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يد اليماين ـ رمحه هللا  ا
 

هذا البحث غري املنشور يف أّي شكل أو صورة من دون إذن ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام 
 مكتوب موقع من الباحث إالّ يف احلاالت اآلتية:

 ميكن االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه . -١
حيق جلامعة املدينة العاملية ماليز االستفادة من هذا البحث مبختلف الطرق وذلك  -٢

 تسوقّية. ألغراض تعليمّية، ال ألغراض جتاريّة أو
حيق ملكتبة جامعة املدينة العاملّية مباليز استخراج نسخ من هذا البحث غري املنشور؛  -٣

 إذا طلبتها مكتبات اجلامعات، ومراكز البحوث األخرى.
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 اإلهداء

أهـــــــــــدي هـــــــــــذا اجلهـــــــــــد إىل مـــــــــــن أضـــــــــــاع معـــــــــــي وقتـــــــــــه، واســـــــــــتفرغ مـــــــــــن أجلـــــــــــي جهـــــــــــده، إىل    
ســـــــــــــعادة األســـــــــــــتاذ الـــــــــــــدكتور: دمحم شـــــــــــــحاتة الشـــــــــــــرقاوي، وإىل كـــــــــــــل حمـــــــــــــب  أســـــــــــــتاذي القـــــــــــــدير

 .   لعلم األصول
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 شكر وتقدير

   َّلدي وأن أعمل صاحلًا ترضاه وعلى وا َربِّ َأْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَلي )١    (     
لعون املطلق، ويسر يل الصعاب، وذللها، فله احلمد  أبدأ شكري  سبحانه وتعاىل، الذي أمدين 
 ، املطلق، وله الشكر املطلق، كما ينبغي جلالل وجهه، وعظيم سلطانه . مث أتقدم بعد شكري 

جلميل،ـ وال يشكر هللا من ال يشكر الن اس ــ لسعادة لشكر اجلزيل، والثناء الطويل، واالعرتاف 
األستاذ الدكتور: دمحم شحاتة الشرقاوي املشرف على هذا البحث، والذي بذل يل كل معروف، 
وأمدين بكل اخلطوات اليت أحتجتها، وبذل يل الوقت، واجلهد فكان يل اليد األوىل يف إمتام هذا 

لشكر إىل والدي اجلليلني، وكل أفراد أسريت، الذين ساروا معي حيث سرت،  البحث . كما أتقدم 
 وشاركوين اهلم الكامل يف إمتام هذه املرحلة العلمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .)١٥سورة األحقاف جزء من اآلية ( ) ١
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  ملخص

 وبعد:   .وصحبه ،رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا دمحم، وعلى آلهاحلمد       
ال النحوي، فنظرت قبل اختياري ملوضوع الرسالة، كان أملي أن يكون حبثي      املكتبة  يفيف ا

ا قد أُ  ت يف جمال النحوالعربية فوجد لكتا أو دراسات  ،أو كتاب ملخطوطةٍ  ما بني حتقيقٍ  ،شبعت 
بني  من حيث االختالفات اللغوينيأو دراسات لكتب  ،يف القواعد النحوية عند أهل البصرة والكوفة

ووضع القواعد إال  ،نيوأدلة التقن ،وضوابطه ،ومل أجد من درس النحو من طريق أصوله املدارس،
يف دمحم الشرقاوي أن يكون موضوعي  :والدكتور املشرف ،فقررت بعد استشاريت لبعض الزمالء ،القليل

ت اليت علمتها قبل دخويل يف هذا الباب فاخرتت أن يكون حبثي استقراًء  ،هذا اجلانب رغم الصعو
 ،من حيث أدلة النحو الغالبة )ابط العربيةاملقدمة السعدية يف ضو (عبد الباقي اليماين  :لكتاِب اإلمام
ن أمتمت هذا البحث. واحلمد  أمت هللا عليّ  .وغري الغالبة  نعمته 

 اختياري هلذا املوضوع : أسباب
 إمهال الدراسة يف هذا اجلانب من قبل الدارسني يف جمال اللغة. .١
 من قبل . أصوليةً  أن الكتاب مل يدرس دراسةً  .٢
الو  ،مصطلحاتوتلخيص  ،تسهيل .٣  على الدراسني. نقاشات العلماء يف هذا ا
ال األصويل االستقرائي.تزويد املكتبة العربية  .٤  بدراسة جديدة يف ا

وتقسيمات  ،وتشمل االفتتاحية ،قسمت البحث إىل مقدمة دفق ،أما من جانب تقسيمي للبحث
 ،فصل فيه األدلة الغالبة : السماع :وتنقسم إىل فصلني ،استقرائية ودراسة ،واإلهداء ،والشكر ،الرسالة
وفصل فيه األدلة غري  ،ومواطن كل منها يف املقدمة السعدية ،واستصحاب احلال ،واإلمجاع ،والقياس

ألوىل ،وعدم النظري ،واالستحسان ،الغالبة : االستقراء واالستدالل  ،والسرب والتقسيم ،واالستدالل 
مواطن كل منها يف  هامع ، وذكرتواالستدالل بعدم الدليل ،العلةبيان بواالستدالل  ،لعكس

ارس همث فهارس البحث فبدأت بف ،وأوجزت فيها نتائج البحث ،مث اخلامتة. تالكتاب إن وجد
ت مث فهارس األعالم مث فهارس  ،مث فهارس الشعر والنثر واألرجاز ،مث فهارس األحاديث ،اآل

 املوضوعات.                وهللا ويل التوفيق،،،
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 فهرس املوضوعات

الصفحة املوضوع
 ب العنوان 
 ج البسملة
 د التحكيم
 ه اإلقرار

DECLARATION و 
 ح األهداء
 ط الشكر
 ى امللخص

ABSTRACT ك 
 ل الفهرس
 ١ املقدمة

 ٢ خطة البحث
 ١٥ الباب األول: األدلة الغالبة

 ١٥ الفصل األول: السماع
 ١٦ تعريفه والفرق بني السماع والرواية
 ١٧ أنواع السماع وحكم االحتجاج به

 ٢٠ القبائل املعتمد عليها يف االعتماد، وقواعده، ومواطن الفصاحة
حلديث النبوي الشريف  ٢١ موقف العلماء من االحتجاج 

 ٢٦ لقراءات القرآنية.االحتجاج 
 ٢٩ مواطن السماع يف املقدمة السعدية
لقرآن الكرمي  ٢٩ مواضع االستشهاد 

لقراءات القرآنية  ٣٩ مواضع االستشهاد 



 م 
 

حلديث النبوي   ٤٠ مواضع االستشهاد 
لشعر  ٤١ مواضع االستشهاد 

ألمثال، واألقوال، واحلكم   ٦٤ مواضع االستشهاد 
 ٦٨ الثاين: القياسالفصل 

 ٦٩ تعريف القياس 
 ٧٠ نشأته ، وتطوره 
 ٧٣ أقسام القياس 
 ٧٤ أركان القياس
 ٧٥ قياس الضرورة

 ٧٧ العلة، أنواعها، وفوائدها، وآراء العلماء فيها 
 ٨١ مواطن القياس يف املقدمة السعدية

 ٨٤ مواطن العلة
 ٩٢ الفصل الثالث: اإلمجاع

 ٩٣ موقف العلماء منه ، تطور هذا املصطلح عند النحويني.تعريفه. أنواعه ، 
 ٩٤ أنواع اإلمجاع 

 ٩٥ مواطن اإلمجاع يف املقدمة السعدية
 ٩٦ الفصل الرابع :استصحاب احلال 

 ٩٧ تعريفه، موقف العلماء من االحتجاج به
 ٩٨ األصل، والفرع، وأنواع اخلروج من األصل إىل الفرع

 ١٠٠ السعديةمواطنه يف املقدمة 
 ١٠٢ الباب الثاين: األدلة غري الغالبة

 ١٠٤ الفصل األول : االستقراء، تعريفه، وموقف العلماء منه، مواطنه يف املقدمة السعدية
 106 الفصل الثاين: االستحسان تعريفه، وموقف العلماء منه مواطنه يف املقدمة السعدية

 ١٠٨ العلماء منه، مواطنه يف املقدمة السعديةالفصل الثالث: عدم النظري تعريفه، موقف 
ألوىل تعريفه وموقف العلماء منه، مواطنه يف املقدمة   ١١٠الفصل الرابع: االستدالل 



 ن 
 

 السعدية 
الفصل اخلامس: السرب والتقسيم تعريفه وموقف العلماء منه، مواطنه يف املقدمة 

 السعدية 
١١٢ 

لعكس تعري فه وموقف العلماء منه، مواطنه يف املقدمة الفصل السادس: االستدالل 
 ١١٥ السعدية .

الفصل السابع: االستدالل ببيان العلة تعريفه وموقف العلماء منه، مواطنه يف املقدمة 
 السعدية .

١١٧ 

الفصل الثامن: االستدالل بعدم الدليل تعريفه وموقف العلماء منه، مواطنه يف املقدمة 
 ١١٩ السعدية .

 ١٢١ اخلامتة
 ١٢٢ الفهارس

ت القرآنية  ١٢٣ فهرس اآل
 ١٣١ فهرس األحاديث النبوية الشريفة

 ١٣٢ فهرس األرجاز واألشعار
 ١٣٨ فهرس األمثال واألقوال

 ١٤٠ فهرس األعالم
 ١٤٤ فهرس البلدان واملواضع

 ١٤٥ فهرس القبائل
 ١٤٦ قائمة املصادر واملراجع



١ 
 

  



٢ 
 

 خطة البحث

للغة العربية واإلجنليزية، الشكر والتقدير، اإلهداء، تقسيمات مضمون  املقدمة، ملخص البحث 
 الرسالة وهي كالتايل:

 الباب األول : األدلة غري الغالبة.

 وفيه أربعة فصول:

 : السماع، وفيه مبحثان: الفصل األول

: تعريفه ، أنواعه، حكم االحتجاج به، الفرق بني السماع الرواية، مواطن الفصاحة، األولاملبحث 
حلديث النبوي  القبائل املعتمد عليها يف االحتجاج، قواعد االحتجاج، موقف العلماء من االحتجاج 

 والقراءات القرآنية .

 : مواطنه يف املقدمة السعدية .املبحث الثاين 

 اس، وفيه مبحثان:: القيالفصل الثاين

تعريفه، نشأته وتطوره، أقسامه، أركانه األربعة، العلة : أنواعها، وفوائدها، وآراء :  :املبحث األول
 العلماء فيها . 

