػ ػ

وترن العاحثة أف اعف مالؾ ُخالؼ ندسو ،فد الكاف ة الشاف ة عػدأ التواعػد ععػاب النعػت ،وفػ
التسػػي ؿ وشػػرحو عػػدأىا ععػػاب التأك ػػد ،لكنػػو وأ ػ عػػأف التواعػػد عنػػدما ت تمػػد ف ػ ممػػة واحػػدة ػػتـ
ترت عيػػا اعتػػدا عالنعػػت وصػواال لعطػػؼ النسػػؽ ،أي ىنػػاؾ اخػػتبلؼ فػ ترت عيػػا عنػػد تناوليػػا كعػػاب مػػف
ممػة واحػػدة ،والدػاكي عنػا عمػػى

ػرحا وتوأػ احا ،وعنػػدما ػتـ التعامػؿ معيػػا لو ودىػا فػ
األعػواب ش ا
قوؿ اعف مالؾ ف تسي مو ح نما ت تمد التواعد مد ععأيا ف ندس ال ممة ،رن عػأف األدؽ أف عػدأ
وم ْف تععو.
الناظـ التواعد ععاب النعت ،كما فعؿ اعف ن َ

()1
()2

كشؼ النقاب :ص.507
نظػػر تسػػي ؿ الدوائػػد وتكم ػػؿ المقاصػػد :اعػػف مالػػؾ الطػػائ (ت672ى ػػ) ،ت :محمػػد عركػػات ،دار الكتػػاب العرع ػ ،

ع روت1967 ،ـ ،ص .173
()3
()4
()5
()6
()7
()8

شرح التسي ؿ :ص ( 173عتصرؼ).
نظر :ىمد اليوامد ،ج ،3ص .113
نظر تسي ؿ الدوائد :ص .163
شرح األشمون  ،ج ،3ص .392
نظر شرح الكاف ة الشاف ة ،ج ،2ص .1147

نظر شرح األشمون  :ص 393.-392
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تمامػا عػف ترت عػو إ اىػا كػأعواب عنػد
وُ َ
بلحظ أف الحر ري تناوليا ف الممحػة عترت ػب ختمػؼ ا
الشرح والتدص ؿ ،ونراه اعتدأ عالعطؼ أل ؿ النظـ ،ع نما ف شرحو عدأىا ععاب التوك د أي كما رتعيا
وم ْف وافقو ،وتم ؿ العاحثة إلى الترت ب الذي اختاره الداكي لصحة ما ذىب إل و.
اعف السراج َ
مف باب "العدد"
الستدراؾ األوؿ :الحر ري ف ممحتو وشرحو لـ تحدث عف تم ػز األعػداد ،فأأػافيا الدػاكي عم ػو
تحت عنواف (تتمة) ،ف قػوؿ" :تم ػز المائػة ومػا فوقيػا مدػرد مخدػوض ،نحػو :مائػة ر ػؿ ،ألػؼ ر ػؿ،

عامػا ،وقػد أػاؼ إلػى مػد ،نحػو :ثمثمائػة سػن ف ،وتم ػز
وقد م ز عمدرد منصػوب ،نحػو :مػائت ف ا
العشرة – مدرد ال مركعة  -وما دونيا إلى ثبلثة م موع مخدوض ،نحػو :عشػرة ر ػاؿ ،ثبلثػة ر ػاؿ،
معػا صػػادقاا عمػػى الواحػػد منيػػا،
وتم ػػز األحػػد عشػػر ،ونحوىمػػا مدػػردة منصػػوعة ،وقػػد ػػوز م ئػػو ا
()1
نحو :عندي عشروف دراىـ ،عمى معنى :لكؿ واحد منيـ عشر ف درىما".
ومف المعموـ أف مم ز الثبلثة والعشرة وما ع نيمػا إف كػاف اسػـ ػنس كشػ ر وتمػر ،أو اسػـ

مػػد كقػػوـ ورىػػطُ ،خدػػض عػ ػ (مػػف) ،فتقػػوؿ :ثبلثػػة مػػف التمػػر ،وقػػد خدػػض عإأػػافة العػػدد( ،)2كقولػػو
()3
َان ِيف ا َْد ِديـ َِة تِسع ُة ره ٍ
ط].
[وك َ
ْ َ َ ْ
تعالىَ :
مف باب "نواصب الفعؿ المضارع"
الستدراؾ األوؿ :قوؿ الناظـ:
ػػػػػػػػػػي َال َوِا َا ْف
َو َكػػػػػػػػػػػي َوا ْف ِشػػػػػػػػػػػ ْئ َ
ت لِ َكػ ْ

صػػػػػػب ِ
فَتَ ْن ِ
ػػػػػف
ػػػػػؿ ال ِ
الف ْعػ َ
َف َولَػ ْ
ػػػػػميـ أ ْ
ُ
سػ َ

()4

قائبل" :فيذه األرععة ى نواصػب الدعػؿ عاتدػاؽ ،وال فػرؽ ف ػو عػ ف
و دسر الداكي ىذا الع ت ا

أف كوف صح اآلخر أو معتمو ،ة ر أف المعتؿ ال تظير ف و الدتحة ،عؿ تُقدر كما س أت
()5
قّد الدعؿ عالسم ـ لبلحتراز عنو ،وكاف األولى تركو".

()1
()2
()3
()4
()5

كشؼ النقاب :ص ( 555عتصرؼ).
نظر أوأ المسالؾ ،ج ،4ص.213-212
النمؿ.48 :
ممحة اإلعراب :ص.39

كشؼ النقاب :ص ( 558عتصرؼ).
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وليػذا

وترن العاحثة أف ىناؾ ش ائا ةدؿ عنو الداكي  ،وىو أف الناظـ ف الع ت الذي م و قوؿ:
فَا ْن ِ
سقيػػػػػػػػػػػػػػػِـ
ش ِفػػػػي ِعمِػػػ َة ال ِ
صػػػػػ ْب ُو تَ ْ

سمِػػػػػيػػػػػػػػػػِـ
الم ْعتَػػػػػػػػػؿ َكال ِ
صػػػػػػػ ُ
وال ِن ْ
ب في ُ

()1

واف قصد ش ائا الحر ري مف تق ػد الدعػؿ عالسػم ـ ،فػ مكف لئلشػارة إلػى أف الدعػؿ السػم ـ ،أي:

صح

اآلخر ،عندما ُنصب عيذه األدوات األرععة ،فُنصػب عدتحػة ظػاىرة ،خبلفاػا لمدعػؿ المعتػؿ ال

سػ ما المعتػػؿ عػػاأللؼ ،ح ػث ُنصػػب عدتحػػة مقػدرة إذ منػػد مػػف ظيورىػا التعػػذر ،ع نمػػا لػو كػػاف معػػتبل
عػػالواو وال ػػا  ،فعبلمػػة اإلع ػراب تكػػوف فتحػػة ظػػاىرة كالدعػػؿ الصػػح  ،وىػػذا وأػػحو ف ػ المنظومػػة
عالتدص ؿ ،ومف األدؽ أف ستغن الحر ري عف لدظة (السم ـ) ،والع ت الذي م و ح نيػا ال كػوف لػو
أي فائدة.
الستدراؾ الثاني :قوؿ الناظـ:
ِ
فػػػػي َ ِ
ْم ِ
ػػػع
ػػػػع
الم ْنػ ِ
الج ْمػ ِ
ػػػػاء ْت ِب َم ْع َنػػػػػى َ
ػػػػو ُاو إ َاا َجػ َ
والػ َ
ور أ َْو فػػػػي َ
المػػػػأ ُ
طمَػػػػب َ
ف سػػتدرؾ عم ػػو الدػػاكي عقولػػو" :فػػبل و ػػو القتصػػار النػػاظـ عمػػى األمػػر والنيػ المععػػر عنػػو
()2

عالمند".

()3

لكػف الحر ػري فػ شػرحو قػوؿ" :أمػا الػواو فتنصػب أ أػا الدعػؿ فػ مػواطف نصػب الدػػا إال
أف الغالب عمى الواو أف تنصب ععد الني  ،و كوف المقصود عيا ال مد".

()4

عد تعر اار لو ،فالمواأد الت ذكرىا لنصب الدعؿ ععد الدػا ،
وترن العاحثة أف ىذا عحد ذاتو ُ ّ

ى ندسيا تنصب الدعؿ ععد الػواو ،فػبل داعػ لتكرارىػا مػرة أخػرن ،أي نصػب الدعػؿ المأػارع عدػا

الس ػػعع ة وواو المع ػػة إذا ا ت ػػا واع ػػا لغ ػػر المو ػػب ،وى ػػو :األم ػػر ،والنيػ ػ  ،والندػ ػ  ،واالس ػػتدياـ،
والتمن  ،والعرض ،والتحأ ض.

()1
()2
()3
()4
()5

()5

ممحة اإلعراب :ص.40
المصدر الساعؽ :ص.40
كشؼ النقاب :ص .565
شرح ممحة اإلعراب :ص .233

شرح ممحة اإلعراب :ص .232- 231
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مف باب "المبنيات"
الستدراؾ األوؿ :قوؿ الناظـ:
ػػػػػػػؿ
َجػ ْ
ػػػػػػػف إ ْا َب ُن َ
سػػػػػػػػ ِك ُنوا ِمػ ْ
وىػػػػػػػػا َوأ َ
فَ َ
ضػػػػ ِـ ِفػػػػي الغايػ ِ
ػػػف
ػػػف قَ ْبػػػػ ُؿ َو ِمػ ْ
ػػػة ِمػ ْ
َو ُ
َ

ػػػػػػػػؿ
ػػػػػػػػـ َو َكػػػػػػػػػ ْـ َو َىػ ْ
َو ُمػػػػػػػػػ ْا َولَ ِكػ ْ
ػػػػػػػػف َوَن َعػ ْ
()1
اسػػػػػػػتَِب ْف
ػػػػػػد َوأَ ِمػػػػػػػا َب ْعػ ُ
َب ْعػ ُ
ْي ْـ َو ْ
ػػػػػػد فَػػػػػػػاف َ

ف عمؽ الداكي " :أَتَْع َد السكوف الأػـ واألَ ْولَػى تػأخ ره عمػى الدػت والكسػر ألنػو إذا عػدؿ إلػى
()2
الحركة ِّ
قدـ األخؼ فاألخؼ ،وذلؾ الدت ثـ الكسر ثـ الأـ".
واألصؿ فػ العنػا أف ُعنػى عمػى السػكوف ،ح ػث قػوؿ اعػف النػاظـ" :واألصػؿ فػ العنػا أف

كوف عمى السكوف ألنو أخؼ مف الحركة ،فاعتعاره أقػرب ،فػإف منػد مػف العنػا عمػى السػكوف مػاند
أل ئ إلى العنا عمى الحركة وى فت أو كسر أو أـ"( ،)3فمذلؾ اعتدأ الناظـ المعن ات عالعنا عمى
السكوف.
وق ػػاؿ السػ ػ وط " :واذا ع ػػدؿ إل ػػى الحرك ػػة ق ػػدـ األخ ػػؼ ف ػػاألخؼ وذل ػػؾ الد ػػت ث ػػـ الكس ػػر ث ػػـ
()4
تععػا لؤلخػؼ
الأـ"  ،وترن العاحثة أنو مػف األدؽ أف رتػب الحر ػري عػاب العنػا مثػؿ ىػذا الترت ػب ا

مف الحركات وألف العنا عمى الأـ مختص عاألسما  ،و قػد فػ (منػذ) مػف الحػروؼ عنػد َمػ ْف قػاؿ

عحرف تيػػا( ،)5أمػػا العنػػا عمػػى الدػػت فيػػو ػػدخؿ األسػػما واألفعػػاؿ والحػػروؼ كالسػػكوف ،والعنػػا عم ػى

()6
ػععا
الكسػػر ػػدخؿ ف ػ األسػػما والحػػروؼ  ،لػػذلؾ مكػػف أف ُعتعػػر خصوص ػ ة الأػػـ ف ػ العنػػا سػ ا

لتأخرىا عمى الدت والكسر ،لذا العاحثة تم ؿ لما قالو الداكي .

الستدراؾ الثػاني :قػوؿ الدػاكي " :لػـ تعػرض لحكػـ المأػارع إذا اتصػمت عػو نػوف التوك ػد المعاشػرة
لو ،نحوَ [ :ل ُقـْ َب َذ َّن ]
()1

()7

"(.)8

ممحة اإلعراب :ص .46

()2

كشؼ النقاب :ص .589

()4

ىمد اليوامد ،ج ،1ص .73

()3

()5
()6
()7
()8

شرح اعف الناظـ ،ج ،1ص  / 16نظر أ أا :شرح اعف عق ؿ ،ج ،1ص .40
شرح ممحة اإلعراب :ص  / 249كشؼ النقاب :ص .589
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .252 – 248
اليمزة.4 :

كشؼ النقاب :ص .596
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وتؤكػػد العاحثػػة اسػػتدراؾ الدػػاكي عمػػى الحر ػػري عأنػػو ل ػـ تعػػرض إل ػػو ف ػ الػػنظـ ،لكنػػو عنػػد
()1

الشرح ناقش ىذه المسألة ،ف أنو ُعنى عمى الدت عند اتصالو عنوف التوك د الثق مة.
وىاا بػالطبع ل يػدلؿ عمػى خمػو شػرح الفػاكيي مػف بعػض الم خػا ،والتػي قػاـ المحقػؽ د.
عبد المقصود بتسميط الضوء عمييا ،ومنيا:

 .1قوؿ الداكي ف مسألة تقدـ المستثنى عمى صدة المستثنى منو ،عأف مػذىب سػ عو و ػواز
عدال ،والنصب عمى االستثنا  ،واإلتعاع عنده أر ػ  ،وعػف المػازن و ػوب النصػب،
اإلتعاع ا
وعف المعرد اخت ار النصب ،وعف اعف مالؾ النصب والعدؿ مستو اف.

ف عمؽ المحقؽ :عأنو ر

()2

عدـ اطبلع الداكي عمى مقتأب المعرد ألنػو ذكػر أف المػازن

و ب النصب ،ولكف المعػرد نقػؿ عنػو عأنػو ختػار النصػب ،وأ أػا ػذكر أف المعػرد ختػار النصػب،
 ،و ػرن عػأف

ف ح ف ختار المعرد مذىب س عو و وىػو ػواز النصػب والعػدؿ ،لكػف العػدؿ ىػو الػ ار

الداكي اكتدى عاالطبلع عمى كتاب اليمد لمس وط والنقؿ عنو دوف الر وع لممقتأب.
وتؤكد العاحثة ما سعؽ عقوؿ المعرد" :وكػاف المػازن

()3

ختػار النصػب... ،والق ػاس عنػدي قػوؿ

س ػ عو و ألف الكػػبلـ إنمػػا ػػراد لمعنػػاه"( ،)4واطمعػػت العاحثػػة ف مػػا نقػػؿ الس ػ وط  ،فو دتػػو نقػػؿ ع ػف
المازن ثبلثة أقواؿ ،وى  :و وب النصب ،واخت ار النصب ،وموافقة مذىب س عو و.

()5

 .2قػوؿ الدػػاكي عػػأف األفعػاؿ الخمسػػة ت ػػزـ عحػذؼ النػػوف ن اعػػة عػف السػػكوف كنصػػعيا ،ف عمػػؽ
المحقؽ :وظاىر كبلمو أف ال زـ محموؿ عمى النصب ،والصػح

ىػو أف النصػب محمػوؿ

عمػػى ال ػػزـ فػ عبلمتػػو( ،)6وتػػرن العاحثػػة أف نقػػد المحقػػؽ فػ محمػػو ألف النصػػب محمػػوؿ
عمػػى ال ػػزـ ،ف قػػوؿ أعػػو ح ػػاف" :ذىػػب ال ميػػور إلػػى أنػػو معػػرب عثعػػوت النػػوف ف ػ الرفػػد،
وعحذفيا ف ال زـ والنصػب ،حمػؿ النصػب عمػى ال ػزـ ،كمػا حمػؿ النصػب عمػى ال ػر فػ

التثن ة وال مد المذكر".

()7

()1

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .252

()3

نظر حاش ة المصدر الساعؽ :ص .432

()2

()4
()5
()6
()7

نظر كشؼ النقاب :ص .432-431
نظر المقتأب ،ج.400-399 ،4
نظر ىمد اليوامد ،ج ،2ص .192
نظر كشؼ النقاب وحاش تو :ص .581

ارتشاؼ الأرب ،ج ،2ص  / 843و نظر أ أا :ىمد اليوامد ،ج ،1ص .171
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المبحث الثاني -استدراكات الفاكيي عمى الشرح
مف باب "السـ وعالماتو"
السػػتدراؾ األوؿ :ذكػػر الدػػاكي الخػػبلؼ حػػوؿ اشػػتقاؽ االسػػـ ،عػػأف االسػػـ مشػػتؽ مػػف السػػمو ،أي:
العم ػػو عن ػػد العص ػػر ف ،أو م ػػف الس ػػمة ،وتعنػ ػ  :العبلم ػػة عن ػػد الك ػػوف ف ،أم ػػا الحر ػػري فتعن ػػى رأي
()1
السمو ألنو سما عمى االسـ والحرؼ ،إذ ستغن عنيما.
العصر ف عأف االسـ مشتؽ مف
ّ

الستدراؾ الثاني :أأاؼ الدػاكي ح ّػد االسػـ ،فػ حػ ف أف الحر ػري لػـ حػد االسػـ عػؿ اكتدػى عػذكر
عبلمات ػػو( ،)2أي ني ػػج م ػػنيج سػ ػ عو و عع ػػدـ التص ػػر عح ػػد االس ػػـ ع ػػؿ اكتد ػػى ع ػػذكر أمثم ػػة عم ػػو(،)3
والداكي عرؼ االسـ اصطبلحا عأنو" :كممة دلػت عمػى معنػى فػ ندسػيا ة ػر مقترنػة عأحػد األزمنػة
()4
ػدودا
الثبلثة
وأعا" .واختمؼ النحػاة فػ حػد االسػـ ،ح ػث قػوؿ األنعػاري" :وذكػر ف ػو النحو ػوف ح ا
ا
()5
حده س عو و".
حد لو ،ليذا لـ ّ
كث رة ،تن ؼ عمى سعع ف حدا... ،ومنيـ مف قاؿ ال ّ
مف باب "الفعؿ وعالماتو"

ػطبلحا عأنػػو" :كممػػة دلػػت عمػػى معنػػى فػ ندسػػيا مقترنػػة
السػػتدراؾ األوؿ :عػ ّػرؼ الدػػاكي الدعػػؿ اصػ ا
عأحد األزمنة الثبلثػة وأ اػعا"( ،)6أمػا الحر ػري فمػـ حػده واكتدػى عػذكر عبلماتػو )7(.واختمػؼ النحو ػوف
()8
حدودا كث رة ،فق ؿ :ىو ما أسند إلى ة ره ولـ سند ة ره إل و.
حدوه
ف حد الدعؿ ،فقد ّ
ا

السػػتدراؾ الثػػاني :ععػػدما تحػ ّػدث الدػػاكي عػػف "قػػد" الحرف ػة ،والتػ ىػ عبلمػػة مػػف عبلمػػات الدعػػؿ،

ذكر أف (قد) تكػوف اسػم ة عمعنػى (حسػب) ،أو مكػف أف تكػوف اسػـ فعػؿ عمعنػى ( كدػ )( ،)9وُنظػر
ليذه األو و عالتدص ؿ كما ا عيا اعف ىشاـ.

()1

()10

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 4كشؼ النقػاب :ص  / 282نظػر لتدصػ ؿ المسػألة :اإلنصػاؼ (مسػألة :)1

ج ،1ص  / 6التع ف عف مذاىب النحو ف :ص  / 132مسائؿ خبلف ة ف النحو :أعو العقا العكعري (ت616ىػ)،
ت :محمد الحموان  ،دار الشرؽ العرع  ،ع روت ،ط1992 ،1ـ ،ص .64

()2

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .5

()3

نظر الكتاب ،ج ،1ص .12

()4

نظر كشؼ النقاب :ص .282

()5

نظػر أسػرار العرع ػػة :ص  / 39-38و نظػر لممسػػألة أ أػا :التع ػ ف عػف مػػذاىب النحػو ف :ص  / 121مسػػائؿ

خبلف ة ف النحو :ص .45

()6
()7

كشؼ النقاب :ص .285

()8
()9
()10

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .6
نظر لممسألة :أسرار العرع ة :ص  / 39التع ف عف مذاىب النحو ف :ص .139
نظر كشؼ النقاب :ص .286-285
نظر مغن المع ب ،ج ،1ص .185
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مف باب "النكرة والمعرفة"
ب) عم يا ،ف أ ؼ عم ػو الدػاكي عأنػو
الستدراؾ األوؿ :قوؿ الحر ري :عبلمة النكرة ى دخوؿ ( ُر ّ
(مػ ْػف) ،و(مػػا) قػػد قعػػاف نكػرت ف( ،)1ومػػف المعػػان التػ تػػرد ليػػا ( َمػ ْف ،ومػػا) أف
سػػتدؿ عمػػى ذلػػؾ أف َ
تكوناف موصولت ف ،واستديام ت ف ،وشرط ت ف ،ونكرت ف موصوفت ف ،وتأت نكرت ف تامت ف( ،)2وىناؾ

َم ْف أنكر وقوعيما موصوفت ف.

()3

الستدراؾ الثػاني :ػذكر الدػاكي الخػبلؼ النحػوي فػ الأػم ر ال ار ػد إلػى نكػرة ،ىػؿ ىػو معرفػة أـ
نكػرة؟ ،و ختػػار القػػوؿ التػػال  :إف كػػاف مر عػػو ػػائز التنك ػػر فمعرفػػة ،أو وا عػػة التنك ػػر فنكػرة ،نحػػو:

()4
ب ال تػػدخؿ إال عمػػى
ور ّ
ب ر ػػؿ وأخ ػػو  ،أي( :ر ػػؿ) وا عػػة التنك ػػر عسػػعب دخػػوؿ ُر ّ
ُر ّ
ب عم يػػاُ ،
النكرات ،والأم ر ف (أخ و) كوف ىنا نكرة ألف مر عو وا ب التنك ر.

إف الأم ر معرفة مطمقاا وىذا قوؿ ال ميور ،وىناؾ َم ْف زعـ عأنو نكرة مطمقاا.
وىناؾ َم ْف قاؿّ :

()5

ب) عم يػػا ،ومػػد ذلػػؾ فيػػو
(ر ّ
السػػتدراؾ الثالػػث :قػػوؿ الدػػاكي ّ :
إف ىنػػاؾ مػػف الكممػػات مػػا ال تػػدخؿ ُ
()6
ودَّار.
نكرة ،مثؿ :أ ف ،ومتى ،وك ؼ ،وعر بَ ،
ب واأللػؼ والػبلـ ألف
و قوؿ اعف مالؾ" :وتم ز النكرة ععد ّ
عد المعارؼ أ ود مػف تم زىػا عػدخوؿ ُر ّ
ب وال
مف المعػارؼ مػا تػدخؿ عم ػو األلػؼ والػبلـ كدأػؿ وععػاس ،ومػف النكػرات مػا ال تػدخؿ عم ػو ُر ّ

األلؼ والبلـ كأ ف وك ؼ وعر ب ود ار"( ،)7وترن العاحثة أف الحر ري عندما خصص النكرة عػدخوؿ

حمؿ ذلؾ عمى الغالب.
( ُر ّ
ب) عم ياّ ،

الستدراؾ الرابع :ذكر الحر ري ف شػرحو أنػواع أؿ التعر ػؼ ،إمػا أف تكػوف نسػ ة ،أو عيد ػة دوف

الوقػػوؼ عمػػى أقسػػاميما( ،)8وُ محػػظ أنػػو لػػـ ُسػػـ أؿ ال نس ػ ة ،عػػؿ اكتدػػى عأػػرب المثػػاؿ عم يػػا ،أمػػا

()1

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  /11كشؼ النقاب :ص .293

()2

نظر شرح األشمون  ،ج ،1ص .70

()4

نظر كشؼ النقاب :ص .294

()3

()5
()6
()7
()8

نظر لممسألة :ىمد اليوامد ،ج ،1ص.298
نظر لمخبلؼ شذور الذىب العف ىشاـ :ص  / 74ىمد اليوامد ،ج ،1ص .189
نكر كشؼ النقاب :ص .295
نظر شرح التسي ؿ ،ج  ،1ص .117

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .14-13
195

الداكي فقسَّـ كم يما ثبلثة أقساـ ،فالعيد ة إما لمذكرن ،أو ذىن ة ،أو حأور ة ،أما ال نس ة فتكػوف
إما الستغراؽ أفراده ،أو صداتو ،أو لع اف الحق قة.

()1

و قوؿ اعف ىشاـ :إف (أؿ) عندما تكوف لمتعر ػؼ تكػوف إمػا عيد ػة ،أو نسػ ة ،وىنػاؾ َمػ ْف ػزعـ أف
أقسػػاـ ال نس ػ ة ى ػ لتعر ػػؼ العيػػد ألف األ نػػاس أمػػور معيػػودة ف ػ األذىػػاف متم ػػز ععأػػيا عػػف
ععض ،و قسـ المعيود إلى شخص ،و نس.

()2

مف باب "اإلعراب"

ػطبلحا عأنػػو :تغ ػػر أواخػػر الكم ػـ الخػػتبلؼ العوامػػؿ
السػػتدراؾ األوؿُ :ع ػرؼ الحر ػػري اإلع ػراب اصػ ا
()3
الداخمة عم يا.
فدصػػؿ ف ػ ذلػػؾ و ػػا عتعػػر د ف ف ػ االصػػطبلح ،أحػػدىا :تعر ػػؼ العصػػر ف عأنػػو أثػػر
أمػػا الدػػاكي
ّ
ظػػاىر أو مقػػدر معػػو العامػػؿ فػ آخػػر الكممػػة حق قػػة أو حكمػػا ،أي :عنػػدىـ لدظػ  ،وثان يػػا تعر ػػؼ

الكوف ف وىو معنوي ،فيو تغ ر أواخر الكمـ الختبلؼ العوامؿ الداخمة عم و لدظاا أو تقد اار.

()4

أي الحر ري اختار مذىب الكػوف ف واكتدػى عػو ولػـ ُشػر لمخػبلؼ ،أمػا الدػاكي فقػاـ عػذكر المػذىع ف
()5
ولـ قؼ عم يا تدص ابل.
مف باب "األسماء الستة المعتمة"

الستدراؾ األوؿ :ذكػر الحر ػري أف األسػما السػتة معرعػة عػالحروؼ ،وىػو المػذىب المشػيور( ،)6أمػا
(ىػ ُػف) ،ح ػػث قػػوؿ" :واع ارعػػو منقوصػػا كػػإعراب
الدػػاكي ف ػُبلحظ أنػػو ذكػػر المغػػات المتعمقػػة عاالسػػـ َ
ىنػػؾ أفص ػ مػػف ىػػذا ىنػػوؾ"( ،)7أمػػا (اليػػف) لغػػة فيػػو كنا ػػة عػػف الش ػ الػػذي
(ةػػد) أفص ػ  ،فيػػذا ُ
ُستدحش ذكره ،وق ؿ :كنا ة عف الر ؿ كما ق ؿ عف الدرج خاصة.

()1
()2
()3

()8

نظر كشؼ النقاب :ص .299-298
نظر مغن المع ب ،ج ،1ص .51-50
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .29

()4

كشؼ النقاب :ص ( 309عتصرؼ).

()6

شرح ممحة اإلعراب :ص  / 36و نظر أ أا :ىمد اليوامد ،ج ،1ص .125

()5

()7
()8

نظر لممسألة :ىمد اليوامد ،ج  ،1ص .54-53

كشؼ النقاب :ص .318
نظػػر المع ػػـ الوسػ ط :ج ،2ص  / 998تػػاج العػػروس مػػف ػواىر القػػاموس :محمػػد الزع ػػدي (ت 379ىػػ) ،ت:

ععػ ػػد السػ ػػتار ف ػ ػراج وآخػ ػػر ف ،دار اليدا ػ ػػة ،الكو ػ ػػت ،ط1965 ،2ـ ،ج  ،40ص  /316القػ ػػاموس المح ػ ػ ط :محمػ ػػد

الد روزآعادي (ت 817ىػ) ،إشراؼ :محمد العرقسوس  ،مؤسسة الرسالة ،ع روت ،ط2005 ،8ـ ،ج ،1ص .1240
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وو دت العاحثة أف األسما الستة ف يا لغات مختمدة ،وى عمى أقساـ:
القسـ األوؿ :وىو ما ف و لغػة واحػدة وىػو اإلعػراب عػاألحرؼ ،و تمثػؿ فػ (ذو عمعنػى صػاحب ،وفػـ
عبل م ـ) ،وىذا أشير المغات وأسيميا.
(ى ُف).
القسـ الثان  :ما ف و لغتاف النقص ثـ اإلعراب عاألحرؼ ،وىو َ
القسػـ الثالػث :مػا ف ػػو ثػبلث لغػات وىػو اإلعػراب عػاألحرؼ ثػـ القصػر ثػػـ الػنقص ،و تمثػؿ فػ (أب،
وأخ ،وحـ).

()1

وع اانػ ػا لم ػػا س ػػعؽ ،فمغ ػػة القص ػػر تعنػ ػ أف تك ػػوف ع ػػاأللؼ مطمقاػ ػا ،وتُع ػػرب عالحرك ػػات المق ػػدرة كاالس ػػـ
المقص ػػور( ،)2أم ػػا ال ػػنقص فيػ ػ أف تك ػػوف األس ػػما الس ػػتة محذوف ػػة البلم ػػات ،معرع ػػة عم ػػى األح ػػرؼ

()3
(ى ػ ُػف) واإلتم ػػاـ عي ػػا قم ػػؿ ح ػػث حكاى ػػا
الص ػػح حة عالحرك ػػات الظ ػػاىرة  ،وى ػػذه المغ ػػة مش ػػيورة فػ ػ َ
س ػ عو و" :ومػػف العػػرب َم ػ ْف قػػوؿ :ىػػذا ىنػػوؾ ،و أر ػػت ىنػػاؾ ،ومػػررت عين ػػؾ"( ،)4و قػػوؿ اعػػف مالػػؾ:

"وىذه المغة عمى قمتيا ال نستط د إنكارىا" ،ووافقو اعف ىشاـ األنصاري واألزىري(.)5

وىناؾ حكا ة أخرن عف ععض العرب" :ىذا ُأعؾ ،و أر ت َأعػؾ ،ومػررت عأعِػؾ"( ،)6ف ػوز الػنقص عيػا
عمى أعؼ ،كما وز القصر ،وىو أقون وأفص  ،لكف األشير أف تكوف معرعة عالحروؼ.
مف باب "المثنى"
السػػتدراؾ األوؿ :ذكػػر الدػػاكي الشػػروط الوا ػػب توافرىػػا ف ػ االسػػـ الػػذي ػراد تثن تػػو ،وى ػ ثمان ػػة
شروط :اإلفراد ،واإلعراب ،والتنك ر ،وعدـ الترك ب ،واتداؽ المدظ ،واتداؽ المعنى ،وو ود ثاف لو ف

الخارج ،وأال ستغنى عتثن ة ة ره عف تثن تو.

