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 ملخص
يتناول هذا البحث بالدراسة منهج النحاة وطرائق استداللهم في تأصيل قواعد النحو،       

ل وقواعـد  فالمتأمل في هذا المنهج تستبين له منهجيةُ منتظمةٌ تقوم على فلسفٍة لها أصـو    
واعتمد الباحث درس . وقد جاء هذا البحث ليكشف عن هذه األصول وتلكم القواعد. منسقة

النداء نموذجاً تطبيقياً؛ فقد وجد الباحث فيه درساً تطبيقياً تتراءى فيه تلك المنهجيـة فـي     
  . شتى أصولها وقواعدها

ففي القسم األول قـدم     . األول نظري والثاني تطبيقي   : وقد انقسم البحث إلى قسمين          
الباحث دراسة نظرية لألدلة التي اعتمدها النحاة في تجريد القواعد واألحكام النحويـة،              

السماع والقياس واستصحاب : وفي القسم التطبيقي من هذا البحث، تناول الباحث أدلة النحاة
، "النداء" على أحكام مبينا إفادة كل دليل منها في استدالل النحاة به " النداء" الحال في درس

في هذا البـاب،    وطريقة االستدالل بهذه األدلة على األحكام والقواعد األصلية والفرعية          
  . متتبعا ذلك في المصنفات النحوية من لدن سيبويه حتى ابن عقيل

 . استصحاب الحال- القياس - السماع - أدلة النحو – االستدالل :الكلمات المفتاحية

Abstract 

      This study closely investigates the methodology Arab grammarians 
follow in substantiating evidence and establishing rules of grammar. Scrutinizing 
such a methodology, one can discern how systematic and organized it is, 
based on solid philosophy with symmetrical rules and fundamentals that this 
research, has to explore. The researcher has adopted the vocative lesson as an 
applied model wherein such methodological fundamentals are explicitly 
manifested. 
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اعتمد النحاة في أثناء تأصـيل قواعـد              

النحو منهجا منتظما يقوم على فلسفٍة لها أصول        
وقواعد منسقة، وقد استبانت هذه األصول فـي        
األدلة التي اعتمدوها في تأصيل قواعد النحـو        

  . واستصحاب الحالالسماع والقياس : وهي
األول : ث إلى قـسمين   وقد انقسم هذا البح         

  والثاني تطبيقي م    . نظريففي القسم األول قد
الباحث دراسة نظرية لألدلة التـي اعتمـدها      
النحاة في تجريد القواعد واألحكام النحويـة،       

وبين ضـوابطه التـي     " السماع"فتحدث عن   
اعتمدوها فيه، ومنهجهم في االسـتدالل بـه        

يها للدرس على قواعدهم وأحكامهم التي أصلوا ف     
، "القيـاس  "ومن ثم عرض الباحث ل    . النحوي

فتحدث عن نشأته في النحو العربي، وبـين        
  اـإياه وأركانه؛ معرفا بها، وموضحا أقسامه

ثم كان الحديث عن الدليل     .  والشواهد ةباألمثل
؛ تعريفا بـه،    "استصحاب الحال "الثالث وهو   

  وتوضيحا لطريقة اسـتدالل النحـاة بـه فـي          
  .  النحويدرسهم

وفي القسم التطبيقي من هذا البحـث،             
الـسماع والقيـاس   : تناول الباحث أدلة النحاة 

، مبينـا   "النداء" واستصحاب الحال في درس     
إفادة كل دليل منها في استدالل النحاة به على        

، وطريقة االستدالل بهذه األدلة   "النداء" أحكام  
ة في  على األحكام والقواعد األصلية والفرعي    

وكان المنهج في ذلك االنطالق مـن       . النداء
شرح ابن عقيل، وابن الناظم، وابـن هـشام         
على ألفية ابن مالك فـي اسـتنباط طرائـق          

ومن ثم عرض ذلك وتتبعه فـي       . االستدالل
  . كتب النحاة من لدن سيبويه حتى ابن عقيل

      The research consists of two sections: the first is theoretical and the 
second is applied. In the former, the researcher has presented theoretical 
pieces of evidence that these grammarians adopted in abstracting grammar 
and syntactic rules. In the applied section, the researcher used a theoretical 
study of the evidence used by the grammarians whereas in the practical side, 
the researcher studied the evidence of listening, measurement and vocatives. 
This methodology has stemmed from Iben Aqeel annotations. The researcher 
has reviewed all these issues and traced them back as presented by Sibawayh 
till Ibnu Aqeel.  

Key words: Substantiation, grammar, ‘hearing’ al-sama?/, ‘analogy’/ al-
qiyas and ‘default status quo’/ istiSHab al-Hal. 
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قام هذا البحث لإلجابة عن عـدد مـن             

  :أهمهاالتساؤالت 
ما دور كل دليل من األدلة التي اعتمدها          .أ 

  النحاة في تأصيل قواعد النحو العربي؟
 كيف نكشف عن الدليل الذي اعتمده النحوي  .ب 

 في تأصيل قاعدة نحوية ما؟
ما مصادر النحاة المعرفية في اختيار هـذه       .ج 

  األدلة واعتمادها في الدرس النحوي؟

 
الكـشف عـن    تكمن أهمية البحث في           

الدليل الذي اعتمده النحاة في تأصيل القاعـدة     
النحوية، فالمتأمل في كتب النحاة عموما يجد       
أنهم ال يشيرون بشكل صريح وواضح للدليل       
المعتمد في تأصيل قواعد النحـو، ذلـك أن         
بعضهم أفرد تصنيفات متخصصة في الكشف      
عن األصول العامة التي انبنت عليها قواعـدهم       

لمع األدلة فـي    " كتاب األنباري : ثلوأحكامهم م 
االقتراح فـي  "، وكتاب السيوطي    "أصول النحو 

والنحـاة بـذلك    . وغيرها" علم أصول النحو  
يفترضون أن القارئ لكتبهم الجامعة ألبواب      
النحو قد وعى قبال أصولهم العامة في تجريد        
القواعد النحوية، وأدلتهم المعتمدة في ذلـك،       

حو أن يقوم بـه،     وهذا أمر حقيق بدارس الن    
غير أن الباحث الحظ أن كثيرا من الدارسين        
ال يميزون أدلة النحاة المعتمدة في كثير مـن        
قواعد األبواب النحوية التي يدرسونها، ومن      

هنا برزت فكرة البحث في محاولة للكـشف        
عن األدلة المعتمدة في تأصيل قواعد النحو،       

وهو درس " النداء"وكان ذلك من خالل درس    
يقي كثرت فيه القواعد واألحكـام كليـة        تطب

وجزئية، فكان مادة مناسبة لعـرض أفكـار        
  . البحث وتطبيقاته

 
 يعتَد السماع الركيزة األولى التي اعتمدها           

اللغويون في جمع اللغة، وكانت مـصادرهم       
في ذلك متعددة؛ فأول ذلك القـرآن الكـريم،       

      مـصدر  ففيه ألفاظ واستعماالت كانت أصح
ألفـاظ  : " للغويين، يقول الراغب األصفهاني   

القرآن هي لب كالم العرب وزبدته، وواسطته       
الكـريم  فقد كانت ألفاظ القـرآن      . )١("وكرائمه

تشكل حافزا للغويين على الرحلة والروايـة       
لتبين مدلوالتها، كما كانـت سـببا فـي أن          
يجمعوا حول كل لفظة ما يتّصل بها ويبـين         

  . وما تفرع من مادتهااشتقاقها، 
 وقد كان من مصادرهم ما ورد من الشعر         

     وإسالمي به من جاهلي حتجواعتمـدوا  . الذي ي
أيضا على السماع من األعراب فـي الباديـة؛         

ويمـضون  فكثيرا ما كانوا يخرجـون إليهـا        
األعوام فيها، يسمعون منهم ويدونون، وروي   

  . من ذلك عنهم الشيء الكثير
عرف القدماء السماع، وجعلوا له الشروط           

: والضوابط؛ أما عن تعريفه فيقول السيوطي     
 ما ثبت في كالم من      - أي بالسماع  –وأعني به   "
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يوثق بفصاحته، فشمل كالم اهللا تعالى وهـو        
، وكالم العرب قبـل     القرآن، وكالم نبيه    

بعثته، وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت األلسنة  
ظما ونثـرا، عـن مـسلم       بكثرة المولدين، ن  

فهذه ثالثة أنواع ال بد في كل منهـا         . وكافر
وهو : "، ويعرفه األنباري بقوله   )٢("من الثبوت 

 الكالم العربي الفصيح المنقول النقل الصحيح،  
الخارج عن حد القلّة إلى حد الكثرة، وعلـى         
هذا ما جاء شاذا من كالم غير العرب مـن          

  . )٣(" في كالمهمالمولدين وغيرهم، وما جاء شاذا
 أما عن ضوابط السماع، فقد حدد العلماء            

القبائل التي يسمع عنها، وتلك التي ال يوثـق         
بفصاحتها، يقول السيوطي نقـال عـن أبـي       

األلفاظ " نصر الفارابي في أول كتابه المسمى     
والذين عنهم نقلت اللغة العربية     ": "والحروف

بي مـن   وبهم اقتدي، وعنهم أخذ اللسان العر     
قيس وتميم وأسد؛ فإن    : بين قبائل العرب هم   

هؤالء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه،        
وعليهم اتّكل في الغريـب وفـي اإلعـراب         
والتصريف، ثم هذيل وبعض كنانة وبعـض       
الطائيين، ولم يؤخذ عن غيرهم مـن سـائر         

وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حـضري       . قبائلهم
من كان يـسكن    قطّ، وال عن سكان البراري      

أطراف بالدهم التي تجاور سائر األمم التـي        
  . )٤("حولهم
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن ثمة قـوائم              

أخرى ألسماء قبائل غير تلك التي ذكرت في        

نص السيوطي السابق ذكره زيادة أو نقصانا،       
إن من يدرس كتاب سيبويه يجد أنّـه قـد       ثم  