 : مواطنه يف املقدمة السعدية.املبحث الثاين 

 اإلمجاع، وفيه مبحثان: الفصل الثالث:

 ، تطور هذا املصطلح عند النحويني.تعريفه ، أنواعه ، موقف العلماء منه  املبحث األول:

 : مواطنه يف املقدمة السعدية.املبحث الثاين 

 : االستصحاب، وفيه مبحثان:الفصل الرابع

 . تعريفه، موقف العلماء من االحتجاج به، األصل والفرع وأنواع اخلروج عن األصل:  املبحث األول



٣ 
 

 : مواطنه يف املقدمة السعدية.املبحث الثاين

 ين: األدلة غري الغالبة.الباب الثا

 وفيه مثانية فصول:

 االستقراء، وفيع مبحثان:  الفصل األول:

 : تعريفه ، وموقف العلماء منه . املبحث األول

 مواطنه يف املقدمة السعدية. املبحث الثاين:

 االستحسان، وفيه مبحثان: الفصل الثاين:

 : تعريفه ، وموقف العلماء منه . املبحث األول

 مواطنه يف املقدمة السعدية. لثاين:املبحث ا

 : عدم النظري، وفيه مبحثان:الفصل الثالث

 : تعريفه ، وموقف العلماء منه . املبحث األول

 مواطنه يف املقدمة السعدية. املبحث الثاين:

ألوىل، وفيه مبحثان: الفصل الرابع:  االستدالل 

 : تعريفه ، وموقف العلماء منه . املبحث األول

 مواطنه يف املقدمة السعدية. الثاين:املبحث 

 : السرب والتقسيم، وفيه مبحثان:الفصل اخلامس

 : تعريفه ، وموقف العلماء منه . املبحث األول

 مواطنه يف املقدمة السعدية. املبحث الثاين:
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لعكس، وفيه مبحثان:الفصل السادس  : االستدالل 

 : تعريفه ، وموقف العلماء منه . املبحث األول

 مواطنه يف املقدمة السعدية. بحث الثاين:امل

 : االستدالل ببيان العلة، وفيه مبحثان:الفصل السابع

 : تعريفه ، وموقف العلماء منه . املبحث األول

 مواطنه يف املقدمة السعدية. املبحث الثاين:

 : االستدالل بعدم الدليل، وفيه مبحثان:الفصل الثامن

 لعلماء منه .: تعريفه ، وموقف ا املبحث األول

 مواطنه يف املقدمة السعدية. املبحث الثاين:

ت،  ويف األخري اخلامتة: آل وسأوجز فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها يف دراسيت، مث الفهارس أبدأ 
 مث األحاديث، مث األشعار واألرجاز، مث األمثال، مث األعالم، مث املراجع واملصادر.
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 متهيد

يد اليماين    . ـ رمحه هللا ـنبذة خمتصرة عن املؤلف : عبد الباقي بن عبد ا
 نبذة خمتصرة عن األصول النحوية. 
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يد اليماين         ـ رمحه هللا ـنبذة خمتصرة عن اإلمام العالمة : عبد الباقي بن عبد ا

يد عبد هللا بن امسه : مىت بن أمحد بن دمحم بن عيسى بن  ج الدين عبد الباقي بن عبد ا
يد اليماين املخزومي الشافعي. ( ) كان عاملاً فذاً ذكياً فطناً حمباً للعلم، ١يوسف بن عبد ا

والسياسة، ووظائف امللوك ذا أخالق عالية، وفصاحة يف اللغة غري متناهية.  يقول فيه اإلمام 
) ويقول اإلمام ٢وفضًال، وسؤدداً، ونبالً" .(اخلزرجي : " كان أوحد عصره، وفريد دهره فصاحة، 
) أحب الشعر، واألدب فكان يكتب ٣الفاسي عنه :" كان ذا مكارم ومعرفة بفنون العلم ".(

) كما كانت له ٤الشعر، ويقوله. ويف ذلك يقول عنه ابن العماد:" اإلمام األديب البارع" .(
عجاز يف السبك. ويقول عنه اإلمام اخلطب الفصيحة اليت تشتمل على العمق يف اللغة، واإل

الربزايل :" كان من أعيان العرب الفضالء له النظم، والنثر، واخلطب البليغة، وله اشتغال كثري يف 
ريخ ٥العلوم " .( ) ونقل عنه اإلمام اخلزرجي بعض األبيات الشعرية  يف كتابه العقود اللؤلؤية يف 

كر أشعاراً كثرية يف كتابه فوات الوفيات منها ما كتبه عن الدولة الرسولية، وذكر له اإلمام دمحم شا 
اهد له :  عدن ملا شرد منها بعد مالحقة امللك ا

 عدن إذا رمت املقام بربعها *** فلقد أقمت على هليب اهلاوية 

 بلد خال عن فاضل فصدوره *** أعجاز خنل إذ تراها خاوية

)  وقد ذكر اإلمام تقي الدين ٦املكرمة .(هـ مبكة ٦٨٠ولد يف شهر رجب من سنة  مولده :
ت أنه نشأ أول حياته حيث ولد ١الفاسي أنه ولد يف اليمن مبنطقة عدن .( ) وعلى أصح الروا

                                                           
ريخ  ١   ) .١٤١اليمن ص () 
 ).١/٣٨٠العقود اللؤلؤية ( ٢
 ).٥/٣٢١)العقد الثمني ( ٣
 ). ٦/١٣٨)شذرات الذهب ( ٤
  ) .٢/٣١٧)الدرر الكامنة ( ٥
ريخ اليمن ص( ٦  (١٤٢.( 
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ا مثان سنني مث عاد  وتلقى فيها مفاتيح العلوم ،مث انتقل إىل مكة املكرمة بصحبة والده، وأقام 
لية اليت حكمت اجلزء األسفل غرب وجنوب عهد الدولة الرسو  إىل عدن اليمن وكان ذلك يف

)وكان يطمح يف أن جيد يف اليمن، وظيفة يف دولة بين رسول لكنه مل يُلىب طلبه ٢اليمن آنذاك. (
ا كثرياًبل إنه رحل عنها إىل  ر املصرية، ومل يقم  من قبل ملوك بين رسول فوىل وجهه شطر الد

ئب السلطة يف دمشق يف ذاك الزمان، فجعل له راتباً على  الشام يف عهد مجال الدين األقرم 
ا مدة يدرس العروض، واملقامات. ( هـ، ٧٠٨) ومن مث عاد إىل اليمن عام ٣اجلامع فمكث 

)فلما مات امللك املؤيد  اضطربت ٤وتقلد منصب كاتب ديوان امللك املؤيد يف دولة بين رسول(
ا هد اخللف للمؤيد ففر إىل مكة املكرمة ، مث احلياة السياسية عند عبد الباقي، وطاره امللك ا

هـ ،مث تردد بني مصر والشام مدة من الزمن، وسكن بيت املقدس ٧٣٠غادرها إىل مصر عام 
 ).٥هـ فأقام فيها بقية حياته (٧٤١مدة، مث رجع إىل الشام عام 

هـ، ٧٤٣ذكرت أغلب املصادر أنه تويف يف التاسع والعشرين من شهر رمضان من عام  وفاته :
) وهناك أقوال ٦وأيد هذا التوثيق اإلمام الصفدي الذي قال:" وقد حضرت دفنه والصالة عليه "(

) ٧هـ "(٧٤٤ختالف  هذا القول وهذا التوثيق منهم اإلمام الشوكاين الذي قال:" أنه ُتويف يف عام 
لشام  لقوة واختلف املؤرخون يف مكان وفاته بني القدس، ومصر، والشام .واألرجح أنه تويف يف ا

                                                                                                                                                                                     
ريخ البلد األمني ( ١  ) .٥/٣٢٣) العقد الثمني يف 
 ). ١/٣٦٢) العقود اللؤلؤية( ٢

ريخ اليمن ص( ٣  (١٤٢.( 
  )١/٣٧٩د اللؤلؤية ()العقو  ٤
ريخ اليمن ص( ٥ (١٤٣( 
  ).٣/١٣) أعيان العصر ( ٦
 ).١/٣١٨) البدر الطالع ( ٧
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ت حياته األخرية، ومن القائلني بذلك اإلمام بن  ذا القول وقرائن ذلك من سفر أدلة القائلني 
 ). ١حجر العسقالين ـ رمحه هللا ـ(

 ومن أشهر املشائخ الذين تتلمذ على أيديهم اإلمام عبد الباقي اليماين:: مشائخه 

 )٢اإلمام الدمياطي، وتتلمذ على يديه ملا رحل إىل مصر .(  .١
 ).٣اإلمام  عزالدين أبو العباس أمحد بن إبراهيم، وتتلمذ على يديه بعد رحلته إىل مكة( .٢
طي، وتتلمذ على يديه بعد رحلته إىل مصر( .٣  ).٤اإلمام أبو حيان دمحم بن يوسف الغر
 ).٥وذكره املرتجم له يف كتاب إشارة التعيني(اإلمام أمحد بن إبراهيم بن الزبري العاصمي،  .٤
نه من أشار عليه  .٥ املولويل الفاضلي السعدي، وأشار إليه يف كتابه املقدمة السعدية 

 بتأليف هذا الكتاب املقدمة السعدية يف ضوابط العربية .

سته، تتلمذ على يد اإلمام عبد الباقي اليماين مجاعة من رموز العلم، وأحبوا جمال تالميذه :
) ٦وحماضراته. ويقول اإلمام الصفدي عنه : " كان حسن احملاضرة مجيل اهليئة ال ُمتل جمالسته "(

 نذكر من تالميذه بعض من برزوا وظهروا :

 ).٧اإلمام  املطهر بن دمحم بن حسني بن دمحم اليمين الصعدي( .١
 ).٨اإلمام مشس الدين دمحم بن أمحد بن عثمان الرتكماين الذهيب ( .٢
 ).١القاسم بن دمحم الربزايل الشافعي، وذُكر ذلك يف ترمجته ( اإلمام .٣

                                                           
 ).٢/١٩٢) الدرر الكامنة ( ١
 ) ٣١٨ــ  ٢/٣١٧) الدرر الكامنة ( ٢
ريخ املدارس ( ٣   ) .٣١٨ـ  ٢/٣١٧) ،الدرر الكامنة (١/٢٦٩) الدراس يف 

 ) . ٦/١٤٥) شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ( ٤
 ) .٢٤)إشارة التعيني ص ( ٥
 ).٣/١٢) أعيان العصر وأعوان النصر ( ٦
 ).٢١٢)البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ص ( ٧
 ) . ٦/١٥٣)شذرات الذهب ( ٨
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 ).٢اإلمام دمحم بن علي بن أيبك السروجي ( .٤
 ).٣اإلمام يوسف بن سليمان بن أيب احلسن بن إبراهيم( .٥
 ).٤اإلمام دمحم بن رافع بن هجرس بن دمحم العميدي( .٦

االت املتعددة نذكر منها اآليت: : مؤلفاته   ألف العديد من الكتب يف ا

جة   .١ ريخ اليمن . وقد حقق هذا الكتاب مصطفى حجازي، وطور تسميته إىل(( 
ريخ اليمن)).  الزمن يف 