()1

نظػػر شػػرح األشػػمون  ،ج ،1ص  / 50توأ ػ

()7

المقاصػػد والمسػػالؾ ،ج ،1ص  /319النحػػو ال ػواف  ،ج ،1ص

.111

()2
()3
()4
()5

شرح اعف عق ؿ ،ج ،1ص .52
األشمون  ،ج ،1ص .51
الكتاب ،ج ،3ص .360

نظر شرح الكاف ػة الشػاف ة ،ج ،1ص  / 183شػرح اعػف عق ػؿ ،ج  ،1ص  /49شػرح الممحػة العدر ػة ،ج ،1ص

/ 290شرح شذور الػذىب العػف ىشػاـ :ص  /29شػرح قطػر النػدن :ص  /59شػرح التصػر عمػى التوأػ  ،ج،1
ص .61

()6
()7

اإلنصاؼ ،ج  ،1ص .18

نظر كشؼ النقاب :ص .327
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والحر ري لـ ُصرح عيذه الشػروط ،عػؿ عنػدما ع ّػرؼ االسػـ المثنػى قػوؿ :االسػـ الػداؿ عمػى مسػم ف
()1
احدا ،وىو :اتداؽ المدظ.
أ َّمف التعر ؼ شرطاا و ا
متدق المدظ ،أي أنو َ
و ا األزىري ف كتاعو التصر عيذه الشروط ،وقاـ عتدس رىا كاآلت :

()2

 المد ػػرد ألن ػػو ال ُثن ػػى المثن ػػى ،وال الم م ػػوع عم ػػى ح ػػده ،وال ال م ػػد ال ػػذي ال نظ ػػر ل ػػو فػ ػ
اآلحاد.
 اإلعراب عن أف المعن ال ُثنى ،أمػا (ذاف ،وتػاف ،والمػذاف ،والمتػاف) فيػ صػ
لممثنى عند ميور العصر ف.

موأػوعة

 عػػدـ الترك ػػب احت ػراز مػػف المركػػب المز ػ واإلسػػنادي ،أمػػا اإلأػػاف فمػػؾ تثن ػػة المأػػاؼ،
أي :صدره فقط.

 التنك ر عن أنو ال

وز أف تثن االسـ إال ععد تنك ره.

 أف كوف لو مماثؿ ف الو ود ،فقوليـ :القمراف لمشمس ،والقمر مف عاب الم از.
 اتداؽ المدظ عن أف (األعواف) مف عاب التغم ب.
 اتداؽ المعنى عن أنو ال ثنى المشترؾ ،وال الحق قة والم از ،كقوليـ :القمـ أحد المسان ف.
 أال ستغنى عنو عتثن ة ة ره ،لذلؾ لـ ثنوا (سوا ) استغنا عتثن ة (س ّ ) عمى (س اف).

مف باب "حروؼ الجر"

السػػتدراؾ األوؿ :قػػوؿ الدػػاكي ف ػ عدا ػػة العػػاب" :وى ػ عشػػروف حرفاػا ح ػػث أشػػار النػػاظـ إلػػى مػػا
اشػتُير منيػػا ،وىػ  :أرععػػة عشػػر حرفاػا أػػمنيا فػ نظمػػو" .ة ػػر أف الدػػاكي أثنػػا شػػرحو لػػـ أػػؼ
احدا ،وىو :عدا.
عم يا إال حرفاا و ا

()3

وت د العاحثة أف اعف مالؾ زاد عمى الناظـ( :الػواو ،وعػدا ،والتػا  ،وكػ  ،ولعػؿ ،ومتػى)(،)4

أػا مػف
و قوؿ اعف عق ؿ" :ق ّؿ َم ْف ذكػر كػ  ،ولعػؿ ،ومتػى فػ حػروؼ ال ػر" ،كمػا و قػوؿ" :ولػوال أ ا

()1
()2
()3
()4

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .43
نظر التصر عمى التوأ  ،ج ،1ص  / 65و نظر أ أا :حاش ة أوأ المسالؾ ،ج  ،1ص.47
نظر كشؼ النقاب :ص.342 ،339

ار د ألد ة اعف مالؾ :ص .34
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حػػروؼ ال ػػر ،وال ت ػػر إال المأػػمر ،وىػػو مػػذىب س ػ عو و"( ،)1وعػػذلؾ ُصػػع م مػػوع حػػروؼ ال ػػر
احدا وعشر ف حرفاا ،وىو الصواب واهلل أعمـ.
و ا
السػػتدراؾ الثػػاني :زاد الدػػاكي عمػػى الحر ػػري ععػػض المعػػان المتعمقػػة عحػػروؼ ال ػػر ،ومػػف ىػػذه
المعان :

 حرؼ ال ر (ف ) ػأت لمسػع عة ،ولممصػاحعة ،والتػ ذكػر الحر ػري فػ شػرحو معنػى واحػدا،
وىػػو :الظرف ػػة( ،)2وذكػػر اعػػف ىشػػاـ ليػػا عش ػرة معػػاف ،ومػػا تعقػػى منيػػا :االسػػتعبل  ،ومردافػػة

إلى ،ومرادفة مف ،ومرادفة العا  ،والمقا سة ،والتعو ض ،التوك د.

()3

 حػػرؼ ال ػػر (عمػػى) كػػوف لمتعم ػػؿ ،ولمظرف ػػة ،أمػػا الحر ػػري فػػذكر معنػػى االسػػتعبل فقػػط(،)4
وذك ػػر اع ػػف ىش ػػاـ فػ ػ المغنػ ػ تس ػػعة مع ػػاف ،ومني ػػا :المص ػػاحعة ،والم ػػاوزة ،وموافق ػػة م ػػف،

وموافقة العا  ،وزائدة لمتعو ض ،واالستدراؾ ،واإلأراب.

()5

 ح ػػرؼ ال ػػر (الك ػػاؼ) ك ػػوف لمتعم ػػؿ ،وم ػػف المع ػػان التػ ػ اش ػػترؾ فػ ػ ذكرى ػػا الش ػػارحاف:
التشع و ،وزائدة لمتوك د( ،)6وذكر اعف ىشاـ خمسة معاف لمكاؼ الحرف ة ،ومػف المعػان التػ
لـ ذكرىا الشارحاف :االستعبل  ،والمعادرة.

()7

ب) أػػم ر ة عػػة ،ف ػػب إفػراده ،وتػػذك ره ،وتدسػ ره
السػػتدراؾ الثالػػث :قػػوؿ الدػػاكي " :قػػد ُ ػ ّػر ع ػ ( ُر ّ
()8
عنكرة ععده ،منصوعة عمى التم ز ،مطاعقة لممعنى ،نحوُ :رّعو ر ابل أو ر م ف أو نسا ".
ب) إذا دخمت عمػى مأػمر ِ ،ػ ععػده عنكػرة منصػوعة،
و ع ف اعف ع ش ذلؾ عقولو :إف ( ُر ّ
تُدسػػر المأػػمر ،والمأػػمر ،أي( :اليػػا ) تكػػوف عمػػى لدػػظ واحػػد ،واف ول يػػا المػػذكر ،أو المؤنػػث ،أو

المثنى ،أو ال ماعة في موحدة عمى كؿ حاؿ ،و سم يا الكوف وف عالأم ر الم يوؿ ألنو ال عود
إلى مذكور قعمو ،أما الزمخشري ف سم يا عالتنك ر.

()1
()2

نظر شرح اعف عق ؿ ،ج ،3ص.7،3
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  /60كشؼ النقاب :ص .340

()3

نظر مغن المع ب ،ج ،1ص .182

()5

نظر مغن المع ب ،ج ،1ص.152

()4

()6
()7
()8
()9

()9

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 60كشؼ النقاب :ص .341
نظر شرح ممحة اإلعراب  / 63كشؼ النقاب :ص .342

نظر مغن المع ب ،ج ،1ص.192
كشؼ النقاب :ص .345

شرح المدصؿ ،ج ،4ص ( 484عتصرؼ).
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مف باب "كـ الخبرية"
الستدراؾ األوؿ :قوؿ الداكي " :كـ الخعر ة تختص عالماأ  ،فبل ُقاؿ :كـ ةممػاف سػأممكيـ ألف
التكث ر إنما كوف ف ما ُعرؼ حده والمسػتقعؿ م يػوؿ ،وال تدػارؽ صػدر الكػبلـ"( ،)1أي أػ ؼ عمػى
الحر ري ععض خصائص كـ الخعر ة ،وى  :لزوميا صدر الكبلـ ،واختصاصيا عالزمف الماأ .

قػوؿ اعػف ىشػػاـ :إف مػف خصػػائص كػـ الخعر ػة :االسػػم ة ،واإلعيػاـ ،واالفتقػػار إلػى التم ػػز،
والعنػػا  ،ولػػزوـ التصػػد ر ،واخ ار يػػا عػػف الصػػدر خطػػأ عظ ػ ـ ،ردا عمػػى المغػػة الرد ئػػة الت ػ حكاىػػا

األخدش ،كقوليـ :ممكت كـ عع د.

()2

مف باب "المبتدأ والخبر"
الستدراؾ األوؿ :ذكر الحر ري ف شرحو خمسة مواطف لبلعتدا عػالنكرة ،وىػ  :عنػدما تكػوف النكػرة
استدياما ،وأف كوف خعر
موصوفة ،ودعا لئلنساف ،ودعا عمى اإلنساف ،وأف كوف الكبلـ نداا أو
ا
()3
رور.
ار وم اا
المعتدأ ظرفاا ،أو ا
ف ػ ػ ح ػ ػ ف قػ ػػوؿ الدػ ػػاكي " :مسػ ػػوةات االعتػ ػػدا عػ ػػالنكرة كث ػ ػرة ،أنياىػ ػػا ععأػ ػػيـ إلػ ػػى ن ػ ػػؼ

وثبلث ف"( ،)4دوف اإلفصاح عنيا.

ػوةا لبلعتػػدا عػػالنكرة ،إذ قػػوؿ" :وقػػد
وت ػػد العاحثػػة ف ػ شػػرح اعػػف عق ػػؿ أرععػػة وعشػػر ف مسػ ا
أنيى ععض المتأخر ف ذلؾ إلػى ن ػؼ وثبلثػ ف موأ اػعا ،ومػا لػـ أذكػره أسػقطتو لر ػوه إلػى مػا ذكرتػو
أو ألنو ل س عصح "( ،)5و قوؿ الس وط  :إف ىناؾ َم ْف أنياىا إلى ن ؼ وأرعع ف.

()6

وعا ،وىػو :أف كػوف الخعػر
الستدراؾ الثاني :ذكر الحر ري ف نظمو
موأعا و ا
احدا لتقد ـ الخعر و ا
ا
ممػػا لػػو حػػؽ الصػػدارة ،وفػ شػػرحو أأػػاؼ موأػ اػعا آخػػر ،وىػػو :عنػػدما كػػوف الخعػػر شػػعو ممػػة مػػف
ار وم رور أو ظرف ة ،والمعتدأ اسـ نكرة.

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

()7

كشؼ النقاب :ص .356

مغن المع ب ،ج ،1ص ( 201-200عتصرؼ).
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .76

كشؼ النقاب :ص .358
شرح اعف عق ؿ ،ج  ،1ص .227
نظر األشعاه والنظائر ،ج ،2ص .130
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .77
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فقسـ مواأد تقدـ الخعػر عمػى المعتػدأ ،إلػى إ ػازة وو ػوب ،فأمػا اإل ػازة عنػدما
أما الداكي
ّ
لػػـ عتػػرض مػػا منػػد تقد مػػو ،نحػػو :ف ػ الػػدار ز ػػد ،وأمػػا مواأػػد الو ػػوب ف ػذكر الموأػػع ف المػػذ ف
ذكرىمػػا الحر ػػري ،وزاد موأػ اػعا ثالثاػا ،وىػػو :عنػػدما عػػود أػػم ر متصػػؿ عالمعتػػدأ عمػػى ععػػض متعمػػؽ
الخعػػر ،أو عمػػى مأػػاؼ إل ػػو الخعػػر ،نحػػو :عمػػى التم ػرة مثميػػا زعػ اػدا ،فػػأخر الخعػػر لػػئبل عػػود عمػػى
()1
ظا ورتعةا.
متأخر لد ا
وىن ػاؾ مواأػػد أخػػرن ذكرىػػا األشػػمون لتقػػد ـ الخعػػر و وعػػا ،وى ػ  :إذا كػػاف خعػػر المعتػػدأ
()2
المحصور ف و عإال أو عإنما ،واذا كاف المعتدأ مف أف وصمتيا.
السػػتدراؾ الثالػػث :تحػػدث الدػػاكي فػ مسػػألة تعػدد األخعػػار ،ف قػػوؿ :واألصػػؿ أف ُخعػػر عػػف المعتػػدأ

الواحػػد عخعػػر واحػػد ،وقػػد ُخعػػر عنػػو عػػاثن ف فػػأكثر واف اختمػػؼ ال ػػنس ،فتُرفػػد األخعػػار كميػػا عمػػى
الخعر ػػة ولي ػػذا أت ػػى الن ػػاظـ عصػ ػ غة ال م ػػد فػ ػ قول ػػو :فارفع ػػو واألخع ػػار عن ػػو .وتمح ػػظ العاحث ػػة أف
()3
الحر ري لـ تطرؽ ليذه المسألة ف شرحو.
و قوؿ األشمون  :إف تعدد الخعر عمى أرع ف ،أحدىا :تعدد ف المدظ والمعنى ،وىذا وز
ف و العطؼ وتركو ،والثان  :تعدد ف المدظ دوف المعنى ،وأاعطو :أال صدؽ اإلخعار عععأو عػف
()4
المعتدأ ،وىذا الأرب ال وز ف و العطؼ خبلفاا ألع عم .
مف باب "اشتغاؿ العامؿ عف المعموؿ بضميره"
السػػػتدراؾ األوؿ :ذكػػر الحر ػػري موأػػع ف مػػف مواأػػد االشػػتغاؿ ،وىمػػا :اخت ػػار الرفػػد ،واخت ػػار
موأعا آخر ،وىو و وب النصب ،عقولػو" :ولػو كػاف االسػـ المتقػدـ نكػرة
النصب ،و أ ؼ الداكي
ا
()5
أكرمتُو".
تع ف النصب ،نحو :ر ابل ْ
ومف المعموـ أف أركاف االشتغاؿ ثبلثة ،وىػ  :مشػغوؿ عنػو ،أي :االسػـ المتقػدـ ،ومشػغوؿ،
وىو :الدعؿ المتأخر ،ومشغوؿ عو ،وىو :الأم ر الذي تعدن إل و الدعؿ عندسو أو عواسطة.
()6
ػالحا لبلعتػدا عػو ،عػأال كػوف نكػرة محأػة .وفػ
ومػف شػروط االسػـ المتقػدـ :أف كػوف ص ا
المثاؿ الساعؽ االسـ المشغوؿ عنو ىو نكرة ة ر مخصصػة ،فػبل ُعػرب معتػدأ خبلفاػا لمدارسػ لػذلؾ
()7
أو عوا نصعو.

()1

نظر كشؼ النقاب :ص .361-360

()3

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 75كشؼ النقاب :ص .360-359

()2

()4
()5
()6
()7

نظر شرح األشمون  ،ج ،1ص .101
نظر شرح األشمون  ،ج ،1ص .106
كشؼ النقاب :ص .368
نظر حاش ة شرح اعف عق ؿ ،ج ،2ص.128

م ب الندا ف شرح قطر الندن :ص ( 348عتصرؼ).
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مف باب "الفاعؿ"

مقر عمى ص غتو ،و عػؿ الدعػؿ
عرؼ الحر ري الداعؿ ا
قائبل" :ىو اسـ ّ
تقدمو فعؿ ّ
الستدراؾ األوؿّ :
حد ثاا عنو"( ،)1ف ح ف زاد عم ػو الدػاكي عأنػو اسػـ أو مػا فػ تأو مػو ُسػند إلػى فعػؿ تػاـ ،أو مػا فػ
تأو مو.

()2

ولػػو فُ ِّسػػر (مػػا ف ػ تأو ػػؿ االسػػـ) ف قصػػد عػػو :المصػػدر المػػؤوؿ المكػػوف مػػف أحػػد األحػػرؼ
()3
الثبلثة( :أف ،إف ،ما) ،مد الدعؿ الذي م و ،وىذا المصدر قوـ مقاـ الداعؿ.
أما (ما ف تأو ؿ الدعؿ) ،في ثمان ة أمور ،مثّؿ الشارح عم يا عاسـ الداعؿ فقط ،وما تعقػى

ىو اسـ الدعؿ ،والمصدر ،واسـ المصدر ،واسـ الداعػؿ ،وصػ غة المعالغػة ،والصػدة المشػعية ،وأفعػؿ

التدأ ؿ ،والظرؼ ،وال ار والم رور عاعتمادىما عمى استدياـ ،أو ند  ،وة ره.

()4

()5
ِ
ـــ
السػػػتدراؾ الثػػػاني :قػػوؿ الدػػاكي  :قػػد ػ ّػر الداعػػؿ لد ا
اء َكـــا مـ ْ
ظ ػا عحػػرؼ ازئػػد  ،نحػػوَ [ :مـــا َج َ
()6
ِ
َّاس])7(.
َبش ٍر]  ،أو عإأافة مصدر ،نحوَ [ :و َل ْق َٓ َد ْف ُع اّللَِّ الـ َ

ومف أحكاـ الداعؿ الرفد ،لكنو قد ُ ّر لدظاا عإأافة المصدر ،أو اسـ المصدر ،نحو" :مػف
قعمػػة الر ػػؿ ام أرتػػو الوأػػو " ،وقػػد ُ ػ ّػر عالعػػا ال ازئػػدة ،ولػػو حػػاالت :وا ػػب ،وذلػػؾ ف ػ (أَ ْف ِع ػؿ) الػػذي
عمػػى األمػػر ف ػ عػػاب التع ػػب ،وكث ػػر ،وىػػو ف ػ فاعػػؿ (كدػػى) ،وشػػاذ ف مػػا عػػدا أفعػػؿ ف ػ التع ػػب،
()8
وفاعؿ كدى ،وقد ُ ر عػ ( ِمف) الزائدة إذا كاف نكرة ععد ند أو شعيو.
ػمار،
الستدراؾ الثالث :قػوؿ الدػاكي " :شػذ نصػب الداعػؿ ،ورفػد المدعػوؿ ،نحػو :خػرؽ الث ُ
ػوب المس َ
اج الح َر"( ،)9أي :مكف نصب (المسمار ،الح ر) ،ورفد (الثوب ،الز اج).
وكسر الز ُ
و عمؿ ذلؾ الس وط عقولو" :والمع لػذلؾ كمػو فيػـ المعنػى ،وعػدـ اإللعػاس ،وال ُقػاس عمػى
مف ذلؾ"( ،)10أي :ال ُقاس عم و ،و قتصر ف و عمى السماع عند أَمف المعس.

ش

()1
()2

شرح ممحة اإلعراب :ص .84
نظر كشؼ النقاب :ص .369

()3

نظر الممحة العدر ة ،ج ،1ص .383

()4

نظر المصدر الساعؽ ،ج ،1ص .385- 383

()5
()6
()7
()8
()9

نظر كشؼ النقاب :ص.370
المائدة.19 :
العقرة.251 :

نظر حاش ة اعف عق ؿ ،ج ،2ص .75
كشؼ النقاب :ص .370

()10

ىمد اليوامد ،ج ،2ص( 6عتصرؼ).
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الستدراؾ الرابػع :قػوؿ الحر ػري فػ نظمػو وشػرحو عػأف تػا التأن ػث السػاكنة إذا ول يػا سػاكف تحػرؾ
()1

أا.
عالكسر لمند التقا الساكن ف ،والداكي ُأ ؼ عأنيا تُحرؾ عالأـ أ ا
و قوؿ اعف ع ش :رعما عدلوا عف التحر ؾ عالكسر عند التقا الساكن ف ،فأػموىا لئلتعػاع،

اخرج ] ( ،)2أي :أتعػد أػمة التػا فػ (قالػت) أػمة الػ ار فػ (اخػرج)،
نحو :قولو تعالىُ [ :
قالت ُ

إذ لػ س ع نيمػػا حػػا ز إال حػػرؼ سػػاكف ،وكػػاف أعػػو الععػػاس ال ستحسػػف الأػػـ ألف ف ػػو خرو ا ػا مػػف
()3
كسر إلى أـ ،وذلؾ مستثقؿ ف لغتيـ معدوـ ف كبلميـ.
مف باب "ما لـ ُيسـ فاعمو"
الستدراؾ األوؿ :وأ الداكي عأف نائب الداعؿ رفد كمػا رفػد الداعػؿ ،و أخػذ سػائر أحكامػو مػف
و وب تأخ ره عف العامؿ ،واستحقاقو لبلتصاؿ عو ،وتأن ث العامؿ كتأن ثو.

()4

وتأ ؼ العاحثة عأنو نوب عف الداعؿ ف عمد تو ،وعدـ حذفو ،وص رورتو كال ز مف الدعؿ.

()5

مف باب "المفعوؿ بو"

الستدراؾ األوؿ :تحدث الداكي عف حاالت و وب تقدـ المدعوؿ عمى الداعؿ ،وذلؾ عندما تصؿ
عالداع ػػؿ أ ػػم ر المدع ػػوؿ ،أو ك ػػاف المدع ػػوؿ أ ػػم اار متص ػ اػبل عالعام ػػؿ( ،)6أم ػػا الحر ػػري فم ػػـ تط ػػرؽ

إل يا.

()7

ػور عػػإال أو إنمػػا ،و ػػب
وىنػػاؾ حالػػة ثالثػػة لػػـ ػػذكرىا الشػػارح ،وى ػ  :إذا كػػاف الداعػػؿ محصػ اا
()8
تأخ ره عمى المدعوؿ.

الستدراؾ الثاني :قوؿ الداكي " :اعمـ أف الناصػب لممدعػوؿ عػو إمػا فعػؿ ،أو صػدة ،أو مصػدر ،أو

اسـ فعؿ"( ،)9أما الحر ري فمـ ذكر إال الدعؿ مف خبلؿ تعر دو لممدعوؿ.

()1

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص / 89كشؼ النقاب :ص.374

()2

وسؼ.31 :

()3

نظر شرح المدصؿ ،ج ،5ص.296-295

()4

نظر كشؼ النقاب :ص.375

()6

كشؼ النقاب :ص .379-378

()5

()7

نظر أوأ المسالؾ ،ج ،2ص  /116التصر عمى التوأ  ،ج ،1ص.422
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .93

()8
()9

()10

نظر شرح اعف عق ؿ ،ج ،2ص.101
كشؼ النقاب :ص.379

()10

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .92
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أي ذكػػر الدػػاكي أرععػػة مػػف نواصػػب المدعػػوؿ عػػو ،وىنػػاؾ ناصػػب خػػامس لػػـ ػػذكره ،وىػػو

شراب.
ص غة المعالغة ،نحو :أما
َ
العسؿ فأنا ّ

()1

قسػ ػـ الحر ػػري الدع ػػؿ إل ػػى ن ػػوع ف ،وىم ػػا :الدع ػػؿ ال ػػبلزـ ،والدع ػػؿ المتع ػػدي ،أم ػػا
السػػػتدراؾ الثالػػػثّ :
الداكي ف أ ؼ قسم ف آخر ف عقولػو" :ومػف النحػاة َمػ ْف ثعػت الواسػطة ف عػؿ كػاف وكػاد وأخواتيمػا
مع ػا السػػتعمالو
اعع ػا وصػػؼ عػػالمزوـ والتعػػدي ا
ال توصػػؼ عمػػزوـ وال تعػػد ،ومػػنيـ َم ػ ْف ثعػػت قسػ اػما ر ا
()2
عالو ي ف كػ (شكر) فإنو ُقاؿ :شكرتو ،وشكرت لو".
وت ػػد العاحثػػة أف اعػػف ىشػػاـ ف ػ (أوأ ػ المسػػالؾ) ُقسػػـ الدعػػؿ ثبلثػػة أن ػواع ،وى ػ  :مػػا ال
()3
ُوصؼ عتعد وال لزوـ ،وىو كاف وأخواتيا ،والمتعدي ،والبلزـ.

أما القسـ الراعد الذي ثعتو ععض النحاة فد و خبلؼ ،فيناؾ َم ْػف نظػر السػتعمالو عػالو ي ف
اععا ،وىناؾ َم ْف ُأ دو لمدعؿ البلزـ ألنيـ عتعروف تعد و عحرؼ ال ر ،ىو األصؿ،
قسما ر ا
ف عمو ا
وىناؾ َم ْف ُأ دو لمدعؿ المتعدي عنا ا عمى تعد و عندسو ىو األصؿ.

()4

مف باب "ظف وأخواتيا"
تحدث الحر ري ف شرحو عف حالت ف ألفعاؿ القمػوب ،وىػ  :اإلعمػاؿ فػ نصػعيا
الستدراؾ األوؿّ :
لممدعول ف ،واإللغا إذا وقعت متوسطة ع ف المدعول ف أو متأخرة عنيما.
ظػ ػا ال مح ػ اػبل
أم ػػا الد ػػاكي فػ ػزاد عم ػػو الحال ػػة الثالث ػػة ،وىػ ػ التعم ػػؽ ،أي :إعط ػػاؿ العم ػػؿ لد ا

لمو ب ،ككوف أحػد المدعػول ف اسػـ اسػتدياـ ،أو مأػافاا إل ػو ،أو فصػؿ عػ ف ىػذه األفعػاؿ ومعمول يػا
عما لو صدر الكبلـ كيمزة االستدياـ ،والـ االعتدا  ،وما الناف ػة ،و أػ ؼ عػأف ال ممػة المعمقػة ػوز
العطؼ عم يا عالنصب ألف محميا النصب.

()5

ومػػف ىػػذه الموانػػد أو الدواصػػؿ الت ػ لػػـ ػػذكرىا الدػػاكي  :الـ ػواب القسػػـ ،وال الناف ػػة ف ػ

ػػواب القسػػـ ،واف الناف ػػة ي ػواب القسػػـ ،ولعػػؿ ،ولػػو الشػػرط ة ،واف الت ػ ف ػ خعرىػػا الػػبلـ ،وكػػـ

الخعر ة.
()1
()2
()3
()4
()5
()6

()6

نظر الممحة العدر ة ،ج ،2ص .62
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 92كشؼ النقاب :ص .380
نظر أوأ المسالؾ ،ج.149 ،2
نظر حاش ة أوأ المسالؾ ،ج  ،2ص .149
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص / 97-96كشؼ النقاب :ص.383

نظر شذور الذىب العف ىشاـ :ص .194-193
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السػػتدراؾ الثػػاني :ػػتكمّـ الحر ػػري ف ػ شػػرحو عأنػػو ال

القموب ،ع نما الداكي أأاؼ عم و عأنو
أو كم يما.

()1

ػػوز االقتصػػار عمػػى أحػػد المدعػػول ف ألفعػػاؿ

طمعا لبلختصػار ،إمػا عحػذؼ أحػدىما،
وز الحذؼ لدل ؿ ا

مع ػا لو ػػود دل ػػؿ ،أمػػا حػػذؼ أحػػدىما لػػدل ؿ
وعنػػد النحػػاة ػػوز عاإل مػػاع حػػذؼ المدعػػول ف ا
()2
فأ ازه ال ميور خبلفاا ألع إسحاؽ ،وطائدة مف المغارعة.
مف باب "إعماؿ اسـ الفاعؿ"
ِ
مصدر فعؿ لمػف قػاـ عػو عمػى معنػى
الستدراؾ األوؿ :عرؼ الداكي اسـ الداعؿ عأنو ما اشتُؽ مف
الزما ،و نصػب المدعػوؿ
الحدوث ،و عمؿ عمؿ فعمو المعن لمداعؿ ،ف رفد الداعؿ فقط إف كاف فعمو ا
أػا إف كػاف فعمػػو متعػداا لواحػػد ،و نصػب مدعػػول ف إف كػاف متعػداا إلػػى اثنػ ف.
أ ا
()4
حده واكتدى عالقوؿ عأف اسـ الداعؿ عمؿ عمؿ فعمو المأارع.

()3

أمػػا الحر ػري فمػػـ

الستدراؾ الثاني :زاد الدػاكي عمػى الحر ػري عالحػد ث عػف وقػوع اسػـ الداعػؿ معرفاػا عػأؿ ،وفػ ىػذه
ػتقعبل أو ماأػاا ،معتم اػدا أو ال لوقوعػو
ػاال كػاف أو مس ا
الحالة عمؿ عمػؿ فعمػو مطمقاػا عػبل شػروط ،ح ا
()5
فعبل.
موقد الدعؿ ،إذ حؽ الصمة أف تكوف ا
وىذا ائز مرأ عند م د النحو ف ألف لما كاف صػمة لمموصػوؿ وأةنػى عمرفوعػو عػف
استعماال ،فػأعطى حكمػو فػ العمػؿ كمػا أعطػى حكمػو فػ صػحة
ال ممة الدعم ة أشعو الدعؿ معنى و
ا
عطؼ الدعؿ عم و ،وىناؾ َم ْف زعـ عأنو ال عمؿ إال ماأاا ،وزعـ ععأيـ أنو ال عمؿ مطمقاا.

()6

الستدراؾ الثالث :قوؿ الداكي " :إذا أُأ ؼ اسـ الداعؿ إلى ما ععده وأتعد ،از لؾ ف التاعد ّره
()7
عمى المدظ ،ونصعو عمى المحؿ ،نحو :ىذا أارب ز د وعمرو ،وعم ار".
وىنػا تحػدث عمػػى اسػـ الداعػػؿ العامػؿ فػ حػػاؿ إأػافتو لممدعػػوؿ عػو ،ح ػث

ىذا المدعوؿ الم رور عاإلأافة لدظاا ،إما أف تععو عمى المدظ أو المحؿ.
()1

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 96كشؼ النقاب :ص .385-384

()3

نظر كشؼ النقاب :ص .386

()2

()4
()5
()6
()7

نظر ىمد اليوامد ،ج ،1ص .378-377
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .98
نظر كشؼ النقاب :ص .388

نظر شرح اعف الناظـ :ص  / 303شرح اعف عق ؿ ،ج ،3ص.110

كشؼ النقاب :ص ( 388عتصرؼ).
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ػػوز فػ تػػاعد

و قوؿ اعف عق ؿ" :فال ر مراعاة لمدظ ،والنصب عمى و ي ف ،إما مراعاة لمحؿ المخدػوض،

وىو المشيور ،أو عمى إأمار فعؿ ،وىو الصح ".

()1

مف باب "المصدر"
السػػتدراؾ األوؿ :وقػػؼ الدػػاكي عمػػى الخػػبلؼ مػػا عػ ف نحػػاة العصػرة والكوفػػة حػػوؿ أصػػؿ االشػػتقاؽ،
الدعؿ أـ المصدر ،ور

مذىب العصر ف عأف الدعؿ مشتؽ مف المصدر وفرع عم و ،ع نما الحر ري

ف تعر دو لممصدر زـ عأنو األصؿ مف دوف اإلشارة لمحؿ الخبلؼ.

()2

وىناؾ مذىعاف آخراف ،مذىب اعف طمحة إذ قوؿ عأف كبل مف المصدر والدعؿ أصؿ عندسو،
ول ػ س أحػػدىما مشػػتقا مػػف اآلخػػر ،ومػػذىب ععػػض العصػػر ف إل ػى أف المصػػدر أصػػؿ لمدعػػؿ ،والدعػػؿ

أصؿ لموصؼ.