 أن يعتمـد    بني بمنهجية لم تكن في نية بانيه      
في التقعيد لهجة معينة، أو أن يفضل لهجـة         
على لهجة، فضال أن يكون قد اعتمد عـدداً         

نص محدداً ومعيناً من اللهجات كما جاء في        
تأثر به كّل من جـاء      السيوطي السابق الذي    

تعدد قوائم الفصاحة عند العلماء    لذا فإن   . بعده
على الرغم من أنّه يؤدي إلى الـشّك فـي          -

 يحتاج إلى إعادة النظر فيها      - منها صحة أي 
لمعرفة األسباب القبلية أو غيرها التي تقـف        
خلف اختيار بعضها ورفض األخـرى فـي        

والذي يمكن االطمئنان إليه    . )٥(التقعيد اللغوي 
في هذه المسألة أن التحديد المكاني لم يكـن         
معيارا في ضبط المسموع والمـروي، وإنمـا        

النص : " ليل عمايرة المعيار في ذلك كما قال خ     
الفصيح عن العرب األقحاح بصرف النظر عن       

ويؤيد ذلك ما كـان  . )٦("القبيلة التي ينتمون إليها   
: يورده سيبويه في كتابه من عبارات من مثـل        

 من يوثق بعربيته، وحدثني من أثق به،        وحدثنا
وأخبرني الثقة، دون أن يشير إلـى اسـمه أو          

   .احتى إلى القبيلة التي ينسب إليه
 اهتم اللغويون القدماء بالسماع، وتفاخروا          

بحجم المحفوظ منه والمكتوب، وفـي ذلـك        
تحكي المصادر عن ارتحال العلماء إلى الباديـة    

الكسائي الذي  لألخذ عن األعراب، ومن هؤالء      
أنفد خمس عشرة قنينة حبرا كتب بهـا مـا          
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ومـن مظـاهر    . )٧(سمعه سوى ما حفظـه    
 كان يتفاخر به البصريون   اهتمامهم بالسماع ما    

نحـن نأخـذ    : "على الكوفيين عندما قالوا لهم    
اللغة عن حرشة الضباب وأكلـة اليرابيـع،        
وأنتم تأخذونها عن أكلة الـشواريز وباعـة        

أما ابن مضاء القرطبي فقد بلغ      . )٨("الكواميخ
باالهتمام بالسماع وتقديمه مبلغا عظيمـا؛ إذ       

: لث، يقول استغنى به عن العلل الثواني والثوا     
ومما يجب أن يسقط من النحو العلل الثواني        "

) زيد(والثوالث وذلك مثل سؤال السائل عن       
قام زيد، لم رفع؟ فيقال ألنه فاعل،       : من قولنا 

ولم رفع الفاعل؟   : وكل فاعل مرفوع، فيقول   
. كذا نطقت به العرب   : فالصواب أن يقال له   

  . )٩("ثبت ذلك باالستقراء من الكالم المتواتر
ومن الضوابط التي اعتمدها اللغويـون            

في السماع المعيار الزمني، فقد اهتموا بأقوال       
الشعراء والفصحاء في العصور التي صفت       
فيها اللغة من اللحن وفساد األلسن واالختالط       
الذي ظهر على ألـسنة الجيـل األول مـن          

فاقتصر السماع على شعر الجاهليين . المولدين
بـشار بـن    الميين حتى   والمخضرمين واإلس 

  . )١٠(برد، وقيل حتى إبراهيم بن هرمة
وقد اختلف النحويون في مدى أخـذهم             

بالسماع دليال على قواعدهم وأحكامهم التـي       
أصلوا فيها للدرس النحوي؛ فكان البصريون      
ال يعتمدون كل شاهد مسموع، وال يقيـسون        

أما الكوفيون  . إال على الشائع المطّرد من الكالم     

قد اتسعوا في الرواية والسماع حتـى قيـل         ف
إنهم كانوا لو سمعوا بيتا واحدا من الـشعر،         
فيه جواز شيء مخالف لألصل، جعلوه أصال       

  . )١١(وبنوا عليه
وبالنظر في هذين المنهجـين نجـد أن             

البصريين كانوا أكثر دقة وتنظيما وأحـرص       
على الفصيح النقي من اللغة، إذ كانوا يجردون        

م وأحكامهم اسـتنادا إلـى المـشهور         قواعده
والموضـوع  والشائع، وال يعتمدون الضعيف     

أمـا  . والشاذ من الروايات اللغوية المسموعة    
الكوفيون فإنهم لم يهملوا شيئا من اللغة حتى        
الشاذ والضعيف، فقد أصلوا له، وبنوا عليه،       
فكثرت في أحكامهم صور متعددة جائزة في       

ال يخفى ما فـي     الظاهرة اللغوية الواحدة، و   
  . ذلك من بعد عن التنظيم والدقة

 
قست : يقال.  التقدير :القياس في اللغة        

الشيء بغيره وعلى غيره إذا قدرتـه علـى         
رد الشيء إلـى    : وفي االصطالح . )١٢(مثاله

نظيره، واكتشاف المجهول من المعلـوم، أو       
فـإذا  . )١٣(حمل غير المنقول على المنقـول     

يق النقل أن المبتـدأ مرفـوع       علمنا عن طر  
في ) زيدا(مثال، عرفنا عن طريق القياس أن       

  . زيد قائم، مرفوع: قولنا
وإذا كان القياس فال بد من تحقق أربعة              

أصل مقيس عليه، وفـرع     : وهي. أركان فيه 
وذلك مثـل أن    . مقيس، وعلة جامعة، وحكم   
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تركب قياسا في الداللة على ما لم يسم فاعله،         
 إذا ُأسند الفعل إليه مقدما عليه، فوجب        فتقول

فاألصل . أن يكون مرفوعا قياسا على الفاعل     
المقيس عليه هو الفاعل، والفرع المقيس هو       
ما لم يسم فاعله، والعلة الجامعة هي اإلسناد،        

وعلى هذا  : "يقول األنباري . والحكم هو الرفع  
. )١٤("النحو تركيب كل قياس من أقيسة النحو      

 كما يـرى تمـام      -ذلك مثل المجاز  فالقياس ب 
 بحاجة إلى عالقة تربط بين طرفيه،       -حسان

وهذه العالقة إما أن تكون عقلية كمـا فـي          
المجاز المرسل، أو تخيلية كما في االستعارة،      
فالعالقة العقلية في القياس قد تكون مناسـبة        

والعالقة التخيلية إنمـا    . العلة أو اطّراد الحكم   
  . )١٥(س والمقيس عليههي الشبه بين المقي

وعند النظر في كالم النحاة، نجـد أن              
للقياس أصوال عندهم، وأول هذه األصـول       
النظرة الكمية، فقد اشترطوا أن يكون المقيس       

  ولـذلك أنكـروا    . عليه كثيرا شائعا في اللغة    
وتتضح هـذه النظـرة     . أن يقاس على القليل   

األصولية في كثير من مواقف نحاة البـصرة        
وبجانب هذه النظرة األصولية، هنالك  . اصةخ

نظرة أخرى تقوم على الكيفية، وهذه النظرة       
تبحث في طبيعة المقيس عليـه مـن حيـث          
الفصاحة والقدم، ومن حيث وقوعه في الشعر   

الفـصيح  أو في النثر، فال يقاس على األثـر        
  . )١٦(الذي استوفى شروط القدم

وجـدنا  وإذا تأملنا في أقيسة النحويين،            

النحوي ينفذ إلى ذهن المتكلم، ويسبر غـور        
 العملية النفسية العفوية التي دارت فيه، ويحللها

ويفتت أجزاءها مستعينا بما لديه من نصوص    
 كمـا   -لذا فالقياس . فصيحة معروفة بصحتها  

 من عمل المتكلم    -يرى محمد خير الحلواني   
الفصيح ال من عمل النحوي، وهو ينبع مـن         

قائم بين الذهن اإلنـساني وتجـدد       التفاعل ال 
. الحاجات التي تتطلب صيغا لغويـة جديـدة       

فالمتكلم منذ طفولته يتمثل قوالب اللغة المحكيـة     
حتى تصبح مع األيام نماذج يصب فيها عددا ال         
يحصى من التراكيب التي تدعو إليها األفكـار        

ولكن ذلك كلـه    الجديدة، والمواقف الشعورية،    
  . )١٧(المتكلم دون قصدإنما يجري في ذهن 

ويتفق الباحث مع ما ذهب إليه محمـد              
خير الحلواني، فهذه العمليات الذهنيـة التـي      
تجري في عقل المتكلم هي أصـل القيـاس         
ومادته، ولعل ما كنا نقرأه من محاورات بين        
النحويين وفصحاء األعراب الـذين ينقلـون       

فها هو ابن جني يروي     . عنهم دليل على ذلك   
إحدى هذه المحاورات بينه    "  الخصائص "في  

وسـألته  : "وبين أبي عبداهللا الشجري، يقـول    
: ؟ فقـال )دكانـا (كيف تجمع : يوما، فقلت له  

 :تـقل. سراحين: قال فِسرحانا؟: قلت. دكاكين
: فعثمان؟ قـال  : قلت. قراطين: فقُرطانا؟ قال 

؟ )عثامين(هال قلت أيضا    : فقلت له . عثمانون
أرأيت إنسانا يتكلم بما    ! ؟)عثامين(أيش  : قال

. )١٨("واهللا ال أقولهـا أبـدا     ! ليس من لغتـه؟   
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ال ) عثمـان (فاألعرابي هنا وعى أن كلمـة       
، وإنما هـي    )دكان(يكون جمعها على مثال     

اسم علم مذكر عاقل، وهذا النوع من األسماء      
  . يجمع بإضافة الواو والنون على آخر المفرد

، إذ  نيومثل ذلك كثير في كتب النحوي           
نراهم كثيرا ما ينسبون إلى العرب الفصحاء       
وجوه التصرف فـي المـسألة اللغويـة التـي         

 على نحو من القيـاس يرتـسم فـي          ايعالجونه
االسم هذا باب ما يكون     : "عقولهم، يقول سيبويه  

والصفة فيه بمنزلة اسم واحد ينضم فيه قبـل      
الحرف المرفوع حرفٌ، وينكسر فيـه قبـل        

لذي ينضم قبل المرفـوع،     الحرف المجرور ا  
 وهو. وينفتح فيه قبل المنصوب ذلك الحرف     

)ٌؤ(و) ابنُمفي ابـِنٍم   : فإن جررت قلت  ). امر
ابنَماً وامرًأ، وإن   : وامِرٍئ، وإن نصبت قلت   

ومثـل ذلـك    . هذا ابنُم وامرؤٌ  : رفعت قلت 
 وإنما حملهم على    ...يا زيد بن عمروٍ   : قولك

 التي في قولـك زيـد       هذا أنهم أنزلوا الرفعة   
بمنزلة الرفعة في راء امرئ، والجرة بمنزلة       
الكسرة في الراء، والنصبة كفتحة الراء، وجعلوه 

 حملهم على هذا  (: فقول سيبويه . )١٩("تابعا البن 
يظهر منه أنه ينسب    )  وجعلوه  ... أنزلوا ...