سم إشارة التعيني، وذكره عنه ونسبه إليه اإلمام بن حجر  .٢ ريخ النحاة . وهو معروف 
 ــ .العسقالين ــ رمحه هللا 

 مطرب السمع يف حديث أم زرع . ذكره عنه أيضاً ابن حجر العسقالين.  .٣
ليف اإلمام اجلوهري، وذكره عنه ابن العماد يف  .٤ خمتصر معجم الصحاح الذي هو من 

 شذرات الذهب .
لقطة العجالن يف وفيات األعيان ذكره عنه اإلمام الشوكاين، وابن العماد يف شذرات  .٥

 الذهب .
 شرح الفاظ الشفاء، ونسبه إليه اإلمام الشوكاين، والبغدادي .االكتفاء يف  .٦
 اجلنان يف املفاخرة بني القنديل، والشمعدان رسالة نسبها إليه اإلمام النويري. زهر .٧
املقدمة السعدية يف ضوابط العربية، وهو الكتاب الذي درسنا أصوله النحوية يف هذه  .٨

  . الرسالة العلمية

 لنحويةنبذة خمتصرة عن األصول ا
                                                                                                                                                                                     

 ). ٢/٢٣٧) الدرر الكامنة ( ١
 .)٤/٥٨) ، الدرر الكامنة (٦/٢٣٤) شذرات الذهب ( ٢
 ).٦/٢٥٩)، شذرات الذهب (٢/٦٥٣)فوات الوفيات( ٣
 ).٦/٢٣٤) شذرات الذهب( ٤
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). فأصل اجلدار هو األساس ١: هو ما يبين عليه غريه. وأصل الشيء أساسه الذي يقوم عليه(األصل
أمل تر كيف ضرب هللا مثالً  الذي قام عليه، وأصل الشجرة هو ما يتفرع عنه األغصان. قال تعاىل:

بت وفرعها يف السماء  ). ٢(كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 

يطلق على عدة معاٍن كاجلهة، والشبه، واملثل. وهي مأخوذة من حنا ينحو حنواً أي : النحو يف اللغة
جتاه.(  )٤)وهو يف األصل مصدر شائع من حنوت حنواً كقولك قصدت قصداً.(٣سار 

ا أحكام أواخر الكلمات العربية يف حال  ويعرفه أهل االصطالح لقواعد اليت يعرف  : العلم 
) ويقول ابن جين :"هو انتحاء مست كالم العرب يف ٥بناء وما يتبع ذلك.(تركيبها من اإلعراب، وال

قالً عن اإلمام الغزين : "النحو صناعة علمية ٦تصرفه من إعراب وغريه".( ) ويقول اإلمام السيوطي 
ا أحوال كالم العرب  من جهة ما يصح، ويفسد يف التأليف؛ ليعرف الصحيح من الفاسد"  يعرف 

قيسة تغيري ذوات الكلم، وأواخرها ).  ونقل أي٧.( ضاً عن اإلمام اخلضراوي قوله :"النحو علم 
) وخري تعريف له ما قاله ابن السراج يف كتابه األصول يف النحو :" ٨لنسبة إىل لغة لسان العرب".(

لنسبة يل أ الكاتب فإنين أميل إىل٩علم استخرجه املتقدمون من  استقراء كالم العرب"( هذا  ).أما 
 التعريف الذي ذكره صاحب كتاب الياقوت ملا فيه من الشمولية 

                                                           
ب األلف مع الصاد .  ١  )املعجم الوسيط 
 ). ٣٤) سورة إبراهيم اآلية(٢
ب األلف فصل النون احلاء مع النون. ٣  ) القاموس احمليط 
 ).٢٠) االقرتاح للسيوطي ص( ٤
 ).٦ص() التحفة السنية يف شرح اآلجرومية  ٥
 ).١/٣٤)اخلصائص ( ٦
 ).٢٤) االقرتاح للسيوطي ص ( ٧
 ).٢٢) االقرتاح للسيوطي ص ( ٨
 ).١/٣٥) األصول يف النحو البن السراح ( ٩
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ً متغرياً بتغري  ا أحوال أواخر الكلم العريب إعرا صول معتربة عند النحويني يُعرف  فقال عنه :"علم 
 )١أواخر العوامل الداخلة عليه لفظاً، أو تقديراً".(

مجالية من حيث هي أدلته، وكيفية االستدالل : علم يبحث فيه عن أدلة النحو اإل حد أصول النحو
) وأصول النحو هي األسس اليت ُبين عليها قواعد، وضوابط النحو. ويف ذلك ٢ا وحال املستدل.(

 ) ٣يقول اإلمام األنباري :"هي أدلة النحو اليت تفرعت منه فروعه، وفصوله".(

اإلمام السيوطي :"وهي يف الغالب وأصول النحو أربعة عند الكثري من األصوليني. ويف ذلك يقول 
).  أما اإلمام األنباري، وابن جين فقد ٤أربعة السماع، والقياس، واإلمجاع، واستصحاب احلال".(

جعلوها ثالثة وسلك كل واحد منهم مسلكاً يف تصنيفه. فقال اإلمام األنباري :" وأدلة النحو ثالثة : 
: "وأدلة النحو ثالثة: مساع، وإمجاع، ) وقال ابن جين ٥نقل، وقياس، واستصحاب حال".(

) فاتفقوا يف دليلني، واختلفوا يف الدليل الثالث. والدليلني اللذين اختلفوا فيهما واردين يف ٦وقياس".(
 أغلب الكتب األصولية .

 

 

 

 

                                                           
  ).٤) الياقوت يف أصول النحو ص( ١
 ).١٣) االقرتاح للسيوطي ص( ٢
 ).٨٠) ملع األدلة ص ( ٣
 ).١٤) االقرتاح للسيوطي ص ( ٤
 ).١٨)ملع األدلة ص(٥
 ).١/١٨٩)اخلصائص( ٦
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 أقسام أصول النحو

 تنقسم أصول النحو إىل قسمني :

: السماع، والقياس، واإلمجاع، واستصحاب احلال.  القسم األول : أصول النحو الغالبة وهي
 وسنذكر نبذة خمتصرة عن كل دليل منها:

لنقل . ويقصد به الكالم الفصيح الذي ال السماع   : وهو املسمى عند بعض األصوليني 
شك يف فصاحته كالقرآن الكرمي، واحلديث النبوي، والشعر، والنثر، واألمثال العربية، وغريها 

) فيدخل يف ١مام السيوطي :" وأعين به ما ثبت يف كالم من يوثق بفصاحته".(. ويقول اإل
ذلك القرآن الكرمي، واحلديث النبوي، وكالم العرب شعراً كان، أم نثراً . وقد أمجع رموز، 

دة، والنقصان.  وعلماء األصول على كتاب هللا؛ ألنه أفصح الكالم؛ وألنه حمفوظ من الز
ملعىن لكنهم اختلفوا يف األخ حلديث النبوي بني مؤيد، ومعارض ملا ُجوز فيه من الرواية  ذ 

خذوا جبزء من هذه  خصوصاً بعد اختالط العرب بغريهم، مث إن الفريقني اتفقا على أن 
ته،  األحاديث اليت فيها أدلة على فصاحة النيب األكرم ــ عليه الصالة والسالم ــ ككتا

ألسانيد الصحيحة ومراسالته للملوك، والقبائل،  واألدعية، واألذكار التوقيفية اليت وردت 
املتصلة املتواترة بروايتها إىل النيب ــ عليه الصالة والسالم ــ ونفس اخلالف حاصل يف كالم 

العرب سواء كان شعراً، أم نثراً، أم مثالً. حسب عصور الشعر العريب، ومصدره من احلضر، 
  مضمون الكتاب.أو البادية . وسنفصل هذا كله يف

: وهو محل الفرع على األصل بعلته. وإجراء حكم األصل عليه، أو إحلاق الفرع يف  القياس 
لقياس من اكتمال أركانه الثالثة؛ لينزل احلكم ٢األصل جبامع.( ) واشرتط األصوليون لألخذ 

 وهي : 
                                                           

  ).٤٧) االقرتاح للسيوطي  ص( ١

 ). ٩٣) ملع األدلة لألنباري ص( ٢
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 األصل : وهو الذي يُرجع حكم الفرع إليه .١
 غريه. الفرع: وهو ما يُرجع حبكمه إىل .٢
 العلة اجلامعة : وهي اليت جتمع بني األصل، والفرع من حيث احلكم . .٣

) ١يقول اإلمام األنباري يف ذلك: "وال بد لكل قياس من أربعة أشياء أصل، وفرع، وعلة، وحكم".(
وقد ُوجد من أنكر القياس، واألخذ به .كابن مضاء، وابن حزم . لكن أدلة اآلخذين به أقوى من 

 ن. أدلة املنكري

) يف مسألة ما .  وال يكون اإلمجاع حجة ٢: ويقصد به إمجاع حناة البصرة، والكوفة( اإلمجاع 
إال إذا مل خيالف النقل، والقياس. ويقول ابن جين يف هذا الشأن :" وإمنا يكون حجة إذا مل 

 ).٣خيالف املنصوص، وال املقيس على املنصوص"(
ما يستحقه يف األصل عند عدم دليل النقل : وهو إبقاء حال اللفظ على استصحاب احلال 

). وهو يف األصل مصطلح فقهي استدل به احلنفية يف أن يبقى األصل حىت ٤عن األصل (
لتحرمي . فهو إبقاء ما كان  حة ما مل يقم دليل  يدل الدليل عليه  مثل األصل يف األشياء اإل

 على ما كان حىت يقوم الدليل. 

ختالف املنظرين، والواضعني لقواعد هذا  غري الغالبة: القسم الثاين :أصول النحو وهي ختتلف 
الفن. فمنهم من يضعها ملحقة بغريها من األصول الغالبة كاإلمام بن األنباري فقد جعل االستدالل 

لقياس( الستدالل   ) .٥ألوىل، والنظري، والعلة، واالستحسان، والعكس، وغريها ملحقة 

                                                           
 ). ٩٣) ملع األدلة ص ( ١
 ).١٨٧) االقرتاح للسيوطي ص ( ٢
 ).١/١٨٩) اخلصائص البن جين ( ٣

 ).٣٧٤االقرتاح للسيوطي ( ) ٤
 طويل.) مضمون نقاش ٤٢٦ـــ٣٩٩) أصول النحو دراسة يف فكر األنباري ص( ٥
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ولكن غالب علماء هذا الفن متفقون على أن هناك أدلة غالبة يف ضوابط قواعد اللغة، وأدلة غري 
غالبة يرجع إليها يف حال عدم احلصول على املطلوب يف األدلة الغالبة . واألدلة غري الغالبة تزيد، 

لعكس ، واالسوتنقص أيضاً   يف كتب األصول  تقراء، وعدم من كتاب إىل آخر .منها : االستدالل 
لباقي  الدليل على نفيه، وببيان العلة، وعدم النظري، واالستحسان، والسرب والتقسيم ، والدليل املسمى 

. 