()3

السػػػتدراؾ الثػػػاني :عنػػدما تكمّ ػـ الحر ػػري عػػف حػػذؼ عامػػؿ المصػػدر ،اقتصػػر عمػػى أق ػواؿ الع ػػرب

السػػماع ة ،ع نمػػا زاد الدػػاكي عم ػػو مواأػػد لحػػذؼ العامػػؿ عمػػى الق ػػاس ف ػ ثبلثػػة مواأػػد ،وى ػ :
عنػدما قػد المصػدر تدصػ ابل لعاقعػة مػا قعمػو ،نحػػوَ [ :فنِ َّمـا َمـًّــا َب ْعــدُ َوإِ َّمـا فِــدَ ااء ] ( ،)4والتقػد ر :فإمػػا

ػرر
نائعا عف فعؿ أُخعر عو عف اسـ ع ف ،وكاف مد ذلؾ مك اا
تمنوف منا واما تددوف فدا ا ،وعندما قد ا
()5
محصور ،نحو :ز د س اار س اار ،وانما أنت س اار.
اا
أو
و قوؿ األشمون ف ىذه المسألة :إف حذؼ العامؿ حتم

ألنو ال

ػوز ال مػد عػ ف العػدؿ

ػرر وال
ػدال مػف الدعػؿ لػذلؾ ُحػذؼ ،فمػو لػـ كػف مك اا
والمعدؿ منو ،وف ىذه الحاالت كػوف المصػدر ع ا

محصور ل از اإلظيار واإلأمار.
اا

()6

مف باب "المفعوؿ لو"
ػػب توافرىػػا ،وى ػ  :أف

السػػتدراؾ األوؿ :ذكػػر الحر ػػري مػػف خػػبلؿ تعر دػػو لممدعػػوؿ لػػو ،شػػرط ف
مصدر مف فعؿ ُخالؼ لدظو.
اا
كوف عمة إل قاع الدعؿ ،أي :قد ف واب :لِ َـ فعمت؟ ،وأف كوف
()1
()2

نظر شرح اعف عق ؿ ،ج ،3ص .119

نظػػر شػػرح ممحػػة اإلعػراب :ص  / 100كشػػؼ النقػػاب :ص  / 389ولبلسػػتزادة :اإلنصػػاؼ (مسػػألة  ،)28ج،1

ص .237

()3
()4
()5
()6

نظر ىمد اليوامد ،ج ،2ص .73
محمد.4 :
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  /102كشؼ النقاب :ص .394-393

نظر شرح األشمون  ،ج ،1ص .213
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المعمؿ عػو حػدثاا مشػاراكا لػو فػ
أما الداكي ف ازد شرط ف ،وىما :أف كوف فأمة ،وأف كوف ُ
()1
الزماف والداعؿ.
وىناؾ شرط آخر لـ ذكراه ،وىو :أف كوف المصدر قمع ػا كالرةعػة ،فػبل

ػوز :ئتػؾ قػ ار ة

لمعمػػـ ،وىػػذا قػػوؿ اعػػف الخعػػاز(ت638ى ػػ) وة ػره مخػػالد ف الدارس ػ  ،ح ػػث أ ػػاز أف كػػوف مػػف أفعػػاؿ
ال وارح ،نحو :ئتؾ أرب ز د ،أي :لتأرب ز د.

()2

السػػتدراؾ الثػػاني :تحػػدث الحر ػػري عػػف ػواز الػػو ي ف ف ػ المدعػػوؿ لػػو ،وىمػػا :النصػػب أو ال ػػر
عالبلـ ،ف قوؿ :إف األصؿ إدخاؿ البلـ عم و ،نحو :ئتؾ لمخافة الشر ،ة ر أف العرب ح ف حػذفت

البلـ منو نصعت.

فصػػؿ الدػػاكي فػ ىػػذه المسػػألة ،ف قػػوؿ" :وال مػػزـ مػػف اسػػت ماع الشػػروط األرععػػة
فػ ح ػ ف ّ
ػردا مػف أؿ أو اإلأػافة،
و وب نصعو ألنيا معتعرة متع نػة ل ػواز نصػعو ال لو وعػو ،سػوا كػاف م ا

ونػا عػػأؿ أو مأػػافاا ،لكػػف النصػػب أر ػ مػػف ال ػػر ف مػػا إذا ت ػػرد ،وال ػػر أر ػ ف مػػا إذا كػػاف
أـ مقر ا
()3
عأؿ ،و ستو اف ف ما إذا كاف مأافاا".
وت د العاحثة أراا لم زول عأنو ال
()4
عو النحو وف.

وز ّر الم رد ،و تع ف نصعو ،وىذا خبلؼ لما صػرح

مف باب "المفعوؿ معو"
الستدراؾ األوؿ :قوؿ الحر ري عػأف ناصػب المدعػوؿ معػو ىػو الدعػؿ الػذي قعمػو عواسػطة الػواو ،وزاد
عم و الداكي عأنو سعؽ عدعؿ مقدر ،نحو :وما أنت وز ادا ،أو اسـ ف و معنػى الدعػؿ وحروفػو ،نحػو:
()5
أنا سائر والن ؿ.
تقدمػػو مػػف فعػػؿ وشػػعيو،
وناصػػب المدعػػوؿ معػػو ف ػػو أق ػواؿ ،واألص ػ قػػوؿ ال ميػػور ىػػو مػػا ّ
()6
وال ر ان خالديـ ،و قوؿ عأف ناصعو الواو.

()1
()2
()3
()4
()5
()6

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 105كشؼ النقاب :ص .396
نظر أوأ المسالؾ ،ج ،2ص .189
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 106كشؼ النقاب :ص ( 397عتصرؼ).
نظر شرح اعف عق ؿ ،ج ،2ص .187
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  /107كشؼ النقاب :ص .399
نظر ىمد اليوامد ،ج ،2ص .176
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السػػتدراؾ الثػػاني :االسػػـ ععػػد ال ػواو لػػو خمػػس حػػاالت ،ذكػػر منيػػا الحر ػػري حػػالت ف ،وىمػػا :و ػػوب
المدعػػوؿ معػػو ،ور حانػػو ،وزاد عم ػػو الدػػاكي ثػػبلث حػػاالت ،وىػ  :و ػػوب العطػػؼ ،نحػػو :كػ تؿ ر ػػؿ
ػاردا ،ومػا ععػد
تعنػا ومػا ع ا
وأ عتُو ،ور حانو ،مثػؿ :مز ػت عس اػبل ومػا  ،وامتناعيمػا ،نحػو :عمدتيػا ا
()1
وأ ػ ىػػذه األقسػػاـ
ال ػواو منصػػوب عدعػػؿ مأػػمر ،وتقػػد ره :سػػق تيا مػػا  ،واألشػػمون ف ػ شػػرحو ّ

الخمسة.

()2

مف باب "الحاؿ"
الستدراؾ األوؿ :قاؿ الحر ري :إف الحاؿ تػأت مع نػة إلعيػاـ ى ئػة الداعػؿ أو المدعػوؿ عػو ،فػ حػ ف
معا.
أأاؼ الداكي عأنيا تأت مع نة لي ئة صالحة ليما ،أو مع نة لي ئتيما ا

()3

حاال
قائما ،إف شئت عمتو ا
وتأ ؼ العاحثة توأ احا لما سعؽ" :عندما تقوؿ  :أرعت ز ادا ا
مػف الداعػؿ الػذي ىػو التػا  ،أو مػف المدعػوؿ وىػو ز ػد ،وىػذا ف ػو تس ّػم ألنػؾ إذا عمػت الحػاؿ مػػف
التا و ب أف تبلصقو ،فإذا أزلت الحاؿ عف صاحعيا ،فمـ تبلصقو ،لـ ز ذلؾ لما ف و مف لعس،
مع ػا ،فػػإف كانتػػا متدقت ػ ف ،نحػػو :قػػائـ وقػػائـ ،فأنػػت مخ ػػر إف شػػئت فرقػػت
وقػػد تكػػوف الحػػاؿ منيمػػا ا
قائمػػا ،ت عػػؿ أحػدىما لمداعػػؿ واآلخػػر لممدعػوؿ ألنػػو ال لػػعس فػ
قائمػػا ا
ع نيمػا ،كقولػػؾ :أػرعت ز ػدا ا

ذلػػؾ ،واف شػئت معػػت ع نيمػػا ،فقمػػت :أػرعت ز ػػد راكعػ ف ألف االشػػتراؾ وقػػد فػ الحػػاؿ ،والعامػػؿ
واحد".

()4

وأ الحر ري ف ممحتو وشرحيا أو و االتداؽ واالخػتبلؼ عػ ف الحػاؿ والتم ػز،
الستدراؾ الثانيّ :
فكبلىما اسـ نكرة منصوب فأمة ،لكػف الدػرؽ ع نيمػا أف الحػاؿ كػوف مشػتقا مػف الدعػؿ فػ الغالػب،
ػواب ك ػػؼ ،ع نمػػا التم ػػز ىػػو اسػػـ ػػنس ألنػػو مّػػز ال ػػنس الػػذي تر ػػده و دػػرده مػػف
وُػػرن ف ػ
()5
امدا.
األ ناس ،أي :كوف ف الغالب
ا
أمػػا الدػػاكي ف ػزاد ف ػ أو ػػو االخػػتبلؼ ثػػبلث نقػػاط ،وى ػ  :إحػػداىا :أف الحػػاؿ ػػأت لع ػػاف

الي ئة ،أما التم ز ف أت لع اف الذات أو لع اف النسعة ،ثان يا :النصب ف الحػاؿ عمػى معنػى (فػ )،

()1
()2
()3
()4
()5

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  /108-107كشؼ النقاب :ص.401-400
نظر شرح األشمون  ،ج ،1ص .225
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  /109كشؼ النقاب :ص.404
نظر شرح المدصؿ ،ج ،2ص .5

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص.113
218

مدردا و ممة وشػعييا ،والتم ػز ال كػوف
أما ف التم ز عمى معنى (مف) الع ان ة ،ثالثيا :الحاؿ قد ا
()1
مدردا.
إال ا
وىناؾ أمور أخرن دترؽ ف يا الحػاؿ والتم ػز لػـ ػذكرىا الشػارحاف ،منيػا :الحػاؿ قػد توقػؼ

معنػػى الكػػبلـ عم يػػا عخػبلؼ التم ػػز ،والحػػاؿ تتعػػدد عخػػبلؼ التم ػػز ،والحػػاؿ تتقػػدـ عمػػى عامميػػا إذا
ػوز ذلػؾ فػ التم ػز عمػى الصػح  ،والحػاؿ تػأت مؤكػدة

فعبل متصرفاا أو وصداا شػعيو ،وال
كاف ا
()2
لعامميا عخبلؼ التم ز.

وعػػا أو
السػػتدراؾ الثالػػث :تحػػدث الدػػاكي عػػف مواأػػد حػػذؼ عامػػؿ الحػػاؿ ،ف حػػذؼ العامػػؿ إمػػا و ا
وعا عندما كوف الحاؿ مع انا الزد اد ف مقػدار أو نقصػاف ف ػو عتػدر ج،
و اا
از ،ومف مواأد حذفو و ا
فصاعدا ،وشرط نصب ىذه الحاؿ أف تكوف مصحوعة عالدا أو ثـ.
نحو :ععتو درىـ
ا

اكعػا،
ػواب اسػتدياـ أو ندػ  ،كقولػؾ :ر ا

از ،إما لقر نػة لدظ ػة ،كػأف قػد فػ
أما مف مواأد حذفو و اا
لم ػ ْف قػػاؿ :ك ػػؼ ئػػت؟ ،وامػػا لقر نػػة حال ػػة ،كقولػػؾ لممسػػافر :ارشػ اػدا ميػػد ا( ،)3وتمحػػظ العاحثػػة أف
َ
()4
الحر ري تحدث العامؿ عف الحاؿ ،ولـ تعرض لمسألة حذفو.
وع ػػا ،وىػ ػ الح ػػاؿ المؤك ػػدة لمأ ػػموف
وىن ػػاؾ مواأ ػػد أخ ػػرن ل ػػـ ػػذكرىا لح ػػذؼ العام ػػؿ و ا
قائمػا ،وأف نػوب
ال ممة ،نحو :ز د أخوؾ عطوفاا ،والحاؿ النائعة مناب الخعر ،كقولػؾ :أػرع ز اػدا ا

لمػ ػ ْف ش ػػرب :ىن ائػ ػا ،وأف ت ػػدؿ الح ػػاؿ عم ػػى ت ػػوع ل ،كقول ػػؾ :أقاع ػ اػدا؟ وق ػػد ػ َّػد
عن ػػو الح ػػاؿ ،كقول ػػؾ َ
()5
الناس.
مف باب "التمييز"
السػػتدراؾ األوؿ :قػػوؿ الدػػاكي عػػأف التم ػػز الواقػػد ععػػد العػػدد ػ ّػر عاإلأػػافة ،نحػػو :ثبلثػػة ر ػػاؿ،
ومائة ععد ،وألؼ ةبلـ ،وىػذا لػـ ُشػر إل ػو الحر ػري ،عػؿ اكتدػى عالحػد ث عػف تم ػز العػدد مػف أحػد
عشر إلى تسعة وتسع ف عأنو منصوب.

()1
()2
()3
()4
()5
()6

()6

كشؼ النقاب :ص .406
نظر شرح األشمون  ،ج ،1ص .267
نظر كشؼ النقاب :ص .408
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .111
نظر أوأ المسالؾ ،ج ،2ص  /300حاش ة اعف عق ؿ ،ج ،2ص .284
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 113كشؼ النقاب :ص .409
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وممِّز الثبلثة والعشرة ومػا ع نيمػا ،لػو أحػواؿ :فػإف كػاف اسػـ ػنس ،مثػؿ :شػ ر ،وتمػر ،أو

معػا
اسـ مػد ،مثػؿ :قػوـُ ،خدػض عمػف ،وقػد ُخدػض عإأػافة العػدد ،نحػو :ثبلثػة أندػس ،واف كػاف ا
ُخدض عإأػافة العػدد إل ػو ،نحػو :ثبلثػة ر ػاؿ ،أمػا المائػة واأللػؼ فحقيمػا أف ُأػافا إلػى مدػرد ،وقػد
تُأاؼ المائة إلى مد ،وقد تُمّز عمدرد منصوب.
مف باب " ِن ْعـ وبئس"

()1

قائبل" :ولؾ تقد ـ المخصوص عمى الدعؿ والداعؿ ،ف تع ف ح نئػذ
الستدراؾ األوؿ :أ ؼ الداكي
ا
اعتدائ تو".

()2

وعمى سع ؿ المثاؿ :ز ِد نعـ ر ابل ،فز د ىو االسـ المرفوع المخصوص عالمدح ،و تقدـ عمى
الدعؿ وفاعمو ،لذا و ب رفعو عمى االعتدا .

موأحا" :والمخصوص ُذكر قعؿ نعػـ وعػئس ،و كػوف معتػدأ ،أو ػذكر ععػد
و قوؿ الس وط
ا
()3
الداعؿ ،نحو :نعـ الر ؿ ز د ،وىو أحسف مف تقدمو إلرادة اإلعياـ ثـ التدس ر".
مف باب "حباا"

حعػذا ر اػبل
الستدراؾ األوؿ :أ ؼ الداكي عقولػو " :ػوز تقػد ـ التم ػز عمػى المخصػوص ،نحػوّ :
()4
أرأا".
ز د ،وتأخ ره كما ف النظـ ،كقولو :حعذا أرض العق د ا

وتقد ـ التم ز وتأخ ره عمى المخصوص ععد (حعذا) ،سوا ف الق اس كث ر ف االستعماؿ،

واف كاف تقد ـ التم ز أولى وأكثر.

()5

قائبل" :واذا أر د عحعذا الذـ أدخؿ عم يا (ال) فتساوي (عئس) فػ
الستدراؾ الثاني :أ ؼ الداكي
ا

العمؿ والمعنى ،ف قاؿ :ال حعذا ز د".

()6

و قوؿ أعو ح اف" :ودخوؿ ال عمى حعػذا ال خمػو مػف إشػكاؿ"( ،)7أي قصػد عأنيػا (ال ناف ػة)

فبل تؤثر ف اإلعراب.

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

نظر أوأ المسالؾ ،ج ،4ص.220 -212

كشؼ النقاب :ص .414

ىمد اليوامد ،ج ،3ص ( 27عتصرؼ).
كشؼ النقاب :ص ( 415عتصرؼ).
نظر حاش ة أوأ المسالؾ ،ج ،3ص .245
كشؼ النقاب :ص .416

ىمد اليوامد ،ج ،3ص .34
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مف باب "الستثناء"
السػػتدراؾ األوؿ :تحػػدث الدػػاكي عػػف مسػػألة تقػػد ـ المسػػتثنى عمػػى صػػدة المسػػتثنى منػػو ،ف قػػوؿ:
ػدال ،والنص ػػب عم ػػى
"نح ػػو :م ػػا ػػا ن أح ػػد إال ز ػ اػدا خ ػػر من ػػؾ ،فم ػػذىب سػ ػ عو و ػ ػواز اإلتع ػػاع ع ػ ا
االسػػتثنا  ،واإلتعػػاع أر ػ  ،وعػػف المػػازن و ػػوب النصػػب ،وعػػف المعػػرد اخت ػػار النصػػب ،وعػػف اعػػف
مالؾ استواؤىما".

()1

والمازن اختمؼ النقػؿ عنػو كمػا قػوؿ السػ وط  ،والمشػيور عنػو موافقػة سػ عو و ،ونقػؿ عنػو

منوي الطرح ،فبل نعغػ أف ُوصػؼ ععػد
اعف عصدور أنو ختار النصب ال و عو ألف المعدؿ منو
ّ
ذلؾ( ،)2أي ىناؾ قوالف مختمداف لـ ذكرىما الداكي .
السػػتدراؾ الثػػاني :تحػػدث الدػػاكي عػػف الخػػبلؼ حػػوؿ الموقػػد اإلع ارعػ ل ػ (ماعػدا ،ومػػا خػػبل) ،فيمػػا
منصوعاف عبل خبلؼ ،لكف الخبلؼ ىؿ النصب عمى الحال ة أـ عمى الظرف ة عمى حذؼ مأاؼ؟،

كقول ػػؾ :ػػا وا ماع ػػدا محم ػ اػدا ،فالتق ػػد ر ف ي ػػا عم ػػى الح ػػاؿ :م ػػاوز ف محم ػ اػدا ،ع نم ػػا عم ػػى الظرف ػػة
()3
محمدا.
تقد رىا :وقت م اوزتيـ
ا
وىنػػاؾ رأي ثالػػث وىػػو منصػػوعاف عمػػى االسػػتثنا  ،مثػػؿ انتصػػاب (ة ػػر) ،وىػػذا تقػػد ر اعػػف
خػػروؼ ،أمػػا المحققػػوف فاختػػاروا عأنيم ػا منصػػوعاف عمػػى الظرف ػػة الزمان ػػة ألف (ماعػػدا) ف ػ تأو ػػؿ
المصدر عند ال م د ،والمصدر نوب مناب ظرؼ الزماف عكثرة.

()4

السػػتدراؾ الثالػػث :تحػػدث الدػػاكي عػػف الخػػبلؼ حػػوؿ ممػػة االسػػتثنا عم ػ س ،ىػػؿ ليػػا محػػؿ مػػف
ػححو اعػ ػػف
اإلع ػ ػراب أو ال ،فق ػ ػػؿ :محميػ ػػا النصػ ػػب عمػ ػػى الحال ػ ػػة ،وق ػ ػػؿ :ال ألنيػ ػػا مسػ ػػتأندة ،وصػ ػ ّ
()5
عصدور.
و ػذكر اعػف ىشػػاـ عػأف السػ راف أ ػػاز عػأف كػوف محميػػا النصػب عمػى الحػػاؿ ،أو ىػ
استئناف ة ال محؿ ليا مف اإلعراب ،واعف عصدور أو ب عأنيا ممة استئناف ة.
()1

كشػػؼ النقػػاب :ص ( 432- 431عتصػػرؼ) ،و نظػػر أ أػػا :الكتػػاب ،ج ،2ص /337-336المقتأػػب ،ج،4

ص.399

()2
()3
()4
()5
()6

()6

ممػػة

نظر ىمد اليوامد ،ج ،2ص .192
نظر كشؼ النقاب :ص .433
نظر حاش ة أوأ المسالؾ ،ج ،2ص.245
نظر كشؼ النقاب :ص .434

نظر مغن المع ب ،ج ،2ص .432
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مف باب " ل النافية لمجنس "
الستدراؾ األوؿ :لـ ذكر الحر ري ف نظمو وشرحو إال شرط ف لعمؿ ال الناف ػة لم ػنس ،وىمػا :أف
كوف اسميا نكرة ،ومبلصقاا ليا فبل دصػؿ ع نيمػا فاصػؿ ،فػ حػ ف زاد الدػاكي عم ػو ثبلثػة شػروط
أخػػرن ،وى ػ  :أف ُقصػػد عيػػا ند ػ ال ػػنس عمػػى سػػع ؿ االسػػتغراؽ ،ولػػـ ػػدخؿ عم يػػا ػػار ،وخعرىػػا
نكرة.

()1

ػؤخرا ،كقولػؾ:
ػدما والخعػر م ا
وتأ ؼ العاحثة شرطاا قالو اعف ىشاـ ،وىو :أف كوف االسػـ مق ا
()2
حاأر ،فمو دخمت عمى خعر مقدـ ،و ب إىماليا وتكرارىا.
عبل
طالعا ا
ال ا
ِ
مف باب "التعجب"
عرؼ الحر ري التع ب ،أما الداكي فعرفػو عأنػو اندعػاؿ حػدث فػ الػندس عنػد
الستدراؾ األوؿ :لـ ّ
()3
الشعور عأمر خد سععو ،وخرج عف نظائره.
ولعػػؿ ىػػذا معنػػاه المغػػوي ،أمػػا معنػػاه االصػػطبلح فيػػو مػػا نسػػب إلػػى اعػػف عصػػدور ،وىػػو:

اسػػتعظاـ ز ػػادة ف ػ وصػػؼ الداعػػؿ خدػ سػػععيا ،وخػػرج عيػػا المتع ّ ػب منػػو عػػف أمثالػػو أو قػػؿ نظ ػره
()4
ف يا.
السػػتدراؾ الثػػاني :ذكػػر الحر ػػري ص ػ غت ف لمتع ػػب ،وىمػػا :مػػا أفعمػػو ،وأَ ْف ِعػػؿ عػػو ،ف ػ ح ػ ف أأػػاؼ

الدػػاكي ص ػ غة ثالثػػة ،وى ػ  :ص ػ غة دالػػة عمػػى التع ػػب عالقر نػػة ،نحػػو :سػػعحاف اهلل إف المػػؤمف ال
ػػن س ،و قػػوؿ ع ػأف الص ػ غتاف المتػػاف ذكرىمػػا الحر ػػري ،اقتصػػر عم يمػػا النحو ػػوف ف ػ ىػػذا العػػاب

الطّراد اإلت اف عيما ف كؿ معنى ص التع ب منو.

()5

والص غتاف المتاف ذكرىما الحر ري ق اس تاف ،وىناؾ ص

سماع ة كث رة دالة عمى التع ب،

أا :هلل دره ،حسعؾ عز د ر ابل ،ا لؾ مف ل ؿ ،إنؾ مف ر ؿ ،مػا
ذكر واحدة منيا الداكي  ،ومنيا أ ا
()6
أنت ارة ،و ا لَْمما  ،وة رىا.

()1
()2
()3
()4
()5
()6
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مف باب "اإلغراء"
از لعػػدـ
السػػػتدراؾ األوؿ :أثنػػا حػػد ث الدػػاكي عػػف إأػػمار عامػػؿ المنصػػوب عمػػى اإلة ػ ار ػو اا
معػا،
العطػػؼ والتكػرار ،ػػا عأرععػة و ػػوه إعراع ػػة لععػػارة( :الصػػبلة امعػػة) ،ف قػػوؿ :ػػوز نصػػعيما ا
و وز رفعيما ،ورفد األوؿ ونصب الثان والعكس.

()1

وتدصؿ العاحثة ىذه الو وه ،كما م :
ّ
فالو ػػة األوؿُ :نص ػػب االس ػػماف وى ػػو أحس ػػنيا ،فُنص ػػب األوؿ عم ػػى اإلةػ ػ ار  ،عتق ػػد ر :احأ ػػروا،

ػر
و نصب الثان عمى الحاؿ ،والو و الثان ُ :رفػد االسػماف عمػى أف كػوف األوؿ معتػدأ ،والثػان خع اا
عنػػو ،والو ػػو الثالػػثُ :رفػػد األوؿ عمػػى أنػػو معتػػدأ خع ػره محػػذوؼ ،والثػػان ُنص ػب عمػػى الحػػاؿ مػػف

الأػػم ر المسػػتتر فػ الخعػػر المحػػذوؼ ،وال ارعػػدُ :نصػػب األوؿ عمػػى اإلةػ ار  ،أي :مدعػػوؿ عػػو لدعػػؿ

محػػذوؼ ،وكأنػػؾ قمػػت :الصػػبلة مطموعػػة حػػاؿ كونيػػا امعػػة ،وُرفػػد الثػػان عمػػى أنػػو خعػػر لمعتػػدأ
()2
محذوؼ ،وكأنؾ قمت :احأروا الصبلة وى امعة.
مف باب "إف وأخواتيا"
الستدراؾ األوؿ :ذكر الحر ري ف شرحو خمسة مواطف لو وب كسر ىمزة (إف) ،وذلؾ عنػدما تقػد
ف اعتدا الكبلـ ،وععد القوؿ ،وععد القسـ ،وف اعتدا الصمة ،وعندما كوف فػ خعرىػا الـ التوك ػد،
وأأػػاؼ عم ػػو الدػػاكي ثبلثػػة م ػواطف أخػػرن ،وى ػ  :عنػػدما تقػػد ف ػ اعتػػدا الصػػدة ،واعتػػدا ال ممػػة

الحال ة ،واعتدا المأاؼ إل يا ما ختص عال مؿ.

()3

و و د موأػد آخػر اختُمػؼ ف ػو فأ ػازه العصػر وف ،وىػو :عنػدما تقػد خعػر اسػـ عػ ف ،نحػو :ز ػد إنػو
()4
منطمؽ ،أما الكوف وف فمنعوا صحة ىذا الترك ب أصبل.
وشارحا ،الحد ث عف مواأد و وب فت ىمزة (أف) ،ف قوؿ
ناظما
ا
الستدراؾ الثاني :أةدؿ الحر ري ا
خعر عف اسـ معنػى
فاعبل ،أو مدعواال ،أو معتدأا ،أو اا
الداكي مستدركا عم و" :و ب الدت إذا وقعت ا
ة ر قوؿ".

()1
()2
()3
()4
()5
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وىناؾ مواأد قاليا اعف ىشاـ ،وى  :عندما تقد نائعة عف الداعؿ ،أو تقد م رورة عالحرؼ

عدال مف كؿ المواأد الساعقة ،ف ب فت اليمزة.
أو عاإلأافة ،أو تقد عطداا ،أو ا

()1

وكمػػا أأػػاؼ الس ػ وط سػػتة مواأػػد أخػػرن ،وى ػ  :ععػػد لػػو ،وععػػد ل ػوال ،وععػػد م ػا الظرف ػػة،

ةالعػا،
وععد حتى ة ر االعتدائ ة ،أي :العاطدة وال ارة ،وععد أما المخددة عمعنػى حقػا ،وععػد ال ػرـ ا

وف كؿ المواأد الت ُذكرت تؤوؿ مػد معمول يػا عمصػدر مدػرد( ،)2وىػذا الأػاعط الػذي م زىػا عػف

(إف) المكسورة.

(إف) ،فقػػاؿ" :وتكسػػر
السػػتدراؾ الثالػػث :اسػػتدرؾ الدػػاكي عم ػػو مواأػػد ػواز الػػو ي ف ف ػ ىم ػزة ّ
()3
وتدت إذا وقعت ععد إذا الد ائ ة ،أو فا ال از  ،أو ف موأد التعم ؿ".
وتأػ ػ ؼ العاحث ػػة مواأ ػػد أخ ػػرن ل ػ ػواز ال ػػو ي ف فػ ػ اليمػ ػزة ،وىػ ػ  :إذا وقع ػػت عع ػػد (أي)

خعر عف قوؿ ،وخعرىا قوؿ ،وفاعؿ القول ف واحد ،نحوّ :أوؿ قول أن أحمد
إف اا
المدسرة ،واذا وقعت ّ
()4
اهلل ،وععد مذ ومنذ ،وععد فعؿ قسـ وال الـ ععدىا ،وععد واو مسعوقة عمدرد صال لمعطؼ عم و.
الستدراؾ الرابع :اكتدى الحر ري القوؿ عأف الـ التوك د ،تدخؿ عمى خعر (إف) الناسػخة ،عػدوف ذكػر
الشػػروط ،فاس ػػتدركيا عم ػػو الد ػػاكي  ،فقػػاؿ" :تخ ػػتص إف المكسػػورة ع ػ ػواز دخػػوؿ الـ االعت ػػدا عم ػػى

مؤخرا ،ولـ كف مند ا ،وال ماأاا متصرفاا خالاا
خعرىا عند إرادة المعالغة ف التأك د عشرط أف كوف
ا
ػردا ،أو ممػة اسػم ة ،أو فعم ػة مصػدرة عمأػارع ،أو مػاض ة ػر
مف (قد) ،وال فرؽ ع ف أف كوف مد ا
ػرورا"( ،)5أي :منػػد دخوليػػا عمػػى الخعػػر
متصػػرؼ ،أو متصػػرؼ مقػػروف عقػػد ،أو ظرفاػا ،أو ػ ا
ػار وم ػ ا
المص ػ ّػدر عدعػػؿ مػػاض متص ػػرؼ خػػاؿ م ػػف (قػػد) ،و ػػز دخوليػ ػا عمػػى المواأ ػػد
المقػػدـ والمند ػ  ،و ُ
األخرن الت ذكرىا.

وتأ ؼ العاحثة شػرطاا لػـ نػوه لػو الشػارح ،وىػو :ال تػدخؿ الػبلـ عمػى الخعػر إذا كػاف أداة
ِّ ()6
حذر مف التعاسيا عالموطئة.
اا
الشرط ،فبل ُقاؿ :إف ز ادا لئف أكرمن أكرمتو

()1
()2
()3
()4
()5
()6
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السػتدراؾ الخػػامس :أأػػاؼ الدػاكي عمػػى الحر ػري الحالػػة الوح ػدة التػ
األحػػرؼ عمػػى اسػػميا ،ف قػػوؿ" :وقػػد

ػب ف يػا تقػدـ خعػػر ىػػذه

ػػب التقػػدـ لعػػارض ،نحػػو :إف عنػػد ىنػػد ععػػدىا ،واف فػ الػػدار

ػرور ،أو ظرفاػا ،لػئبل مػزـ عػود الأػم ر
ػار وم اا
صاحعيا"( ،)1أي :و ب تقدـ ىنا الخعر سوا كػاف ا
ظا ورتعةا.
عمى متأخر لد ا
والسر مف و ار تحاش العرب فػ تقػد ـ أخعػار ىػذه األحػرؼ عمػى أسػمائيا ىػو خشػ ة مػف

أف تع ػػادر إل ػػى األذى ػػاف أني ػػا أفع ػػاؿ حق ق ػػة ول س ػػت حروفاػ ػا لق ػػوة ش ػػعييا عالدع ػػؿ ،ف ػػالتزموا ترت ػػب
المعمػػول ف ،أي :قػػدموا المنصػػوب ،وأخػػروا المرفػػوع ،مػػا لػػـ عتػػرض عػػارض قتأ ػ الخػػروج عػػف

ذلؾ.