إلى العرب الفصحاء عملية القياس، ويبين أن       
ـ      ة الذهنيـة   دور النحوي وصف هذه العملي
  . المعقدة التي تنتج الكالم الفصيح

ولم يكن القياس الذي وصفه النحويون            
نوعا واحدا، وإنما وصلت القسمة فيه ثالثـة        

  :)٢٠(أنواع هي
 قياس العلة، وهو أن يحمل الفرع على        :أوالً

األصل بالعلّة التي علِّق عليهـا الحكـم فـي       
لـه  األصل، وذلك نحو قياس ما لم يـسم فاع       

  . على الفاعل بعلّة اإلسناد
قياس الشَّبه، وهو أن يحمل الفرع على       : ثانياً

األصل بضرب من الشبه غير العلـة التـي         
علِّق عليها الحكم في األصل، وذلك مثـل أن        
 يدلَّ على إعراب الفعل المضارع بأنه يتخصص     
 بعد شياِعه كما أن االسم يتخصص بعد شياِعه،       

 : وبيان ذلك أنك تقـول     فكان معربا كاالسم،  
، فيصلح للحال واالستقبال، فإذا أدخلت      )يقوم(

: عليه السين اختص باالستقبال، كما أنك تقـول       
فيصلح لجميع الرجال، فإذا أدخلت عليه      ) رجل(

اخـتص برجـل    ) الرجل: (األلف والالم فقلت  
بعد شياعه كمـا    فلما اختص هذا الفعل     . بعينه

قد شابه االسم   كان االسم يختص بعد شياعه ف     
ههفكذلك ما شاب ،معرب واالسم .  

 قياس الطّرد، وهو الذي يوجـد معـه         :ثالثاً
الحكم وتُفقَد المناسبة في العلة كرفع كل مـا         
أسند إليه الفعل في كل موضع لوجود علـو         
اإلسناد، ونصب كل مفعـول وقـع فـضلة         

  . لوجود علّة وقوع الفعل عليه
" ماع والقيـاس  تعارض الس "وفي باب         

  :قسم ابن جني الكالم أربعة أقسام هي
ما كان مطردا في القياس واالسـتعمال،        .١

ما : "وهذا النوع من الكالم على حد قوله      
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ال غاية وراءه، نحو منقاد اللغـة مـن         
 النصب بحروف النصب، والجر بحروف     
 الجر، والجزم جزم بحروف الجزم، وغير     

وي في  ذلك مما هو فاٍش في االستعمال ق      
  . )٢١("القياس

ما كان مطردا في القيـاس شـاذا فـي           .٢
االستعمال، والكالم إن شذّ في االستعمال      

 برأي ابـن    –وقوي في القياس فاألولى     
 استعمال ما كثر استعماله، وإن لم     : "-جني

 .)٢٢("ينته قياسه إلى ما انتهى إليه استعماله      
هي أقوى  ) ما(من ذلك اللغة التميمية في      

 . كانت الحجازية أسير استعماالقياسا، وإن 

ما كان مطردا في االستعمال شاذا فـي         .٣
استَحوذَ  :القياس، وذلك نحو قوله تعالى

 طَانالشَّي ِهملَيع)فهذا بـرأي ابـن    )٢٣ ،
ليس بقياس؛ لكنـه ال بـد مـن         : " جني

قبوله، ألنك إنما تنطق بلغتهم، وتحتـذي      
 . )٢٤("في جميع ذلك أمثلتهم

في القيـاس واالسـتعمال،     ما كان شاذا     .٤
: وهذا النوع من الكالم برأي ابن جنـي       

مرذوٌل مطّرح؛ غير أنه قد يجيء منـه      "
 -ومـن ذلـك   -  ...الشيء إال أنه قليل   

مهدد، : امتناعهم من إدغام الملحق، نحو    
وقَردٍد، وجلْبـب، وشـملل، وسـبهلَل،       
وقَفَعدٍد، في تسليمه وترك التعرض لمـا       

يه من توالي المثلين متحـركين؛      اجتمع ف 
 ليبلغ المثال الغرض المطلوب في حركاته

وسكونه، ولو أدغمتَ لنقضت الغـرض      
 . )٢٥("الذي اعتزمتَ

 
عرف ابن األنباري استصحاب الحـال            
إبقاء حال اللفظ على ما يستحقّه األصل       : "بأنه

. )٢٦("عند عدم وجود دليل النقل عن األصـل       
 ذلك ما يقال في فعل األمر في حالـة          ومثال

إن بناءه جاء موافقا لما كان عيه       : كونه مبنيا 
  . األصل في األفعال، وهو البناء

 استصحاب الحال في األصل     حومصطل      
مصطلح فقهي عند الحنفية، ويريدون بـه أن        
األصل في األشياء اإلباحة، ما لم يقم دليـل         

الَِّذي خَلَقَ لَكُم   هو   :على عدمها لقوله تعالى   
  . )٢٧(ما ِفي اَألرِض جِميعاً

وقد اعتمد البصريون على استصحاب           
الحال في االستدالل، أما الكوفيون فلم يـرد        

. عنهم االستدالل به على مسألة من المـسائل    
كما يالحظ أيضا قلة مواضع االعتماد عليـه        

التـي  " اإلنصاف"في االستدالل؛ ففي مسائل     
ددها مئة وإحدى وعشرين مسألة، كان      يبلغ ع 

نصيبه من االستدالل سبعة مواضع فقط، ذُِكر 
في بعضها أنه من أضعف األدلـة، وأنـه ال    

  . )٢٨(يجوز االعتماد عليه ما وجد هناك دليل
ومن األمثلة على االستدالل باستصحاب       

: الحال ما ذهب البصريون إليه فـي مـسألة        
همزة، هـل تقـع    المكسورة ال ) إِن(القول في   

أن تكون ) إن(؟ مع َأن األصل في    )إذ(بمعنى  
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أن تكـون ظرفـا،     ) إذْ(شرطا، واألصل في    
واألصل في كل حرف أن يكون داال على ما         

فمن تمسك باألصل فقد    . وضع له في األصل   
تمسك باستصحاب الحال، ومن عـدل عـن        

  . )٢٩(األصل بقي مرتَهنا بإقامة الدليل
  أن استصحاب الحال منومما يدل على      

أضعف األدلة عند النحاة ما قاله أبو البركات        
األنباري في رده على كالم بعض البصريين       

نعـم  ( في خالفهم مع الكوفيين، في مـسألة      
: ، يقـول  )؟وبئس، أفعالن همـا أم اسـمان      

 مـن تمـسك   -أي بعض البصريين - ومنهم"
الدليل على أنهما فعـالن ماضـيان      : بأن قال 

يان على الفتح، ولو كانا اسمين لمـا      أنهما مبن 
كان لبنائهما وجه؛ إذ ال علة هاهنـا توجـب     

وهذا تمسك باستصحاب الحال، وهو   . بناءهما
  . )٣٠("من أضعف األدلة

وإذا ما تعارض دليل استصحاب الحال            
مع القياس أو السماع، فإن الذي يرجح القيـاس         
والسماع، وعلة ذلك أن األصـل المستـصحب    

جرده النحاة فأصبح من عملهم، ولم يكـن        إنما  
من عمل العربي صاحب السليقة الفصيحة، فإذا       

فالسماع أرجح؛ ألن ما يقوله     عارضه السماع   
    ده النحويوإذا عارضه . العربي أولى مما يجر 

القياس، فالقياس أرجح؛ ألن القياس وإن كان       
٣١(تجريدا فهو حمل على ما قاله العربي( .  