ذن هللا تعاىل . ملة يف هذا البحث قسم الدراسة األصولية    وسنفصل كل هذه التقاسيم ا
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 الباب األول: األدلة الغالبة.

 لفصل األول:  السماعا

 ان:وفيه مبحث

 وفيه مطالب : املبحث األول:    

 تعريفه، الفرق بني السماع والرواية.املطلب األول: 

 املطلب الثاين: أنواعه، حكم االحتجاج به.

 القبائل املعتمد عليها يف االحتجاج، قواعد االحتجاج و مواطن الفصاحة. املطلب الثالث:

حلديث املطلب الرابع:   النبوي والقراءات القرآنية .موقف العلماء من االحتجاج 

 املبحث الثاين: مواطنه يف املقدمة السعدية . 
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 املبحث األول : وفيه مطالب:

 .، الفرق بني السماع والروايةتعريفه املطلب األول:

لنقل  )١وأنصت .( ،أي أصغى ،لغًة  : مصدر من مسع يسمعالسماع   وقد مساه اإلمام األنباري 
 )٢ويعين لغًة: : حتويل الشيء من موضع إىل موضع نقله تقول ينقله نقالً(

لنقل الصحيح، اخلارج عن حد القلة إىل الكثرة .  اصطالحاً  : هو الكالم العريب الفصيح،  املنقول 
)٣( 

يف كالم من يوثق بفصاحته؛  ويقول اإلمام السيوطي يف كالمه عن السماع :أعين به كل ما ثبت
وبعده،  فشمل كالم هللا تعاىل ، ـ وهو القرآن ـ ،وكالم نبيه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ، وكالم العرب قبل بعثته، ويف زمنه،

 )٤إىل أن فسدت األلسنة بكثرة املولدين، نظماً ، أو نثراً  ، عن مسلم، أو كافر.  (

مد عليه الدارسون لعلم أصول النحو . وهو االستشهاد فالسماع األصل األول، واألهم الذي اعت
لقرآن الكرمي ، وسنة النيب الكرمي، دمحم ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ، أو أشعار العرب، وأقواهلم النثرية . وقد اختلف النحاة 

بشعر العصر اجلاهلي،  وايف أي أشعار العرب يستدلوا،  ولكنهم اتفقوا ـ إمجاعاً ـ على أن يستدل
حية الفرق بني السماع، والرواية. فالسماع هو كالم من ُوثق اإلسالمي، واألموي . و  أما من 

بفصاحته وسلمت طرقه يف الوصول إلينا من ما يعاب كالقرآن الكرمي ويشرتط يف نقله التواتر. أما 
جزء مما ُروي . فالسماع الرواية فتكون يف من يُوثق بفصاحته، ومن ال يُوثق وقد تكون متواترة أو آحاد

. 

  وحكم االحتجاج به. نواع السماع: أاملطلب الثاين
                                                           

ب السني . الطبعة الثانية املكتبة اإلسالمية استانبول تركيا. ٢/٤٤٩) معجم الوسيط ص( ١  ( 
 ) .٤/٦١دي ( آ والقاموس احمليط للفريوز ،لسان العرب البن منظور مادة (ن.ق.ل) ) ٢
 ).٤٥لألنباري ص(،اإلغراب يف جدل اإلعراب )٨١) ملع األدلة لإلمام األنباري حتقيق سعيد األفغاين ص ( ٣
قوت ص ( ٤  ) دار املعرفة اجلامعية .٧٤) االقرتاح يف أصول النحو جلالل الدين السيوطي تعليق حممود سليمان 
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 وقد قسم النحاة السماع إىل األقسام التالية : 

لقرآن الكرمي، وقراءاته : يقول الراغب األصفهاين : " ألفاظ القرآن الكرمي هي لب   .١ السماع 
 ،وواسطته، وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء، واحلكماء يف أحكامهم ،كالم العرب، وزبدته

وما عداها كالقشور، والنوى  ،وإليها مفزع حّذاق الشعراء، والبلغاء يف نظمهم ،وحكمهم
)ويقول اإلمام الزركشي: " واعلم أن القرآن الكرمي، والقراءات ١إلضافة إىل أطايب الثمرة " (

ن، فالقر  ملسو هيلع هللا ىلص ـ ؛ للبيان، واإلعجاز، ـ آن: هو الوحي املنزل على دمحمـ حقيقتان متغاير
والقراءات:  اختالف ألفاظ الوحي املذكور يف كتابة احلروف، وكيفيتها من ختفيف، وتثقيل، 

) ومعىن هذا أن القرآن الكرمي، والقراءات ، بينهما تباين، وتغاير، حيث ميثل ٢وغريها " (
ثل القراءات  الفرع، أو طرق أداء ذلك األصل، كما هو احلال بني اللغة، القرآن األصل؛ ومت

) وقد مت استخدام مصطلحني يف مسالة النقل ومها : االستشهاد، واالحتجاج ٣واللهجات . (
."فاالستشهاد: ذكر األدلة النصية املؤكدة للقاعدة النحوية اليت تبىن عليها هذه القواعد، 

االحتجاج، فإن االحتجاج : هو االستدالل على صحة القواعد واالستشهاد ببعض مدلول 
ذا اإلطالق يشمل كون األدلة نصوصاً  لغويًة ، أو أصوالً  حنوية " .( ) ٤النحوية مطلقاً ، و

 )٥إذن فاملصطلحان بينهما عموم، وخصوص. (
حلديث النبوي الشريف : فاحلديث : هو األصل الثاين من أصول التقعيد ال .٢ نحوي، السماع 

ن ما تواتر من  يف اجلانب السماعي بعد القرآن الكرمي ، ويف ذلك يقول اإلمام األنباري: 
السنة، يعد دليالً  قطعياً  من أدلة النحو، ونص قوله" اعلم أن النقل ينقسم إىل قسمني : 

م دليل فأما التواتر فلغة القرآن، وما تواتر من السنة، وكالم العرب؛ وهذا القس .تواتر، وآحاد
                                                           

 ) . ١/٧) املفردات يف غريب القرآن ( ١
  شارع اجلمهورية القاهرة . ٢٢) .  مكتبة دار الرتاث  ٣١٨/  ١) الربهان يف علوم القرآن لإلمام الزركشي  ( ٢
 ) .  ٣١٦، ٣١٥) ابن األنباري وجهوده يف النحو (ص  ٣
 ) . ٢٤٦) أصول التفكري النحوي ( ص  ٤
 ) . ١٦٧) أصول النحو دراسة يف فكر األنباري د/دمحم سامل صاحل دار السالم للطباعة والنشر والرتمجة (ص  ٥
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) وقد اختلف العلماء اختالفاً كبرياً، حول االحتجاج ١قطعي من أدلة النحو، يفيد العلم " (
حلديث النبوي الشريف، وتضاربت آرائهم يف ذلك، إال إن كثرياً من النحاة ذهبوا إىل جواز 

 االحتجاج به مطلقاً منهم اإلمام ابن مالك، والرضي،  وتبعهما ابن هشام األنصاري. 
وممن رفض االحتجاج املطلق اإلمام السيوطي، وقد كان دليله أكثر منطقاً، وحجية فقد  

فصل يف األمر فقال : " وأما كالمه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فيستدل منه مبا ثبت أنه قاله على اللفظ املروي، 
در جداً إمنا يوجد يف األحاديث القصار، على قلة ـ أيضاً ـ  فإن غالب األ حاديث وذلك 

م فزادوا،  ملعىن ،وقد تداوهلا األعجام، واملولدون قبل تدوينها ، مبا أدت إليه عبارا مروي 
لفاظ، وهلذا ترى احلديث الواحد يف القصة الواحدة  ونقصوا، وقدموا، وأخروا، وأبدلوا ألفاظاً 

وجه شىت،    ً واعد النحوية ، بعبارات خمتلفة، ومن مث أنكر على ابن مالك إثباته القو مرو
) واملستقرأ لتحليالت النحاة حول قبول احلديث النبوي ٢أللفاظ الواردة يف احلديث " .(

ب  الشريف، يتيه يف هذا األمر.  وسوف نوضح األمر كما رسى عليه غالب العلماء يف 
حلديث النبوي الشريف،  والقراءات القرآنية .   موقف العلماء من االحتجاج 

املصدر الثالث من مصادر االستدالل  االشعر، والنثر مهف .م العرب شعراً، ونثراً السماع بكال .٣
لبحور الشعرية املعروفة ، أو الرجز .  يف اجلانب السماعي . كالشعر من القصائد املوزونة 

وكالنثر مبا يشمل الكالم اليومي، واللهجات، واألمثال، واحلكم، وغريها ؛ ألن العرب كانت 
لسليقة، ومل حيصل االختالف، واخللط إال بعد دخول بالد العرب، من ليس ألسنتهم سل يمة 

منهم، وذلك بعد الفتوحات اإلسالمية يف بالد فارس، والروم، وأفريقيا. وتوسع النحاة يف هذا 
م األمر إىل االستدالل بكالم الكافر ،شعراً، أو نثراً  ال، حىت وصل  قال اإلمام عزالدين . ا

) ٣( .لسالم : " اعتمد يف العربية على أشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس فيها"بن عبد ا

                                                           
  ) حتقيق سعيد األفغاين .٣٢ملع األدلة لإلمام األنباري ( ) ١
قوت ص () االقرت  ٢  ) دار املعرفة اجلامعية . ٨٩اح يف أصول النحو جلالل الدين السيوطي تعليق حممود سليمان 
قوت ص (  ٣  ) دار املعرفة اجلامعية .١١٥) االقرتاح يف أصول النحو جلالل الدين السيوطي تعليق حممود سليمان 
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ويقول اإلمام السيوطي ملا تكلم عن السماع : أعين به كل ما ثبت يف كالم من يوثق 
بفصاحته؛ فشمل كالم هللا تعاىل ، ـ وهو القرآن ـ، وكالم نبيه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ، وكالم العرب قبل 

ه، ويف زمنه، وبعده، إىل أن فسدت األلسنة بكثرة املولدين، نظماً، أو نثراً، عن مسلم، أو  بعثت
ولكنهم مل يقبلوا كالم املولدين يف ذلك ، ويف ذلك يقول اإلمام السيوطي : "  )١(.كافر"

على ) وأنكر النحاة ٢تج بكالم املولدين، واحملدثني يف اللغة، والعربية " (وأمجعوا على أنه ال حيُ 
علم قائله؛ ألنه رمبا يكون من كالم املولدين، ويقول بذلك االستدالل  بشعر، أو نثر ال يُ 

البغدادي، وال جيوز االحتجاج بشعر، أو نثر ال يعلم قائله صرح بذلك ابن األنباري يف كتاب 
( اإلنصاف  يف مسائل اخلالف )؛ وعلة ذلك خمافة أن يكون ذلك الكالم مصنوعاً، أو 