()2

مف باب "كاف وأخواتيا"

الستدراؾ األوؿ :عندما تحدث الحر ري عف عمؿ كاف وأخواتيػا فػ ال مػؿ االسػم ة ،تمحػظ العاحثػة
أنػػو ارتأػػى مػػذىب العصػػر ف دوف التنع ػػو لػػذلؾ ،ف قػػوؿ" :تػػدخؿ عمػػى المعتػػدأ وخع ػره فترفػػد المعتػػدأ

()3
فصػؿ
تشع ياا عالداعؿ و ص ر اسميا ،وتنصب الخعػر تشػع ياا عػالمدعوؿ و صػ ر خعرىػا"  ،فػ حػ ف ّ
الداكي تمؾ المسألة وعّف الخبلؼ النحوي ع ف العصرة والكوفة ،فالعصػر ف كمػا ق ػؿ :ذىعػوا إلػى أف

األفعػػاؿ الناقصػػة ترفػػد وتنصػػب ،أمػػا الكوف ػػوف فػػذىعوا إلػػى أف ىػػذه األفعػػاؿ ال عمػػؿ ليػػا فػ االسػػـ
ألف االسـ لـ تغ ػر عػف حالػو ،عػؿ تعمػؿ فػ الخعػر فقػط فتنصػعو ،و ختػار الدػاكي المػذىب األوؿ

التصػػاؿ االسػػـ عيػػا إذا كػػاف أػػم اار ،والأػػم ر ال تصػػؿ إال ععامػػؿ وألف كػػؿ فعػػؿ رفػػد قػػد نصػػب
()4
وقد ال نصب ،أما أنو نصب وال رفد فبل.
وص ػػح

أف الك ػػوف ف اتدقػ ػوا عم ػػى أف األفع ػػاؿ ناص ػػعة لمخع ػػر ،لك ػػنيـ اختمدػ ػوا فػ ػ نص ػػعو،

فالد ار رن عأنيا تنصب تشع ياا عالحاؿ ألنيا شع ية عػ (قاـ) أي :الدعؿ البلزـ ،وعق ة الكوف ف قػالوا
عأنو منصوب عمى الحاؿ( ،)5وترن العاحثة عأف الصواب ىو مذىب العصر ف.

السػتدراؾ الثػػاني :تحػػدث الدػاكي عػػف حالػػة و ػوب تقػػد ـ خعػر كػػاف عمػى اسػػميا ،فػ حػ ف أةدميػػا
ػرحا ،نح ػػو :ك ػػاف ع عنػ ػ أف ك ػػوف فػ ػ ال ػػدار ص ػػاحعيا( ،)6أي :اتص ػػؿ االس ػػـ
نظمػ ػا وش ػ ا
الحر ػػري ا

()1
()2
()3
()4
()5
()6
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ظػػا
عأػػم ر عػػود عمػػى ععػػض الخعػػر ،فو ػػب تقػػدـ الخعػػر عم ػػو لمنػػد عػػود الأػػم ر عمػػى متػػأخر لد ا
ورتعة.
السػػتدراؾ الثالػػث :تحػػدث الدػػاكي عػػف حالػػة و ػػوب تػأخر الخعػػر عمػػى االسػػـ ،نحػػو :صػػار عػػدوي
()1
صد ق .
وعيذا المثاؿ ش ر إلػى أف االسػـ والخعػر مػف األسػما التػ تظيػر عم يػا الحركػة اإلعراع ػة
لػذلؾ و ػػب تقػد ـ االسػػـ ،وتػأخ ر الخعػػر ،وىنػاؾ مسػػألة أخػرن لػـ ػذكرىا الدػػاكي عمػى ىػػذه الحالػػة،
()2
ِ
ـان صـ ُ ِ
ـاء
وىػ  :عنػػدما كػػوف الخعػػر محصػ اا
ػور  ،نحػػو قولػو تعػػالىَ [ :و َمــا َكـ َ َ
ـلِت ْؿ طـْــدَ ا ْل َب ْقــت إِٓ ُم َؽـ ا
ُ

وتصدي اة].

()3

الستدراؾ الرابػع :تحػدث الدػاكي عػف حالػة و ػوب تقػد ـ الخعػر عمػى كػاف واسػميا ،نحػو :أ ػف كػاف
ز د؟ ،وكـ كاف مالؾ؟ ،وك ؼ كاف عكر؟( ،)4أي :إذا كاف الخعر مف األسما الت ليا حؽ الصدارة.
وىنػػاؾ حػػاالت أخػػرن لخعػػر كػػاف وأخواتيػػا لػػـ سػػتدركيا الدػػاكي عم ػػو ،كامتنػػاع التقػػدـ عمػػى
()5
الدعؿ واالسـ م اعا مد واز توسطو ع نيما ،أو تأخره عنيما م اعا ،وة رىا.

الستدراؾ الخػامس :ذكػر الحر ػري فػ نظمػو وشػرحو عػأف (كػاف) تُسػتعمؿ ناقصػة ،وتسػتعمؿ تامػة،
قائبل" :ال ختص ذلؾ عكاف ،عؿ سػائر أخواتيػا
فبل تحتاج إلى خعر ،ف ح ف استدرؾ عم و الداكي
ا
()6
تستعمؿ تامة ،ماعدا :ل س ،زاؿ ،فتئ ،فإنيا مبلزمة لمنقص ،وما أوىـ خبلفو ؤوؿ".
أي:

وز اسػتعماؿ أفعػاؿ ىػذا العػاب إمػا ناقصػة ،أو تامػة ،لكػف ىنػاؾ ثبلثػة أفعػاؿ ،وىػ :

لػ ػ س ،وم ػػا زاؿ ،وم ػػا فت ػػئ ،ال تس ػػتعمؿ إال ناقص ػػة ،ومعن ػػى التم ػػاـ كم ػػا ق ػػاؿ الش ػػارحاف ،أي :التػ ػ

تسػػتغن عمرفوعيػػا عػػف المنصػػوب ،وىػػذا مػػذىب اعػػف مالػػؾ ،مخالداػا لمػػذىب سػ عو و و ميػرة النحػاة،
فيـ ذىعوف إلى أف معنى التماـ ىو أف ىذه األفعاؿ تدؿ عمى الحدث والزماف م اعا ككؿ األفعػاؿ،
وأف معنى نقصانيا أنيا ال تدؿ عمى الحدث ،وانما ػردت لمداللػة عمػى الزمػاف فقػط ،وتم ػؿ العاحثػة

لقوؿ ال ميور.

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

()7

نظر كشؼ النقاب :ص .465
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مف باب "ما النافية الحجازية"
الستدراؾ األوؿ :ذكر الحر ري ثبلثة شروط إلعماؿ (ما) الناف ة عمؿ ل س ،فترفػد االسػـ ،وتنصػب
الخعػػر ،وى ػ  :أال تقػػدـ الخعػػر عمػػى االسػػـ ،وأال تػػنقض عمميػػا عػ ػ (إال) ،وأال م يػػا (إف) المكسػػورة
المخددة.

وأأاؼ عم و الداكي شرط ف ،أوليا :أال تؤكد عػ (ما) ،فػإف أكػدت عيػا امتنػد عمميػا ،نحػو:

ػرورا،
مػػا مػػا ز ػػد قػػائـ ،ثان يػػا :أال تقػػدـ معمػػوؿ الخعػػر عمػػى االسػػـ إال إذا كػػاف ظرفا ػا ،أو ػ ا
ػار وم ػ ا
()2
نحو :ما عندؾ ز ِد مق اما( ،)1وتحدث عشكؿ م مؿ عف الخبلؼ ف ذلؾ.
ػب ،فػػإف أعػػدؿ
وىنػػاؾ شػػرط سػػادس لػػـ ػػذكراه ،وف ػػو خػػبلؼ ،وىػػو :أال ُعػ َػدؿ مػػف خعرىػػا مو ػ ِ
عطؿ عمميا ،نحػو :مػا ز ػد عشػ

إال شػ

خعر عف المعتدأ الذي ىو (ز د) ،وال

عالو ي ف س عو و.

()3

ال ععػأ عػو ،فال ػار والم ػرور (عشػ ) فػ موأػد رفػد

وز أف كوف ف موأد نصب خعر (ما) ،وأ ازه قوـ ،وقاؿ

الستدراؾ الثاني :تحدث الداكي عف مسألة العطؼ عمى خعرىا المنصوب ع ػ (لكػف ،وعػؿ) ،ف قػوؿ:
قاعد ،أو لكػف قاع ِػد،
قائما عؿ ِ
تع ف ف المعطوؼ الرفد عمى أنو خعر لمعتدأ محذوؼ ،نحو :ما ز د ا
وال ػػوز النصػػػب ألف المعطػػػوؼ عيمػػػا مو ػػػب ،أمػ ػػا المعط ػػوؼ عغ رىمػ ػػا ف ػػوز ف ػػو الو يػ ػػاف،

والنصب أ ود.

()4

مذىعا آخر ،وىو :مند النصب لمعطوؼ (ل س) مطمقاا ،وأو عوا ف و الرفد،
وتأ ؼ العاحثة
ا
قائمػا لكػػف قاعػ ِػد أو ال قاعػ ِػد ،ع نمػػا
سػوا كػػاف العطػػؼ ع ػ (لكػػف ،وعػػؿ) ،أو عغ رىمػػا ،نحػػو :لػ س ز ػ ِػد ا
المشيور خبلؼ ذلؾ.

()5

السػػتدراؾ الثالػػث :قػػاؿ الش ػ ِار َحاف عػػأف العػػا تػزاد ف ػ خعػػر (مػػا) ،لكػػف الدػػاكي أأػػاؼ عػػأف ذلػػؾ ال
ختص عخعػر (مػا الح از ػة) ،عػؿ تػزاد فػ خعػر التم م ػة ،خبلفاػا لمدارسػ  ،والزمخشػري لو ػود ذلػؾ
منصوعا.
ف أشعار عن تم ـ ونثرىـ ،وألف العا دخمت الخعر لكونو مند ا ،ال لكونو
ا

()1
()2
()3
()4
()5
()6

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 152كشؼ النقاب :ص .471-470
لبلستزادة نظر :ىمد اليوامد ،ج ،1ص .392
نظر شرح اعف عق ؿ ،ج ،1ص .307-306
كشؼ النقاب :ص ( 471عتصرؼ).
نظر ىمد اليوامد ،ج ،1ص .393

نظر شرح محمة اإلعراب :ص  / 152كشؼ النقاب :ص .471
217

()6

و قػػوؿ اعػػف عق ػػؿ" :وقػػد اأػػطرب رأي الدارسػ  ،فمػرة قػػاؿ :ال تػزاد العػػا إال ععػػد الح از ػػة،

ومرة قاؿ :تزاد ف الخعر المند ".

()1

مف باب "النداء"

الستدراؾ األوؿ :أشػار الدػاكي إلػى مسػألة تنػو ف المنػادن الػذي مػف حقػو العنػا عمػى الأػـ ،وىػو:
المنػػادن المدػػرد المعرفػػة ،والمنػػادن النكػرة المقصػػودة ،وىػذا عنػػد الأػػرورة ،ف قػػوؿ" :واذا اأػػطر إلػػى
()2

منصوعا".
مأموما أو
تنو ف المنادن المدرد ،والمنادن النكرة المقصودة ،از أف نوف
ا
ا
وىذه المسألة اتدؽ ف يا النحاة عمى واز تنو ف المنادن المعن عند الأرورة ،لكنيـ اختمدوا
عممػا كػاف ،أو نكػرة
ف و ػو التنػو ف ،فالخم ػؿ ،وسػ عو و ،والمػازن  ،ػذىعوف إلػى تنو نػو عمػى الأػـ ا
مقصودة ،نحػو :ػا مػ ِؿ ،وع سػى عػف عمػر(ت149ىػػ) ،وال رمػ  ،والمعػرد ،ػذىعوف إلػى نصػعو ردا

إلى أصمو ،كما رد المنصرؼ إلى الكسر عند تنو نو ،نحو :ا عد ا.

()3

الستدراؾ الثاني :قوؿ الحر ري" :إذا ناد ت االسػـ المدػرد المعرفػة عن تػو عمػى الأػـ ألنػو قػاـ مقػاـ

()4
موعػا عمػى
الكنا ات"  ،ف قوؿ الداكي مستدركا عم و " :ومحؿ عنائو الأـ إذا لؾ كف مثنى وال م ا
موعػا ُعنػ عمػػى الػواو ألف رفعيمػػا كػػذلؾ" ،و أػ ؼ
حػػده ،فػػإف كػػاف مثنػػى ُعنػ عمػػى األلػػؼ ،أو م ا
معتبل أو معن ا قعػؿ النػدا ،
أا" :و عنى عمى الأـ لد ا
ظا إف كاف صح اآلخر ،أو تقد اار إف كاف ا
أ ا

نحو :ا موسى ،و ا قاأ  ،و ا خمسة عشر".

()5

ومػػا قالػػو الدػػاكي ىػػو مػػذىب ال ميػػور ،وذىػػب ععػػض الكػػوف ف إلػػى عػػؿ المثنػػى وال مػػد
()6

حمبل عمى المأاؼ ،أي :ال عن اف ،إنما نصعاف كالمنادن المأاؼ.
نصعاف عال ا
ا
السػػػتدراؾ الثالػػػث :تحػػدث الدػػاكي ع ػف المنػػادن الػػذي ػػوز ف ػػو الو يػػاف :الأػػـ ،والدػػت  ،وىمػػا
نوعػاف :العمػـ الموصػوؼ عػاعف المأػاؼ لعمػـ ،نحػو :ػا ز ُػد عػف سػعد ،ف ػوز فػ (ز ػد) العنػا عمػػى
ػعد األوس ،ف ػػوز الو يػػاف ف ػ
ػعد سػ َ
الأػػـ ،أو النصػػب ،والمنػػادن المكػػرر المأػػاؼ ،نحػػو :ػػا سػ ُ

األوؿ ،والمكرر وا ب النصب.

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

()7

شرح اعف عق ؿ ،ج ،1ص.309
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وف النوع األوؿ شروط ،وى  :أف كوف المنادن العمـ المدرد ،موصوفاا عػ (اعف) مأافاا إلى
عمـ ،ولػـ دصػؿ عػ ف المنػادن واعػف عداصػؿ ،فػإف لػـ قػد اعػف ععػد عمػـ ،أو لػـ قػد ععػده عمػـ ،و ػب
أـ المنادن عمى الأـ.

()1

الستدراؾ الرابع :ف مسألة المنادن المأاؼ إلى ا المػتكمـ إأػافة محأػة ،ذكػر الحر ػري أرععػة
أو ػػو ف ػ ندائػػو ،وى ػ حػػذؼ ال ػػا اكتدػػا عالكس ػرة ،نحػػو :ػػا ععػ ِ
ػاد ،واثعػػات ال ػػا سػػاكنة ،نحػػو :ػػا
بلما.
ععادي ،واثعات ال ا مدتوحة ،نحو :ا
ْ
َ
ععادي ،وقمب ال ا ألداا ععد فت ما قعميا ،نحو :ا ُة َ

()2

ػبلـ،
وأأاؼ الداكي عم و و ي ف آخر ف ،أحدىا :حذؼ األلؼ اكتدا عالدتحػة ،نحػو :ػا ة َ

واآلخر أـ االسـ اكتدا عن ة اإلأافة ،كقولؾ :ا َّأـ.

()3

والو و السادس الذي ذكره ىو لغة أع دة حكاىا ونس عف ععض العػرب ألف األب واألـ

مف األسما الت

كثر عيا الندا .

()4

و أػ ؼ عم ػػو أ أػػا قسػػم ف لممأػػاؼ ل ػػا المػػتكمـ ،أحػػدىا :المأػػاؼ ل ػػا المػػتكمـ إأػػافة
لدظ ة ،أي :كإأافة الوصؼ لمتخد ؼ ،فد يػا لغتػاف ،وىػ  :إثعػات ال ػا سػاكنة ،ومدتوحػة ،نحػو :ػا

مكرم  ،ا أارع .

وثان يػػا :المنػػادن المعتػػؿ المأػػاؼ ل ػػا المػػتكمـ ،نحػػو :ػػا فتػػات  ،عدػػت ال ػػا مخددػػة ،و ػػا

قاأ َّ عدتحيا مدةمة ،أي ف و لغة واحدة ،وى  :إثعات ال ا مدتوحة.

()5

أي الحر ػػري عنػػدما ذكػػر األو ػػو األرععػػة أطمػػؽ الحكػػـ لممنػػادن المأػػاؼ ل ػػا المػػتكمـ ،دوف
استثنا األسما المعتمة ،واألوصاؼ المشتقة المأافة والت م زىا الداكي عف ة رىا.

السػػتدراؾ الخػػامس :ذكػػر الحر ػػري ف ػ شػػرحو نػػوع ف مػػف المنػػادن الػػذي ُمنػػد معػػو حػػذؼ النػػدا ،
وىما :اسـ اإلشارة ،والنكرة ة ر المقصودة.
و قوؿ الداكي " :و متند حذفيا ف ثمان مسائؿ ،منيا :اسـ اهلل إذا لػـ تمحقػو المػ ـ ،والنكػرة

المقصودة ،وة ر المقصودة ،و وز الكوف وف حذفو مد المقصودة واسـ اإلشارة"(،)6
()1
()2
()3
()4

نظر شرح اعف عق ؿ ،ج ،3ص .262-261
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .157
نظر كشؼ النقاب :ص .478
نظر الكتاب ،ج ،2ص .213

()5()5
()6

نظر كشؼ النقاب :ص .478
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أي حاصؿ ما ذكره الشارحاف ،ى أرععة أنواع مف المنادن مند حذؼ حػرؼ النػدا معيػا،

كم ػػا أش ػػار الد ػػاكي لمخ ػػبلؼ النح ػػوي ح ػػث أ ػػاز ق ػػوـ م ػػف الك ػػوف ف ح ػػذؼ ح ػػرؼ الن ػػدا م ػػد اس ػػـ
اإلشارة ،والنكرة المقصودة.

و تعقى أرععة أنواع لـ ذكراىا ،وى  :المندوب ،نحو :ا عمرا ،والمسػتغاث ،نحػو :ػا اهلل،

والمنػادن العع ػػد ألف المػراد ف ػػو إطالػة الصػػوت والحػذؼ ناف ػػو ،والمأػمر ونػػداؤه شػاذ ،و ػأت عمػػى
ص غت ف المنصوب والمرفوع ،نحو :ا إ اؾ ،ا أنت.

()1

الستدراؾ السادس :زاد الدػاكي عم ػو مسػألة حػذؼ المنػادن واعقػا حػرؼ النػدا  ،ح ػث قػوؿ :فد ػو
()2
وخرج عم و ق ار ةَ [ :أ َّٓ َي ْس ُجدُ وا])3(.
خبلؼ ،زـ عو اعف مالؾ ع وازه قعؿ األمر والدعا ّ ،
وىناؾ شرطاف ل واز حذؼ المنادن ،ذكػر الدػاكي شػرطاا واح اػدا ،والشػرط اآلخػر :أف كػوف
()4
حرؼ الندا ( ا) دوف سائر الحروؼ ،أي :ختص حذؼ المنادن عحرؼ الندا ( ا).
مف باب " الترخيـ "
ردا منيا ،وعندما كوف
الستدراؾ األوؿ :المنادن الذي رخـ إما أف كوف منتياا عتا التأن ث أو م ا
ػردا ،ازئػ اػدا عمػػى
عممػا ،مدػ ا
م ػ ا
ػردا منيػػا ،ػػوز تػػرخ ـ االسػػـ عشػػروط ح ػػث قاليػػا الشػػارحاف :أف كػػوف ا

ثبلثػػة أحػػرؼ ،ة ػػر مأػػاؼ .لكػ ّػف الدػػاكي أشػػار إلػػى مػػذىب ععػػض النحػػو ف الػػذ ف أ ػػازوا تػػرخ ـ
()5
االسـ الثبلث إذا كاف محرؾ الوسط.
وىذه المسألة اختمؼ ف يا نحاة العصرة والكوفػة ،فػالرأي الػذي أشػار إل ػو الدػاكي ىػو مػذىب
الكوف ف ،وذىػب ععأػيـ إلػى ػواز التػرخ ـ فػ األسػما عمػى اإلطػبلؽ ،وذىػب العصػر وف إلػى أف

ترخ ـ االسـ الثبلث ال

()1
()2
()3
()4
()5
()6

وز عحاؿ ،وال و ذىب الكسائ مف الكوف ف.
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()6

مف باب " التوابع "
السػػػتدراؾ األوؿ :أأ ػػاؼ الد ػػاكي الح ػػد ث ع ػػف أقس ػػاـ الع ػػدؿ والمع ػػدؿ من ػػو ،م ػػف ح ػػث اإلظي ػػار
واإلأػػمار ،وىػ  :أف عػػدؿ الظػػاىر مػػف الظػػاىر ،والظػػاىر مػػف المأػػمر ،والمأػػمر مػػف المأػػمر،

والمأمر مف الظاىر عند ال ميور.

()1

والع ػػدؿ المأ ػػمر م ػػف المأ ػػمر ف ػػو خ ػػبلؼ ،فعنػ ػد العص ػػر ف
المأمر ،نحو :أرعتؾ إ اؾ ،أما الكوف وف فمنعوا ذلؾ وقالوا عأنو توك د.

ػػوز إع ػػداؿ المأ ػػمر م ػػف

()2

وكذلؾ المأمر مف الظاىر منعو اعف مالؾ ،وزعـ عأنو ل س عمسموع ،لكنو ائز ال ميور،
كقولؾ :أر ت ز دا إ اه.

()3

أا.
الستدراؾ الثاني :أشار الداكي إلى واز إعداؿ ال ممة مف ال ممة ،وال ممة مف المدرد أ ا
و قػػوؿ األزىػػري عػػأف إعػػداؿ ال ممػػة مػػف ال ممػػة

ػػوز إال ف ػ عػػدؿ الكػػؿ ،فػػبل

مست ،أما إعداؿ ممة مف المدرد ،فيو ائز ف عدؿ الكؿ.

()5

()4

ػػوز :قعػػدت

وىنػػاؾ قسػػـ لػػـ ػػذكره الدػػاكي  ،وىػػو إعػػداؿ المدػػرد مػػف ال ممػػة ،قال ػو أعػػو ح ػػاف ،نحػػو قولػػو
َي َع ْؾ َل ُف ِط َق اجـا َقـق اام] ( ،)6عمػى أف (ق مػا) عػدؿ مػف ممػة (لػـ عػؿ لػو عو ػا) ألنيػا
تعػالىَ [ :و ََل ْ َ ْ
عمعنى مدرد ،وكأنو ق ؿ :عمو مستق ما ق ما.

()7

الستدراؾ الثالث :تحدث الحر ري عف حكػـ النعػت مػد منعوتػو عإ ػاز ،ف قػوؿ" :ومػف شػرط
الصدة أف توافؽ الموصوؼ ف إعراعو ،وتعر دو وتنك ره ،وتذك ره وتأن ثو ،وافراده وتثن تو و معو".

()8

ػب أف تعػد منعوتػو

وفصػؿ فػ ىػذه األحكػاـ ،عػأف النعػت الحق قػ
أما الداكي فػزاد عم ػو ّ
فػ أرععػػة أشػ ا  ،وىػ  :اإلعػراب ،والتعر ػػؼ والتنك ػػر ،والتػػذك ر والتأن ػػث ،واإلفػراد والتثن ػػة وال مػػد،
فقولؾ :حأر خالد الشاعر ،ىنا النعت (الشاعر) تعد منعوتو ف الرفد والتعر ؼ والتذك ر واإلفراد.

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
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أما النعت السعع ف تعد منعوتو ف الو و اإلعراع  ،وف التعر ؼ والتنك ػر فقػط ،وىػو مدػرد

موعا ،و تعد ف التذك ر والتأن ػث االس َػـ المعمػوؿ عػو،
دائما كالدعؿ ،حتى لو كاف فاعمو مثنى أو م ا
ا
أػا،
ال المنعوت ،كقولؾ :ىذا ر ؿ حسنة أخبلقو ،فالنعت (حسنة) مرفػوع كػالمنعوت ،ونكػرة مثمػو أ ا
وىو مدرد ال تعد ش  ،ومؤنث كاالسـ المعموؿ عو (أخبلقو).

ؤت عيا النعػت إلفادتيػا ،ف قػوؿ" :وفائدتػو :توأػ ،

عدد الداكي األةراض الت
الستدراؾ الرابعّ :
()1
أو تخص ص ،أو مدح ،أو ذـ ،أو ترحـ ،أو توك د ،أو تعم ـ".

أمػا الحر ػػري ف شػ ر لػػذلؾ فػ معػرض شػػرحو لمسػألة ،و ػػذكر فائػػدت ف ،ف قػوؿ" :ومتػػى كانػػت

الصدة لممدح أو لمذـ ،از أف تتعد الموصوؼ ف إعراعو ،و از أف تخالدو".

()2

السػػتدراؾ الخػػامس :عنػػدما تحػػدث الحر ػػري عػػف مسػػألة عطػػؼ الدعػػؿ عمػػى الدعػػؿ ،فاشػػترط اتحػػاد
نػػوع الدعػػؿ ف ػ الدعم ػػة فقػػط ،ف ػ ح ػ ف اسػػتكمؿ الدػػاكي الشػػرط عأنػػو ُعطػػؼ فعػػبلف مختمدػػاف ف ػ

الدعم ة لكنيما متحداف ف الزماف.

()3

ػوز

أي قصد أنو كما عطؼ الدعػؿ الماأػ عمػى الماأػ  ،والمأػارع عمػى المأػارع،
أف عطؼ الدعؿ الماأ عمى المأارع أو العكس( ،)4نحو قولػوَ [ :ي ْؼدُ ُم َق ْق َم ُف َي ْق َم ا ْل ِؼ َق َام ِة َف َـل ْو َر َد ُه ُؿ
الـ ََّار] ( ،)5فالدعػؿ ( قػدـ) فعػؿ مأػارع ُعطػؼ عم ػو الدعػؿ الماأػ (أورد) ،وىػذا ػائز ألف زمػاف
الدعم ف ف المستقعؿ ،وىذا ما اشترطو النحاة.
مف باب "ما ل ينصرؼ"

السػػتدراؾ األوؿ :اسػػتدرؾ الدػػاكي الشػػروط الوا ػػب توافرىػػا فػ الصػػدات عمػػى وزف (أفعػؿ) لتمنػػد
داال عمػػى الوصػػد ة ،نحػػو :أحمػػر،
مػػف الصػػرؼ ،وىمػػا شػػرطاف :أحػػدىا :أف كػػوف مػػف أوؿ األمػػر ا

أع ض ،أما (أرعد) فتصرؼ ألنيا اسـ لمعدد ف األصؿ ثـ عرأت لو الوصد ة ،وأما ما كاف صدة

ف األصؿ واستُعمؿ استعماؿ األسما  ،نحػو :أدىػـ ،وأعطػ  ،فد ػو خػبلؼ ،فععأػيـ منعيػا ،واآلخػر
اعتد عاسم تيا ولـ منعيا ،والثان  :أال قعؿ التا إما ألنو ال مؤنث لو كػ (أكمر) ،أو لو مؤنث لكنو
ّ
عمى وزف فعبل أو فعمى ،مثؿ :أحمر وأفأؿ ،فمؤنثيما :حم ار  ،فُأمى.

()1
()2
()3
()4
()5
()6
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()6

وت ػػد العاحثػػة أنػػو اختُمػػؼ ف مػػا تمحقػػو تػػا التأن ػػث ،نحػػو :أرمػػؿ ،وأرممػػة ،فمػػذىب ال ميػػور
ص ػرفو ،ومنعػػو األخدػػش كػػأحمر ،وكػػذلؾ اختمد ػوا ف ػ (أ ػػدؿ لمصػػقر) ،و(أخ ػػؿ لمطػػائر) ،و(أفعػػى
لمح ة) ،فأكثر العرب تصرفيا ألنيا أسما  ،وععأيـ منعيا مبلحظة لموصد ة.

()1

السػػتدراؾ الثػػاني :الحر ػػري ف ػ أسػػما العػػدد المعدولػػة عمػػى وزف مدعػػؿ أو فُعػػاؿ ،مػػف الواحػػد إلػػى
األرععػػة منعيػػا مػػف الصػػرؼ ،نحػػو( :أحػػاد ،ثػػبلث ،رعػػاع ،ومثنػػى ،ومثمػػث ،ومرعػػد) ،وأأػػاؼ عم ػػو
الداكي مف الخمسة إلى العشرة ،عمى األص عند اعف مالؾ و ماعة ،وىػذه األلدػاظ ال تسػتعمؿ إال
()2

أخعار ،أو أحو ااال ،في تُمند لموصد ة والعدؿ.
اا
نعوتاا ،أو
اسػا عمػى
والمسألة الت ذكرىا الدػاكي حػوؿ منػد الصػرؼ لؤلعػداد مػف خمسػة إلػى عشػرة ق ا
ما ُسمد عف العرب ،ف يا خبلؼ ،فالعصر وف عندىـ ال ُقاس عم يا ألنو ف ػو إحػداث لدػظ لػـ تػتكمـ

أ ػا لوأػػوح الق ػػاس ف يػػا ،فتقػػوؿ :مس ػػدس،
عػػو العػػرب ،أمػػا الكوف ػػوف ف ػػزوف ذلػػؾ ،والز ػػاج أ ا
وسداس ،ومسػعد وسػعاع ،وىنػاؾ رأي ثالػث ػزوف الق ػاس عمػى مػا ُسػمد مػف (فُعػاؿ) لكثرتػو ،دوف

(مدعؿ) لقمتو.

()3

الستدراؾ الثالث :استدرؾ الداكي الشروط الوا ػب تػوافر أحػدىا فػ األعػبلـ التػ تكػوف عمػى وزف

ةالع ػا
الدعػػؿ كأحمػػد لتمنػػد مػػف الصػػرؼ ،وى ػ ثبلثػػة :أف خػػتص الػػوزف عالدعػػؿ كشػ ّػمر ،أو كػػوف ا
الػػوزف فػ الدعػػؿ أكثػػر كإثمػػد واصػػعد ،فو ػػود ىػػذه األوزاف فػ الدعػػؿ أكثػػر منػػو فػ االسػػـ ،أو كػػوف
ةالعػا ف ػو لػـ ػؤثر
ُمدتَتَ احا عز ادة ىػ عالدعػؿ أولػى كأحمػد و عمػى ،فػإف كػاف الػوزف خاصػا عاالسػـ أو ا
()4
ف مند الصرؼ ،وكذا لو كاف ف يما عمى السوا .
والوزف المشترؾ عػ ف االسػـ والدعػؿ عمػى السػوا  ،ف ػو مػذاىب ،فالمػذىب الػذي ذكػره الدػاكي

ىو مذىب ال ميور ،أما مذىب ونس فإنو مند مف الصرؼ مطمقاا ،ومذىب ع سى عف عمر ؤثر
()5
إف ُنقؿ الوزف مف فعؿ ،وال ؤثر ة ره.

السػػتدراؾ الرابػػع :قػػوؿ الحر ػػري" :و م ػػد أسػػما األنع ػػا ال تنصػػرؼ إال سػػتة أسػػما  :نػػوح ،ولػػوط،
وىما أع م اف انصرفا لخدتيما ،وأرععة عرع ة :محمد ،وىود ،وصال  ،وشع ب".