 رغم من اعتبار النحاة استصحاب    وعلى ال       
األمر الذي دعاهم   - الحال من أضعف األدلة   

 إال أن تمام حسان يرى    -إلى عدم االهتمام به   
أنه من الضروري النظر في هـذا الـدليل،         
ووضعه موضعه الصحيح في ترتيب الخطّة      
النحوية؛ فدراسة هذا الدليل يجب أن تكـون        

قياس متوسطة بين السماع والقياس، ذلك أن ال      
ال يكون إال بعد أن يتّضح األصل والفـرع،         

فـالنحوي يبـدأ    . ويعرف المطرد من الشاذ   
، )المـسموع ( يجمع المادة التي يطلق عليها     

ويجري عليها االسـتقراء والمالحظـة، ثـم     
   .)٣٢(يخضعها للتصنيف حتى تستقيم له األصول

وسيعرض الباحث فيما يأتي ألدلة النحـو             
القياس واستصحاب الحـال    السماع و : الثالثة

في درس النداء، لنرى قيمة كل دليـل فـي          
االستدالل بـه، ولنوضـح طرائـق النحـاة         
باالستدالل بهذه األدلة على األحكام والقواعد      
األصلية والفرعية، وسيكون المنهج في ذلـك   
االنطالق من شرح ابن عقيل وابـن هـشام         
وابن الناظم على ألفية ابن مالك في اسـتنباط       

ائق االستدالل، ومن ثـم عـرض ذلـك         طر
وتتبعه في كتب النحاة من لدن سيبويه حتـى         

  . ابن عقيل

 
يوسـفُ   :ذكر ابن هشام قوله تعالى          

سنَفْرغُ لَكُم  :، وقوله)٣٣(َأعِرض عن هـذَا
  .)٣٤(َأيها الثَّقَلَاِن

 )٣٥(للَّـهِ َأن َأدوا ِإلَي ِعباد ا     :وقوله      
شواهد على جواز حذف حرف النداء إذا كان        
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، وفصل الزمخشري في هـذه      )٣٦(فقط  ) يا(
ويجوز حذف حـرف    : "القاعدة وأضاف قائال  

: ، فال يقال  )٣٧()"أي( النداء عما ال يوصف به    
رجل، أقِْبل، وال غالم، تعاَل، وأنـت تريـد         
النداء حتى يظهر حرف النداء؛ ألن هذه األشياء        

يا أيهـا   : نحو) أي(ـتكون نعوتا ل  يجوز أن   
 :وذكر قوله تعـالى   . الرجل، ويا أيها الغالم   

   ـذَاه نع ِرضفُ َأعوسي وقوله ،:  بر
  كِإلَي َأِرِني َأنظُر)شواهد على جواز حذف     )٣٨ 
  . حرف النداء

أما ابن يعيش فقد خصص ما يجوز فيه           
ـ     ا، حذف حرف النداء بأن يكون المنادى قريب

يوسفُ َأعـِرض عـن      :وذكر قوله تعالى  
حار بن كعـٍب أال     : (، وقول الشاعر  هـذَا

، وأشار  )٣٩(شواهد على ذلك  ) أحالم تزجركم 
 إلى كثرة حذفه مع المنادى المضاف في القرآن       
: الكريم، وختم رأيه في هذه المـسألة بقولـه       

وفي الجملة حذف الحروف مما يأباه القياس،       "
نما جيء بها اختصارا ونائبـة    ألن الحروف إ  

، )أنفـي (عن األفعال، فما النافية نائبة عـن        
 ، وحروف )أستفهم( وهمزة االستفهام نائبة عن   

، وحروف النداء نائبـة     )أعطف(العطف عن   
، فإذا أخذت تحذفها كان اختصار      )أنادي( عن

المختصر، وهو إجحاف، إال أنه قد ورد فيما        
 واعتد. )٤٠("ذكرناه لقوة الداللة على المحذوف  
يوسـفُ   :الرضي االستراباذي قوله تعالى   

دليال على جواز حـذف      َأعِرض عن هـذَا  

حرف النداء إال مع اسم الجـنس واإلشـارة         
  . )٤١(والمستغاث والمندوب

مما تقدم يظهر أن النحاة اختلفوا فـي              
طريقة استداللهم بالشواهد التي ذكروها؛ فقد      

 شاهدا على أكثـر مـن       يوردون الدليل نفسه  
حكم في المسألة اللغوية التي يعالجونها؛ فابن       

يوسفُ َأعـِرض   : هشام استدّل بقوله تعالى   
 شاهدا على جواز حذف حـرف       عن هـذَا 

فقط، وأما الزمخشري فقد    ) يا(النداء إذا كان    
استدّل به شاهدا على جواز حذف حرف النداء 

 فقد  يعيش، وأما ابن    )أي( مما ال يوصف به   
استدّل به شاهدا على جواز حذف حرف النداء        

شـاهدا  من القريب، وأما الرضي فقد استدل به     
على جواز حذف حرف النداء إال مـع اسـم      

  . الجنس واإلشارة والمستغاث والمندوب
وفي الجملة حذف "وفي كالم ابن يعيش          

إشارة واضحة  "  ...الحروف مما يأباه القياس   
االستدالل ل بالسماع أقوى من     إلى أن االستدال  

 يأبى حذف   بالقياس، فعلى الرغم من أن القياس     
 إال أن ذلك جـائز      –على حد قوله  - الحروف

لتواتر األمثلة المسموعة المنقولة من كتـاب       
اهللا العزيز وكالم العرب، فقوي بذلك دليـل        

  . السماع على دليل القياس
وفي عـرض النحـاة لمـسألة نـداء               

نداءه شاذّ، ويأتي   "ين ابن هشام أن     المضمر ب 
على صيغتي المنصوب والمرفـوع، كقـول       

  : ، وقول اآلخر)يا إياك قد كفيتُك: (بعضهم
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  اـا أنتـر يـا أبجر بن أبجـي
   )٤٢("جعتا الذي طلّقت عام أنت     

أما ابن عقيل فذكر أنه ال يجوز حذف              
حرف النداء مع الـضمير، واسـتدّل بقـول        

، شـاهدا علـى     )يا إياك قد كفيتُك    (:العرب
ويظهر من ذلك أن ابـن عقيـل ال         . )٤٣(ذلك

  . يعتد نداء المضمر شاذا
وقد تناول ابن يعيش هذه المسألة وبين             

الذي يدّل على أن األصل في كل منادى        "أن  
لمـا كـان   )يـا إيـاك  : (النصب قول العرب 

المنادى منصوبا، وكنوا عنه بأن أتوا بضمير       
: ، هذا استدالل سيبويه، وقد قـالوا      المنصوب

 .)٤٤("يا أنت أيضا، فكنوا عنه بضمير المرفوع      
أما الرضي فقد جوز وقوع المضمر منادى،       

 يا أنت، نظرا إلى المظهر، وأنشد : فجاز عنده 
  : قول الشاعر

بنـيا أبج اـأنت اـر يـأبج ر  
  اـجعت عام طلّقت الذي تـأن     

 إياك، لكونه مفعوال يا: وجاز عنده أيضا      
قـد  يـا إيـاك     : كما ورد في كالم األحوص    

  . )٤٥(كفيتُك، قاله ألبيه لما أراد أن يتكلم
وهنا يتأكَّد لنا اختالف النحاة في طريقة             

يـا  : (استداللهم بالشاهد الواحد، فقول العرب    
اعتده ابن هشام شاهدا علـى      ) إياك قد كفيتُك  

ابن عقيـل   شذوذ نداء المضمر، واستدّل به      
 أما ابن يعيش  . شاهدا على جواز نداء المضمر    

فقد اجتمع عنده في هذا الشاهد دليال السماع         

واستصحاب الحال؛ فالسماع على جواز نداء      
المضمر، واستصحاب الحال على أن نـداء       

دليل علـى أن    ) يا إياك ( المضمر المنصوب 
ويظهر فـي   . األصل في كل منادى النصب    

ء المـضمر شـريطة     كالم الرضي قبوله ندا   
ظهور االسم الذي كني عنه بهـذا الـضمير         
 . قبله، وأما نداء المضمر مطلقا فهو شاذّ عنده

وفي الحاالت التي يجوز فيها نداء مـا              
ذكر ابن هشام أنه يجوز نداء لفـظ        ) ال(فيه  

 باإلجماع،) ال(ـرغم أنه معرف ب   ) اهللا(الجاللة  
ـ       : فتقول رف يا اهللا، واألكثـر أن يحـذف ح

. اللهم: النداء ويعوض عنه ميما مشددة فتقول     
 والميم) يا( أي حرف النداء     –وأما الجمع بينهما    

:  فيجوز عنده في الضرورة، وأنـشد      –المشددة  
    يا اللهم ث عـن   وعندما  . )٤٦(أقول يا اللهمتحد

أقسام المنادى المضاف للياء ذكر أن الجمـع        
قول والميم المشددة في    ) يا(بين حرف النداء    

أقول يا اللهم يا اللهم، جائز قياسـا        : الشاعر
على الجمع بين التاء واأللف فـي المنـادى         

: ، إذ يقـال   )أم(أو  ) أب(المضاف للياء إذا كان     
أما ابن عقيل فقد اعتد أن الجمـع      . )٤٧(أبتا وأمتا 

شـاذّ،  والمـيم المـشددة   ) يا(بين حرف النداء    
يـة  واستشهد بالبيت السابق كامال ونسبه ألم     

  :بن أبي الصلت حيث يقول
  اـدث ألمـح ي إذا ماـإن

   )٤٨(اللهما أقول يا اللهم يا 
وأما ابن الناظم وابن يعيش فقـد عـدا             
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 ذلك ضرورة وأنشدا بيت أمية بن أبي الصلت
 فـي   نوأيد األنباري مذهب البصريي   . السابق

 هذه المسألة، وهو أن الجمع بين حرف النداء       
مشددة ال يجوز وإنما وقع فـي       والميم ال ) يا(

أي –وقولهم  : "البيت السابق للضرورة، يقول   
 أنه يجوز الجمع بين المـيم ويـا         –الكوفيين

بدليل ما أنشدوه فال حجة فيه، ألنه إنما جمع         
بينهما لضرورة الشعر، ولم يقع الكالم في حال        

للضرورة الضرورة، وإنما سهل الجمع بينهما       
والجمع بين العوض أن العوض في آخر الكلمة، 

  . )٤٩("والمعوض جائز في ضرورة الشعر
مما سبق يظهر أن النحاة اختلفوا فـي              

استداللهم بالشاهد الـسابق، فتعـددت لـذلك       
أحكامهم التي أطلقوها في هذه المسألة؛ فابن       
هشام متردد في حكمه، فمـرة نجـده يجـوز          

والميم المشددة للضرورة، ومرة    ) الياء(اجتماع  
 اجتمـاع   نجده يجوز ذلك بالقياس على    أخرى  