 )٣(.أو ملن ال يوثق بكالمه"ملولد، 

 

 

 

  .ومواطن الفصاحة وقواعده، ،القبائل املعتمد عليها يف االعتماد: املطلب الثالث

يقول اإلمام السيوطي : " وأما كالم العرب فيحتج منه، مبا ثبت عن الفصحاء، املوثوق بعربيتهم 
األلفاظ واحلروف ) : " كانت قريش ) قال اإلمام أبو نصر الفارايب يف أول كتابه املسمى بــ ( ٤".(

أجود العرب انتقاداً لألفصح من األلفاظ، وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموعاً 
م اقُتدي، وعنهم أخذ اللسان العريب من  وأبينها عما يف النفس، والذين نُقلت عنهم اللغة العربية، و

                                                           
 ).٧٤ص ( املرجع السابق)  ١
 ). ٧٠(ص  املرجع السابق)  ٢
 ) . ٢٧٩)أصول النحو دراسة يف فكر األنباري  د/ دمحم سامل صاحل (ص ٣
قوت دار املعرفة اجلامعية ١٠٠) كتاب االقرتاح للسيوطي ص ( ٤  م . ٢٠٠٦) تعليق حممود سليمان 
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هم اللذين عنهم أكثر ما أخذ، ومعظمه، وعليهم قبائل العرب هم: قيس، ومتيم، وأسد، فإن هؤالء 
اتكل الغريب، ويف اإلعراب، والتصريف، مث هذيل، وبعض كنانة، وبعض الطائيني، ومل يُؤخذ عن 

جلملة فإنه مل يؤخذ عن حضري قط، وال عن سكان الرباري، ممن كان  غريهم، من سائر قبائلهم، و
لذين حوهلم ، فإنه مل يؤخذ ال من خلم، وال من جذام؛ يسكن أطراف بالدهم اليت جتاور سائر األمم ا

م كانوا  د؛ إ م كانوا جماورين ألهل مصر، والقبط . وال من قضاعة، وال من غسان، وال من إ فإ
م بغري العربية، وال من تغلب، وال من النمر؛  جماورين ألهل الشام وأكثرهم نصارى يقرءون يف صال

جلزيرة جما م  كانوا  م كانوا جماورين للنبط، والفرس، وال من عبد فإ نية، وال من بكر؛ أل ورين لليو
م كانوا سكان البحرين خمالطني للهند، والفرس، وال من أزد عمان ؛ ملخالطتهم للهند،  القيس؛ أل

والفرس، وال من أهل اليمن أصالً؛ ملخالطتهم للهند، واحلبشة، ولوالدة احلبشة فيهم، وال من بين 
يفة، وسكان اليمامة ، وال من ثقيف، وسكان الطائف؛ ملخالطتهم سكان األمم املقيمني عندهم، حن

وال من حاضرة احلجاز؛ ألن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حني ابتدأوا  ينقلون لغة العرب قد خالطوا 
يف كتاب،  غريهم من األمم، وفسدت ألسنتهم، والذي نقل اللغة، واللسان العريب عن هؤالء، وأثبتها

 )١وصريها علماً، وصناعة هم أهل الكوفة، والبصرة فقط من بني أمصار العرب .(

الفصاحة: هي الظهور، والبيان . ومنها أفصح اللنب إذا اجنلت رغوته، وفصح فهو فصيح قال الشاعر  
يف : وحتت الرغوة اللنب الفصيح. ويُقال أفصح الصبح إذا بدا ضوؤه ، وأفصح كل شيء إذا وضح، و 

ً َفَأْرِسْلُه َمِعَي رِْدءاً ُيَصدُِّقِين  عزيز :الكتاب ال ) ومواطن ٢(َوَأِخي َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح ِمينِّ ِلَسا
 الفصاحة: هي البلدان اليت سكنتها القبائل املعتمد عليها يف األخذ، واالستشهاد . 

حلديث النبوي املطلب الرابع  الشريف، والقراءات القرآنية.: موقف العلماء من االحتجاج 

حلديث النبوي  :الشريف أوالً : موقف العلماء من االحتجاج 

                                                           
  ) املرجع السابق . ١
 .  ٣٤) سورة القصص اآلية  ٢



٢١ 
 

لضاد، ولكنهم اختلفوا يف  العلماء ـ األولني، واآلخرين ـ أمجعوا أن النيب ــ ملسو هيلع هللا ىلص ــ هو أفصح من نطق 
حلديث النبوي  الشريف ،  ما بني مؤيد،  ومعارض. فمنهم من ذهب إىل منع مسألة االحتجاج 

حلديث النبوي الشريف، وهذا هو املذهب الذي سكت عنه األولون من النحويني، ومل  االحتجاج 
يستدلوا به على إقرار قاعدة ما، ومل يذكروا سبباً  لعزوفهم عن هذا األمر. كاخلليل بن أمحد 

من أئمة البصريني، والفراء،  الفراهيدي، وسيبويه، وأيب عمرو بن العالء، وعيسى بن عمرو،
نه :  والكسائي، وهشام الضرير من أئمة الكوفيني . حىت أصبح بعض علماء النحو يعرفون النحو 

لقياس، واالستقراء من كتابة هللا، وكالم الفصحاء العرب .( ) ومل يذكر االستقراء ١علم يستنبط 
حلديث يف املاضي  ـــ يف زمان القدامى من النحاة  ـــ من قبيل حلديث النبوي . وأصبح االستدالل 

حلديث يف سبعة مواضع يف كتابه فقط ، واستشهد الفراء به  االستئناس به فقط . فسيبويه استشهد 
يف ستة عشر موضعاً  تقريباً ، وكذلك ابن جين، وكل تلك االستشهادات كانت من قبيل االستئناس 

ي قاعدة حنوية. يقول الدكتور فاضل السامرائي يف أمر ابن فقط، أو تقوية شاهد آخر. وليس إلقرار أ
حلديث النبوي الشريف " أ مل أجد يف كتبه اليت بني يدي  :جين يف الرد على من قال أنه استشهد 

فلم أره مرة جعل حديثاً أصالً  يرجع إليه يف تقرير قاعدة، أو إثبات نص لغوي، وإمنا  ،ما يؤيد ذلك
 .ثاً؛ لالستئناس به، أو االستشهاد به فيما مل خيرم قاعدة، ومل يقرر أصالً  جديداً  "يورد يف النادر حدي

يف النحاة فيما بعد إىل ثالثة  ) فهذا املوقف السكويت من القدامى من النحاة، أدى إىل انقسامٍ ٢(
 مذاهب :

حلديث النبوي الشريف، وهم أغلب النحاة وكان املتزع  الستشهاد  م هلذا مذهب املانعني 
املذهب أبو احلسن بن الضائع، وتلميذه أبو حيان، وابن عصفور، واحتجوا على عدم جواز 

مرين :  ذلك 
ملعىن . .١  أن علماء احلديث جوزوا الرواية 

                                                           
 ) . ٩٥) كتاب مثار الصناعة ص ( ١
 )  . ١٣٤) ابن جين النحوي ص (  ٢
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ت  .٢  ألعاجم.احلديث؛ ألن بعض الرواة كانوا من اوقوع اللحن يف كثري من روا

ملعىن، وأنه ويف ذلك يقول أبو حيان يف التسهيل : " وإمنا كان  ذلك ألمرين : أن الرواة جوزوا النقل 
لطبع "وقع اللحن كثرياً  فيما رُ  ) ويقول ١( .وي من احلديث؛ ألن كثرياً  من العرب كانوا غري عرب 

ملعىن هو السبب عن دي يف ترك األئمة كسيبويه، الضائع يف كتابه شرح اجلمل : " جتويز الرواية 
حلديث، واعتمدوا يف ذلك على القرآن الكرمي، وصريح النقل االستشهاد على إثب ،وغريه ات اللغة 

ملعىن لكان األوىل يف إثبات فصيح اللغة  ،يف احلديث عن العرب، ولوال تصريح العلماء جبواز النقل 
 )٢( .كالم النيب ــ عليه الصالة، والسالم ــ ؛ ألنه أفصح العرب "

حلديث النب  يزين لالحتجاج  وي، وغالبيتهم من اللغويني، وأصحاب املعاجم أمثال مذهب ا
حلديث النبوي، واجلوهري يف معجمه  الزهري يف كتابه التهذيب، حيث أكثر من االستشهاد 

يف كتابه املخصص، وابن فارس يف كتابه اجلمل، ومقاييس اللغة، ويعترب  ةالصحاح، وابن سيد
حلديثو  ،الزخمشري النبوي، وكان ابن مالك، وابن هشام  ابن خروف من أقدم من استدل 

على رأس صف هذا املذهب يسند هؤالء اإلمجاع أنه ــ ملسو هيلع هللا ىلص ــ من أفصح العرب هلجًة،  ومن 
ن أغلب الرواة أعاجم؛ ألنه  أن األحاديث أصح سنداً من األشعار، وأقوال العرب، وال عربة 

ظهر أن كثرياً مما ينسب من اللحن يف حديث  ميكن أن يقال ذلك يف الشعر، والنثر كما أنه
) . وقد زاد اإلمام الرضي ٣رجت األحاديث(الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قد ظهر وجه من الصحة وعليه خُ 

حلديث االحتجاج بكالم أهل بيت النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ . وقد رد ابن مالك على  على االحتجاج 
صل يف رواية احلديث عدم تبديل اللفظ،  واستدلوا مبا كانوا يكتبون حجة رواية املعىن أن األ

                                                           
  ) نقل ( بتصريف ) من كتاب السيوطي االقرتاح . ١
قوت ص (٢  ) دار املعرفة اجلامعية . ٩٥) االقرتاح يف أصول النحو جلالل الدين السيوطي تعليق حممود سليمان 
مع العلمي العريب بدمشق ( ٣ ب أصول النحو ) . نقالً عن كتا٣٢٧ـ ١٤/٣٢٥) نظرات يف النحو لألستاذ طه الراوي  جملة ا

  دراسة يف فكر األنباري د/ دمحم سامل صاحل  رسالة ماجستري دار السالم .
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يت منها احلديث ، يوضح صحة لفظ احلديث.  احلديث يف زمن النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص  ـ والطرق اليت 
 أما األدلة من احلديث اليت وضعها املانعون ذريعة ملا قالوا به، فلهم على من قالوا به جواب .