()1
()2
()3
()4
()5
()6
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()6

اسما أع م ا نصرؼ ،وىو :ش ث ،أي :عنده سععة أسما مف أسما
ف ح ف زاد الداكي
ا
()1
األنع ا منصرفة.
واألسما األع م ة الت ذكرىا الشارحاف ،فتُصرؼ ألنيا عمى ثبلثة أحرؼ ،وق ؿ :الثبلث
()2
الساكف الوسط ذو و ي ف ،والمحركة متحتـ المند.

السػػتدراؾ الخػػامس :أأػػاؼ الدػػاكي عقولػػو" :ومثػػؿ أسػػما العقػػاع أسػػما القعائػػؿ ،فػػإف أُر ػػد عاسػػـ

ص ػ ِػرؼ ،أو األـ كعاىمػػة ،أو القع مػػة كم ػػوس
القع مػػة األب ،كمعػػد وتم ػ ـ ،أو الحػ ػ كقػػر ش وثق ػػؼ ُ
()3
و يودُ ،منِد لمتأن ث مد العمم ة".
أي قص ػػد أف أس ػػما القعائ ػػؿ مث ػػؿ أس ػػما األم ػػاكف ،تعػ ػ ف عم ن ػػا أف نع ػػرؼ المقص ػػود م ػػف

الكممة ،فػإف قصػد عيػا كممػة مؤنثػة ُمنعػت لمعمم ػة والتأن ػث ،أمػا إف قصػد عيػا كممػة مػذكرة فتُصػرؼ،
()4
وىذا وأحو الس وط .
مف باب "نواصب الفعؿ المضارع"

الستدراؾ األوؿ :أ ؼ الداكي عقولو" :فإف اقترف الدعؿ ععد البلـ عػ (ال) ،فناف ة كانت أو مؤكدة،
()7( )6
ُقن] ([ ،)5لئ ََّل َي ْع َؾ َؿ] ".
الم ْ ف ،نحو [ :لِئ ََّل َيؽ َ
و ب إظيار (أف) كراى ة ا تماع َ
فد ػ ػ اآل ػ ػػة األولػ ػػى (ال) ناف ػ ػػة ،وف ػ ػ الثان ػ ػػة (ال) مؤك ػػدة ازئػ ػػدة ل ػػذلؾ و ػػب إظيػ ػػار (أف)

المأػػمرة ععػػد ىػذه الػػبلـ .وىنػػاؾ حالػػة أخػػرن
المقروف عػ (ال) ،نحو :ئت لتكرمن .

()8

ػػوز ف ػػو اإلظيػػار واإلأػػمار ،وذلػػؾ مػػد الدعػػؿ ة ػػر

السػػتدراؾ الثػػاني :فػػا السػػعع ة الناصػػعة لمدعػػؿ المأػػارع،

ػػب أف تقػػد فػ

ػواب ندػ محػػض ،أو

فص ػػؿ الد ػػاكي فػ ػ
أم ػػر ،أو اس ػػتدياـ ،أو تم ػػف ،أو تحأػ ػ ض ،وة ػ ػره م ػػف ة ػػر المو ػػب .ع نم ػػا ّ
االسػػتدياـ إلػػى االسػػتدياـ عػػالحرؼ ،أو عاالسػػـ ،و أ ػ ؼ الشػػرط الخػػاص عػػو ،وىػػو" :أال كػػوف عػػأداة

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
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تم يػػا ممػػة اسػػم ة خعرىػػا امػػد ،فػػبل

قائـ فأكرمو".

()1

ػػوز :ىػػؿ أخػػوؾ ز ػػد فأكرمػػو ،عالنصػػب ،عخػػبلؼ :ىػػؿ أخػػوؾ

أػا :أال تأػمف وقػوع الدعػؿ ،فػبل ػوز :لِ َػـ أػرعتو ف از ػؾ ،فػإف
ومػف شػرط االسػتدياـ أ ا
الأػػرب إذا وقػػد تعػػذر سػػعؾ مصػػدر مسػػتقعؿ منػػو ،واالسػػتدياـ التقر ػػري تأػػمف ثعػػوت الدعػػؿ ،فػػبل
نصب المأارع ف

فأحسف إل ؾ.
واعو لعدـ تمحض الند  ،كأف تقوؿ :ألـ تأتن
ُ

()2

مف باب "جوازـ الفعؿ المضارع"
الستدراؾ األوؿ :أ ؼ الداكي عقولو" :وسم ت أمثمة خمسة ألنيا ل ست أفعاال عع نيػا كاألسػما
الستة ،وانما ى أمثمة ُكنى عيا عمى كؿ فعؿ كاف عمنزلتيا".

()3

سماىا خمسة كاف درج المخاطعت ف تحػت المخػاطع ف
وق ؿ :األحسف أف تعد ستة ألف مف ّ
()4
ف (تدعبلف).
(إف) ع ػػف الش ػػرط ،وك ػػذا ( َمػ ػ ْف ،وم ػػا ،وأي) ،فتق ػػد
السػػػتدراؾ الثػػػاني :ق ػػوؿ الد ػػاكي " :وق ػػد تخ ػػرج ْ
ػتدياما ،وكػذا (أنػى) عمعنػى :متػى ،وعمعنػى
استديام ات ،أو موصوالت ،وكذلؾ تقد (أ ػف ،ومتػى) اس ا
مف أ ف ،وعمعنى :ك ؼ".
عالشرط.

()1
()2
()3
()4
()5

()5

أي قصػػػد الدػػػاكي أف أدوات الشػ ػػرط ،تُسػ ػػتعمؿ عمعػ ػػاف أخ ػ ػرن ة ػ ػػر الشػ ػػرط ،فم ػػـ تخػ ػػتص
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المبحث الثالث -استدراكات الباحثة عمى ما فات الفاكيي
مف باب "معرفة الكالـ"
السػػتدراؾ األوؿ :عنػػدما تحػػدث الحر ػػري عػػف الكػػبلـ المد ػػد عأنػػو تكػػوف مػػف اسػػم ف ،أو مػػف اسػػـ
كبلمػا تامػا ،فػ قولػؾ :ك ػؼ
وفعؿ ،ف ستدؿ عمى اسم ة (ك ػؼ) ،ح ػث قػوؿ" :النعقادىػا مػد االسػـ ا
كبلمػا تامػا ،وال ػوز
ز د؟ ،إذ ال ػوز أف كػوف حرفاػا ألنيػا ل سػت عحػرؼ نػدا فتنعقػد مػد االسػـ ا

ػ َف َع َؾ َر َّب َ
فعبل ألف الدعؿ م يا عبل حا ز ،كما قاؿ اهلل تعالىَ [ :ك ْق َ
ؽ]
أف تكوف ا

()2( )1

".

وترن العاحثة أف (ك ؼ) دور حوليا خبلؼ عند النحاة ،فعند سػ عو و ظػرؼ ،أمػا األخدػش،
والس ػ ػ راف فعنػ ػػدىما اسػ ػػـ ة ػ ػػر ظػ ػػرؼ لػ ػػدخوؿ ال ػ ػػار عم ػ ػػو ف ػ ػ قػ ػػوؿ العػ ػػرب" :عمػ ػػى ك ػ ػػؼ تع ػ ػػد

األحمػػر ف" ،وإلعػػداؿ االسػػـ الصػػر منػػو ،نحػػو :ك ػػؼ أنػػت؟ أصػػح

أـ سػػق ـ؟ ،فصػػح

عػػدؿ مػػف

ك ػؼ ،ولئلخعػار عػو مػػد معاشػرتو الدعػؿ ،نحػػو :ك ػؼ كنػت؟ ،فعاإلخعػار عػػو انتدػت الحرف ػة ،وعمعاشػرة
الدعؿ انتدت الدعم ة ،وزعـ قوـ أنيا تأت عاطدة.

()3

مف "باب السـ"
الستدراؾ األوؿ :ذكر الحر ري عبلمت ف مف عبلمات االسـ لـ ذكرىما الداكي  ،وىما :ػواز كونػو

()5
()4
ػاعبل ومدعػواال
فاعبل ،و واز كونو مدعواال  ،وىاتاف العبلمتاف ذكرىما العكعري  ،أي :وقػوع االسػـ ف ا
ا

عو ،نحو :أرب محمد ز ادا.

مف باب "النكرة والمعرفة"
الستدراؾ األوؿ :قوؿ الحر ري عأف االسـ النكرة ،عبلمتو :واز دخوؿ ( ُر َّ
ب) عم و ،وعيذا االعتعار
()6
استدؿ عمى أف (مثمؾ ،وة رؾ) نكرتاف.
و قػػوؿ الزمخشػػري" :كػػؿ اسػػـ معرفػػة تعػ ّػرؼ عػػو مػػا أأ ػ ؼ إل ػػو إأػػافة معنو ػػة إال أسػػما
توةمت ف إعياميا ،واف أأ دت إلى المعارؼ ،وىػ نحػو :ة ػر ،ومثػؿ ،وشػعو ولػذلؾ وصػدت عيػا
()1
()2
()3
()4
()5
()6
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ب"( ،)1أي :ىػػذه األسػػما واف
النك ػرات ،فق ػػؿ :مػػررت عر ػػؿ ة ػػرؾ ومثمػػؾ وشػػعيؾ ،ودخػػؿ عم يػػا ُر ّ
أأ دت إلى معارؼ تظؿ نكرة و حسف دخوؿ ُر َّ
ب عم يا.
مف باب "قسمة األفعاؿ"
السػػتدراؾ األوؿ :تحػػدث الحر ػػري عػػف و ػػو الشػػعو ع ػ ف االسػػـ والدعػػؿ المأػػارع ،والت ػ ى ػ سػػعب
إلع ػراب المأػػارع ول ػ س العنػػا

ألف األصػػؿ ف ػ األفعػػاؿ العنػػا  ،وذكػػر منيػػا ثبلثػػة أو ػػو ،وى ػ :

التخص ص عقر نة ،واالتداؽ ف عدة الحروؼ وى ئة الحركات والسكوف ،ودخوؿ الـ االعتدا ( ،)2وقد
معيا األنعاري ف إطار مف التوأ

ف خمسة أو و.

()3

مف باب "اإلعراب"
الستدراؾ األوؿ :قوؿ الحر ري" :الرفد أعمى و وه اإلعػراب َم ْر َتعػة السػتغنائو عػف النصػب وال ػر،
()4
والنصب وال ر ال و داف حتى تقدـ الرفد".
ص عو العمد ألنو ثق ؿ ،وأسعؽ مف النصب وال ر.
فالرفد ىو األصؿُ ،
فخ ّ

()5

الستدراؾ الثاني :عّف عالتدص ؿ عمة عػدـ دخػوؿ ال ػر لؤلفعػاؿ وذلػؾ ألف ال ػر ػدخؿ االسػـ ،إمػا
()6
عإأافة حرؼ إلى اسـ ،واما عإأافة اسـ إلى اسـ ،وكبلىما ممتند ف األفعاؿ.
و عمؿ ذلؾ األخدش عقولو" :ال دخؿ األفعاؿ ال ر ألنو ال ُأاؼ إلى الدعػؿ ،والخدػض ال
كوف إال عاإلأافة ،ولو أُأ ؼ إلى الدعؿ ،والدعؿ ال خمو مف فاعؿ ،و ب أف قػوـ الدعػؿ وفاعمػو
مقاـ التنو ف ألف المأاؼ إل و قػوـ مقػاـ التنػو ف ،وىػو ز ػادة فػ المأػاؼ كمػا أف التنػو ف ز ػادة.

فمـ

ز أف تق ـ الدعؿ والداعؿ مقاـ التنو ف ألف االسـ ال حتمؿ ز ادت ف ،ولـ عم مف قوة التنو ف

وىو واحد أف قوما مقامو".

()7

فعػا ،والدػت نص اػعا ،والكسػػر
السػتدراؾ الثالػث :تحػدث الحر ػري عالتدصػ ؿ عػف سػعب تسػم ة الأػـ ر ا
زمػا ،ف قػػوؿُ " :سػم الأػػـ الرفػػد ألف الأػػمة مػػف الػواو ،ومخػػرج الػواو مػػف الشػػدت ف،
ػا
ػر ،وال ػػزـ ا
()1
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()3
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()2

()4
()5
()6
()7
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وىما أرفػد الدػـ .وسػم الدػت نص اػعا ألف الدػت مػف األلػؼ ،واأللػؼ حػرؼ منتصػب متػد إلػى أعمػى
ػدبل ،فكأنػػو مػػأخوذ مػػف ػػر
وس ػم الكسػػر ػ ا
ػر ألنػػو مػػف ال ػػا الت ػ تيػػوي عنػػد النطػػؽ أسػ ا
الحنػػؾُ ،
زما لقطد الحركة ،إذ ال زـ ف المغة القطد".
الحعؿ ،وانما ُسم ال زـ ا

()1

ػائبل" :فقولنػػا إذا :فػت  ،وأػـ ،وكسػر ،وسػكوف ،ىػػو
و وأػ السػي م (ت581ىػػ) ذلػؾ ق ا

مػػف صػدة العأػػو ،واذا سػػم ناىا رفعػ ا ونصػػع ا وخدأػ ا و زمػػا ،فيػ مػػف صػػدة الصػػوت ألنػػو رتدػػد
عند أـ الشدت ف ،و نتصب عند فتحيما ،و نخدض عند كسرىما ،و ن زـ عند سكونيما".

()2

مف باب "إعراب السـ المنصرؼ"

الستدراؾ األوؿ :ذكر الحر ري ف منظومتو موأع ف مف مواأد سقوط التنو ف ،وىما :ف االسػـ

المعػػرؼ عػػاأللؼ والػػبلـ ،وف ػ االسػػـ المأػػاؼ المنػػوف وقػػاـ الدػػاكي عشػػرحيما( ،)3وزاد الحر ػػري ف ػ

لقعػا وكػػاف
عممػا أو كن ػػة أو ا
شػػرحو موأػػع ف آخػػر ف ،ىمػػا :االسػػـ الػػذي ال نصػػرؼ ،واالسػػـ المدػػرد ا
()4
موصوفا عػ (اعف) مأاؼ إلى عمـ أو كن ة أو لقب ،كقولؾ :ا ز ُد عف عكر.
وىنػ ػػاؾ مواأػ ػػد أخػ ػػرن ذكرىػ ػػا اعػ ػػف ىشػ ػػاـ ،وى ػ ػ  :الوقػ ػػؼ ف ػ ػ ة ػ ػػر النصػ ػػب ،ولبلتصػ ػػاؿ

عالأم ر ،نحو :أارعؾ ،أي :إأافة اسـ الداعؿ إلى مدعولو ،وُحذؼ اللتقا الساكن ف قم ابل.
مف باب "األسماء الستة"

()5

الستدراؾ األوؿ :حدثنا الحر ػري عػف (ذو) عأنيػا مكػف أف تػأت عمعنػى (الػذي) ،وت ػري عمػى لدػظ
واحد مد المذكر والمؤنث ،والمثنى وال مد ولـ تُغ ر واوىا عمػى اخػتبلؼ مواقعيػا ،أي :تكػوف عمػى
()6
دائما.
حالة واحدة ا
وت ػػد العاحث ػػة فػ ػ مس ػػألة إفرادى ػػا خبلفاػ ػا ،ح ػػث قػ ػوؿ اع ػػف ىش ػػاـ( :ذو) فيػ ػ لغ ػػة خاص ػػة

أػا إف اردىػا وتػذك رىا ،وقػد تُؤنػث وتُثنػى وتُ مػد،
عط  ،والمشػيور عناؤىػا ،وقػد تُعػرب ،والمشػيور أ ا
()7
كما حكى اعف السراج ،ونازع ف ثعوت ذلؾ اعف مالؾ.

()1

شرح ممحة اإلعراب :ص( 31عتصرؼ).
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()3

نظر كشؼ النقاب :ص .316

الكتب العمم ة ،ع روت ،ط1992 ،1ـ ،ص.67

()4
()5
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مف باب "التثنية"
وأػ ػ الحر ػػري حك ػػـ التثن ػػة عأن ػػو س ػػمـ ف ي ػػا لد ػػظ الواح ػػد ،إال أس ػػما اإلش ػػارة،
السػػػتدراؾ األوؿّ :
واألسػػما المعيمػػة ،فػػإف آخرىػػا ُح ػذؼ فػ التثن ػػة ،فقػػالوا فػ تثن ػػة (ىػػذا ،وذا ،والػػذي ،والت ػ ) :ىػػذا،
وذاف ،والم ػػذاف ،والمت ػػاف ،ى ػػذا فػ ػ حال ػػة الرف ػػد .وق ػػالو فػ ػ النص ػػب وال ػػر :ى ػػذ ف ،وذ ػػف ،والم ػػذ ف،
والمت ف ،وى أسما مشعية عالمثنى ال مثناة عمى الحق قة عند المحقق ف.

()1

وك ػاف الق ػػاس ف ػ تثن ػػة ىػػذه األسػػما  ،إثعػػات ال ػػا مخددػػة ف ػ مثنػػى (الػػذي ،والت ػ ) ،أي:

المػػذ ْ اف ،والمت ْ ػػاف ،وقمػػب األلػػؼ ػػا فػ مثنػػى (ذا ،وتػػا) ،أيَ :ذ َػػاف ،وتََػػاف ،ولكػػنيـ فرقػوا عػ ف تثن ػػة
المعن كالذي ،وذا ،وتثن ة المعرب كالقاأ  ،وفتػى ألنػؾ عنػد تثن ػة القاأػ  ،تثعػت ال ػا  ،فتقػوؿ:
القاأ اف ،وعند تثن ة فتى ،تقمب األلؼ ا  ،فتقوؿ :فت اف.

()2

مف باب "الجمع الصحي "
صنؼ الحر ري عبلمات التأن ث إلى ثبلثة ،وى  :التا الت تظيػر عنػد اإلأػافة
الستدراؾ األوؿّ :
()3
وتثعت ،و وقؼ عم يا عاليا  ،واأللؼ المقصورة ،واأللؼ الممدودة.
وىن ػػاؾ خ ػػبلؼ ح ػػوؿ عبلم ػػات التأن ػػث ،ح ػػث ق ػػوؿ المػ ػرادي" :ولمتأن ػػث عبلمت ػػاف :الت ػػا ،

واأللػؼ ،وىػذا مػػذىب سػ عو و وال ميػػور ،وذىػب الكوف ػوف والز ػػاج إلػى أف عبلمػػات التأن ػث ثػػبلث:
التا  ،واأللؼ ،واليمزة ف حم ار ".

()4

سالما ،وى  :م د صدات
الستدراؾ الثاني :ذكر الحر ري ععض األسما الت تُ مد مد مؤنث ا
المؤنػػث إال مػػا كػػاف عمػػى وزف فعػػبل الت ػ مػػذكرىا أفعػػؿ ،أو عمػػى وزف فعمػػى الت ػ مػػذكرىا فعػػبلف،
وكؿ صدة لمػذكر ال عقػؿ ت مػد عػاأللؼ والتػا  ،وععػض األسػما المػذكرة لغ ػر العاقػؿ ُسػمد معيػا
()5
عاأللؼ والتا  ،وىذا ال ُقاس عم و.

وىناؾ خبلؼ حوؿ مد الصدات الت عمى وزف (فعبل  ،وفعمى) ،نحو :ع أا  ،وسػكرن،
سالما.
سالما و مد مؤنث ا
إذ أ از الكوف وف معيا مد مذكر ا
()1
()2
()3
()4
()5
()6
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()6

مف باب "حروؼ القسـ"
السػػتدراؾ األوؿ :ذكػػر الحر ػػري ف ػ نظمػػو ثبلثػػة أحػػرؼ لمقسػػـ ،وى ػ  :العػػا  ،وال ػواو ،والتػػا  ،والت ػ

()1
اعع ػا ،وىػػو :اليػػا  ،عقولػػو:
تحػػدث عنيػػا الدػػاكي ف ػ شػػرحو  ،وأأػػاؼ الحر ػػري ف ػ شػػرحو حرفا ػا ر ا
"حػػروؼ القسػػـ أرععػػة :العػػا  ،وال ػواو ،والتػػا  ،واليػػا الت ػ لمتنع ػػو ،إال أف العػػا ى ػ األصػػؿ لػػدخوليا

عمى كؿ مقسـ عو مظير ومأمر" ،كما وذكر الو ي ف المذ ف تأت عم يما اليا  ،وىما :أف تحػذؼ

ألديا واليمزة مف اسـ اهلل ،وأف تثعت ألديا وتقطد اليمزة مف اسـ اهلل.
ومف.

()3

()2

وععد اطّبلع العاحثة و ػدت أدوات أخػرن لمقسػـُ ،سػمعت عػف العػرب ،وىػ  :الػبلـ ،واليمػزة،

السػػتدراؾ الثػػاني :ذكػػر الحر ػػري الحػػروؼ الت ػ
(البلـ ،واف) ،و تمقى الند عػ (ما ،وال).

()4

تمقػػى عيػػا القسػػـ ،وى ػ أرععػػة :ف تمقػػى اإل ػػاب عػ ػ

وفصؿ اعف عصدور ف أحواؿ ىذه الحروؼ الت
ّ
()5
ف اإل اب أو الند .

تعمؽ عيا المقسػـ عػو عالمقسػـ عم ػو سػوا

ب) ،فػواو القسػـ
وأ الحر ري الدرؽ ع ف واو القسـ والواو التػ تأػمر ععػدىا ( ُر ّ
الستدراؾ الثالثّ :
()6
ب.
وز أف تدخؿ عم يا واو العطؼ وفاؤه خبلفاا لواو ُر ّ
وتأ ؼ العاحثة تعمػ ابل العػف الػوراؽ (ت381ىػػ)" :أمػا الػواو فػ القسػـ فيػ عػدؿ مػف العػا ،
والخدض قد عِالواو دوف العا  ،و َّ
الدل ؿ عمى ذلؾ أَنو حسف أَف تػدخؿ عمػى واو العطػؼ ،كمػا تػدخؿ
عمى العا  ،فتقوؿ :ووالمَّو َألَ ْفعمَ َّف ،كما تقوؿ :وعِالمَّ ِوَّ ،
فدؿ عمى أَّنيا ِ
عمنزلة العا  .فأَما الواو الت ىػ
َ
َ
ََ
ب) فػػبل صػػم دخػػوؿ واو العط ػؼ عم يػػا ،فػ َّ
ػدؿ ذلػػؾ عمػػى ّأنيػػا واو العطػػؼ ،وِاّنمػػا
(ر ّ
عػػوض مػػف ُ

()1
()2
()3

نظر كشؼ النقاب :ص .348
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .68-67

نظػر األصػػوؿ فػ النحػػو ،ج ،1ص /430البلمػػات :أعػو القاسػػـ الز ػػا

(ت340ىػػ) ،ت :مػػازف المعػػارؾ ،دار

الدكر ،دمشؽ ،ط1985 ،2ـ ،ص .83

()4
()5

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .69- 68
نظ ػػر ش ػػرح م ػػؿ الز ػػا

 :اع ػػف عص ػػدور(ت669ىػ ػػ) ،ت :فػ ػواز الش ػػعار ،دار الكت ػػب العمم ػػة ،ع ػػروت ،ط،1

1998ـ ،ج ،1ص .553

()6

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .69
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عػػوض ول سػػت عِع ػدؿ"( ،)1أي :ال

العطؼ.

ػػوز أف

ب ال سػػعقيا حػػروؼ
تمػػد حرفػػا عطػػؼ لػػذلؾ واو ُر ّ

مف باب "كـ الخبرية"
الستدراؾ األوؿ :قوؿ الحر ري :إف مف شروط ر كـ الخعر ة لبلسـ الذي م يا :أال دصؿ ع نيمػا

فاصؿ فإف فصؿ ع نيما فاصؿ ،انتصب عمى التم ز كما نتصب ف االستدياـ.

()2

ػػوز ال ػػر عػػو

وىػػذه مسػػألة خبلف ػػة عػ ف العصػػر ف والكػػوف ف ،فنحػػاة العصػرة ػػروف أنػػو ال

ألف الدصػػؿ أعطػػؿ اإلأػػافة فمػػذلؾ ػػب نصػػعو ،ع نمػػا ػػذىب نحػػاة الكوفػػة إلػػى أنػػو ُخدػػض عػػدل ؿ
()3
النقؿ والق اس ،وكما ُ محظ أف الحر ري اختار مذىب العصر ف.
مف باب "المبتدأ والخبر"

السػػتدراؾ األوؿ :عنػػدما تحػػدث الدػػاكي عػػف أأػػرب خعػػر المعتػػدأ ،قػػاؿ :عأنػػو

ػ

ػردا
الخعػػر مدػ ا

عشػػكؿ إ مػػال  ،أمػػا الحر ػػري فق ّس ػـ الخعػػر المدػػرد إلػػى نػػوع ف ،وىمػػا :أف كػػوف معرفػػة ،مثػػؿ :ز ػػد
()4
أخوؾ ،و كوف نكرة ،كقولؾ :ز د قائـ.

وتأ ػ ؼ العاحثػػة قػػوؿ اعػػف عق ػػؿ :والخع ػػر المدػػرد عمػػى أ ػرع ف ،وىمػػا :أف كػػوف ام ػ اػدا،

كقولؾ :ز د أخوؾ ،وىػذا كػوف فاراةػا مػف الأػم ر ،وامػا أف كػوف مشػتقا ف تحمػؿ الأػم ر ،كقولػؾ:
()5
ز د قائـ ،أي :قائـ ىو ،وىذا خاص عالمشتقات الت ت ري م رن الدعؿ.
خعر لممعتدأ ،وى  :ممة الشرط وال از ،
نوعا مف ال مؿ الت تكوف اا
الستدراؾ الثاني :زاد الحر ري ا
()6
كقولؾ :ز د إف تزره زرؾ ،وال عد مف أم ر ف ال ممة عود إلى المعتدأ كاليا .
قوؿ اعف األث ر(ت630ىػ)" :وىذا النوع مف ال مؿ فرع عمى ال ممة الدعم ة الت تتكوف مف

فعػػؿ وفاعػػؿ ،وال عػ ّػد مػػف ارعػػط ف يػػا رعطيػػا عالمعتػػدأ ،و كتدػػى عػراعط واحػػد ألف الشػػرط وال ػ از تتنػػزؿ
()7
منزلة ال ممة الواحدة ،واف از أف عود مف كؿ واحدة وىو األحسف".

()1

عمػػؿ النحػػو :أعػػو الحسػػف محمػػد عػػف عع ػػد اهلل الػػوراؽ (ت381ى ػػ) ،ت :محم ػػود اسػػـ الػػدرو ش ،مكتعػػة الرش ػػد،

السعود ة ،ط1999 ،1ـ ،ص .213

()2
()3
()4
()5
()6
()7

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .74

نظر لممسألة :اإلنصاؼ (مسألة  ،)41ج ،1ص / 303التع ف :ص .429
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 78كشؼ النقاب :ص .363
نظر شرح اعف عق ؿ ،ج ،1ص( 206-205عتصرؼ).
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .79

العد د ف عمـ العرع ة ،ج ،1ص ( 75عتصرؼ).
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وع ػا ،وذكػػر ثبلثػػة مواأػػد
السػػتدراؾ الثالػػث :تحػػدث الحر ػػري عػػف مواأػػد حػػذؼ الخعػػر ػو اا
از وو ا
كونػا مطمقاػا،
وعػا ،وىػ  :عنػدما كػػوف المعتػدأ صػػر احا فػ القسػػـ ،وععػد لػوال إذا كػاف الخعػػر ا
لحذفػو و ا
وأف كوف المعتدأ اسـ تدأ ؿ مأافاا إلى مؤوؿ عالمصدر.

أمػػا حذفػػو ػوا از فإنػػو ُحػػذؼ عمػػى و ػػو االتسػػاع إذا د ّؿ الكػػبلـ عم ػػو ،وأكثػػر مػػا قػػد ف ػ
()1
االستخعار.
وعا ،وى  :أف كوف المعتدأ معطوفاػا عم ػو
وذكر النحاة ثبلثة مواأد أخرن لحذؼ الخعر و ا
ػامبل فػ اسػـ
ػص فػ المع ػة ،مثػؿ :كػ تؿ ر ػؿ وأػ عتو ،وأف كػوف المعتػدأ مص اا
ػدر ع ا
اسـ عواو ىػ ن ّ

قائمػا ،أي:
مدسر لأم ر ذي حاؿ ال صػ كونيػا خع اا
ػر عػف المعتػدأ المػذكور ،كقولػؾ :أػرع ز اػدا ا
قائم ػا حػػاؿ مػػف أػػم ر دس ػره ز ػػد لػػذلؾ ال ػػوز أف تكػػوف الخعػػر ،أو كػػوف المعتػػدأ مأػػافاا إلػػى
ا
()2
أكثر شرع السو ؽ ممتوتاا.
المصدر المذكور ،نحوُ :
مف باب "الفاعؿ"
السػػتدراؾ األوؿ :تحػدث الحر ػػري عػف عمػػة اخت ػػار الرفػد لمداعػػؿ ،والنصػػب لممدعػوؿ عػػو ،وذلػؾ ألف
الأػ ػػمة ثق مػ ػػة والدتحػ ػػة خد دػ ػػة ،والدعػ ػػؿ ال رتدػ ػػد عػ ػػو إال فاعػ ػػؿ واحػ ػػد ،وتنتصػ ػػب ع ػ ػو عػ ػػدة مداع ػ ػػؿ
المسػػتخؼ إع ػراب مػػا
كالمصػػدر ،والظ ػرف ف والحػػاؿ ،ف ُ عػػؿ الرفػػد المسػػتثقؿ إع ػراب مػػا ق ػ ّؿ ،والدػػت ُ
()3
كثر.
وىنػػاؾ و ػػو آخػػر قالػػو اعػػف ع ػ ش" :إنمػػا اخػػتص الداعػػؿ عػػالرفد لقوتػػو ،والمدعػػوؿ عالنصػػب
لأعدو ،والمعنػى عقػوة الداعػؿ تمكنػو عمزومػو الدعػؿ وعػدـ اسػتغنا الدعػؿ عنػو ،ولػ س المدعػوؿ كػذلؾ
عؿ

وز سقوطو وحذفو".

()4

مف باب "ما لـ ُيسـ فاعمو"
ةرأ ػا مػػف أة ػراض حػػذؼ الداعػػؿ ،وىػػو :يالػػة عع نػػو أو اسػػمو،
السػػتدراؾ األوؿ :ذكػػر الحر ػػري
ا
()5
قائبل :أو ةرض آخر ف إلغا ذكره.
وأردفو ا

()1
()2
()3
()4
()5

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .80-79
نظر أوأ المسالؾ ،ج ،1ص .201-200
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .84
شرح المدصؿ ،ج ،1ص ( 201عتصرؼ).
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .90
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واألةػراض الت ػ تػػدعو المػػتكمـ إلػػى حػػذؼ الداعػػؿ كث ػرة ػػدا ،فتعػػود إلػػى المدػػظ أو المعنػػى،

فػػاألةراض المدظ ػػة :إمػػا عقصػػد اإل ػػاز ،أو المحافظػػة عمػػى السػ د فػ الكػػبلـ المنثػػور ،والمحافظػػة
عمػػى الػػوزف ف ػ الشػػعر ،أمػػا األة ػراض المعنو ػػة كث ػرة ،وأىميػػا :العمػػـ عالداعػػؿ ،أو ال يػػؿ عػػو ،أو

التعظػ ـ ،أو التحق ػػر ،أو الخػػوؼ مػػف الداعػػؿ ،أو الخػػوؼ عمػػى الداعػػؿ ،أو الرةعػػة فػ اإلعيػػاـ عمػػى

السامد.