. دون اعتبار للـضرورة   ) أبتا(التاء واأللف في    
شـاذّ، وابـن    وابن عقيل عد أن الجمع بينهـا        

أمـا  . الناظم وابن يعيش اعتدا ذلك ضرورة     
  . األنباري فعده ضرورة ال يحتج به

وتبرز في بحث النحاة لهـذه المـسألة              
وطـرق  قضية أخرى وهي تعدد منـاهجهم       

استداللهم بالشاهد الواحد؛ فقد جوز ابن هشام       
من غير لفظ الجاللـة     ) ال (ـنداء المعرف ب  

في حال الضرورة واستدل على ذلك بقـول        
  : الشاعر

  ذيـعباس يا الملك المتوج وال
   )٥٠(عرفَت له بيت العال عدنان     

وجوز ذلك ابـن عقيـل دون اعتبـار              
  :لشاعرللضرورة، واستدل بقول ا

  راـاالغالمان اللذان فـفي
   )٥١(إياكما أن تعقبانا شرا  

وعد الرضي ذلك شاذا، واستدل بالبيت            
السابق، وذكر أن بعض الكوفيين يجيـزون       

. )٥٢(على ذي الالم مطلقا في السعة     ) يا(دخول  
 وقد استدّل الكوفيون على ذلك بالقياس والسماع،     

جميع من نـداء    فأما القياس فعلى ما أباحه ال     
، وأما الـسماع    )ال(ـلفظ الجاللة المقترن ب   
أما األنباري فلم   . )٥٣(فبالشاهد السابق ونحوه  

يعتد بالبيت السابق دليال على جـواز نـداء         
والتقدير : "المعرف بأل، بل وجه البيت بقوله     

فيا أيها الغالمان، فحـذف الموصـوف       : فيه
وأقام الصفة مقامه لضرورة الشعر، وما جاء       

وأمـا  . )٥٤("لضرورة الشعر ال يورد نقـضا     
هذا البيت : " المبرد فقد ذكر الشاهد نفسه وقال

الذي ينشده بعض النحويين فإن إنشاده علـى        
 فيا غالمان اللذان  : هذا غير جائز، وإنما صوابه    

  . )٥٥("يا رجُل العاقل أقبل: فرا، كما نقول
وقد منع سيبويه في عرضه لهذه المسألة             
 علـى   األلف والالم على المنادى وعلّق    دخول  

  :قول الشاعر
  ِمن أجلِك يا التي تيمِت قلِبي 

  يـعنِّ بالود ةٌـبخيل ِتـوأن         
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، وتابعـه  )٥٦("يا اهللا   : ـشبهه ب : "بقوله      
شـبهه  : " الزمخشري فأنشد البيت نفسه وقال   

، وعلّق عليه ابـن     )٥٧("يا اهللا، وهو شاذّ   : ب
  ...وهو شاذّ استعماال وقياسـا  ": يعيش بقوله 

فيا : وأقبح من ذلك قوله فيما أنشده أبو العالء       
  . )٥٨(" ...الغالمان اللذان

ونلحظ في استدالل النحـاة فـي درس              
النداء ظاهرة االتكاء على سيبويه، فإمـا أن        
يتابعوا سيبويه في الشواهد التي يوردها لتثبيت 

حد فقط مـن   القاعدة، أو أن يستدلوا بشاهد وا     
شواهده، أو أن يتابعوه في بعض شواهده مع        
إضافة شاهد جديد أو أكثر في المسألة التي هم 
بصددها؛ ومن ذلك بحثهم للحاالت التي يجب       
فيها نصب المنادى، ومنها إذا كان المنـادى        
نكرة غير مقصودة، فقد أورد سيبويه في هذه        

  :)٥٩(المسألة الشواهد اآلتية
  عبـرةً ِت للعينِهج أداراً بحزوى
    ق الهوى فماءأو يتَر فَضرقـير  

  رٍةـمرييا تيسـاً نَزا في  لعلّـك
  اـأزورهتراني  معـذِّب ليلى أن    

  نـفَبلِّغَفيـا راكبـاً إما عرضت 
    ال تالقي نداماي اـمن نجران أن  

وتابعه المبرد فـي إيـراد الـشواهد               
يش وابن عقيـل وابـن      ، أما ابن يع   )٦٠(نفسها

هشام فقد اختاروا شاهدا واحدا منهـا وهـو         
. )٦١(  ...فيا راكباً إما عرضت   : قول الشاعر 

وأما الرضي فقد اختار شاهدا واحـدا وهـو         

 أداراً بحزوى ِهجِت للعين عبرةً    : قول الشاعر 
  :)٦٢( وأضاف ثالثة شواهد جديدة هي...

  مثلُه أيا شاعراً ال شاعر اليوم
  تواضع ر ولكن في كُليبجري      

  حّل في شُعبى غريبـا داًـأعب
  اـا لك واغترابـال أب اًـَألُْؤم      

  رٍقـةً من ذات ِعـأال يا نخل
  المـالس اهللا ةُـورحم كـعلي      

 
ذكرنا سابقا أن القياس ينقسم عند النحاة             

ـ    : إلى ثالثة أقسام   شبه، قياس العلة، وقياس ال
وأن للقياس أربعة أركان يقوم     . وقياس الطرد 

المقيس والمقيس عليـه والعلـة      : عليها وهي 
  . الجامعة والحكم

وقد أكثر النحاة من االستدالل بالقيـاس         
بأقسامه المختلفة، وسيعرض الباحـث فيمـا       
يأتي لطرائق النحاة في استداللهم بالقياس في       

 اعتمدوه في   درس النداء؛ لنتبين منهجهم الذي    
  . أثناء تجريدهم لقواعد هذا الدرس وأحكامه

يجوز حـذف حـرف    : "قال ابن الناظم        
النداء اكتفاء بتضمن المنادى معنى الخطـاب       

  ...ما لم يكن مندوبا أو مضمرا أو مستغاثا        
ألن الندبة تقتضي اإلطالة ومد الصوت فحذف       

المـضمر  حرف النداء فيها غير مناسب، وأما       
يحذف منه حرف النداء ألنه لو حـذفت        فال  

 فاتت الداللة على النداء؛ ألن الدال عليه حـرف  
  نـفابا يظهر قياس العلة؛ ـوهن .)٦٣("داءـالن
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الناظم يعرض للحاالت التي ال يجـوز فيهـا      
 حذف حرف النداء، فقد أشار إلى أنه ال يجـوز        

وا عمرا، إذا أردنا الندبـة،  : حذفه في مثل قولنا   
وإطالتـه  ندبة تقتضي مد الصوت     والعلة أن ال  

للداللة على المندوب، فإذا ما حذف حـرف        
والمقيس هنا  . امتنعت إفادة الكالم  ) وا( النداء

حرف النداء مع االسم المنـدوب، والمقـيس      
عليه إفادة الندبة، والعلة الجامعة هي إطالـة        
الصوت ومده، والحكم هو أنه ال يجوز حذف       

ب، وكذا األمر   حرف النداء مع االسم المندو    
  . مع المنادى المضمر والمستغاث به

 وفي أقسام تابع المنادى المبني وأحكامـه            
ما يجب رفعه مراعاة للفـظ      : "قال ابن هشام  

، ونعت اسـم    )أي و أية  (المنادى، وهو نعت    
 .)٦٤("اإلشارة إذا كان اسم اإلشارة وصلة لندائه      

فتابع المنادى المبني يجب أن يكون مرفوعـا   
ولما كان المنـادى    . ياسا على لفظ هذا المنادى    ق
وهي مبنية على الضم    ) أي وأية واسم اإلشارة   (

مرفوعـا، وعلـة   لفظا، و جب أن يأتي تابعها    
ذلك هي وقوعه تابعا لمنادى مبني على الـضم         

والقياس هنا قيـاس    . لفظا، فالتابع يتبع المتبوع   
المنادى المقيس، وهو تابع    : شبه، وأركانه هي  

بني، والمقيس عليه، وهو لفظ المنـادى،        الم
والعلة الجامعة وهي أن التابع يتبع المتبوع،        
والحكم وهو وجوب رفع تابع المنادى المبني       

  . مراعاة للفظ المنادى
ومن قياس الشبه ما ذكره ابن عقيل في              

حديثه عن تابع المنادى إذا كان عطف نـسق     
ل ففي  أما عطف النسق والبد   : "يقول. أو بدال 

حكم المنادى المستقل، فيجب ضمه إذا كـان        
. يا رجُل زيد، ويا رجُل وزيـد      : مفردا، نحو 

ويجب نـصبه  . يا زيد : كما يجب الضم لو قلت    
يا زيد أباعبداهللا، ويا زيـد      : إن كان مضافا نحو   

يـا أبـا   : وأباعبداهللا، كما يجب نصبه لو قلـت  
 فإذا كان تابع المنادى عطف نـسق    . )٦٥("عبداهللا

أو بدال وكانـا مفـردين، وجـب ضـمهما          
يـا  : لمشابهتهما المنادى المفرد؛ فكما تقـول     

   مفتض ،وجوبا، كذلك مع عطـف     ) زيدا(زيد
النسق والبدل المفـردين إن وقعـا تـابعين         

يا زيد رجُل،   : للمنادى يجب ضمهما، فتقول   
   فالمقيس هنـا هـو تـابع       . والرجُلويا زيد

دال مفردين،  المنادى إذا كان عطف نسق أو ب      
والمقيس عليه هو المنادى المفـرد، والعلـة        
الجامعة هي المشابهة، والحكم هو وجـوب       
ضم تابع المنادى إذا كان عطف نسق أو بدال         

  . وكانا مفردين
أما إذا كان تابع المنادى عطف نسق أو           

بدال وكانا مضافين وجب نصبهما لمشابهتهما      
بـداهللا،  يـا ع  : المنادى المضاف، فكما تقول   