حلديث الشريف، وكان على رأس هذا املذهب أبو مذهب امل  توسطني يف مسألة االحتجاج 
احلسن الشاطيب، وأنكر على النحاة استشهادهم بكالم أجالف العرب، وتركهم حلديث النيب  

من النحاة استشهد حبديث النيب  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وهم   ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وقال يف شرحه األلفية :" مل أجد أحداً 
م، وأشعارهم اليت  يستشهدون بكالم أجالف العرب، وسفهائهم الذين يبولون على أعقا

ا تُ  فيها الفحش، واخلنا، ويرتكون األحاديث الصحيحة؛ ملعىن، وختتلف أل وايتها، ر نقل 
لفاظه ملا يُ وألفاظها خبالف كالم العرب، وشعرهم فإن  بىن عليها من النحو ... رواته اعتنوا 

 إىل أن قال: أما احلديث فعلى قسمني :
قله مبعناه دون لفظه، فهذا مل يقع به استشهاد أهل اللسان . .١  قسم يعتين 
قله بلفظه؛ ملقصودٍ  .٢ ا بيان فصاحته ـ  قسم ُعرف اعتناء  خاص كاألحاديث اليت قصد 

ملسو هيلع هللا ىلص ـ ككتابه هلمدان، وكتابه لوائل بن حجر، واألمثال النبوية فهذا يصح االستشهاد به 
). وأنكر على ابن مالك إذ أطلق األمر على احلديث فقال : " وابن مالك ١يف العربية" (

 ." منه، وبىن الكالم على  احلديث مطلقاً  مل يفعل هذا التفصيل الضروري الذي ال بد
وسار على هذا املذهب من العلماء احملدثني الشيخ دمحم اخلضر حسني، وزاد على ما  )٢(

يزين، ومناقشها أنواع احلديث  ذكره اإلمام الشاطيب، وخلصه بعد عرضه ألدلة املانعني، وا
 إىل ثالثة أنواع :

 .ما ال ينبغي اخلالف يف االحتجاج به  
 ما ال ينبغي االختالف يف عدم االحتجاج به . 

                                                           
) مكتبة اخلاجني ١٣ـ١٢) خزانة األدب ولباب كالم العرب عبد القدار بن عمر البغدادي حتقيق وشرح عبد السالم هارون ص( ١

 لقاهرة.
  ) املرجع السابق . ٢
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 ما يصح أن ختتلف األنظار يف االستشهاد به . 

 وخلص ما ال ينبغي االختالف يف االحتجاج به يف النقاط التالية :

ما يروى بقصد االستدالل على فصاحته ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ كقوله" محي الوطيس " " مات حتف أنفه "  
 األحاديث القصار، املشتملة على شيء من حماسن البيان .إىل غري ذلك من 

ا كألفاظ القنوت، والتحيات، وكثري   لتعبد  ا، أو أمر  ما يروى من األقوال اليت كان يتعبد 
ا يف أوقات خاصة .  من األذكار، واألدعية اليت كان يدعوا 

ا هو ظاهر أن الرواة على أنه كان خياطب كل قوم من العرب بلغتهم، ومم ما يروى شاهداً  
ذه األنواع الثالثة احلديث بلفظه .  يقصدون 

األحاديث اليت وردت من طرق متعددة، واحتدت ألفاظها، فإن ذلك دليل على أن الرواة مل  
 يتصرفوا يف ألفاظها .

ا من نشأ يف بيئة عربية، مل  األحاديث اليت  شر فيها فساد اللغة، كمالك بن أنس، وعبد نتُ دو
 امللك بن جريج، واإلمام الشافعي .

ملعىن، مثل ابن سريين، والقاسم بن   م ال جييزون رواية احلديث  ما عرف من حال رواته أ
 دمحم، ورجاء بن حيوة، وعلى بن املديين .

أما ما ال ينبغي االختالف يف عدم االحتجاج به، هي األحاديث اليت مل تدون يف الصدر األول، 
 تب بعض املتأخرين ......وإمنا تروى يف ك

لفاظه وهي األحاديث اليت  أما النوع الثالث ما يصح أن ختتلف فيه األنظار يف االستشهاد 
 دونت يف الصدر األول ومل تكن من األنواع الستة املبينة آنفاً وهي على نوعني :

 حديث يرد لفظه على وجه واحد ، والظاهر صحة االحتجاج به . )١
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الرواية يف بعض ألفاظه، فنجيز االستشهاد مبا جاء يف رواية مشهورة ، حديث اختلفت  )٢
ا  زوال جنُ  االستشهاد مبا جييء يف رواية شاذة، أو يف رواية يقول فيها بعض احملدثني : أ

ن الذي حيتج به من األحاديث املدونة ١غلط من الراوي . ( ) مث قرر جممع اللغة العربية 
 )٢ألحاديث التالية : (يف الصدر األول، وأيضاً 

 األحاديث املتواترة املشهورة . - أ
 األحاديث اليت تستعمل ألفاظها يف العبادات . - ب
 األحاديث اليت تعد ألفاظها من جوامع الكلم . - ت
 كتب النيب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ . - ث
 األحاديث املروية؛ لبيان أنه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ كان خياطب كل قوم بلغتهم . - ج
ملعىن كابن األح - ح م ال جييزون رواية احلديث  ا، أ اديث اليت عرف من حال روا

 سريين، والقاسم بن دمحم .
 األحاديث املروية من طرق متعددة، وألفاظها واحدة .  - خ

لقراءات القرآنية.  نياً: االحتجاج 

لقرآن الكرمي سنة متبعة عند النحاة؛ ألن القرآن الكرمي هو أفصل الكالم على اإلطالق،  األخذ 
فالقراءات القرآنية : هي اختالف ألفاظ الوحي ، يف كتابة احلروف ، أو كيفيتها من ختفيف، وتثقيل، 

خمالفاً  به غريه يف  ) يقول اإلمام الزرقاين : " هي مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء،٣وغريها. (
ت، والطرق عنه ، سواء أكانت هذه املخالفة يف نطق حرف،   لقرآن الكرمي، مع اتفاق الروا النطق 

) وقد ذكر العلماء أن القراءات القرآنية من حيث السند ستة أنواع : متواترة،  ٤أم يف نطق هيئتها ". (
                                                           

رخيها ص ( )دمحم اخلضر حسني دراسات يف الع ١ ) نقالً من كتاب القياس يف اللغة د/ دمحم حسني عبد العزيز  ١٨٠ــ١٧٥ربية و
 م . ١٩٩٥هـ/ ١٤١٥دار الفكر العريب الطبعة األوىل

ض بن حسني اخلوام ص ( ٢ ألحاديث النبوية على إثبات القواعد النحوية حتقيق د/ ر    ) . ١٤ـ  ١٣)االستدالل 
 . ١/٣١٨) الربهان يف علوم القرآن للزركشي :  ٣
 ) .١/٢٨٤) مناهل العرفان يف علوم القرآن للزرقاين ( ٤
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لقرآن الكرمي سنة متبعة، لدى ) فاأل١ومشهورة، صحيحة، وشاذة، وموضوعة، ومدرجة. ( خذ 
 كاآليت:  )٢(النحاة . واشرتط العلماء ثالثة شروط لصحة القراءة القرآنية وهي

 الشرط األول : صحة السند.
 الشرط الثاين : موافقة الرسم العثماين، ولو احتماالً.

 الشرط الثالث : موافقة العربية، ولو بوجه.
طلة ، وإن اختل الشرط الثاين كانت القراءة ضعيفة، وإن فإذا اختل الشرط األول كانت القراء ة 

ختالل السند. ( ) ٣اختل الشرط الثالث كانت القراءة ضعيفة .وعلى هذا فال تبطل القراءة إال 
لقراءات الشاذة يف  ويقول اإلمام السيوطي : " أما القرآن فكل ما ورد أنه ُقرئ به، جاز االحتجاج 

ا يف مثل ذلك احلروف بعينه، وإن مل جيز  العربية إذا مل ختالف قياساً معروفاً،  بل ولو خالفته، حيتج 
لقراءة الشاذة، ال أعلم فيه خالفاً بني النحاة، وإن اختلف يف  القياس عليه وما ذكرته من االحتجاج 

ا يف الفقه ". (  )٤االحتجاج 
لقراء  : )٥(اتوجتدر اإلشارة يف هذا املوضع إىل عدة أمور تتعلق 

األول : أن األحرف السبعة اليت وردت يف حديث الرسول ــ ملسو هيلع هللا ىلص ــ غري القراءات السبع، فقد أمجع 
العلماء على أنه ليس املقصود أن يكون احلرف الواحد  يقرأ على سبعة أوجه، إذ ال يوجد ذلك إال 

وعلى أنه ال جيوز أن يكون املراد  يف كلمات يسرية حنو : (أف، وجربيل، وأرجه، وهيهات، وهيت )
م أبو بكر بن جماهد يف أثناء املائة  هؤالء السبعة مل يكونوا خلقوا، وال وجدوا، وأول من مجع قراءا

 الرابعة. 
لنسبة للقراءات  الثاين : أنه ليس كل القراءات السبع متواترة،  بل منها ما هو شاذ،  وكذلك احلال 

 الثالث، املكملة للعشر .
الثالث : أن التواتر إذا ثبت، ال حيتاج إىل فيه إىل الركنني األخريين من الرسم، وغريه إذا ما ثبت من 
ً سواء وافق الرسم، أم خالفه.  أحرف اخلالف متواتر عن النيب ــ ملسو هيلع هللا ىلص ــ وجب قبوله، وقطع بكونه قرآ

                                                           
  ).١/٢٨٤) ومناهل العرفان للزرقاين (١/٢٠٣) اإلتقان للسيوطي ( ١
 ).١٦٨( دراسة يف فكر األنباري د/ دمحم سامل صاحل دار السالم للطباعة والنشر والرتمجة حوأصول الن)  ٢
 ) . ١٦٨( ص  املرجع السابق)  ٣
قوت ص ( ) ٤  . ) دار املعرفة اجلامعية٤٨االقرتاح يف أصول النحو جلالل الدين السيوطي تعليق حممود سليمان 
 ) بتصرف.١٦٩ص( دراسة يف فكر األنباري د/ دمحم سامل صاحل دار السالم للطباعة والنشر والرتمجة حوأصول الن ) ٥
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يقول ابن اجلزري : " وإذا اشرتطنا التواتر يف  الرابع : أن التواتر ال يشرتط يف صحة السند ويف ذلك 
كل حرف من حروف اخلالف انتفى كثري من أحرف اخلالف الثابت عن هؤالء األئمة السبعة، 

 وغريهم ولقد كنت أجنح إىل هذا مث ظهر فساده، وموافقة أئمة السلف واخللف ".
القراءات القرآنية، ووضعها على رأس واحلق أننا إذا أرد االطالع على موقف النحاة العملي من 

لقراءات  مصادر االستشهاد، لو جد تبايناً يف تلك املواقف فلقد كان هلم موقفان من االحتجاج 
 : )١(وهي

املوقف األول : مؤيد هلا، يرى االعتماد عليها يف االستشهاد، والتقعيد النحوي، ويغلب على  
 أصحاب هذا االجتاه الطابع النقلي .