()1

السػػتدراؾ الثػػاني :تحػػدث الحر ػػري عػػف مسػػألة عػػدـ و ػػود المدعػػوؿ الصػػح
المصدر وال ار والم رور والظرف ف ف تمؾ ال ممة ،أي :األش ا الت

فػ ال ممػػة ،وا تمػػاع

مكف أف تنوب عف الداعؿ،

ف قوؿ عأنو وز أف تق ـ الذي تر ده مقاـ الداعؿ ،نحو :س ر عز د وم ف فرسخ ف سػ اار شػد ادا ،فدػ
()2
ىذه ال ممة أُق ـ ال ار والم رور مقاـ الداعؿ.

وفػ ػ ى ػػذه المس ػػألة خ ػػبلؼ ،ف ػػالحر ري اخت ػػار م ػػذىب العص ػػر ف فػ ػ إقام ػػة م ػػا ش ػػئت عن ػػد

ا تماعيػػا ف ػ

ممػػة واحػػدة ععػػد الدعػػؿ المعن ػ لمم يػػوؿ ،وق ػػؿ :ختػػار إقامػػة المصػػدر ،وعم ػػو اعػػف

عصدور ،وق ؿ :ختار إقامػة الم ػرور ،وعم ػو اعػف معػط ،وق ػؿ :ختػار إقامػة ظػرؼ المكػاف ،وعم ػو

أعو ح اف.

()3

السػػتدراؾ الثالػػث :تحػ ّػدث عػػف عنػػا الدعػػؿ المتعػػدي لمدعػػول ف لمم يػػوؿ ،مػػف عػػاب (أعطػػى) ،ف ػػوز
()4
عمى األحسف رفد األوؿ ونصب الثان  ،و وز رفد الثان ونصب األوؿ.
وىذه المسألة تعددت ف يا األقواؿ ،وأصحيا ما اختاره الحر ػري ،وىػو مػذىب ال ميػور ،أي:

األ ود إقامة المدعوؿ األوؿ مقاـ الداعؿ.

()5

مف باب "ظننت وأخواتيا"
السػػتدراؾ األوؿ :تحػػدث الحر ػػري عػػف مسػػألة م ػ

ععػػض أفعػػاؿ ىػػذا العػػاب لمعػػاف أخػػرن ة ػػر

قمع ة ،فذكر أف (رأن) تأت عمعنى :أعصرت أو اعتقدت أو أرعت ،وف ىذه الحالة تتعدن لمدعػوؿ
()6
(عمِـ ،وو د).
واحد ،وكذلؾ َ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

نظر حاش ة أوأ المسالؾ ،ج ،2ص  / 115-114شرح اعف عق ؿ ،ج ،2ص .112-111
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .91 -90
نظر ىمد اليوامد ،ج ،1ص .523
شرح ممحة اإلعراب :ص .91
نظر ىمد اليوامد ،ج ،1ص .519
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .97
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وتحدث النحاة عف ىػذه المعػان عشػكؿ واؼ ،إذ م ػد أفعػاؿ ىػذا العػاب تػأت لمعػاف أخػرن

ة ر قمع ة ،فبل تدتقر إلى مدعول ف ،إنما تكتد عمدعوؿ واحد.

()1

مف باب "المصدر"
السػػػتدراؾ األوؿ :تح ػػدث الحر ػػري ع ػػف لدظ ػػة (وح ػػده) ،فيػ ػ م ػػف المص ػػادر المنص ػػوعة وال ُنط ػػؽ
مندردا ،ولدظة (وحده) منصوعة ف كػؿ موأػد إال
حاال ،والتقد ر :ا ز د
عدعميا ،وععأيـ عميا ا
ا
ف ثبلثة مواأد ،وىػ قػوليـ فػ المػدح :ىػو ُنسػ ج وح ِػده ،وقػوليـ لمعػا ز المندػرد عػالرأي ُ :حػ ش
()2
ِ
ِ
وع ْ ر.
وحده ،و ُع ر وحده ،وىما :تصغ ر حش َ

وتوأ احا لمخبلؼ ع ف النحاة ف تخر ج (وحده) ف حاؿ النصب ،فس عو و والخم ؿ قوالف:
إنيػػا منصػػوعة عمػػى الحػػاؿ ،والكوف ػػوف وععػػض العصػػر ف ذىع ػوا إلػػى أنيػػا منصػػوعة عمػػى الظرف ػػة،
وىناؾ َم ْف قوؿ :إنيا منصوعة عمى المصدر ة .كما ووردت ىذه الكممة م رورة عاإلأافة كما أشار
الحر ػػري ،وتأػ ؼ العاحثػػة قػػوليـ فػ المػػدح :فػػبلف قُر ػػد وحػ ِػده ،وقػػوليـ فػ الداللػػة عمػػى اإلع ػػاب
ِ ()3
عالندس :فبلف ُر ؿ وحده.
مف باب "المفعوؿ لو"
السػػتدراؾ األوؿ :تطػرؽ الحر ػػري لمسػػألة ػواز تقػد ـ المدعػػوؿ لػػو عمػػى الدعػؿ الناصػػب لػػو ،كقولػػؾ:
مخافة الشر ئتؾ.

()4

ورّد عالسػػماع،
ومنعػػو ثعمػػب وطائدػػةُ ،
و قػػوؿ السػ وط  " :ػػوز تقػػد ـ المدعػػوؿ لػػو عمػػى عاممػػوَ ،
()5
نحو قوؿ الشاعر :فما زعا ورب الناس أعك ".
مف باب "المفعوؿ معو"
الستدراؾ األوؿ :قػوؿ الحر ػري عأنػو ال

ػوز حػذؼ الػواو مػف المدعػوؿ معػو كمػا ػاز حػذؼ الػبلـ

قدمو عمى الدعؿ الناصب لو ،كما از تقد ـ المدعوؿ لو عمى ناصعو.
مف المدعوؿ لو ،وال أف تُ ّ

()1
()2
()3
()4
()5
()6

نظر شرح المدصؿ ،ج ،4ص  / 322التصر عمى التوأ  ،ج ،1ص .364
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .103
نظر حاش ة أوأ المسالؾ ،ج ،2ص .253
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .106
نظر ىمد اليوامد ،ج ،2ص .101

شرح ممحة اإلعراب :ص .107
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()6

و وأ ذلؾ الس وط عقولو :إف المدعوؿ معو ال تقدـ عمى عاممػو عاتدػاؽ ألف أصػؿ واوه

ماعػا ،وال تقػػدـ عمػػى مصػػاحعو خبلفاػا
لمعطػػؼ ،والمعطػػوؼ ال تقػػدـ عمػػى عامػػؿ المعطػػوؼ عم ػػو إ ا
()1
العف ن .
مف باب "الحاؿ"
الستدراؾ األوؿ :تحػدث الحر ػري عػف مسػألة إأػافة الحػاؿ إأػافة ة ػر محأػة ،كقولػؾ :ػا ز ػد
السف ،وال
أاحؾ ّ

وز أف كوف مأافاا إأافة محأة ألنو ص ر صدة لصاحب الحاؿ.

()2

و قوؿ المرادي" :ولما كاف الغالب اشتقاؽ الحػاؿ وتعر ػؼ صػاحعو ،التػزـ تنك ػره معنػى لػئبل
ػ

عمػػى صػػورة المعػػرؼ عػػاأللؼ والػػبلـ ،أو عاإلأػػافة ،فػ حكـ أنػػو نكػرة لػػـ

تػػوىـ كونػػو نعتاػا ،فقػػد
()3
مندردا".
تعرؼ عيا ،نحو :طمعتو يدي وطاقت  ،أي:
ا

تحػػدث الحر ػػري عػػف مسػػألة منػػد تقػػدـ الحػػاؿ عمػػى عاممػػو ،وذلػػؾ عنػػدما كػػوف فعػ اػبل صػػر احا ،أو فػ
السػا
معنى الدعؿ كالظرؼ ،وحرؼ التنع و ،واسـ اإلشارة ،وال ار والم ػرور ،فػبل ػوز قولػؾ :ز ػد
ا
قائما ىذا ز د.
عندؾ ،أو ا

()4

و قػوؿ اعػػف عق ػػؿ " :ػػوز تقػد ـ الحػػاؿ عمػػى ناصػػعيا ،إف كػاف فعػ اػبل متصػرفاا ،أو صػػدة تشػػعو
الدعؿ المتصرؼ كاسـ الداعؿ ،واسـ المدعوؿ ،والصدة المشعية ،وال وز تقد ـ الحػاؿ عمػى عامميػا
المعنوي كأسما اإلشػارة ،وحػروؼ التمنػ  ،والتشػع و ،والظػرؼ ،وال ػار والم ػرور ،وقػد َنػدر تقػد ميا
()5
مستقر ف ى ر".
ا
قائما عندؾ ،ونحو :سع ِد
عمى الظرؼ وال ار والم رور ،نحو :ز ادا ا

السػػتدراؾ الثػػاني :تحػػدث الحر ػػري عػػف وقػػوع الحػػاؿ ممػػة فعم ػػة معػػدو ة عدعػػؿ مػػاض سػػعقو (قػػد)،
كقولؾ :ا ز د قػد ةػنـ ،و ػوز إدخػاؿ واو الحػاؿ عمػى (قػد) ،وتكػوف عمعنػى :إذ ،أو معػدو ة عدعػؿ
أػا ،فػ حػ ف
مأارع ،وح نيا ال وز إدخاؿ واو الحاؿ ،وقد قػد ال ػار والم ػرور موقػد الحػاؿ أ ا
ػردا ،و ممػة وشػعييا ،عشػكؿ عػاعر فػ معػرض تدر قػو عػ ف
اكتدػى الدػاكي عػذكر أف الحػاؿ قػد قػد مد ا
()6
الحاؿ والتم ز.
()1
()2
()3
()4
()5
()6

نظر ىمد اليوامد ،ج ،2ص .178
شرح ممحة اإلعراب :ص .109
توأ

المقاصد والمسالؾ ،ج ،2ص.695

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .112 -111
شرح اعف عق ؿ ،ج  ،2ص ( 273-270عتصرؼ).

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 111- 110كشؼ النقاب :ص .406
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ػرور ،و تعمقػاف
ػار وم اا
وت د العاحثػة أف األصػؿ فػ الحػاؿ اإلفػراد ،وقػد قػد الحػاؿ ظرفاػا و ا
وعػ ػا( ،)1وق ػػد تق ػػد ال مم ػػة موق ػػد الح ػػاؿ ،وال ع ػ ّػد ف ي ػػا م ػػف ارع ػػط ،إم ػػا
عمس ػػتقر أو اس ػػتقر مح ػػذوف ف و ا
معا ،وال ممة الحال ة إما أف تكوف اسم ة أو فعم ة ،والدعػؿ إمػا مأػارع
أم ر ،أو واو ،أو كبلىما ا

أو ماض ،وكؿ منيما إما مثعت أو مند  ،فإف صدرت ال ممة عمأارع مثعت ال تصحعيا الواو ،عػؿ
ال ترعط إال عالأم ر فقػط ،ومػا عػدا ذلػؾ

ػوز ف ػو أف ػرعط عػالواو وحػدىا ،أو عالأػم ر وحػده ،أو

معا ،وى ال ممة االسم ة مثعتة أو مند ة ،والمأارع المند  ،والماأ المند والمثعت.
عيما ا

()2

مف باب "التمييز"
الستدراؾ األوؿ :ذكر الحر ري أرععػة أو ػو لتم ػز االسػـ المدػرد ة ػر العػدد ،وىػ  :نصػب التم ػز،
و ّره عمف ظاىرة ،و ّره عاإلأافة ،واإلتعاع عمى العدل ة ،واألو و الثبلثة األولى قاليا الداكي .

()3

وىنػاؾ أو ػو أخػػرن لػـ ػذكراىا ،وىػ  :النصػب عمػػى الحػاؿ ،واإلتعػاع عمػػى الصػدة ،كقولػػؾ:
ػمف ،وىػذا الو ػو قالػو سػ عو و عمػى أػعدو ألف أسػما األ نػاس وامػد ،وال امػػد ال
اف س ِ
عنػدي منػو ِ
()4
وصؼ عو إال ععد تأم نو معنى المشتؽ ،وىذا قم ؿ.
السػػتدراؾ الثػػاني :ذكػػر الحر ػػري و يا ػا إعراع ػا آخػػر لبلسػػـ النك ػرة ععػػد (حعػػذا) ،عأنػػو نصػػب عمػػى
نس ػا انتصػػب عمػػى التم ػػز ،نحػػو :حعػػذا ز ػػد
الحػػاؿ ،ف قػػوؿ" :وقػػاؿ ععأػػيـ :إف كػػاف االسػػـ النك ػرة ا

ر ابل ،واف كاف مشتقا انتصب عمى الحاؿ ،كقولؾ :حعذا ز د أاح اكا".

()5

واختمػؼ النحػػاة فػ االسػػـ المنصػػوب ععػد (حعػػذا) ،فععأػيـ قػػاؿ :إف كػػاف مشػتقا فيػػو حػػاؿ،
امدا فيو تم ػز ،وقػاؿ األخدػش والدارسػ والرععػ  :إنػو حػاؿ مطمقاػا ،وقػاؿ أعػو عمػرو عػف
واف كاف
ا
()6
العبل  :إنو تم ز مطمقاا ،وق ؿ :مدعوؿ عو منصوب عدعؿ مأمر ،تقد ره( :أعن ).

()1
()2
()3
()4
()5
()6

أوأ المسالؾ ،ج ،2ص .290
نظر شرح اعف عق ؿ ،ج ،2ص .282 -278
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 114-113كشؼ النقاب :ص .410
نظر التذ ؿ والتكم ؿ ،ج ،9ص .232-231
شرح ممحة اإلعراب :ص ( 115عتصرؼ).
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مف باب "كـ الستفيامية"
الستدراؾ األوؿ :قوؿ الحر ري" :كـ االستديام ة قػد تقػد موقػد المعتػدأ ،كقولػؾ :كػـ عع اػدا لػؾ؟ ،وقػد
تقد موقد المدعوؿ عو ،كقولؾ :كـ ر ابل أر ت؟ ،وقػد تقػد موقػد ال ػار والم ػرور ،تػارة عحػرؼ ال ػر،
ىما ععت ثوعؾ؟ ،وتارة عاإلأافة ،كقولؾ :اعف كـ سنة أنت؟" ،ف ح ف ػا الدػاكي
كقولؾ :عكـ در ا
()1
أثنا شرحو عأمثمة عمى وقوعيا موقد المدعوؿ عو ،وال ر عحرؼ ال ر فقط.
وىنػػاؾ مواقػػد إعراع ػة أخػػرن ت ػ

ف يػػا كػػـ االسػػتديام ة ،وىػ  :أف تكػػوف فػ محػػؿ نصػػب

مدعوؿ مطمؽ عندما تكوف كنا ة عف مصدر ،نحو :كـ حمعة حمعت؟ ،وفػ محػؿ نصػب مدعػوؿ ف ػو
وما صمت؟ ،وتكوف ف محؿ رفد معتدأ ف خمس صور:
عندما تكوف كنا ة عف ظرؼ ،نحو :كـ ا
ػر ،أو فعػؿ متعػد
عندما قد ععدىا فعؿ الزـ ،أو فعؿ متعد رافد لأم رىا ،نحو :كـ ر ؿ أػرب عم اا

رافد السـ ظاىر مأاؼ إلى أم ر (كـ) ،نحو :كـ ر ؿ أعانػؾ أخػوه ،أو فعػؿ متعػد ارفػد أل نعػ
عمر أمامو ،وليذه الصورة فروع أخرن.
وقد استوف مدعولو ،نحو :كـ ر ؿ أرب ز ادا اا

()2

مف باب "الظروؼ"
الستدراؾ األوؿ :قوؿ الحر ري" :وقد تُقاـ صدة الظرؼ مقامو ععد حذفو ،كقولؾ :أقمت عنػده قمػ ابل
زمانػا) ،وأُق مػت الصػػدة مكانػو (قمػ ابل) ،وقػد ُنصػب ععػض المصػػادر
فحػذؼ الموصػوؼ ( ا
مػف النيػارُ ،
نص ػػب ظ ػػرؼ الزم ػػاف ،فق ػػالوا :أت ت ػػو ة ػػروب الش ػػمس ،وانتعي ػػت طم ػػوع الد ػػر ،ف ػ ػ (ة ػػروب ،طم ػػوع)
مصدراف منصوعاف نصب الظروؼ".

()3

و قػػوؿ األشػػمون  :نػػوب المصػػدر عػػف ظػػرؼ الزمػػاف عكث ػرة ،وُقػػاس عم ػػو ،وشػػرطو :إفيػػاـ
فح ػذؼ المأػػاؼ
تع ػ ف وقػػت أو مقػػدار ،نحػػو :كػػاف ذلػػؾ طمػػوع الشػػمس ،أي :وقػػت طمػػوع الشػػمسُ ،

وأُق ـ المأاؼ إل و مقامو.

()4

الستدراؾ الثاني :تحدث الحر ري عف مسألة واز تقدـ ظرف المكاف والزماف عمى الدعػؿ ،كقولػؾ:
اما سرت ،خمدؾ مست.
أ ا

()1
()2
()3
()4

()5

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 117كشؼ النقاب :ص .417
نظر حاش ة أوأ المسالؾ ،ج ،4ص .229
شرح ممحة اإلعراب :ص (120 ،119عتصرؼ).
نظر شرح األشمون  ،ج ،1ص.222

( )5نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .121
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الستدراؾ الثالث :ذكر الحر ري عدة مصادر ُنصعت نصب ظرؼ المكاف ،كقوليـ ف المرتدػد :ز ػد
من مناط الثر ا ،وف األن س المقرب :ز ػد منػ مقعػد القاعمػة ،وفػ المععػد الميػاف :ز ػد منػ مز ػر

الكمب ،فتنتصب ىذه المصادر انتصاب ظرؼ المكاف.

()1

و قوؿ الس وط  :إف ىذه المصادر استخدميا العرب لمتمث ؿ عمى القرب والععػد ،ونصػعت

تعع ػا لمػػذىب س ػ عو و وال ميػػور ألف عاممػػو ل ػ س مػػف مادتػػو ،أمػػا
عمػػى الشػػذوذ ،فػػبل ُقػػاس عم يػػا ا
()2
الكسائ فقاؿ :إف ىذه المصادر مق س عم يا.
مف باب "ل في النفي"
الستدراؾ األوؿ :تحدث الحر ري عف المعان الت تأت عم يا (ال) ف الكبلـ ،فقاؿ :إنيا قد تكػوف
وفص ػػؿ الح ػػد ث ع ػػف ذل ػػؾ ،و مك ػػف إ ازى ػػا كالت ػػال  :عن ػػدما تك ػػوف ناى ػػة
ناى ػػة ،وناف ػػة ،و ازئ ػػدةّ ،
فتخػػتص عالػػدخوؿ عمػػى المأػػارع وت زمػػو ،وعنػػدما تكػػوف ازئػػدة فإمػػا لتأك ػػد الند ػ  ،وامػػا لمدصػػاحة
والتوس ػػد فػ ػ الك ػػبلـ ،وعن ػػدما تك ػػوف لمندػ ػ فإم ػػا ت ػػأت ناف ػػة عاطد ػػة ،وام ػػا معترأ ػػة عػ ػ ف العام ػػؿ

والمعموؿ ،أو المعتدأ والخعر ،أو الحاؿ وصاحعو ،واما ناف ة معتدأة ،وليا ستة أقساـ :أف تدخؿ عمى

الدعػػؿ الماأ ػ فػػبل تغ ػػر إع ارعػػو لكػػف تحػػوؿ معن ػاه لممسػػتقعؿ ،وأف تػػدخؿ عمػػى الدعػػؿ المأػػارع فػػبل
تح ػػدث عم ػ اػبل ف ػػو ،وأف ت ػػدخؿ عم ػػى االس ػػـ المعرف ػػة المد ػػرد ف ػػبل ت ػػؤثر ف ػػو ،وأف ت ػػدخؿ عم ػػى االس ػػـ

المأػاؼ والشػع و عالمصػاؼ فتنصػعيما ،وأف تػدخؿ عمػى االسػـ النكػرة المدػرد ،فتنصػعو عغ ػر تنػػو ف،
والثبلث األقساـ األخ رة ذكرىا الداكي

ألنيا أحواؿ اسـ ال الناف ة لم نس.

()3

ػاعا ،كقولػؾ :ال إلػو إال
الستدراؾ الثاني :تكمـ الحر ري عف خعر ال الناف ػة لم ػنس عأنػو حػذؼ اتس ا
()4
اهلل ،فالخعر محذوؼ ،تقد ره :ال إلو لنا إال اهلل.
معمومػا ،و ػػب حذفػػو عنػػد عن ػ تمػ ـ ،أمػػا إذا
وحػػذؼ خعرىػػا كثػػر عنػػد الح ػػاز ف إذا كػػاف
ا
()5
ُ يؿ فبل وز حذفو عند أحد.
الستدراؾ الثالث :تحدث الحر ػري عػف األو ػو التػ

ػوز إعراعيػا لمصػدة المدػردة المتصػمة عاسػـ ال

الناف ػػة لم ػػنس المدػػرد المعن ػ  ،أحػػدىا :نصػػعيا وتنو نيػػا ،فتقػػوؿ :ال ر ػ َػؿ ظر داػػا ف ػ الػػدار ،والثػػان :
()1
()2
()3
()4
()5

شرح ممحة اإلعراب :ص ( 121عتصرؼ).
نظر شرح اعف عق ؿ ،ج ،2ص  /195ىمد اليوامد ،ج ،2ص114
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص 131-130
نظر المصدر الساعؽ :ص .132

نظر شذور الذىب العف ىشاـ :ص  / 114ىمد اليوامد ،ج ،1ص .469
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ػؼ ف ػ الػػدار ،والثالػػث :نصػػعيا عغ ػػر تنػػو ف ،فتقػػوؿ :ال ر ػ َػؿ
رفعيػػا وتنو نيػػا ،فتقػػوؿ :ال ر ػ َػؿ ظر ػ ِ
()1
ؼ ف الدار.
ظر َ
وفسػػرىا النحػػاة عأنػػو عنػػدما أ ػػز النصػػب عغ ػػر تنػػو ف ،كأنػػو ركػػب مػػد النك ػرة المع نػػة قعػػؿ
ّ
(ال) ،مثؿ :خمسة عشر ،وأما نصعو عالتنو ف مراعاة لمحؿ النكػرة ،وأمػا رفعػو م ارعػاة لمحميػا

م

مد (ال) ،وىما ف محؿ رفد معتدأ عند س عو و.

()2

الستدراؾ الرابع :تحدث الحر ري عف مسػألة العطػؼ عمػى اسػـ ال الناف ػة لم ػنس المسػتوف لشػروط
عمميا ،وعدوف تكرارىا ،ف وز ف االسـ المعطوؼ ،إما نصعو مد التنو ف ،أو رفعو مد التنو ف.

()3

وحكى األخدش و ياا ثالثاا عالعنا عمػى الدػت  ،نحػو :ال ر َػؿ وامػرأةَ ،وىػذه الحكا ػة شػاذة(،)4
و عمؿ ذلؾ اعف ع ش ،ف قوؿ" :إنو ال وز عنا المعطوؼ ،و عمو مد ما عطؼ عم و ش ائا واح اػدا
ألنو قد تخمؿ ع نيما حرؼ العطؼ ،فمند ذلؾ مف العنا والترك ب".

مف باب "التعجب"

أفعؿ فػ التع ػب ومػا
الستدراؾ األوؿ :قوؿ الحر ري " :ولدظة َ
()6
واحدة ف المذكر ،والمؤنث ،والمدرد ،والمثنى ،والم موع".

()5

ػرن م ارىػا ،كػوف عمػى صػ غة

أي قص ػػد ع ػػأف صػ ػ غت التع ػػب (م ػػا أفع ػػؿ ،وأفع ػػؿ ع ػ ػ) ام ػػدتاف ،ف من ػػد تصػ ػرفيا ،وعم ػػة

مودىا تأمنيما معنى حرؼ التع ػب الػذي كػاف سػتحؽ الوأػد ،فػالعرب لػـ تأػد حرفػا لمداللػة

عمى التع ب كاالستدياـ فوأعوا لو اليمزة.

()7

السػػػػتدراؾ الثػػػػاني :اس ػػتطرد الحر ػػري أثن ػػا حد ثػ ػو ع ػػف أفع ػػؿ التع ػػب ،فنػ ػراه تح ػػدث ع ػػف أفع ػػؿ
التدأ ؿ ،ف قوؿ " :دخؿ ح ث دخؿ فعؿ التع ب ،و متند ح ث متند".

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .132
نظر أوأ المسالؾ ،ج ،2ص  /21شرح اعف عق ؿ ،ج ،2ص .17
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .133

أوأ المسالؾ ،ج ،2ص ( 20عتصرؼ).
شرح المدصؿ ،ج ،2ص .109
شرح ممحة اإلعراب :ص ( 136عتصرؼ).
نظر أوأ المسالؾ ،ج  ،3ص.225

شرح ممحة اإلعراب :ص .137
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()8

ػػب توافرىػػا ف ػ الدعػػؿ الػػذي صػػاغ منػػو التع ػػب ،وى ػ  :أف
و قصػػد عػػذلؾ الشػػروط الت ػ
ػاعبل لممداأػػمة ،تام ػا ،مثعتاػا ،ال كػػوف الوصػػؼ منػػو عمػػى وزف أفعػػؿ،
كػػوف فعػ اػبل ثبلث ػا ،متص ػرفاا ،قػ ا
()1
معن ا لمداعؿ.
السػػتدراؾ الثالػػث :تحػػدث الحر ػػري عػػف مسػػألة مػػف مسػػائؿ التع ػػب ،وىػػو مػػا صػ ّ إذا ُحمػػؿ عمػػى
و ػػو ،و متنػػد إذا ُحمػػؿ عمػػى و ػػو آخػػر ،كقولػػؾ :مػػا أسػػود ز ػ اػدا ،ومػػا أع ػ ض الد ا ػػة ،فتص ػ ىػػذه
األمثمػػة إذا أردت عيػػا التع ػػب مػػف سػػؤدد ز ػػد ،ومػػف كثػرة عػ ض الد ا ػػة ،وتمتنػػد إذا أردت التع ػػب
()2
مف األلواف.
لونا أو ع اعػا ،فقػد أػارع األسػما وصػار خمقػة كال ػد والر ػؿ
فالخم ؿ قاؿ" :ما كاف مف ىذا ا
()3
والػرأس ،فػػبل تقػػؿ ف ػػو :مػػا أفعمػػو ،كمػػا لػػـ تقػػؿ :مػػا أ ػػداه ،ومػػا أر مػػو" ألف ىػػذه األفعػػاؿ تز ػػد عػػف
ثبلثة أحرؼ.
السػػتدراؾ الرابػػػع :تحػػدث الحر ػػري عػػف مسػػألة ز ػادة (كػػاف) ع ػ ف مػػا وفعػػؿ التع ػػب لمداللػػة عمػػى
التع ػػب فػ الػػزمف الماأػ  ،كقولػػؾ :مػػا كػػاف أحسػػف ز ػ اػدا ،وعنػػد تػػأخ ر (كػػاف) عػػف فعػػؿ التع ػػب،
()4
و ب أف تمدظ ما قعميا ،فتقوؿ :ما أحسف ما كاف ز ادا! .
وال ُ ػزاد ف ػ عػػاب التع ػػب إال (كػػاف) وحػػدىا دوف ة رىػػا مػػف أخواتيػػا ألنيػػا أـ األفع ػاؿ ،وال
()5
ندؾ فعؿ مف معناىا.
الستدراؾ الخامس :تحػدث الحر ػري عػف معنػى آخػر ل ػ (مػا) ،فت ػ لبلسػتدياـ ،فتقػوؿ :مػا أحس ُػف
ز د؟ ،فتكػوف (مػا) اسػـ اسػتدياـ ،و طػرد ذلػؾ فػ م ػد ألدػاظ (أفعػؿ) ،إال فػ قولػؾ :مػا أعمػـ ز اػدا،
()6
فإنو متند االستدياـ ف و ألف العمـ ال ت أز ،فبل كوف ععض ز د أعمـ مف ععض.
وت ػػد العاحث ػػة أف (م ػػا) ت ػػأت اس ػػم ة أو حرف ػػة ،واالس ػػم ة لي ػػا ثبلث ػػة و ػػوه ة ػػر التع ع ػػة
واالسػ ػػتديام ة ،وى ػ ػ  :تػ ػػأت لم ػ ػ از  ،وتػ ػػأت موصػ ػػولة عمعنػ ػػى الػ ػػذي أو عمعنػ ػػى المصػ ػػدر ،وتػ ػػأت
()7
موصوفة.

()1

نظر شرح اعف عق ؿ ،ج ،3ص .154

()2

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .138

()4

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص .138

()3

()5
()6
()7

نظر األصوؿ ف النحو ،ج ،1ص .102
شرح المدصؿ ،ج ،4ص .424
شرح ممحة اإلعراب :ص ( 139-138عتصرؼ).
نظر رسالة منازؿ الحروؼ :أعو الحسػف الرمػان (ت384ىػػ) ،ت :إعػراى ـ السػامرائ  ،دار الدكػر ،ع ػروت ،ط،1

1984ـ ،ص .35
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مف باب "اإلغراء"
السػػتدراؾ األوؿ :قػػوؿ الحر ػػري" :والغالػػب أف تسػػتعمؿ ىػػذه األلدػػاظ الثبلثػػة فػ أػػم ر المخاطػػب،
ة ػػر أف (عمػ ػػى) تخػػػتص عش ػ ػ ئ ف ،أحػػػدىا :إدخاليػ ػػا عم ػػى أػػػم ر الغائ ػػب ،والثػ ػػان  :إلحػػػاؽ العػ ػػا

عمنصوعيا"(.)1

و قصػػد أف األلدػػاظ المسػػتخدمة لئلة ػ ار  ،نحػػو :دوف ،وعنػػد ،تػػدخؿ عمػػى أػػم ر المخاطػػب
فقط ،فتقوؿ :دونؾ ،عندؾ ،أما (عمى) فتدخؿ عمى أم ر المخاطب والغائب ،عاإلأافة إلى دخوؿ
العا عمى المنصوب ،فتقوؿ :عم ؾ /عم و عالصبلة.

وح َكـ س عو و عالشػذوذ عمػى دخوليػا أػم ر الغائػب ،ف قػوؿ" :حػدثن مػف سػمعو أف ععأػيـ
َ
()2
قاؿ :عم و ر ػبل ل سػن  ،وىػذا قم ػؿ شػعيوه عالدعػؿ"  ،وىػذا ال ُقػاس عم ػو ألف (عم ػؾ) مػف أسػما

األفعاؿ الت ال تُصرؼ كاألفعاؿ.
مف باب "إف وأخواتيا"

الستدراؾ األوؿ :تحدث الحر ري عف سعب إعماؿ ىذه األحرؼ عند دخوليا عمػى ال ممػة االسػم ة،
فتنصب المعتدأ وترفد الخعر ،ف قوؿ" :وىذه األحػرؼ السػتة ،لمػا أشػعيت األفعػاؿ الماأػ ة فػ العنػا

عمػػى الدػػت  ،وفػ اتصػػاؿ أػػم ر المػػتكمـ عيػػا عنػػوف و ػػا  ،كمػػا تتصػػؿ عالدعػػؿ ،أ ر ػػت م ػػرن الدعػػؿ
()3

تقدـ مدعولو وتأخر فاعمو".
المتعدي الذي رفد و نصب عدعم و ،إال أنيا ت ري م رن الدعؿ الذي ّ
وتأ ؼ العاحثة و ي ف آخر ف لمشعو ع نيا وع ف األفعاؿ ذكرىما النحاة ،وىما :اختصاصػيا

عاألسػػما كاختصػػاص األفعػػاؿ عاألسػػما  ،وأنيػػا عمػػى لدػػظ األفعػػاؿ إذ كانػػت عمػػى أكثػػر مػػف ح ػرف ف
كاألفعاؿ.