وجوبا، كذلك األمر مع عطف     ) عبد( فتنصب
النسق والبدل المـضافين إذا وقعـا تـابعين         

يا زيـد أبـا     : للمنادى، فيجب نصبهما فتقول   
فالمقيس هنا هو   . عبداهللا، ويا زيد وأبا عبداهللا    

تابع المنادى إذا كان عطف نـسق أو بـدال          
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مضافين، والمقيس عليه هو المنادى المضاف،      
الجامعة هي المشابهة، والحكـم هـو       والعلة  

نسق وجوب نصب تابع المنادى إذا كان عطف        
  . أو بدال وكانا مضافين

وقد اعتمد المازني قياس الشبه عنـدما             
 يا أيها الرجُل،: في قولنا) الرجل(أجاز نصب 

خالفا للجمهور، والنصب عنده يكون قياسـا       
يـا  : في قولنـا  ) الظريف(على جواز نصب    

  . )٦٦(يا زيد الظريفَ: ظريفُ، فنقولزيد ال
وقد تابع األنباري المازني فـي رأيـه              

: واعتده القياس، لكن االستعمال يخالفه، يقول     
وذهب أبو عثمان المازني إلى أنه يجوز فيه        "

يـا  : يا أيها الرجَل، كما يجوز    : النصب نحو 
وهو عندي القياس لو سـاعده      . زيد الظريفَ 
بدو أن المازني رأى فـي      وي. )٦٧("االستعمال

، لذا فقـد    )أي( نعتا للمنادى المفرد  ) الرجل(
جوز نصبه قياسا على جواز نـصب تـابع         

يا زيـد الكـريم،     : المنادى المفرد؛ ففي قولنا   
يجوز أن يكون تابع هـذا المنـادى المفـرد         
مرفوعا مراعاة للفظه، ومنـصوبا مراعـاة       

تابع فالشبه بين تابع المنادى المفرد و     . لمحلّه
)يا أيهـا الرجـُل، حاصـل      : في قولنا ) أي .

، والمقيس عليـه    )أي(والمقيس هنا هو نعت     
هو نعت المنادى المفرد، والعلة الجامعة هي       

) أي(المشابهة، والحكم هو جواز نصب تابع       
 . يا أيها الرجُل: في قولنا

أما االستدالل بقياس الطرد فقد ظهـر             

ي مستهّل حديثهم   عند النحاة في درس النداء ف     
عن المنادى؛ فالمنادى حقه النصب ألنه مفعول       

إال أنه ال   أدعو أو أنادي،    : لفعل مضمر تقديره  
. يجوز إظهاره إذ حرف النداء عوض منـه       

اعلم أن النداء كل اسم مضاف      : "يقول سيبويه 
الفعل المتـروك   فيه فهو نصب على إضمار      

والمفرد رفع وهو في موضع اسـم       . إظهاره
 ويقول المبرد متحدثا عن المنادى    . )٦٨("وبمنص

اعلم أنك إذا دعوت مضافا نصبته، : "المضاف
. )٦٩("إظهـاره وانتصابه على الفعل المتروك     

 فـي   -أي المنادى -يكون: " ويقول ابن عقيل  
محل نصب على المفعولية ألن المنادى مفعول       

أدعـو  ): يـا زيـد   (فأصل  . . . به في المعنى  
  . )٧٠("منابه) يا( بتونا) أدعو( زيدا، فحذف

وفَهمنا لقياس الطرد هنا مبني على أن             
النحاة قاسوا المنادى وطردوه في كل أحواله       

حقُّه على المفعول به، فكلُّ ما وقع عليه الفعل     
فإذا وقع مضافا أو شبيها بالمضاف أو       . النصب

نكرة غير مقصودة فيكون منصوبا لفظا، وأمـا        
 فإنه يكون في    قصودةإذا وقع مفردا أو نكرة م     

  . موضع نصب
وتستبين أركان قياس الطرد في هـذا             

أما المقـيس فهـو     : الحكم على النحو اآلتي   
المنادى، وأما المقيس عليه فهو كّل ما وقـع         

، وأمـا العلـة   )ومنه المفعول به(عليه الفعل   
الجامعة فهي اطراد النصب فيما وقع عليـه        

 لادى مفعو الفعل، وأما الحكم فهو أن كل من      
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  . به في المعنى لذا فإن حقَّه النصب
ومما يالحظ في منهج النحاة باالستدالل           

اعتمادهم في بعض المسائل أكثر من دليـل        
تتآزر معا في تجريد القاعدة النحوية، فقد يرد        
دليل القياس في أثناء استداللهم بالسماع، وقد       
يرد مع ذلك دليل استصحاب الحـال، ومـن       

 ذكروه في الحاالت التي يجوز فيهـا        ذلك ما 
ضم المنادى وفتحه، ومنها إذا تكـرر لفـظ         
المنادى، بشرط أن يكون لفظ المنادى المكرر       
مضافا، فهنا يجوز في المنادى األول الـضم        

واسـتدلوا  . والفتح، والثاني واجب النـصب    
  : )٧١(على ذلك بالسماع ومنه قول الشاعر

  اًمانع سعد األوس كن أنت سعدَ يا
  ويا سعدَ سعد الخزرجين الغطارف  

  :ومنه أيضا قوله
  مـمَ تيم عدي ال أبا لكـيا تي

  رـم في سوءٍة عمـال يقتلنَّك      
وأما تآزر األدلة فيستبين لنا من خالل             

اختيارات بعض النحاة للوجه األرجح في هذه       
: المسألة؛ فقد ذكر المبرد أن األجود أن نقول       

م تيم عدي، فترفع األول ألنـه مفـرد،         يا تي 
ويظهـر أن   . )٧٢(وتنصب الثاني ألنه مضاف   

 علة تجويد المبرد الرفع في األول هي اعتبـاره     
لفظ المنادى األول مستقال، فيكون بذلك مفردا، 

سيبويه فقد  أما  . والمنادى المفرد واجب الرفع   
 ،)٧٣(اختار أن يكون األول منصوبا بمنزلة اآلخـر      

يا تيم تـيم    : األول في قولنا  ) تيم (وعليه فإن 

الثـاني  ) تـيم (، و )عدي(عدي، مضاف إلى    
توكيد لألول وتكرير له، فلما كُـرر الثـاني         
توكيدا تُِرك األول علـى مـا يـستحقه دون          
تكرير، وذلك أن يكون منادى مـضافا حقّـه    

يا تيم عدي، فاسـتحقَّ     : فكأنك تقول . النصب
إلضافة، ثم تؤكِّـد    المنادى هنا النصب على ا    

يـا  : لفظ المنادى المضاف المنصوب فتقول    
تيم تيم عدي، فاستحقَّ التوكيد هنـا النـصب    

  . على اإلتباع
واختيار المبرد في هذه المسألة رفـع             

المنادى األول من باب استصحاب الحال؛ إذ       
بقي حال لفظ المنادى األول على ما يستحقه        

ادى األول مفـردا    في األصل، فلما كان المن    
بقي على الحال التي يستحقها وهي الرفـع،        
ولما كان المنادى الثـاني مـضافا اسـتحقَّ         

وأما اختيار سيبويه في هذه المسألة      . النصب
نصب المنادى األول فهو من بـاب قيـاس         
الشبه؛ فالمنادى الثاني مقحم بـين المنـادى        
األول وما أضيف إليه، فَشَابه المنادى المكرر       

ظُه حاَل المنادى المضاف، فاستحقَّ بـذلك       لف
  . أن يأخذ حكمه

 
عد النحاة استصحاب الحال من أضعف            

األدلة، ولهذا فإنهم لم يجوزوا التمسك به مـا    
 ونتيجة لذلك لم يكن لالسـتدالل    . دام هناك دليل  

باستصحاب الحال في درس النـداء نـصيب     
احث، فيما اطّلع عليه من     يذكر، إذ لم يعثر الب    
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كتب النحاة في درس النحاة، إال على ثالثـة         
مواضع كان االستدالل فيهـا باستـصحاب       

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن ذلـك لـم         . الحال
يكن في األحكام الرئيسية للنداء، بل كان في        

  . بعض مسائله الفرعية
ومن ذلك ما ذكره النحاة عند بحـثهم              

ياء، قال ابن الناظم فـي      للمنادى المضاف لل  
كثيرا ما يضاف المنادى إلـى يـاء        : "شرحه

المتكلم، وكثرة ذلك تستتبع فيـه التخفيـف،        
فاستعمل على األصل وهـو إثبـات اليـاء         

فاألصل في المنادى المـضاف     . )٧٤("وفتحها
وهذا التمسك  . للياء أن تثبت فيه الياء مفتوحة     

 باألصل هنا إبقاء للفظ على حاله، لكن كثـرة   
االستعمال تبيح التخفيف والحذف أحيانا، وفي      

لذا فقد ذكر النحـاة     . ذلك عدوٌل عن األصل   
، ومسوغ ذلك كما يقول     )٧٥(لغاٍت كثيرةً فيها  

  . )٧٦("كثرة النداء في كالمهم: "سيبويه
ومن االستدالل باستصحاب الحال قول           

وكان األصل في ابن األم وابن      : " ابن الناظم 
يا ابن أمي ويا ابن عمي      : يهماالعم أن يقال ف   

فـي النـداء    بالياء، إال أنهما كثر استعمالهما
فخصتا بالتخفيف بحذف الياء وإبقاء الكـسرة       

فاألصل إثبات الياء، وشرط    . )٧٧("دليال عليها 
جواز العدول عن هذا األصل، كما يقول تمام        
حسان، أن يؤمن اللبس فتتحقق الفائدة، ومـن    

  . )٧٨(مع وجود الدليلهنا ال يكون الحذف إال 
ومن ذلك أيضا ماذكره ابن الناظم فـي          

كل منـادى   : " حديثه عن تابع المنادى، يقول    
مضموم فحقُّ تابعه النصب، مفردا كـان أو        
غيره؛ ألن متبوعه مبني اللفظ منصوب على       
المحل، وما كان كذلك فإنما حـقّ تابعـه أن          
يجري على محلّه فقط، ولكن خُوِلف ذلك في        