املوقف الثاين : معارض هلا، واعتمدوا يف استشهادهم،  واستنباطهم للقواعد على نصوص  
أخرى من كالم العرب، ويغلب على أصحاب هذا الفريق الطابع القياسي، والعقلي . ومال 

لقياسيني . ألثريني، والفريق الثاين   بعض الباحثني إىل تسمية الفريق األول 
لقرا ا مرفوض يف اجلانب الفقهي.فاالستدالل النحوي   ءات وارد، وإن كان االستدالل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ) بتصرف.١٧٠ص( دراسة يف فكر األنباري د/ دمحم سامل صاحل دار السالم للطباعة والنشر والرتمجة حوأصول الن ) ١
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 مواطن السماع يف املقدمة السعديةاملبحث الثاين: 
لقرآن الكرمي :  مواضع االستشهاد 

 ب االسم  
لعهد يف  )١( فـََعَصى ِفْرَعْوُن الرَُّسولَ   :استشهد بقوله تعاىل  على ( أل ) اليت ختتص 

 )٢. (لفظة الرسول 
 ب ذكر التثنية :  
 )٤() على التثنية يف املعىن دون اللفظ . ٣(فـََقْد َصَغْت قـُُلوُبُكَما   :استشهد بقوله تعاىل 
 ب ذكر مجع السالمة : 
َنا طَائِِعَني  :) وقوله تعاىل٥(رَأَيـْتـُُهْم ِيل َساِجِديَن  :استشهد بقوله تعاىل  ) ملا هو ٦(أَتـَيـْ

 )٧(من مجع السالمة وخرج عن الشروط املوضوعة له . 
 ب يف ذكر املفعول :  
ً  :استشهد بقوله تعاىل  َن اْألَْرِض نـََبا ُ أَنبَـَتُكم مِّ َّ ) على املصدر[ املفعول املطلق] ٨( َوا

 [ً  .  )٩(املماثل لفعله يف اشتقاقه فتقول [ أنبت مصدره نبا
 ب يف ذكر املفعول به :   

                                                           
 . ١٧) سورة املزمل جزء من اآلية  ١
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ٢  ).١٠فاطمة الشهري ص( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 .٤) سورة التحرمي جزء من اآلية  ٣
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ٤  ). ٢٧فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ٤) سورة يوسف جزء من اآلية  ٥
 . ١١) سورة فصلت جزء من اآلية  ٦
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٧  ).٣٢فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ١٧) سورة نوح جزء من اآلية  ٨
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ٩  ) .٥٠فاطمة الشهري ص( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
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ُ يـَْبُسُط الّرِْزَق ِلَمْن َيَشاءُ َويـََقِدرُ  :استشهد بقوله تعاىل   ّ الَ َعاِصَم  :وقوله تعاىل )١(ا
ِّ ِإالَّ َمن رَِّحمَ   .)٣وتقديراً ( ،وإرادته معىنً  ،على جواز حف املفعول به لفظاً  )٢(  اْليَـْوَم ِمْن أَْمِر ا

 ب ذكر احلال :   
ِّ َلُكْم آيَةً  استشهد بقوله تعاىل:  َقُة ا َ  . )٥(ن لفظة آية واقعة موقع املشتق  )٤(َهـِذِه 
على  )٧(َوَهـَذا بـَْعِلي َشْيخاً  :له تعاىلو وق  )٦(ُهَو احلَْقُّ ُمَصدِّقاً  :استشهد بقوله تعاىل 

 .)٨أن احلال جاء مؤكداً(
ً َعَربِّياً  :استشهد بقوله تعاىل   )١٠على أن احلال جاء موطئاً.( )٩(َوَهَذا ِكَتاٌب مَُّصدٌِّق لَِّسا
 )١٠موطئاً.(
 ب ذكر فعل التعجب :  
 ،على خروج املتعجب منه عن نظائره )١١(َفَما َأْصبَـَرُهْم َعَلى النَّارِ :استشهد بقوله تعاىل 

 )١٢([ فهؤالء جيب التعجب منهم ].  :وتقدير الكالم يف اآلية األوىل .رف إىل املخاطبوصُ 
 ب ذكر اسم الفاعل : 
على أن اسم الفاعل ال يتعرف إذا كان  )١٣(َهَذا َعاِرٌض ممُِّْطُرَ  :استشهد بقوله تعاىل 

 )١٤ويف اآلية جاء مبعىن احلال . ( .أو االستقبال مبا أضيف إليه ،مبعىن احلال
                                                           

 . ٢٦) سورة الرعد جزء من اآلية  ١
 . ٤٣) سورة هود جزء من اآلية  ٢
يد بد الباقيع .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ٣   ).٥٥فاطمة الشهري ص( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ٦٤) سورة هود جزء من اآلية  ٤
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ٥  ) . ٦٣فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ٣١) سورة فاطر جزء من اآلية  ٦
 . ٧٢) سورة هود جزء من اآلية  ٧
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٨  ). ٦٣,٦٤فاطمة الشهري ص(  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ١٢) سورة األحقاف جزء من اآلية  ٩

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ١٠  ) .٦٤فاطمة الشهري ص (  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ١٧٥ة جزء من اآلية ) سورة البقر  ١١
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ١٢  ).٨١فاطمة الشهري ص( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ٢٤)  سورة األحقاف  جزء من اآلية  ١٣
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ١٤  ) .٨٦فاطمة الشهري ص(  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
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 واخلرب : ،واملبتدأ ،ب يف ذكر االبتداء 
ٌر لَُّكمْ  :استشهد بقوله تعاىل  ويقدر  . أو نية ،لفظاً  على تقدير املبتدأ )١(َوَأن َتُصوُمواْ َخيـْ

 )٢.(] وهذا التقدير لفظاً صيامكم [املبتدأ يف اآلية 
على جواز جميء املبتدأ من النكرة إذا كانت النكرة  )٣(َوَلَعْبٌد مُّْؤِمنٌ  :استشهد بقوله تعاىل 
 )٤والنكرة هنا وصفت بلفظ[ مؤمن] . ( .موصوفة
ِسنيَ  :استشهد بقوله تعاىل  َ على )٦( َوْيٌل لِّْلُمطَفِِّفنيَ :وقوله تعاىل  )٥(َسَالٌم َعَلى ِإْل 

ففي املثال  .أو الدعاء عليه ،جواز جميء املبتدأ من النكرة؛ إذا تضمن اخلطاب معىن الدعاء لشيء ما
 )٧ويف املثال الثاين الدعاء عليه .( ،األول الدعاء له

على جواز جميء املبتدأ من النكرة  )٨(ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ  :استشهد بقوله تعاىل 
 ) ٩إذا كانت النكرة مبعىن العموم . (

ٌر مجَِيلٌ  :استشهد بقوله تعاىل  فتقول [صربي]  .على جواز تقدير حذف املبتدأ )١٠(َفَصبـْ
 )١١(أو تقدير حذف اخلرب فتقول[ فصرب مجيل ] أمثل .  ،أو أمري ،صرب مجيل
ُ َأَحدٌ  :استشهد بقوله تعاىل  َّ على وجوب تقدمي املبتدأ إذا جاء ضمري  )١٢(ُقْل ُهَو ا
 )١٣شأن. (

                                                           
 . ١٨٤سورة البقرة جزء من اآلية  ١)
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ٢  ). ٩٣فاطمة الشهري ص( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ٢٢١) سورة البقرة جزء من اآلية  ٣
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ٤  ). ٩٤( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ١٣٠) سورة الصافات اآلية  ٥

 . ١سورة املطففني اآلية   ٦)
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ٧  ) . ٩٤فاطمة الشهري ص (  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ٥٣)  سورة املؤمنون  جزء من اآلية  ٨
يد عبد الباقي .يف ضوابط العربية ) املقدمة السعدية ٩  ) . ٩٤فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 . ٨٣وجزء من اآلية  ١٨) سورة يوسف جزء من اآلية  ١٠
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ١١  ) . ٩٥فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 .  ١) سورة اإلخالص اآلية  ١٢
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ١٣  ) .٩٨فاطمة الشهري ص (  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
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 وترفع اخلرب : ،ب يف احلروف اليت تنصب االسم 
َناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاِحتَهُ  :استشهد بقوله تعاىل  على كسر مهزة [إّن] بعد  )١(َوآتـَيـْ

 )٢فهنا كسرت اهلمزة بعد [ما ] املوصولة. ( .األمساء املوصولة
ا:    ب ذكر كان وأخوا
من الفعل املضارع [تفتؤ] يف جواب ] ما [على حذف ) ٣(َ تـَْفَتأُ :استشهد بقوله تعاىل 

ا مبا ؛جواب القسم  ).٤( فتقول ما فىتء .ألنه إذا جاء يف املاضي لزم اصطحا
 ب حكم " ال " و" الت" :  
على جواز الرفع إذا كررت [ال] بنفس  )٥(َفالَ َرَفَث َوالَ ُفُسوَق  :استشهد بقوله تعاىل 
 . )٦(السياق 
 ب ذكر التوابع النعت :  
يت )٧(نـَْفَخٌة َواِحَدٌة  :استشهد بقوله تعاىل   ).٨للتأكيد( أن النعت قد 
على تقدمي اجلملة على االسم يف  )٩(َوَهـَذا ِكَتاٌب أَنزَْلَناُه ُمَباَركٌ :استشهد بقوله تعاىل 

 ).١٠الوصف (
َن اللَّْيلِ :استشهد بقوله تعاىل  ً :) وقوله تعاىل١١(َكانُوا قَِليالً مِّ وقوله  )١(َوقَاَل َصَوا
ِّ َعَلى الظَّاِلِمنيَ َأالَ َلْعَنُة :تعاىل وإقامة الصفة مقامه إذا كان  ،على جواز حذف املوصوف )٢(ا

 .)٣(أو صفة مقصودة كاآلية الثالثة  ،أو صفة للمصادر كاآلية الثانية ،صفة لألحيان كاآلية األوىل
                                                           

 . ٧٦) سورة القصص جزء من اآلية   ١
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ٢   ) .١٠٣(  فاطمة الشهري ص :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ٨٥) سورة يوسف جزء من اآلية  ٣
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ٤  ) . ١٠٦فاطمة الشهري ص (  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ١٩٧) سورة البقرة جزء من اآلية  ٥
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٦  ) . ١١٢فاطمة الشهري ص (  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ١٣) سورة احلاقة جزء من اآلية  ٧
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ٨  ) . ١١٦فاطمة الشهري ص (  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 .  ٩٢) سورة األنعام جزء من اآلية  ٩

يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ١٠  ) .١١٩فاطمة الشهري ص (  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
ت جزء من اآلية  ١١  . ١٧) سورة الذار
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 ،على جواز الفصل بني الصفة )٤(َوِإنَُّه َلَقَسٌم لَّْو تـَْعَلُموَن َعِظيمٌ  : قوله تعاىلاستشهد ب 
 ).٦فلفظة [ لقسم] اعرتاضية( )٥(واملوصوف جبملة االعرتاض