()4

ػالحا لػدخوؿ الـ االعتػدا
الستدراؾ الثػاني :تحػدث الحر ػري عػف مسػألة عنػدما كػوف خعػر ( ّ
إف) ص ا
ولو معموؿ ،ف وز و ياف ،وىما :دخوؿ الـ االعتدا عمى المعموؿ المتوسط عػ ف االسػـ والخعػر أو
عمى الخعر ،نحو :إف ز ادا لعِؾ واثؽ ،واف ز ادا عؾ لواثؽ ،أما إذا تػأخر ال ػار والم ػرور عػف الخعػر
استأثر الخعر عالبلـ ،ولـ ز دخوليا عمى ال ار والم رور ،فتقوؿ :إف ز دا لواثؽ عؾ.

()1
()2
()3
()4

شرح ممحة اإلعراب :ص .140
الكتاب ،ج  ،1ص .250
شرح ممحة اإلعراب :ص .142

نظر شرح المدصؿ ،ج ،1ص .254
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أمػ ػػا الدػ ػػاكي فػ ػػذكر و يا ػ ػا واحػ ػ اػدا ،وىػ ػػو :ػ ػواز دخػ ػػوؿ الـ االعتػ ػػدا عمػ ػػى معمػ ػػوؿ خعرىػ ػػا
()1
المتوسط.
وىناؾ و و ثالث لـ ذكراه ،وىو :واز دخوؿ البلـ عمى كؿ مف الخعر ومعمولو ،فقد حكى

الكسائ والد ار مف كبلـ العرب :إن لعحمد اهلل صال  ،وىذا قم ؿ ،وأ ازه المعرد ،ومنعو الز اج.

()2

مف باب "كاف وأخواتيا"
الستدراؾ األوؿ :تحدث الحر ري عف أحػواؿ اسػـ كػاف وخعرىػا مػف ح ػث التعر ػؼ والتنك ػر ،ف قػوؿ:
"واف ا تمد اسماف ،معرفة ونكرة ،عمت المعرفة اسـ كاف ،والنكرة الخعر ،نحو :كاف ز د واقداػا ،واف
ػر فػ إقامػػة أ يمػػا شػػئت اسػػـ كػاف ،واآلخػػر الخعػػر ،نحػػو :كػػاف ز ػػد
ا تمػد معػػؾ معرفتػػاف ،كنػػت مخ ػ اا

أخاؾ ،كاف أخوؾ ز ادا ،وكػذلؾ الحكػـ إذا ا تمػد معػؾ معرفػة و(أف) القائمػة مػد مػا م يػا مػف الدعػؿ
()3
مقاـ المصدر".
والق اس ف عاب (كاف) أف كوف اسميا معرفة ،والخعر نكرة ،وال حسػف عكػس ذلػؾ إال فػ

الأرورة ،وىناؾ حالة لـ ذكرىا الحر ري ،وى أف كوناف نكرت ف ،نحو :ما كػاف أحػد مثمػؾ ،ف ػاز
اإلخعار عف نكرة ألف (أحد) ف موأد الناس.

()4

السػتدراؾ الثػاني :ذكػر الحر ػري فػ شػرحو أرععػة معػاف ل ػ (كػاف) ،وىػ  :أف تكػوف ناقصػة ،وتامػػة،
و ازئػػدة ،وتػػأت عمعنػػى (صػػار) ،والدػػاكي

صار.

()5

ػػا عاألو ػػو الثبلثػػة األولػػى ،ولػػـ ػػذكر عأنيػػا تػػأت عمعنػػى

وعند النحاة ال تختص (كاف) دوف سائر أخواتيا عمعنى صار ،عؿ تستعمؿ أمسى ،وأصع ،
وأأحى ،وظ ّؿ ،عمعنى :صػار( ،)6نحػو قولػو تعػالىَ [ :ف َل ْصـ َب ْ تُؿ بِـ ِ ْع َؿتِ ِـف إِ ْخ َقاكاـا] (َ [ ،)7ض َّـؾ َو ْج ُفـ ُف
ُم ْس َق ًّدا] (.)8
()1

نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 144كشؼ النقاب :ص .457

()2

نظر التصر عمى التوأ  ،ج ،1ص .313

()4

نظر شرح المدصؿ ،ج ،4ص .343- 342

()3

()5
()6
()7
()8

شرح ممحة اإلعراب :ص ( 147-146عتصرؼ).
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 148كشؼ النقاب :ص .467
شرح قطر الندن :ص .128
آؿ عمراف.103 :
النحؿ.58 :
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مف باب "النداء"

الستدراؾ األوؿ :تطرؽ الحر ري لمسائؿ تخص تػاعد المنػادن المعنػ  ،فػ حػ ف لػـ تطػرؽ الدػاكي
إلػى أي مسػػألة منيػا ،ف قػػوؿ" :فػػإف وصػدتو عصػػدة مأػػافة نصػعت الصػػدة ،كقولػػؾ :ػا ز ػػد ذا المػػاؿ.
واف وصدتو عصدة مدردة ،أو عطدت عم و عاسـ معرؼ عاأللؼ والبلـ ،از لؾ ف الصدة والعطؼ
ِ َ
ـر] ( ،)1فػالط ر
الرفد التعاع المدظ ،والنصب التعاع الموأد ،كقولو تعال َ [ :يا ج َب ُال أو ِِب َم َع ُف َوال َّط ْ َ
()2

قُرئت عالرفد والنصب ،وكذلؾ ُقاؿ :ا ز د الظر ؼ ،عرفد الظر ؼ ونصعو".
و قػػوؿ أ أػػا" :إذا أردت منػػاداة المعػػرؼ عػػاأللؼ وال ػػبلـ ،مػػا عػػدا اسػػـ اهلل ،والػػذي ،والتػ ػ ،

أوقع ػػت ح ػػرؼ الن ػػدا عم ػػى (أ ي ػػا) فػ ػ الم ػػذكر ،و(أ تي ػػا) فػ ػ المؤن ػػث ،ث ػػـ أت ػ ػت عاالس ػػـ المع ػػرؼ
المقصود عالندا  ،ورفعتو عمى أنو صػدة (أي ،وأ ػة) ،كقولػو تعػالىَ [ :يـا َأ َّ َهـا ْ ِ
ـان َمـا غَ َّـر َك بِ َرب َ
ـؽ
كس ُ
اإل َ

ا ْل َؽـ ِـري ِؿ] ( ،)3فػػإف وصػػدت ىػػذا االسػػـ رفعتػػو أو نصػػعتو ،كقولػػؾ :ػػا أ يػػا الر ػػؿ الظر ػػؼ ،فػػالظر ؼ
عالرفد والنصب".
ىشاـ.

()4

وىنػػاؾ أحكػػاـ أخػػرن لػػـ تطػػرؽ إل يػػا الحر ػػري ف مػػا تعمػػؽ عتػػاعد المنػػادن المعن ػ  ،ذكرىػػا اعػػف

()5

الستدراؾ الثاني :تحدث الحر ري عف مسألة ندا االسـ المعرؼ عأؿ ،ف قوؿ" :فأما المعرؼ عػاأللؼ
لمبلزمػػة األلػػؼ والػػبلـ ليػػذه األسػػما حتػػى

والػػبلـ ،فػػبل ُنػػادن منػػو إال اسػػـ اهلل تعػػالى والػػذي والت ػ
كأنيا مف ندس الكممة ،ولؾ إذا ناد ت اسـ اهلل تعالى و ياف :ػا اهلل ،عوصػؿ اليمػزة ،و ػا أهلل ،عقطػد

اليمزة ،وثـ إف العرب اتسعت ف مناداة ىذا االسـ ،فحذفت حرؼ الندا وألحقت عػو المػ ـ المشػددة،
فقالوا :الميـ اةدر ل  ،وال

الميـ".

()6

وز ال مد ع ف العوض والمعوض منػو إال عنػد االأػطرار ،كقػوليـ :ػا

وت د العاحثة حالة أخرن لما

وز ف يا ندا المعرؼ عأؿ ،وى  :ال مػؿ المحك ػة ،نحػو :ػا

شعو ،كقولؾ :ا الخم دة ى دة.
الم ّ
المنطمؽ ز د ف َمف ُسم عذلؾ ،واسـ ال نس ُ
()1

سعأ.10 :

()3

االندطار.6 :

()2

()4
()5
()6
()7

شرح ممحة اإلعراب :ص ( 155-154عتصرؼ).
شرح ممحة اإلعراب :ص ( 156-155عتصرؼ).
نظر أوأ المسالؾ ،ج ،4ص .32-30
شرح ممحة اإلعراب :ص ( 155عتصرؼ).
نظر أوأ المسالؾ ،ج ،4ص .28
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()7

السػػػتدراؾ الثالػػػث :تحػػدث الحر ػػري عػػف مسػػألة المنػػادن المأػػاؼ إلػػى مأػػاؼ إلػػى ػػا المػػتكمـ،
عـ ،واعف ّأـ ،از ف كؿ واحد منيما أو و خمسة ،وى  :حذؼ ال ا اكتدا
ف قوؿ" :إذا ناد ت اعف ّ
عالكسرة ،واثعات ال ا ساكنة ،أو متحركة ،وقمب ال ا ألداا ععد تحو ؿ مػا قعميػا فتحػة ،أو العنػا عمػى
الدػػت  ،وة رىمػػا ال ػػوز إال إثعػػات ال ػػا سػػاكنة أو متحركػػة ،كقولػػؾ :ػػا ةػػبلـ أخػ ألف المأػػاؼ
إلى ا المتكمـ ة ر منادن".

()1

واألكثر ف اعف أـ واعف عـ ،اال ت از عالكسرة عف ال ا أو أف ُدتحا لمترك ػب المز ػ  ،وأمػا
()2
إثعات ال ا وقمب ال ا ألداا ،لغتاف قم متا االستعماؿ.
مف باب "التوابع"

السػػتدراؾ األوؿ :تحػػدث الحر ػػري عػػف مسػػألة وقػػوع ال مػػؿ الدعم ػػة واالسػػم ة ،موقػػد الصػػدات ععػػد
النكرات ،ف قوؿ" :وقد قد الدعبلف الماأ والمأارع موقد الصدة النكرة ،كقولؾ :أر ت ن امػا طمػد،
أػا عال مػػؿ ،كقولػػؾ :أر ػػت ر ػ اػبل أػػاح اكا سػ ّػنو ،و ػػا ر ػػؿ
وأقعػػؿ ر ػ ِؿ أػػحؾ ،وتوصػػؼ النكػرة أ ا

أشقر و يو".

()3

وتػػرن العاحثػػة عػػأف ىنػػاؾ ثبلثػػة شػػروط لمنعػػت عال ممػػة االسػػم ة والدعم ػػة ،شػػرط عػػالمنعوت،

ظ ػا ومعنػػى ،أو معنػػى ال لدظػػا كػػالمعرؼ عػػأؿ ال نس ػ ة ،وشػػرطاف ف ػ
وىػػو :أف كػػوف نك ػرة س ػوا لد ا

ال ممة ،أحدىا :أف تكوف مشتممة عمى أم ر رعطيػا عالموصػوؼ ،إمػا ظػاىر أو مقػدر ،وأف تكػوف

ال ممة خعر ة.

()4

السػػتدراؾ الثػػاني :فػ العطػػؼ عػػالحرؼ ،ذكػػر الحر ػػري الدػػرؽ عػ ف (إمػػا) ،و (أو) ،فيمػػا أت ػػاف فػ

الشػػؾ ،واإلعيػػاـ ،والتخ ػػر ،واإلعاحػػة إال أف ع نيمػػا فػرق ف ،أحػػدىا :أنػػؾ تعتػػدئ ع ػ (إمػػا) شػػاكا ،وفػ

عد ف (إما) مف التكر ر( ،)5كما قػاؿ تعػالى:
(أو) تعتدئ عال ق ف ثـ ط أر عم و الشؾ ،والثان  :أنو ال ّ
[ َفنِ َّما َمـًّا َب ْعدُ َوإِ َّما فِدَ ااء] (.)6
واتدؽ النحاة عمى أف (إما) األولى عنػد التكػرار ل سػت عاطدػة ،لكػنيـ اختمدػوا فػ نػوع (إمػا)

الثان ػػة ،فمػػذىب أكثػػر النحػػاة أنيػػا عاطدػػة ،وال ػواو الت ػ تسػػعقيا ازئػػدة لػػئبل مػػزـ دخػػوؿ عطػػؼ عمػػى

()1
()2
()3
()4
()5
()6

شرح ممحة اإلع ارب :ص ( 160- 159عتصرؼ).
نظر شرح التصر عمى التوأ  ،ج  ،2ص .237
شرح ممحة اإلعراب :ص .187- 186
نظر شرح التصر عمى التوأ  ،ج ،2ص .116- 114
شرح ممحة اإلعراب :ص .193

محمد.4 :
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عطؼ ،وكذلؾ (إما) الثان ة قد تحذؼ ف الكبلـ ،وُؤتى عما قوـ مقاميا ،نحػو :إمػا أف تػتكمـ عخ ػر
()1
واال فاسكت.

السػػتدراؾ الثالػػث :تكمػػـ الحر ػػري عػف مسػػألة العطػػؼ عمػػى المحػػؿ والمدػػظ ،ف قػػوؿ" :العطػػؼ قػػد قػػد
عمى المدظ وعمى الموأد ،كقولؾ :ل س ز د عكاتب وال شاعر ،از أف ت ّر (شاعر) عالعطؼ عمى
يء
لدظ (كاتب) ،و از نصعو عمى محؿ (كاتب) ألف العا زائدة ف و ،ومثمو قولو تعالىَ [ :أ َّن اّللََّ َب ِر ر
()2
ِمـ ا ُْد ْ ِ ِ
ومػ ْف رفعػو عمػو
ْشك َ
َ
فم ْف نصب (رسػولو) عمػو عطداػا عمػى اسػـ اهلل تعػالىَ ،
ع َو َر ُسق ُل ُف] َ ،
()3
عطداا عمى الموأد ألف موأعو االعتدا  ،وانما طرأت (أف) عم و ،والعطؼ عمى المدظ أحسف".
مف باب "العدد"
السػػػتدراؾ األوؿ :تكم ػػـ الحر ػػري فػ ػ ش ػػرحو ع ػػف ك د ػػة تعر ػػؼ م ػػد األع ػػداد ،ف ق ػػوؿ" :إف أردت
تعر ػػؼ العػػدد مػػف ثبلثػػة إلػػى عش ػرة ،أدخم ػت األلػػؼ والػػبلـ عمػػى االسػػـ الثػػان  ،فتقػػوؿ :أ ػػف ثبلثػػة
()4
األثواب؟ ،وعشرة الدراىـ؟".
اسػ ػا عم ػػى م ػػا شػ ػ ّذ نقم ػػو ع ػػف عع ػػض
وأ ػػاز الكوف ػػوف اس ػػتعماؿ ،نح ػػو :الخمس ػػة األثػ ػواب ،ق ا
العرب( ،)5وترن العاحثة أف الصح ما اختاره الحر ري ألف المأاؼ اكتسب تعر داا عاإلأافة ،وال
وز ال مد ع ف اإلأافة وأؿ التعر ؼ.
الستدراؾ الثاني :قوؿ الحر ري ف تعر ؼ األعداد المركعة ،مف أحػد عشػر إلػى تسػعة عشػر" :واذا
()6
عرفت ىذا النوع مف العدد ،أدخمت األلؼ والبلـ عمى األوؿ ،فقمت :أر ت األحد عشر ر ابل".
ّ
والػرأي الػػذي ذكػػره الحر ػػري ىػػو مػػذىب أكثػػر العصػػر ف ،أمػػا مػػذىب الكػػوف ف واألخدػػش مػػف
ىمػا ،ومػذىب ععػض النحػو ف
األول ْ ف ،نحو :عندي األحػد العشػر در ا
العصر ف فيو تعر ؼ االسم ف ّ
أنيـ دخموف األلؼ والبلـ عمى األسما الثبلثة ،نحو :عندي األحػد العشػر الػدرىـ ،وىػذا فاسػد ألف
()7
معموما.
عرفناه كوف
التم ز ال كوف إال نكرة ،فمو ّ
ا
الستدراؾ الثالث :قوؿ الحر ري ف مسألة تعر ؼ العقود ،أي :مف العشػر ف إلػى التسػع ف" :أدخمػت
()8
األلؼ والبلـ عم يما ،فقمت :أر ت الثبلثة والعشر ف ر ابل ،والتسد والتسع ف امرأة".

()1

نظر حاش ة أوأ المسالؾ ،ج ،3ص .324-323

()2

التوعة.3 :

()4

المصدر الساعؽ :ص ( 222عتصرؼ).

()3

()5
()6
()7
()8

شرح ممحة اإلعراب :ص ( 194عتصرؼ).
شرح الكاف ة الشاف ة ،ج ،3ص .1677
شرح ممحة اإلعراب :ص .223
نظر شرح المدصؿ ،ج ،4ص .27

شرح ممحة اإلعراب :ص .224
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وىنػػاؾ مػػذىب آخػػر أػػع ؼ :وىػػو تعر ػػؼ األسػػما الثبلثػػة ،فتقػػوؿ :أر ػػت الثبلثػػة والعشػػر ف

()1

الر ؿ.
الستدراؾ الرابع :قوؿ الحر ري ف تعر ؼ المئات" :تدخؿ األلؼ والبلـ عمى المأاؼ إل و ،فقمػت:
ما فعمت عمائة الدرىـ؟ ،وأ ف ثبلثمائة الدرىـ؟ ،وتعر ؼ األلوؼ كذلؾ تدخؿ األلؼ والبلـ عمى آخر
()2
لدظة منيا ،وىو المأاؼ إل و ،فتقوؿ :ما فعمت عثبلثة آالؼ الدرىـ؟".
و قوؿ اعف ع ش فػ تعر ػؼ العػدد" :وىػذا حكػـ كػؿ إأػافة طالػت أو قصػرت ،فإنػؾ تُعػ ّرؼ
()3
االسـ األخ ر ،و سري تعر دو إلى االسـ األوؿ".
مف باب "المبنيات"
الستدراؾ األوؿ :قػوؿ الحر ػري :إف المعػدوؿ إلػى وزف (فَع ِ
ػاؿ) معنػ عمػى الكسػر ،وىػو ػأت عمػى
أرعع ػػة أأ ػػرب :أح ػػدىا :عمعن ػػى األم ػػر ،كقول ػػؾ :تَػ ػر ِ
اؾَ ،نػ ػ َز ِ
اؿ ،والث ػػان  :ال س ػػتعمؿ إال فػ ػ الن ػػدا ،
َ
كقولؾ :ا َخع ِ
اع ،ا فَ َ ِار ،والثالث :اسـ المصدر ،نحو :فَ َ ِارَ َ ،س ِار ،والراعد :مف أسػما
اث ،ا لَ َك ِ
َ
ِ
ِ
النسا ما عدؿ عف فاعمة ،نحوَ :ح َذاـ ،قَطَاـَ ،رقَ ِ
اشَ ،ة َبل ِب.
أم ػػا الد ػػاكي ف ػػذكر أػ ػرع ف مني ػػا فق ػػط ،وىػ ػ الأ ػػرب األوؿ ،والثال ػػث ،وىػ ػ م ػػا َمثّػ ػؿ عي ػػا
()4
الناظـ.
وم ػػف المعم ػػوـ أف ى ػػذه الصػ ػ غة مم ػػا اخػ ػتص عي ػػا المؤن ػػث ،وال ك ػػوف إال معرف ػػة مع ػػدواال ع ػػف
()5
يتو.
الستدراؾ الثاني :تحدث الحر ري ف حد العنا عف لزوـ آخػر الكممػة عحركػة أو سػكوف ،وال تغ ػر
حالػػو مػػد وقوعػػو موقػػد رفػػد ،أو نصػػب ،أو ػػر ،أو ػػزـ ،أو عطدػػو عمػػى مػػا قعمػػو ،ولكػػف األعػػداد
تعن يػػا عنػػد الترك ػػب ،وعنػػدما تػػذكرىا مرسػػمة عغ ػػر حػػرؼ عطػػؼ ،أمػػا إف وصػػدتيا ،أو عطدتيػػا عمػػى
ععأػػيا فإنيػػا تُعػػرب ،كقولػػؾ :تسػػعةِ أكثػ ُػر مػػف ثمان ػػة ،واحػ ِػد واثنػ ِ
ػاف وثبلثػةِ ،وكػذلؾ حػػروؼ الي ػػا ،
ػادا مسػػتو ة ،واف سػػردتيا عغ ػػر حػػرؼ عطػػؼ،
فػػإف أ ر تيػػا م ػػرن االسػػـ أَعرعتيػػا ،نحػػو :كتعػػت صػ ا
()6
أا عمى السكوف ،كقولؾ :ألؼ ،صاد.
عن تيا أ ا
حد العنا  ،وىو :أف العنا أت عمى قسػم ف :عنػا الزـ،
وىذا التقس ـ لـ ذكره الداكي عند ّ
()7
وعنا عارض.

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

نظر شرح المدصؿ ،ج ،4ص .28

شرح ممحة اإلعراب :ص( 225- 224عتصرؼ).

شرح المدصؿ ،ج ،4ص .28
نظر شرح ممحة اإلعراب :ص  / 254كشؼ النقاب :ص .594
لبلستزادة نظر :شرح المدصؿ ،ج ،3ص .46
شرح ممحة اإلعراب :ص ( 257عتصرؼ).
نظر كشؼ النقاب :ص .597
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الخاتمة
تناولػػت العاحثػػة ف ػ ىػػذه الد ارسػػة موازنػػة نحو ػػة ع ػ ف شػػرح ف لممحػػة اإلع ػراب ،مػػف خ ػػبلؿ

ِ
الشار َح ف ،وتدس ر المسائؿ الخبلف ة التػ وقعػت عػ ف
الوقوؼ عمى الشواىد النحو ة الت عرزت عند
ػارح ف ،وع ػػاف المسػػائؿ النحو ػػة الت ػ اسػػتدركيا الدػػاكي عمػػى الحر ػػري ،ومػػا فػػات الدػػاكي مػػف
الشػ َ

مسائؿ نحو ة.

النتائج:
وقد توصمت العاحثة إلى ممة مف النتائج ،تحصرىا ف ما أت :
الشارح ف عمى األصوؿ النحو ة ف تقع ػد القواعػد واثعاتيػا عنسػب مختمدػة ،ح ػث
 اعتمد كبل
َ
احت ّؿ األصؿ السماع عندىما المرتعة األولى مقارنةا عاألصوؿ النحو ة األخرن.
 األصوؿ النحو ة األخرن مف ق اس وا ماع واستصػحاب الحػاؿ ،كػاف عتمػد عم يػا الدػاكي

عصورة أوأ وأكثر مف الحر ري ألف قصد الحر ري مف وأد الكتاب تعم م عحػت ،أمػا

الداكي فكاف يتـ عالخبلفات النحو ة ،مد م ؿ إلى التعم ؿ.

الشارح ف األولو ة لمشاىد القرآن عند االحت اج النحوي ،ثػـ الشػعر العرعػ  ،ثػـ
 أعطى كبل
َ
أقػواؿ العػرب المػػأثورة ،ثػـ األحاد ػػث النعو ػة الشػر دة ،ح ػػث استشػيد الحر ػػري ع ػ ( )199آ ػػة

قرآن ػة ،و( )80ع تاػػا شػعر ا ،وحػػد ث ف نعػو ف ،والػػععض مػػف كػبلـ العػػرب وأمثػاليـ ،فػ حػ ف
استشيد الداكي عػ ( )252آ ة قرآن ة ،و( )71ع تاا شعر ا ،و( )11حػد ثاا نعو ػا ،والعد ػد مػف
أقواؿ العرب وأمثاليـ.

 التزـ الحر ري استعماؿ المصطمحات النحو ة العصر ة إلى أععد حد ،ف حػ ف أورد الدػاكي
عددا مف المصطمحات النحو ة الكوف ة ف مواأد قم مػة إلػى انػب المصػطمحات العصػر ة
ا

الت ةمعت عمى مني و.

 وافػػؽ الحر ػػري الكػػوف ف فػ ثػػبلث قأػػا ا خبلف ػػة ،وأوليػػا :وقعػػت فػ عػػاب (الدعػػؿ) ،عنػػدما
وم ػػو) ىػ ػ أفع ػػاؿ ،ول س ػػت أس ػػما أفع ػػاؿ كم ػػا ق ػػوؿ
اخت ػػار م ػػذىب الك ػػوف ف ع ػػأف َ
(ص ػػوَ ،
العصر وف ،وثان يا :فػ عػاب (ال فػ الندػ ) ،فوافػؽ الكػوف ف فػ أف اسػـ ال الناف ػة لم ػنس
ػردا ،أـ مأػافاا ،أـ شػع ياا عالمأػاؼ ،وآخرىػا:
دائمػا فػ م ػد أحوالػو ،سػوا كػاف مد ا
معرب ا
ف عاب (إعراب الدعؿ) ،ح نما وافؽ الكػوف ف عػأف حػروؼ النصػب التسػعة م عيػا تنصػب
عندسيا.
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أا ،وأوليا :وقعت فػ عػاب (االسػتثنا )،
 وافؽ الداكي الكوف ف ف ثبلث مسائؿ خبلف ة أ ا
عنػػدما اختػػار مػػذىعيـ عػػأف العامػػؿ ف ػ المسػػتثنى ععػػد كػػبلـ تػػاـ مو ػػب ،ىػػو (إال) فتنصػػب
المستثنى عندسيا ،وثان يا :ف عػاب (كػاف وأخواتيػا) ،عنػدما وافقيػـ فػ منػد تقػدـ خعػر لػ س

مطمقاا ،وآخرىا :ف عاب (إعراب الدعػؿ) ،عنػدما اختػار قػوليـ عػأف عامػؿ رفػد المأػارع ىػو
عامؿ معنوي لت رده مف الناصب أو ال ازـ.
 خمط الحر ري ف مسألة عامؿ رفد الدعػؿ المأػارع عػ ف المػذىع ف العصػري والكػوف  ،ح ػث
كانػػت ععػػارة شػػرحو صػػادقة عالمػػذىع ف ،وىمػػا :ت ػػرده مػػف الناصػػب وال ػػازـ ،ولحمولػػو محػػؿ

االسـ.
ػذىعا مػف المػذاىب ،فػ حػ ف لػـ ع ِػد
 ف عدد المسائؿ الخبلف ة ،ن ػد الحر ػري م ا
ػثبل اختػار م ا
الداكي أر و ف المسألة ،عؿ اكتدى ععرأو لممذاىب ،وىذا ُو د ف عاب (الظروؼ ،وما ال
نصرؼ) ،وععكس ذلؾ أ أا ن د الداكي اختار مذىب العصر ف أح اانا ،فػ حػ ف اكتدػى
الحر ري عاإلشارة لمخبلؼ ف تمؾ المسألة ،وىذا تع ف ف عاب (النكرة والمعرفة).

ػارح ف الخػػتبلؼ أف ػراد المدرسػػة الواحػػدة ،وى ػ المدرسػػة
 ن مػػت ععػػض الخبلفػػات ع ػ ف الشػ َ
العصر ة ،كالت وقعت ف عاب (حروؼ ال ر) ف مسألة (حاشا) ىؿ ى حػرؼ أـ فعػؿ؟،
وعاب (الداعؿ) ف مسألة واز تذك ر الدعؿ مد مد المؤنث السالـ ،وعاب (المصػدر) فػ

مسألة واز تثن ة و مد المصدر المع ف لمنوع.
 لػػـ ُش ػػر الحر ػػري لمم ػػذىب الكػػوف صػ ػراحةا إال فػ ػ موأ ػػع ف ،ح ػػث ػػا عيم ػػا فػ ػ ع ػػاب
الأرورات الشعر ة.
 اتدؽ الشارحاف فػ ذكػر ثػبلث مسػائؿ فػ عػاب الأػرورات الشػعر ة ،وىػ  :صػرؼ الممنػوع
مف الصرؼ ،وتذك ر المؤنث ،وا ار المعتؿ م ري الصح .

 استدرؾ الداكي عمى نظـ الحر ري ف مواأد عدة ،سوا عالتعم ؽ مف الناح ة المغو ة ،أو
النحو ػػػة عمػ ػػى ععػػػارات الػػػنظـ ،أـ عز ػ ػػادة ععػػػض المس ػػائؿ النحو ػػػة الت ػ ػ ل ػػـ تطػ ػػرؽ إل يػػػا

الحر ري.
 توقَّػػؼ الدػػاكي ف ػ شػػرحو لممحػػة اإلع ػراب عنػػد أدؽ التدص ػ بلت النحو ػػة ممػػا أدن لو ػػود
اسػػتدراكات عمػػى شػػرح الحر ػػري ،ومػػف ناح ػػة أخػػرن اسػػتدركت العاحثػػة مػػا فػػات الدػػاكي مػػف

مسائؿ نحو ة.
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التوصيات:
 ز ػادة اإلقعػاؿ عمػى د ارسػػة المنظومػات النحو ػة وشػػروحيا ،فيػ كن ِػز ثمػ ِف حتػاج إلػى كث ػػر
مف التمح ص والعحث.
 الػػوع عأىم ػػة الموازنػػة عػ ف شػػروح المنظومػػات النحو ػػة ،لمػػا ليػػا مػػف أثػػر مػ فػ الكشػػؼ
عف اآل ار النحو ة الخاصة عأصحاعيا ،وتوأ

الدروؽ ع ف الشروح.

خالص ػػا إلتم ػػاـ ى ػػذا العم ػػؿ ،واّنػ ػ ال ّأدعػ ػ الكم ػػاؿ ع ػػو ،فم ػػا
وأخ ػ اػرا ،الحم ػػد هلل والش ػػكر هلل
ا
أخطأت ف و فمف عند ندس والش طاف.
أصعت ف و فيو توف ؽ مف اهلل ،وما
ُ
ُ
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فيرس المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ
المصادر والمراجع:
 .1االحت اج عالشعر ف المغة :د .محمد عؿ ،دار الدكر العرع  ،القاىرة ،د.ط1986 ،ـ.
 .2ارتش ػػاؼ الأ ػػرب م ػػف لس ػػاف الع ػػرب :أع ػػو ح ػػاف األندلسػ ػ (ت745ىػ ػػ) ،ت :ر ػػب محم ػػد
عثماف ،تقد ـ :رمأاف ععد التواب ،مكتعة الخان

 ،القاىرة ،ط1998 ،1ـ.

 .3االستشياد واالحت اج عالمغة :محمد ع د ،عالـ الكتب ،القاىرة ،ط1988 ،3ـ.

 .4أسػرار العرع ػػة :أعػػو العركػػات األنعػػاري (ت577ىػػ) ،ت :عركػػات ىعػػود ،دار األرقػػـ ،ع ػػروت،
ط1999 ،1ـ.

 .5إشػػارة التع ػ ف وت ػ ار ـ النحػػاة والمغػػو ف :ععػػد العػػاق ال مػػان (ت743ى ػػ) ،ت :ععػػد الم ػػد
د اب ،مركز ف صؿ ،ط1986 ،1ـ.