: ب النداء فقط؛ فجاء بعض توابعه بوجهين      با
فما نصب منه فعلى األصل، وما رفع فلشبه        

  ...متبوعه بالمرفوع فـي اطـراد الهيئـة       
وألصالة نصب التابع في هذا البـاب فـضٌل    

فاألصل في تـابع المنـادى      . )٧٩("على الرفع 
المضموم أن يكون منصوبا؛ ذلك أن التـابع        

فال . ظهيجري على محّل متبوعه، ال على لف      
يجوز مثال أن يكون تابع جمع المؤنث السالم        

وأمـا  . المنصوب مجرورا على اللفظ مطلقا    
العدول عن األصل فهو فـي مجـيء تـابع          
المنادى المضموم على الرفع مراعـاة للفـظ     
المنادى المضموم، لذا فقد كان تفضيل نصب       
هذا التابع في هذه المسألة تمسكا باألصـل،        

  .  استصحاب الحالوفي ذلك اعتماد لدليل

 
انتهى الباحث في هذه الدراسـة إلـى              

  :النتائج اآلتية
يعتد السماع الدليل األقوى في اسـتدالل        .١

النحاة به على القواعد واألحكـام التـي        
جردوها في درس النداء، وكان االستدالل 

 خاصة والفرعية به على القواعد األصلية  
 . على وجه العموم
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اهد السماع التي كان يـستدل      تعددت شو  .٢
بها النحاة على القاعدة نفسها أحيانا، ولعـل     
ذلك يرجع إلى تعدد مصادر السماع لديهم،       

 .  دون آخرواختصاص بعضهم بمصدر

كان بعض النحاة يرد بعض الشواهد التي  .٣
        يستدّل النحاة على حكم ما، ومن ذلك رد
ابن األنباري للشاهد الذي ذكره النحـاة       

 . لى جواز نداء المعرف بألدليال ع

كان النحاة يتابعون سيبويه في الـشواهد        .٤
التي يستدل بها على مسألة معينة بطرائـق   
مختلفة؛ فمنهم من كان يـستدل بالـشواهد        

بشاهد واحد  نفسها، ومنهم من كان يستدل      
فقط، ومنهم من كان يتابعه في بعـض         
شواهده مع إضافة شاهد جديد أو أكثـر        

 .  في المسألة نفسهالالستدالل بها

اعتمد النحاة أقسام القياس الثالثـة فـي         .٥
استداللهم على قواعد النداء وأحكامـه،      

ثم " قياس العلّة " ـوكان أكثر استداللهم ب   
 ". قياس الطّرد "ـثم ب" قياس الشّبه" ـب
اعتمد النحاة دليل السماع فـي تجريـد         .٦

أحكامهم النحوية، ثم كان دليل القيـاس       
أما االستدالل  . وبيان علّته لتثبيت الحكم   

باستصحاب الحال فكان نادرا فـي درس   
النداء، إذ لم يعثر الباحث على أكثر من        
ثالثة مواضع تم فيها االسـتدالل بـه،        
وذلك فيما تم استقراؤه من كتب النحـاة        

 . التي اعتمد عليها الباحث
 

 

 
االستراباذي، رضي الدين محمـد بـن        

، دار  رح كافية ابن الحاجـب    شالحسن،  
  . ١٩٨٢، ٣ بيروت، ط-الكتب العلمية

، مفردات القـرآن  األصفهاني، الراغب،    
محمد أحمد خلـف اهللا، مكتبـة       : تحقيق

  .  القاهرة،األنجلو المصرية
األنباري، أبو البركات عبد الرحمن بـن        

محمد بهجت : ، تحقيقأسرار العربية، محمد
 ،العربي،  المجمع العلمي البيطار، مطبوعات   

، اإلنصاف في مسائل الخـالف    . دمشق
تحقيق محمد محي الدين عبـد الحميـد،        

 اإلغـراب : رسالتان البن األنباري . ١٩٨٢
لمع األدلة في أصول   و في جدل اإلعراب  

سـعيد  : ، قدم لهما وعني بتحقيقها    النحو
األفغاني، مطبعـة الجامعـة الـسورية،      

  . م١٩٥٧/ ه١٣٧٧
حمـد،  الجرجاني، الشريف علي بـن م      

 القـاهرة،   ،، المطبعة الخيرية  التعريفات
  .  ه١٣٠٦

ابن جني، أبو الفتح عثمان بـن جنـي،          
محمد علي النجار،   : ، تحقيق الخصائص

 القـاهرة،  ،الهيئة العامة لقصور الثقافـة    
٢٠٠٦ .  

، الصحاحالجوهري، إسماعيل بن حماد،      
أحمد عبد الغفـور عطـار، دار       : تحقيق

  . ١٩٥٦ القاهرة، ،الكتاب العربي
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ــام،    ــسان، تم ــة  ح ــول دراس األص
، ايبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب

 مـصر،   ،الهيئة المصرية العامة للكتاب   
 العـراق،   ،دار الشؤون الثقافية العامـة    

١٩٨٨ .  
، المكتبة  في أدلة النحو  حسانين، عفاف،    

  . ١٩٩٦ القاهرة، -األكاديمية
أصـول النحـو    الحلواني، محمد خير،     

  . ألطلسي، الناشر االعربي
الزجاجي، أبو القاسم عبد الـرحمن بـن       

عبـد  : ، تحقيق مجالس العلماء إسحاق،  
  . ١٩٦٢السالم هارون، الكويت، 

سيبويه، أبو بشر عمرو بـن عثمـان،         
عبد السالم هارون، دار    : ، تحقيق الكتاب

  . ١٩٨٢، ٣ بيروت، ط-الكتب العلمية
السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبـداهللا،        

طه : ، تحقيق ن البصريين أخبار النحويي 
محمد الزيني ومحمد عبد المنعم خفاجي،      
طبع ونشر مـصطفى البـابي الحلبـي،     

  . ١٩٥٥مصر، ط
السيوطي، اإلمام عبد الـرحمن جـالل        

، االقتراح في علم أصول النحـو      :الدين
 محمد حسن الشافعي، دار الكتب    : تحقيق
المزهـر  . ١٩٨٨،  ١ بيروت، ط  ،العلمية

: ، شرح وتعليقهافي علوم اللغة وأنواع  
أبو الفضل   محمد جاد المولى بك ومحمد    

إبراهيم وعلي محمد البجاوي، المكتبـة      

  . ١٩٨٦ بيروت، -العصرية
شرح ابن  ابن عقيل، بهاء الدين عبداهللا،       

: ، تحقيـق  عقيل على ألفية ابن مالـك     
 ،محمد محي الدين عبد الحميد، دار الخير

  . ١٩٩٠، ١بيروت، ط
: ، تحقيق المقتضب المبرد، محمد بن يزيد،    

محمد عبد الخـالق عـضيمة، المجلـس        
القـاهرة،   ،األعلى للـشؤون اإلسـالمية    

  .  ه١٣٨٨
ابن مضاء، أحمد بـن عبـد الـرحمن          

: ، تحقيـق  الرد على النحـاة   القرطبي،  
  .  القاهرة،شوقي ضيف، دار المعارف

ابن الناظم، محمد بن محمد بن عبـداهللا         
: ق، تحقي شرح ألفية ابن مالك   بن مالك،   ا

  .  بيروت،عبد الحميد السيد، دار الجيل
ابن هشام، جمال الـدين عبـداهللا بـن          

أوضح المسالك إلى ألفية ابـن      يوسف،  
 وفهارسه  ه، قدم له ووضع هوامش    مالك

 ،الدكتور إميل يعقوب، دار الكتب العلمية   
  . ١٩٩٧، ١بيروت، ط

شـرح  ابن يعيش، يعيش بـن علـي،         
، ١ بيـروت، ط   ،، عالم الكتـب   المفصل
١٩٨٨ .  

 
القبائل الستّ والتقعيـد    "عمايرة، خليل،    

 ، العـدد  مجلة اللسان العربي  ،  "النحوي
 .م١٩٩٨/ ه١٤١٨لسنة ) ٤٥(
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األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمـد،        )١(
محمد أحمد خلف   : ، تحقيق مفردات القرآن 

   القـاهرة،  -اهللا، مكتبة األنجلو المـصرية    
  . ٣ص

 السيوطي، اإلمام عبد الرحمن جالل الدين،       )٢(
: ، تحقيـق  االقتراح في علم أصول النحـو     

، دار الكتـب  ١الـشافعي، ط  محمد حـسن  
  . ٢٤، ص١٩٨٨ بيروت، -العلمية

 األنباري، أبو البركات عبد الـرحمن بـن         )٣(
محمد بهجت : ، تحقيقأسرار العربية محمد،  

 البيطار، مطبوعات المجمع العلمي، العربي    
  . ٣١-٣٠دمشق، ص  -

  . ٣٣، صاالقتراحالسيوطي،  )٤(
القبائل الستّ والتقعيد "عمايرة، خليل،   : انظر )٥(

 ٤٥، العـدد  مجلة اللسان العربي ،  "النحوي
  . ٩٠م، ص١٩٩٨/ ه١٤١٨لسنة 

  . ٩١، صالمصدر السابق )٦(
الزجاجي، أبو القاسم عبـد الـرحمن بـن          )٧(

عبـد  : ، تحقيـق  مجالس العلمـاء  إسحاق،  
  . ٢٠٣، ص١٩٦٢م هارون، الكويت، السال

السيوطي، اإلمام عبد الرحمن جالل الدين،       )٨(
، شـرح   المزهر في علوم اللغة وأنواعها    

محمد جاد المولى بك ومحمد أبـو       : وتعليق
الفضل إبراهيم وعلـي محمـد البجـاوي،        

، ١، ج ١٩٨٦ بيـروت،    -المكتبة العصرية 
  . ٢١٢-٢١١ص

  على الرد ابن مضاء، أحمد بن عبد الرحمن، )٩(
  

  

ــاة ــقالنح ــوقي ضــيف، دار : ، تحقي ش
  . ١٣٠ ص، القاهرة-المعارف

  . ٢٧، صاالقتراحالسيوطي، :  انظر)١٠(
اهللا،  السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبـد       )١١(

طـه  : ، تحقيق أخبار النحويين البصريين  
محمد الزيني ومحمد عبد المنعم خفاجي،      
طبع ونشر مصطفى البابي الحلبي، مصر، 

  . ٩٠ص، ١٩٥٥
الجوهري، إسماعيل بـن حمـاد،      : انظر )١٢(

أحمـد عبـد الغفـور      : ، تحقيق الصحاح
 القـاهرة،   -عطار، دار الكتاب العربـي    

  ). قيس(، مادة ١٩٥٦
الجرجاني، الشريف علي بن محمد،     : انظر )١٣(

 القـاهرة،  -، المطبعة الخيريـة   التعريفات
  . ٧٨ص،  ه١٣٠٦

 بـن  األنباري، أبو البركات عبد الـرحمن      )١٤(
اإلغراب في جدل اإلعراب ولمـع      محمد،  

، قدم لهما وعنـي     األدلة في أصول النحو   
سعيد األفغاني، مطبعة الجامعـة   : بتحقيقها

  . ٩٣م، ص١٩٥٧/ ه١٣٧٧السورية، 
األصـول دراسـة    حسان، تمـام،    : انظر )١٥(

 ايبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب،    
 مـصر،   -الهيئة المصرية العامة للكتاب   

 العـراق،   -لشؤون الثقافية العامـة   دار ا 
  . ١٦٩، ص١٩٨٨

أصول النحو  الحلواني، محمد خير،    : انظر )١٦(
  . ٩٥:، الناشر األطلسي، صالعربي

  . ٩٧، صالمرجع السابق: انظر )١٧(
  ي،ـبن جن عثمان الفتح وـن جني، أبـاب )١٨(
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محمد علي النجـار،    : ، تحقيق الخصائص
هرة،  القـا  -الثقافـة  الهيئة العامة لقصور  

  . ٢٤٢، ص١، ج٢٠٠٦
 ،الكتابسيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان،  )١٩(

، دار  ٣عبد الـسالم هـارون، ط     : تحقيق
، ٢، ج ١٩٨٢ بيـروت،    -الكتب العلميـة  

  . ٣١٤-٣١٣ص
اإلغـراب فـي جـدل      األنبـاري،   : انظر )٢٠(

، اإلعراب ولمع األدلة في أصول النحـو      
  . ١١٢ -١٠٥ص 

  . ١/١٢٦  الخصائص، ابن جني،)٢١(
  . ١/١٢٤، الخصائصن جني، با )٢٢(
  . ١٩: المجادلة )٢٣(
  . ١/١١٧، الخصائصابن جني،  )٢٤(
  . ١/١٢٦، السابق المصدر )٢٥(
  . ١٠١، صاالقتراحالسيوطي،  )٢٦(
  . ٢٩: البقرة )٢٧(
حسانين، عفاف، في أدلـة النحـو،      : انظر )٢٨(

، ١٩٩٦ القـاهرة،    -المكتبة األكاديميـة  
  . ٢٢٩ص

نباري، أبو البركات عبد الرحمن     األ:  انظر )٢٩(
، اإلنصاف في مسائل الخالف   بن محمد،   ا

 محمد محي الدين عبـد الحميـد،        :تحقيق
  . ٦٣٤: ، ص٢، ج ١٩٨٢

  . ١١٢-١/١١١، اإلنصافاألنباري،  )٣٠(
  . ٢٠٢، صتمام، األصولحسان، : انظر )٣١(
  . ١١٤، صتمام، األصولحسان، : انظر )٣٢(
  . ٢٩:يوسف )٣٣(
  . ٣١:نالرحم )٣٤(

  

  

  . ١٨:الدخان )٣٥(
ابن هشام، جمال الدين عبداهللا بـن       : انظر )٣٦(

أوضح المسالك إلى ألفيـة ابـن       يوسف،  
 وفهارسـه   ه، قدم له ووضع هوامش    مالك

 دار الكتـب    ١الدكتور إميل يعقوب، ط،     
  . ٤: ، ص٢، ج١٩٩٧ بيروت، ، -العلمية

، شرح المفصلابن يعيش، يعيش بن علي،     )٣٧(
، ٢، ج ١٩٨٨ بيروت،   -ب، عالم الكت  ١ط
  . ١٥: ص

  . ٢٦٠: البقرة )٣٨(
  . ٢/١٥ابن يعيش، شرح المفصل، : انظر )٣٩(
  . ٢/١٥ابن يعيش، شرح المفصل، : انظر )٤٠(
االستراباذي، رضي الدين محمد بن     : انظر )٤١(

، ٣الحسن، شرح كافية ابن الحاجـب، ط      
، ١، ج١٩٨٢ بيروت، -دار الكتب العلمية 

  . ٣٨٨-٣٨٦ص
  . ٢/٤ن هشام، أوضح المسالك، اب )٤٢(
شرح ابن عقيل، بهاء الدين عبداهللا،     : انظر )٤٣(

: ، تحقيـق  ابن عقيل على ألفية ابن مالك     
، دار  ١محمد محي الدين عبد الحميـد، ط      

-٢٢٢ ص ،٢، ج ١٩٩٠ بيروت،   -الخير
٢٢٣ .  

  . ١/١٢٧، شرح المفصلابن يعيش،  )٤٤(
-١/٣١٥،  شرح الكافيـة  الرضي،  : انظر )٤٥(

٣١٦ .  
  . ٢/١٢، أوضح المسالكابن هشام،  )٤٦(
  . ٤/٣٩، أوضح المسالكابن هشام،  )٤٧(
-٢/٢٢٢،  شرح ابـن عقيـل    ابن عقيل،    )٤٨(

٢٢٣ .  
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  . ٢٣٤:، صأسرار العربيةاألنباري،  )٤٩(
  . ٢/١٢، أوضح المسالكابن هشام، : انظر )٥٠(
، شـرح ابـن عقيـل     ابن عقيـل،    : انظر )٥١(

٢/٢٢٣ .  
  . ١/٣٤٩، رح الكافيةشالرضي، : انظر )٥٢(
-٣٣٥/ ١،  اإلنـصاف األنبـاري،   : انظر )٥٣(

٣٤٠ .  
  . ٢٣٠:، صأسرار العربيةاألنباري،  )٥٤(
: ، تحقيق المقتضبالمبرد، محمد بن يزيد،      )٥٥(

محمد عبد الخـالق عـضيمة، المجلـس        
 القـاهرة،   -األعلى للـشؤون اإلسـالمية    

  . ٢٤٣: ص٤، ج  ه١٣٨٨
  . ٢/١٩٧، الكتابسيبويه،  )٥٦(
  . ٢/٨، شرح المفصلابن يعيش،  )٥٧(
  . ، الصفحة نفسهاالمصدر السابق )٥٨(
  . ٢٠٠-٢/١٩٩، الكتابسيبويه، : اانظر )٥٩(
  . ٢٠٤ -٤/٢٠٣، المقتضبالمبرد، : انظر )٦٠(
، شـرح المفـصل   ابـن يعـيش،     : انظر )٦١(

، ، شرح ابن عقيـل    ، وابن عقيل  ١/١٢٨
، أوضح المـسالك  ، وابن هشام،    ٢/٢١٩
٢/٧ .  

-١/٣٢١، شرح الكافيـة  الرضي،  :  انظر )٦٢(
٣٢٣ .  

ابن الناظم، محمد بن محمد بن عبداهللا بن        ) ٦٣(
عبد : ، تحقيق شرح ألفية ابن مالك   مالك،  

:  بيـروت، ص   -الحميد السيد، دار الجيل   
٥٦٦ .  

  . ٢/١٤، أوضح المسالكابن هشام، ) ٦٤(
  . ٢/٢٢٦، شرح ابن عقيلابن عقيل، ) ٦٥(

  

  

 شـرح ابـن عقيـل     ابن عقيـل،    : انظر) ٦٦(
٢/٢٢٧ .  

  . ٢٢٩:، صأسرار العربيةاألنباري، ) ٦٧(
  . ٢/١٨٢، الكتابسيبويه، ) ٦٨(
  . ٤/٢٠٢، المقتضبالمبرد، ) ٦٩(
  . ٢/٢١٨، شرح ابن عقيلابن عقيل، ) ٧٠(
. ٢٠٦-٢/٢٠٥،  الكتـاب سيبويه،  : انظر) ٧١(

وابن . ٢/١٠، أوضح المسالكوابن هشام، 
  . ٢/٢٢٨، شرح ابن عقيلعقيل، 

  . ٤/٢٢٧، المقتضبالمبرد، : انظر) ٧٢(
  . ٢٠٦-٢/٢٠٥، الكتابسيبويه، : انظر) ٧٣(
، شـرح ألفيـة ابـن مالـك       ابن الناظم،   ) ٧٤(

  . ٥٨٠ص
، وابـن   ٤/٢٤٥،  المقتضبالمبرد،  : انظر) ٧٥(

، وابـن   ٣/١١،  شـرح المفـصل   يعيش،  
  . ١٨-٢/١٦، أوضح المسالكهشام، 

  . ٢/٢٠٩، الكتابسيبويه، ) ٧٦(
، شـرح ألفيـة ابـن مالـك        الناظم،   ابن) ٧٧(

  . ٥٨٠ص
  . ١٣٠:، صألصولحسان، تمام، ا) ٧٨(
، شـرح ألفيـة ابـن مالـك       ابن الناظم،   ) ٧٩(

  . ٥٧٤ص
   