 .6األشػ ػػعاه والنظػ ػػائر ف ػ ػ النحػ ػػو :ػ ػػبلؿ الػ ػػد ف الس ػ ػ وط (ت911ى ػ ػػ) ،ت :ةػ ػػازي طم مػ ػػات
وآخر ف ،مطعوعات م مد المغة العرع ة ،دمشؽ ،ط1987 ،1ـ.

 .7األص ػػوؿ فػ ػ النح ػػو :محم ػػد ع ػػف السػ ػراج (ت316ىػ ػػ) ،ت :عع ػػد الحسػ ػ ف الدتمػ ػ  ،مؤسس ػػة
الرسالة ،ع روت ،ط1996 ،3ـ.

 .8األعبلـ :خ ر الد ف الزركم (ت1396ىػ) ،دار العمـ ،ع روت ،ط2002 ،15ـ.
 .9االقتػ ػراح فػ ػ عم ػػـ أص ػػوؿ النح ػػو :ػػبلؿ ال ػػد ف السػ ػ وط (ت911ىػ ػػ) ،قػ ػرأه وعم ػػؽ عم ػػو:
محمود سم ماف اقوت ،دار المعرفة ال امع ة ،اإلسكندر ة ،د.ط2006 ،ـ.

 .10ألد ػػة اع ػػف مال ػػؾ :اع ػػف مال ػػؾ الط ػػائ (ت672ىػ ػػ) ،أخر ػػو :عع ػػاس الع ػػاز ،دار التع ػػاوف،
السعود ة ،ط ،1د.ت.

 .11أمال الش ري :اعف الش ري (ت542ىػ) ،ت :محمود الطناح  ،مكتعة الخان
ط1991 ،1ـ.

 .12إنعػػاه الػػرواة عمػػى أنعػػاه النحػػاة :عم ػ

 ،القاىرة،

وسػػؼ القدط ػ (ت646ى ػػ) ،ت :محمػػد أعػػو الدأػػؿ

إعراى ـ ،دار الدكر العرع -مؤسسة الكتب الثقاف ة ،القاىرة-ع روت ،ط1986 ،1ـ.

 .13اإلنص ػػاؼ فػ ػ مس ػػائؿ الخ ػػبلؼ عػ ػ ف النح ػػو ف :أع ػػو العرك ػػات األنع ػػاري (ت577ىػ ػػ) ،ت:
محمد مح

الد ف ععد الحم د ،دار الدكر ،دمشؽ ،د.ط ،د.ت.

 .14أوأ المسالؾ إلى ألد ة اعف مالؾ :اعف ىشػاـ األنصػاري (ت761ىػػ) ،ت :محمػد مح ػ
الد ف ععد الحم د ،دار الطبلئد ،القاىرة ،ط2004 ،1ـ.
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 .15ائ ػػتبلؼ النصػ ػرة فػ ػ اخ ػػتبلؼ نح ػػاة الكوف ػػة والعصػ ػرة :عع ػػد المط ػػؼ الزع ػػدي ،ت :ط ػػارؽ
ال ناع  ،عالـ الكتب ،ع روت ،ط1987 ،1ـ.

 .16اإل أػػاح العأػػدي :أعػػو عم ػ الدارس ػ (ت377ى ػػ) ،ت :حسػػف فرىػػود ،امعػػة الر ػػاض،
السعود ة ،ط1969 ،1ـ.

 .17إ أاح المكنوف ف الذ ؿ عمى كشؼ الظنوف :إسماع ؿ العغدادي (1339ىػ) ،ت :محمد
عالتقا ا ورفعت الكم س  ،دار إح ا التراث العرع  ،ع روت ،د.ط ،د.ت.

 .18العد د ف عمـ العرع ة :اعف األث ػر (ت630ىػػ) ،ت :فتحػ عمػ الػد ف ،امعػة أـ القػرن،
السعود ة ،ط1999 ،1ـ.

 .19العرىاف ف عموـ القرآف :عدر الد ف الزركش (ت794ىػ) ،ت :محمد أعو الدأػؿ إعػراى ـ،
دار إح ا الكتب العرع ة ،ع روت ،ط1957 ،1ـ.

 .20عغ ػػة الوعػػاة فػ طعقػػات المغػػو ف والنحػػاة :ػػبلؿ الػػد ف السػ وط (ت911ىػػ) ،ت :محمػػد
أعو الدأؿ إعراى ـ ،مطععة ع سى العاع الحمع  ،ط1965 ،1ـ.

 .21العمغػػة ف ػ ت ػ ار ـ أئمػػة النحػػو والمغػػة :محمػػد عقػػوب الد روزآعػػادي (ت817ى ػػ) ،ت :محمػػد
المصري ،دار سعد الد ف ،دمشؽ ،ط2000 ،1ـ.

 .22تػػاج العػػروس مػػف ػواىر القػػاموس :محمػػد الزع ػػدي (ت379ى ػػ) ،ت :ععػػد السػػتار ف ػراج
وآخر ف ،دار اليدا ة ،الكو ت ،ط1965 ،2ـ.

 .23تػػار ل األدب العرع ػ  :كػػارؿ عروكممػػاف ،نقمػػو إلػػى العرع ػػة :رمأػػاف ععػػد الت ػواب ،ار عػػو:
سع د عقوب عكر ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ط ،3د.ت.

 .24التع ف عف مذاىب النحو ف :أعو العقا العكعري (ت616ىػ) ،ت :ععد الػرحمف العث مػ ف،
دار الغرب اإلسبلم  ،ع روت ،ط1986 ،1ـ.

 .25تذكرة النحاة :أعو ح اف األندلس (ت745ىػ) ،ت :عد ػؼ ععػد الػرحمف ،مؤسسػة الرسػالة،
ع روت ،ط1986 ،1ـ.

 .26التػػذ ؿ والتكم ػػؿ ف ػ شػػرح كتػػاب التسػػي ؿ :أعػػو ح ػػاف األندلس ػ (ت745ى ػػ) ،ت :حسػػف
ىنداوي ،دار القمـ ،دمشؽ ،ط ،1د.ت.

 .27تسػػي ؿ الدوائػػد وتكم ػػؿ المقاصػد :اعػػف مالػػؾ الطػػائ (ت672ى ػػ) ،ت :محمػػد عركػػات ،دار
الكتاب العرع  ،ع روت ،د.ط1967 ،ـ.

 .28التعم قػة عمػػى كتػػاب سػ عو و :أعػػو عمػ الدارسػ (ت377ىػػ) ،ت :عػػوض القػػوزي ،مطععػػة
األمانة ،القاىرة ،ط1990 ،1ـ.
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 .29تدس ػ ر العحػػر المح ػ ط :أعػػو ح ػػاف األندلس ػ (ت745ى ػػ) ،ت :عػػادؿ أحمػػد ععػػد المو ػػود
وآخر ف ،دار الكتب العمم ة ،ع روت ،ط.2007 ،2

 .30توأ

المقاصد والمسالؾ عشػرح ألد ػة اعػف مالػؾ :الحسػف عػف قاسػـ المػرادي (ت749ىػػ)،

ت :ععد الرحمف سم ماف ،دار الدكر العرع  ،القاىرة ،ط2001 ،1ـ.

 .31الت س ػ ر ف ػ الق ػ ار ات السػػعد :عثمػػاف الػػدان (ت444ى ػػ) ،ت :اوتػػو تر ػػزؿ ،دار الكتػػاب
العرع  ،ع روت ،ط1984 ،2ـ.

 .32امد الدروس العرع ة :مصطدى الغبل ن  ،المكتعة العصر ة ،ع روت ،ط1993 ،28ـ.
 .33ال مؿ ف النحػو :الخم ػؿ الدراى ػدي (ت170ىػػ) ،ت :فخػر الػد ف قعػاوة ،مؤسسػة الرسػالة،
ع روت ،ط1995 ،5ـ.

 .34ال مؿ ف النحو :ععػد الػرحمف الز ػا

(ت340ىػػ) ،ت :عمػ الحمػد ،مؤسسػة الرسػالة،

ع روت ،ط1984 ،1ـ.

 .35ميرة األمثاؿ :أعو ىبلؿ العسكري (ت395ىػ) ،ت :محمد إعراى ـ وععد الم د قطػامش،
دار ال ؿ – دار الدكر ،ع روت ،ط1988 ،2ـ.

 .36ميرة المغة :محمد عف در د األزدي (ت321ىػ) ،ت :رمػزي ععمعكػ  ،دار العمػـ لممبل ػ ف،
ع روت ،ط1987 ،1ـ.

 .37ال ن ػػى الػ ػدان فػ ػ ح ػػروؼ المع ػػان  :حس ػػف المػ ػرادي (ت749ىػ ػػ) ،ت :فخ ػػر ال ػػد ف قع ػػاوة
ومحمد فاأؿ ،دار الكتب العمم ة ،ع روت ،ط1992 ،1ـ.

 .38حاشػ ػ ة الص ػػعاف عم ػػى ش ػػرح األش ػػمون عم ػػى ألد ػػة اع ػػف مال ػػؾ :محم ػػد ع ػػف عمػ ػ الص ػػعاف
(ت1206ىػ) ،ت :طو سعد ،المكتعة التوف ق ة ،القاىرة ،د.ط ،د.ت.

 .39خزانة األدب ولب لعاب لساف العرب :ععد القادر العغدادي (ت1093ىػ) ،ت :ععد السبلـ
ىاروف ،مكتعة الخان

 ،القاىرة ،ط1997 ،4ـ.

 .40الخصػػائص :عثم ػػاف ع ػػف ن ػ (ت392ىػ ػػ) :محم ػػد عم ػ الن ػػار ،دار الكت ػػب المص ػػر ة،
القاىرة ،ط1952 ،2ـ.

 .41الدرة المأ ة ف شػرح القصػ دة ال وسػد ة :عمػر الصػ داوي ،ت :خالػد سػماحة ،كم ػة المغػة
العرع ة ،المنوف ة ،د .ط ،د.ت.

 .42رس ػػالة من ػػازؿ الح ػػروؼ :أع ػػو الحس ػػف الرم ػػان (ت384ىػ ػػ) ،ت :إعػ ػراى ـ الس ػػامرائ  ،دار
الدكر ،ع روت ،ط1984 ،1ـ.
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 .43الس ػػععة فػ ػ القػ ػ ار ات :أحم ػػد العغ ػػدادي (ت324ىػ ػػ) ،ت :ش ػػوق أػ ػ ؼ ،دار المع ػػارؼ،
مصر ،ط1400 ،2ىػ.

 .44س ػػمط الآللػ ػ فػ ػ ش ػػرح أم ػػال الق ػػال  :أع ػػو عع ػػد العك ػػري (ت487ىػ ػػ) ،ت :عع ػػد العز ػػز
الم من  ،دار الكتب العمم ة ،ع روت ،د.ط1935 ،ـ.

 .45سنف اعف ما و :اعف ما و القزو ن (ت273ىػ) ،ت :محمد ععد العاق  ،دار إح ا الكتب
العرع ة ،د.ط ،د.ت.

 .46سػػنف أع ػ داود :أعػػو داود الس سػػتان (ت275ى ػػ) ،ت :محمػػد مح ػ الػػد ف عع ػد الحم ػػد،
المكتعة العصر ة ،ع روت ،د.ط ،د.ت.

 .47سػػنف الترمػػذي :محمػػد الترمػػذي (ت297ى ػػ) ،ت :عشػػار معػػروؼ ،دار الغػػرب اإلسػػبلم ،
ع روت ،د.ط1998 ،ـ.

 .48الشػػاىد وأصػػوؿ النحػػو ف ػ كتػػاب س ػ عو و :خد ػػة الحػػد ث  ،مطعوعػػات امعػػة الكو ػػت،
الكو ت ،د.ط1974 ،ـ.

 .49شػػذرات الػػذىب ف ػ أخعػػار مػػف ذىػػب :اعػػف العمػػاد الحنعم ػ الدمشػػق (ت1089ى ػػ) ،ت:
محمود األرناؤوط وععد القادر األرناؤوط ،دار اعف كث ر ،ع روت-دمشؽ ،ط1989 ،1ـ.

 .50شػػرح اعػػف النػػاظـ عمػػى ألد ػػة اعػػف مالػػؾ :محمػػد عػػف مالػػؾ (ت686ى ػػ) ،ت :محمػػد عاسػػؿ
ع وف السود ،دار الكتب العمم ة ،ع روت ،ط2000 ،1ـ.

 .51شرح اعف عق ؿ :ععد اهلل عف عق ؿ (ت769ىػ) ،ت :محمد مح ػ الػد ف ععػد الحم ػد ،دار
التراث ،القاىرة ،ط1980 ،20ـ.

 .52ش ػػرح أع ػ ػػات س ػ ػ عو و :أعػػػو سػ ػػع د الس ػ ػ راف (ت368ى ػ ػػ) ،ت :محم ػػد ىاش ػػـ ،دار الدكػ ػػر،
القاىرة ،د.ط1974 ،ـ.

 .53شرح األشمون عمى ألد ة اعف مالؾ :نور الد ف األشمون (ت929ىػػ) ،ت :محمػد مح ػ
الد ف ععد الحم د ،دار الكتاب العرع  ،ع روت ،ط1955 ،1ـ.

 .54ش ػػرح التس ػػي ؿ :اع ػػف مال ػػؾ (ت672ىػ ػػ) ،ت :عع ػػد ال ػػرحمف السػ ػ د ومحم ػػد المخت ػػوف ،دار
ى ر ،القاىرة ،ط1990 ،1ـ.

 .55شػرح التصػر عمػى التوأػ

أو التصػر عمأػػموف التوأػ

فػ النحػو :خالػد األزىػػري

(ت905ىػ) ،ت :محمد عاسؿ ع وف السود ،دار الكتب العمم ة ،ع روت ،ط2000 ،1ـ.

 .56شػػرح مػػؿ الز ػػا

 :اعػػف عصػػدور(ت669ى ػػ) ،ت :ف ػواز الشػػعار ،دار الكتػػب العمم ػػة،

ع روت ،ط1998 ،1ـ.
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 .57شػػرح الرأ ػ لكاف ػػة اعػػف الحا ػػب :محمػػد الرأ ػ اإلسػػتراعاذي (ت686ى ػػ) ،ت :حسػػف
الحدظ  ،امعة اإلماـ محمد عف سعود اإلسبلم ة ،السعود ة ،ط1996 ،1ـ.

 .58شػػرح شػػاف ة اعػػف الحا ػػب :رأػ الػػد ف اإلسػػتراعاذي (ت686ىػػ) ،ت :محمػػد نػػور الحسػػف
ومحمػػػد الزف ػ ػزاؼ ومحمػػػد مح ػ ػ الػػػد ف ععػػػد الحم ػػد ،دار الكت ػػب العمم ػػػة ،ع ػ ػػروت ،د.ط،

1975ـ.

 .59شرح شذور الذىب ف معرفة كػبلـ العػرب :اعػف ىشػاـ األنصػاري (ت761ىػػ) ،ت :محمػد
عاشور ،دار إح ا التراث العرع  ،ع روت ،ط2001 ،1ـ.

 .60ش ػػرح ش ػػذور ال ػػذىب فػ ػ معرف ػػة ك ػػبلـ الع ػػرب :محم ػػد ال ػػو ري (ت889ىػ ػػ) ،ت :نػ ػواؼ
الحارث  ،عمادة العحث العمم عال امعة اإلسبلم ة ،ط2004 ،1ـ.

 .61شػػرح الشػواىد الشػػعر ة فػ أمػػات الكتػػب النحو ػػة :محمػػد عػػف محمػػد حسػػف شػراب ،مؤسسػػة
الرسالة ،ع روت ،ط 2007 ،1ـ.

 .62شرح قطر الندن وعؿ الصػدن :اعػف ىشػاـ األنصػاري (ت761ىػػ) ،ت :إم ػؿ عقػوب ،دار
الكتب العمم ة ،ع روت ،ط2004 ،4ـ.

 .63شػػرح الكاف ػػة الشػػاف ة :اعػػف مالػػؾ الطػػائ (ت672ىػػ) ،ت :ععػػد المػػنعـ ىر ػػدي ،امعػػة أـ
القرن ،السعود ة ،ط1982 ،1ـ.

 .64شرح كتػاب سػ عو و :أعػو سػع د السػ راف (ت368ىػػ) ،ت :أحمػد ميػدل وعمػ سػ د عمػ ،
دار الكتب العمم ة ،ع روت ،ط2008 ،1ـ.

 .65شرح الممحة العدر ػة فػ عمػـ المغػة العرع ػة :اعػف ىشػاـ األنصػاري (ت761ىػػ) ،ت :ىػادي
نير ،دار ال ازوري ،عماف ،ط2007 ،1ـ.

 .66شرح المدصؿ :ع ش عف ع ش الموصم (ت643ىػ) ،أخر و :إم ػؿ عقػوب ،دار الكتػب
العمم ة ،ع روت ،ط2001 ،1ـ.

 .67شػػرح ممحػػة اإلعػراب :القاسػػـ عػػف عمػ الحر ػػري (ت516ىػػ) ،ت :أحمػػد محمػػد قاسػػـ ،دار
الكمـ الط ب ،دمشؽ-ع روت ،ط2002 ،1ـ.

 .68شرح ممحة اإلعػراب :القاسػـ عػف عمػ الحر ػري (ت516ىػػ) ،ت :فػائز فػارس ،دار األمػؿ،
األردف ،ط1991 ،1ـ.

 .69الشعر والشع ار  :ععد اهلل عف قت عة (ت276ىػ) ،دار الحد ث ،القاىرة ،د.ط2002 ،ـ.
 .70صح

العخاري :محمد عف إسماع ؿ العخاري (ت256ىػ) ،ت :محمد الناصر ،دار طوؽ

الن اة ،ط1422 ،1ىػ.
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 .71صػػح

مسػػمـ :مسػػمـ عػػف الح ػػاج (ت261ىػػ) ،ت :محمػػد ععػػد العػػاق  ،دار إح ػػا التػراث

العرع  ،ع روت1954 ،ـ.

 .72أ ػ ػرائر الشػ ػػعر :اعػ ػػف عصػ ػػدور اإلشػ ػػع م (ت 669ى ػ ػػ) ،ت :الس ػ ػ د إع ػ ػراى ـ محمػ ػػد ،دار
األندلس ،القاىرة ،ط1980 ،1ـ.

 .73طعقػػات الشػػافع ة الكعػػرن :ععػػد الوىػػاب السػػعك (ت771ى ػػ) ،ت :محمػػود الطنػػاح وععػػد
الدتاح الحمو ،دار إح ا الكتب ،القاىرة ،د.ط1964 ،ـ.

 .74طعقػات فحػػوؿ الشػع ار  :محمػػد عػف سػػبلـ ال محػ (ت232ىػػ) ،ت :محمػود محمػػد شػػاكر،
دار المدن  ،دة ،د.ط1980،ـ.

 .75العق ػػد الدر ػػد :أحم ػػد ع ػػف عع ػػد رع ػػو األندلسػ ػ (ت328ىػ ػػ) ،ت :مد ػػد قم ح ػػة ،دار الكت ػػب
العمم ة ،ع روت ،ط1983 ،1ـ.

 .76عمػ ػػؿ النحػ ػػو :أعػ ػػو الحسػ ػػف محمػ ػػد عػ ػػف ععػ ػػد اهلل الػ ػػوراؽ (ت381ى ػ ػػ) ،ت :محمػ ػػود اسػ ػػـ
الدرو ش ،مكتعة الرشد ،السعود ة ،ط1999 ،1ـ.

 .77فت رب العر ة ف شرح نظـ اآل روم ة :أحمد الحازم  ،مكتعة األسػدي ،السػعود ة ،ط،1
2010ـ.

 .78الدصػوؿ الخمسػوف :ح ػى عػف ععػد المعطػ المغرعػ (ت628ىػػ) ،ت :محمػود الطنػاح ،
مطععة العاع  ،القاىرة ،د.ط1972،ـ.

 .79فصوؿ ف فقو العرع ة :رمأاف ععد التواب ،مكتعة الخان

 ،القاىرة ،ط1999 ،6ـ.

 .80الدصػػوؿ المد ػػدة ف ػ ال ػواو المز ػػدة :خم ػػؿ عػػف ععػػد اهلل الدمشػػق (ت761ى ػػ) ،ت :حسػػف
الشاعر ،دار العش ر ،عماف ،ط1990 ،1ـ.

 .81ف أصوؿ النحو :سع د األفغان  ،المكتب اإلسبلم  ،ع روت ،د.ط1987 ،ـ.
 .82ف ػ المغػػة واألدب "د ارسػػات وعحػػوث" :محمػػود الطنػػاح  ،دار الغػػرب اإلسػػبلم  ،ع ػػروت،
د.ط2002 ،ـ.

 .83القػػاموس المح ػ ط :محمػػد الد روزآعػػادي (ت817ى ػػ) ،إش ػراؼ :محمػػد العرقسوس ػ  ،مؤسسػػة
الرسالة ،ع روت ،ط2005 ،8ـ.

 .84الكتػػاب (كتػػاب س ػ عو و) :عمػػرو عػػف قنعػػر (ت180ىػػ) ،تحق ػػؽ وشػػرح :ععػػد السػػبلـ محمػػد
ىاروف ،مكتعة الخان

 ،القاىرة ،ط1988 ،3ـ.

 .85كشػ ػػؼ الظنػ ػػوف :مصػ ػػطدى ععػ ػػد اهلل "حػ ػػا
العرع  ،ع روت ،د.ط1941،ـ.
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خم دػ ػػة" (ت 1068ى ػ ػػ) ،دار إح ػ ػػا الت ػ ػراث

 .86كشػػؼ النقػػاب عػػف مخػػدرات ممحػػة اإلع ػراب لمحر ػػري :ععػػد اهلل الدػػاكي (ت972ى ػػ) ،ت:
ععد المقصود محمد ععد المقصود ،مكتعة الثقافة الد ن ة ،القاىرة ،ط2006 ،1ـ.

 .87الكواك ػػب الدر ػػة عم ػػى متمم ػػة اآل روم ػػة :محم ػػد ع ػػف عع ػػد الع ػػاري ،دار الكت ػػب العمم ػػة،
ع روت ،ط  ،11د.ت.

 .88البلمػات :أعػو القاسػـ الز ػا

(ت340ىػػ) ،ت :مػازف المعػارؾ ،دار الدكػر ،دمشػؽ ،ط،2

1985ـ.

 .89المعاب ف عمؿ العنا واإلعػراب :أعػو العقػا العكعػري (ت616ىػػ) ،ت :ععػد اإللػو النعيػاف،
دار الدكر ،دمشؽ ،ط1995 ،1ـ.

 .90لساف العػرب :مػاؿ الػد ف اعػف منظػور المصػري (ت711ىػػ) ،دار صػادر ،ع ػروت ،ط،3
1414ىػ.

 .91الممح ػػة فػ ػ ش ػػرح الممح ػػة :محم ػػد ال ػػذام (ت720ىػ ػػ) ،ت :إعػ ػراى ـ الص ػػاعدي ،عم ػػادة
العحث العمم عال امعة اإلسبلم ة ،السعود ة ،ط2004 ،1ـ.

 .92الممػد فػ العرع ػػة :عثمػاف عػف نػ  ،ت :فػائز فػارس ،دار الكتػػب الثقاف ػة ،الكو ػػت ،د.ط،
1972ـ.

 .93مػػا فػػات اإلنصػػاؼ مػػف مسػػائؿ الخػػبلؼ :فتح ػ حمػػودة ،امعػػة اإلمػػاـ محمػػد عػػف سػػعود
اإلسبلم ة ،السعود ة ،ط ،1د.ت.

 .94ما

وز لمشاعر ف الأرورة :محمد عػف عدػر الق راونػ (ت412ىػػ) ،ت :رمأػاف ععػد

التواب وصبلح الد ف اليادي ،دار العروعة ،الكو ت ،د.ط1981 ،ـ.

 .95م مػػد األمثػػاؿ :أحمػػد الم ػػدان (ت518ى ػػ) ،ت :محمػػد مح ػ الػػد ف ععػػد الحم ػػد ،دار
المعرفة ،ع روت ،د.ط ،د.ت.
 .96م ػػب النػػدا ف ػ شػػرح قطػػر النػػدن :ععػػد اهلل الدػػاكي (ت972ى ػػ) ،ت :مػػؤمف العػػدار ف،
الدار العثمان ة ،عماف ،ط2008 ،1ـ.
 .97المحتسػب فػ تع ػ ف و ػوه شػواذ القػ ار ات واإل أػاح عنيػػا :عثمػاف عػػف نػ (ت392ىػػ)،
الم مس األعمى لمشؤوف اإلسبلم ة ،القاىرة ،د.ط1999 ،ـ.
 .98المدارس النحو ة :شوق أ ؼ ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ط ،7د.ت.
 .99مدرسػػة العصػ ػرة النحو ػػة "نش ػػأتيا وتطورىػػا" :عع ػػد الػػرحمف السػ ػ د ،دار المعػػارؼ ،الق ػػاىرة،
ط1968 ،1ـ.
 .100مدرسػػة الكوفػػة ومني يػػا ف ػ د ارسػػة المغػػة والنحػػو :ميػػدي المخزوم ػ  ،مطععػػة مصػػطدى
العاع الحمع وأوالده ،مصر ،ط1958 ،2ـ.
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 .101مسػػائؿ خبلف ػػة ف ػ النحػػو :أعػػو العقػػا العكعػػري (ت616ى ػػ) ،ت :محمػػد الحم ػوان  ،دار
الشرؽ العرع  ،ع روت ،ط1992 ،1ـ.

 .102معػػان الق ػرآف :أعػػو زكر ػػا ح ػػى عػػف ز ػػاد الد ػ ار (ت207ىػػ) ،ت :أحمػػد وسػػؼ الن ػػات
ومحمد عم الن ار ،وععد الدتاح الشمع  ،دار الكتب المصر ة ،مصر ،ط ،1د.ت.

 .103مع ػػـ األدع ػػا "إرش ػػاد األر ػػب إل ػػى معرف ػػة األد ػػب" :ػػاقوت الحم ػػوي (ت626ىػ ػػ) ،ت:
إحساف ععاس ،دار الغرب اإلسبلم  ،ع روت ،ط1993 ،1ـ.

 .104مع ػػـ التعر د ػػات :عمػ ػ ّ ال ر ػػان (ت392ىػ ػػ) ،ت :محم ػػد المنش ػػاوي ،دار الدأػ ػ مة،
القاىرة ،ط2004 ،1ـ.
 .105مع ػػـ الشػػع ار  :أعػػو عع ػػد اهلل المرزعػػان (ت384ى ػػ) ،ت :كرنكػػو ،دار الكتػػب العمم ػػة،
ع روت ،ط1982 ،2ـ.

 .106مع ـ المغة العرع ة المعاصرة :أحمد مختار عمر ،عالـ الكتب ،القاىرة ،ط2008 ،1ـ.

 .107مع ػ ػػـ المػ ػػؤلد ف :عمػ ػػر رأػ ػػا كحالػ ػػة (ت1408ى ػ ػػ) ،مؤسسػ ػػة الرسػ ػػالة ،ع ػ ػػروت ،ط،1
1993ـ.

 .108المع ػػـ الوسػ ط :م مػػد المغػػة العرع ػػة عالقػاىرة ،أخر ػػو :إعػراى ـ مصػػطدى وآخػػروف ،دار
الدعوة ،ترك ا ،د.ت.

 .109مغن المع ب عف كتب األعار ب :اعف ىشاـ األنصػاري (ت761ىػػ) ،ت :مػازف المعػارؾ
ومحمد عم حمد اهلل ،ار عو :سع د األفغان  ،دار الدكر ،دمشؽ ،ط1964 ،1ـ.

 .110المدصػػؿ ف ػ عمػػـ العرع ػػة :محمػػود عػػف عمػػر الزمخشػػري (ت538ى ػػ) ،ت :فخػػر صػػال
قدارة ،دار عمار ،عماف ،ط2004 ،1ـ.

 .111المقاصد النحو ة ف شػرح شػواىد األلد ػة :محمػود الع نػ (ت 855ىػػ) ،ت :عمػ ّ فػاخر
وآخر ف ،دار السبلـ ،القاىرة ،ط2010 ،1ـ.
 .112المقتأػػب :محمػػد عػػف ز ػػد المعػػرد (ت286ى ػػ) ،ت :محمػػد ععػػد الخػػالؽ عأ ػ مة ،ل نػػة
إح ا التراث اإلسبلم  ،القاىرة ،ط1979 ،2ـ.

 .113ممح ػػة اإلعػ ػراب :القاس ػػـ الحر ػػري (ت516ىػ ػػ) ،مطعوع ػػات أس ػػعد الحع ػػاؿ وأوالده ،ػػدة،
د.ط ،د.ت.

 .114المنظوم ػػات النحو ػػة وأثرى ػػا فػ ػ تعمػ ػ ـ النح ػػو :حس ػػاف عع ػػد اهلل الغن م ػػاف ،أس ػػتاذ النح ػػو
والصرؼ المساعد ف كم ة المعمم ف ،الر اض ،د.ط ،د.ت.
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 .115نتائج الدكر ف النحو :أعػو القاسػـ السػي م (ت581ىػػ) ،ت :عػادؿ ععػد المو ػود وعمػ
معوض ،دار الكتب العمم ة ،ع روت ،ط1992 ،1ـ.

 .116النحػػو الػواف مػػد رعطػػو عاألسػػال ب الرف عػػة والح ػػاة المغو ػػة المت ػػددة :ععػػاس حسػػف ،دار
المعارؼ ،مصر ،ط ،3د.ت.

 .117نزى ػ ػػة األلع ػ ػػا فػ ػ ػ طعق ػ ػػات األدع ػ ػػا  :أع ػ ػػو عرك ػ ػػات األنع ػ ػػاري (ت577ىػ ػ ػػ) ،ت :إعػ ػ ػراى ـ
السامرائ  ،مكتعة المنار ،األردف ،ط ،3د.ت.

 .118النشػػر فػ القػ ار ات العشػػر :محمػػد عػػف وسػػؼ ال ػػزري (ت833ىػػ) ،ت :عمػ ّ الأػػعاع،
دار الكتاب العمم ة ،ع روت ،ط2011 ،4ـ.
 .119النور السافر عػف أخعػار القػرف العاشػر :ععػد القػادر الع ػدروس (ت1038ىػػ) ،ت :أحمػد
حالو ومحمود األرناؤوط وأكرـ العوش  ،دار صادر ،ع روت ،ط2001 ،1ـ.

 .120ن ؿ االعتياج عتطر ز الد عاج :أحمد التنعكت (ت1036ىػ) ،عنا ة :ععػد الحم ػد الي ارمػة،
دار الكاتب ،طراعمس ،ط2000 ،2ـ.

 .121ىمػػد اليوامػػد :ػػبلؿ الػػد ف الس ػ وط (ت911ىػػ) ،ت :أحمػػد شػػمس الػػد ف ،دار الكتػػب
العمم ة ،ع روت ،ط1998 ،1ـ.

 .122ال ػ ػواف عالوف ػ ػػات :صػ ػػبلح الػ ػػد ف الصػ ػػددي (ت764ى ػ ػػ) ،ت :أحمػ ػػد األرنػ ػػاؤوط وتزك ػ ػ
مصطدى ،دار إح ا التراث العرع  ،ع روت ،ط2000 ،1ـ.

 .123وف ات األع اف وأنعا أعنا الزماف :أحمػد عػف أعػ عكػر اعػف َخمِّ َكػاف ،ت :إحسػاف ععػاس،
دار صادر ،ع روت ،ط1971 ،1ـ.
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