 ب ذكر العطف : 
ويل   )٧(ِإنَّ اْلُمصَّدِِّقَني َواْلُمصَّدِّقَاِت َوأَقـَْرُضوا استشهد بقوله تعاىل :  حلمل على 
 ) أي قابضات  ٩( َصافَّاٍت َويـَْقِبْضنَ  :وقوله تعاىل).٨وأقرضوا( ،واملعىن إن الذين صدقوا .اآلخر

يت  )١٠(َوَقاُلواْ ُكونُواْ ُهوداً َأْو َنَصاَرى:استشهد بقوله تعاىل  على أن حرف العطف أو 
 ).١١فقد فصلت ما قال كل منهما ( .للتفصيل
على أن حرف العطف أو قد  )١٢(َوأَْرَسْلَناُه ِإَىل ِمَئِة أَْلٍف َأْو يَزِيُدونَ  :استشهد بقوله تعاىل 

ام (  ).١٣يت لإل
أن حرف  )١٤(َوَقاُلوا اختَََّذ الرَّْمحَُن َوَلداً ُسْبَحانَُه َبْل ِعَباٌد مُّْكَرُمونَ  :استشهد بقوله تعاىل 

ا عما تقدم إلبطال ما قالوا( .العطف بل لإلضراب على جهة اإلبطال  ). ١٥أضرب 
} َبْل تـُْؤثُِروَن ١٥} َوذََكَر اْسَم َربِِّه َفَصلَّى{١٤أَفـَْلَح َمن تـَزَكَّى{َقْد :استشهد بقوله تعاىل 

نـَْيا  ).٢وانصرف إىل شيء آخر ( ،تعىن اتركإلضراب بل على جهة الرتك  )١(اْحلََياَة الدُّ
                                                                                                                                                                                     

 . ٣٨) سورة النبأ جزء من اآلية  ١
 .  ١٨) سورة هود جزء من اآلية  ٢
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٣   ) .١٢٠، ١١٩فاطمة الشهري ص (  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ٧٦) سورة الواقعة اآلية  ٤
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٥  ) . ١٢٠فاطمة الشهري ص (  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 وإنه لو تعلمون عظيم .  ،فال أقسم مبواقع النجوم :) يقدر الكالم ٦
 . ١٨) سورة احلديد جزء من اآلية  ٧
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ٨  ) . ١٢١فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 .١٩) سورة امللك جزء من اآلية  ٩

 . ١٣٥) سورة البقرة جزء من اآلية  ١٠
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ١١  ).١٢٢فاطمة الشهري ص (  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ١٤٧) سورة الصافات اآلية  ١٢
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ١٣   ) .١٢٢فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ٢٦) سورة األنبياء جزء من اآلية  ١٤
يد عبد الباقي .ية) املقدمة السعدية يف ضوابط العرب ١٥  ). ١٢٣فاطمة الشهري ص (  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
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 ب ذكر التأكيد :  
 .  )٤(على التوكيد اللفظي املفرد )٣(دَّكاً دَّكاً :استشهد بقوله تعاىل 
 ب ذكر البدل :  
ً ٣١إن لِْلُمتَِّقَني َمَفازًا{:استشهد بقوله تعاىل  على بدل النكرة من   )٥(} َحَداِئَق َوأَْعَنا

 ).٦املبدل النكرة (
لنَّاِصَيِة{ :استشهد بقوله تعاىل  ِ ِصَيٍة َكاِذبٍَة َخاِطَئةٍ ١٥لََنْسَفعاً  َ  {)بدل النكرة   على )٧

 ).٨من املبدل املعرفة(
َِّ  :استشهد بقوله تعاىل  على بدل املعرفة  )٩(َوِإنََّك لَتَـْهِدي ِإَىل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم ِصرَاِط ا

 ).١٠من النكرة(
 ب ذكر الفعل املضارع :  
ُ النَّاسَ :استشهد بقوله تعاىل  ّ على داللة املضارع لالستقبال يف املعىن إذا  )١١(وَلْو يـَُؤاِخُذ ا

 )١٢سيق بـ[ لو].(
 ب ذكر النواصب :  
وإعمال  ،على جواز إلغاء )١(َوِإذاً الَّ يـَْلبَـُثوَن ِخالَفَك ِإالَّ قَِليالً :استشهد بقوله تعاىل 

 ).٢[إذن]  الناصبة إن تقدمها حرف عطف (

                                                                                                                                                                                     
ت  ١  .  ١٦، ١٥،  ١٤) سورة األعلى اآل
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية )٢  ). ١٢٣فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ٢١) سورة الفجر جزء من اآلية  ٣
يد عبد الباقي .السعدية يف ضوابط العربيةاملقدمة  ) ٤  ). ١٢٦فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 .  ٣٢،  ٣١) سورة النبأ اآلية  ٥
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ٦  ) .  ١٢٨فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 .  ١٦، ١٥) سورة العلق اآلية  ٧
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ٨  ) .١٢٨فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 .  ٥٣،  ٥٢) الزخرف اآلية  ٩

يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ١٠  ).  ١٢٨فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 .٤٥) سورة فاطر جزء من اآلية ١١
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ١٢  ) . ١٥٢فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
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َ لَيَتِين ُكنُت َمَعُهْم َفأَُفوَز  :وقوله تعاىل  )٣(َوَال َتْطَغْوا ِفيِه فـََيِحلَّ :استشهد بقوله تعاىل 
ن املضمرة بعد حرف الفاء .()٤( فـَْوزاً َعِظيماً   )٥على النصب 

 ب ذكر اجلوازم :  
ُ ُيْضِلْلهُ :استشهد بقوله تعاىل  ّ  ).٧على مفعول الفعل املقدر احملذوف ( )٦(َمن َيَشِإ ا
 ب ذكر األفعال :  
 ).٩لعدم إرادته ( ـاقتصاراً  ـ على حذف املفعول به )٨( َواْشَربُواْ  ُكُلواْ استشهد بقوله تعاىل : 
على جواز إدخال الالم على املفعول به  )١٠(ِإن ُكنُتْم لِلرُّْؤَ تـَْعبـُُروَن  :استشهد بقوله تعاىل 

 ).١١(إذا تقدم على العامل 
) ١٣على حذف املفعولني لالقتصار. ( )١٢(َفَأمَّا َمن أَْعَطى َواتـََّقى  :استشهد بقوله تعاىل 

 واتقى ربه . ،أي أعطى ماله
 ب نعم وبئس: 
ملدح )١٤(نِْعَم اْلَعْبُد  :استشهد بقوله تعاىل   .أو الذم إذا ُعلم ،على حذف املخصوص 

 ) .١٥واملعىن أيوب يفهم من السياق(
                                                                                                                                                                                     

 .  ٧٦) سورة اإلسراء جزء من اآلية  ١
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ٢  ).١٥٤هري ص (فاطمة الش :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ٨١) سورة طه جزء من اآلية  ٣
 .  ٧٣) سورة النساء جزء من اآلية  ٤
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية  ٥   ) .١٥٥فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ٣٩) سورة األنعام جزء من اآلية  ٦
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ٧  ). ١٦١فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 .  ١٩) سورة الطور جزء من اآلية  ٨
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ٩  ) . ١٦٢فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 . ٤٣) سورة يوسف جزء من اآلية  ١٠
يد عبد الباقي .ضوابط العربية ) املقدمة السعدية يف ١١  ). ١٦٢فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ٥) سورة الليل اآلية  ١٢
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ١٣  ) .١٦٧فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ٤٤سورة ص جزء من اآلية )  ١٤
يد عبد الباقي .يف ضوابط العربيةاملقدمة السعدية  ) ١٥   ). ٧٥ص(فاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
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 ب ذكر احلروف العاملة :  
ِن :استشهد بقوله تعاىل   )٢(على أن من معاين [من] التبيني )١(فَاْجَتِنُبوا الّرِْجَس ِمَن اْألَْوَ
 . )٢(التبيني

يت زائدة  )٣(يـَْغِفْر َلُكم مِّن ُذنُوِبُكمْ  :استشهد بقوله تعاىل   . )٤(على أن [من] 
َُْكُلواْ أَْمَواَهلُْم ِإَىل أَْمَواِلُكمْ :استشهد بقوله تعاىل  يت مبعىن ] إىل[على أن )٥(َوالَ 
 ) .٦(املصاحبة
يت مبعىن [ على] )٧( َوَألَُصلِّبَـنَُّكْم ِيف ُجُذوِع النَّْخلِ :استشهد بقوله تعاىل  على أن [ يف ] 

)٨.( 
َْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكةِ :استشهد بقوله تعاىل  ِ ِّ :وقوله تعاىل)٩(َوالَ تـُْلُقواْ  ِ وَكَفى 
يت يف بعض السياقات زائدة ( )١٠(َشِهيداً   ).١١أن الباء 

كف بـ على أن[ رب] تُ  )١٢(رَُّمبَا يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُرواْ َلْو َكانُواْ ُمْسِلِمنيَ :استشهد بقوله تعاىل 
 ).١٣[ما] وتدخل على املضارع يف اللفظ ومعناه يف املضي (

يت زائدة .  )١٤(َرِدَف َلُكم  :استشهد بقوله تعاىل   على أن الالم اليت للجر قد 

                                                           
 . ٣٠) سورة احلج جزء من اآلية ١
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ٢  ). ١٧٤فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 .  ٤) سورة نوح جزء من اآلية  ٣
يد عبد الباقي .السعدية يف ضوابط العربية ) املقدمة ٤  ).١٧٤فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 .٢) سورة النساء جزء من اآلية  ٥
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ٦  ) . ١٧٤فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 .  ٧١سورة طه جزء من اآلية  )٧
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ٨  ).١٧٤فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ١٩٥سورة البقرة جزء من اآلية ) ٩

 . ١٦٦سورة النساء جزء من اآلية  ١٠)
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ١١  ).١٧٥هري ص (فاطمة الش :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 . ٢سورة احلجر اآلية  ١٢)
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ١٣  ) . ١٧٦فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ٧٢سورة النمل جزء من اآلية  ) ١٤
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على حذف الم [ قد ] يف جواب القسم إذا )١(َوالشَّْمِس َوُضَحاَها:استشهد بقوله تعاىل 
 )ومل يقل ولقد .٣( َقْد أَفـَْلَح َمن زَكَّاَها :ل الكالمو حيث قال بعد ط )٢(طال الكالم

 ب احلروف الزائدة :  
ِّ  :استشهد بقوله تعاىل  َن ا ) ٥(لَِئالَّ يـَْعَلَم أَْهُل اْلِكَتاِب :وقوله تعاىل )٤(فَِبَما َرْمحٍَة مِّ

َما :وقوله تعاىل )٧(َوَال َتْسَتِوي احلََْسَنُة َوَال السَّيَِّئةُ  :له تعاىلو وق)٦(َفَال أُْقِسمُ  :وقوله تعاىل
َ ِمن َبِشٍري َوالَ َنِذيرٍ  َِّ :وقوله تعاىل )٩(َهْل ِمن مَّزِيدٍ  :وقوله تعاىل )٨(َجاء ُر ا َهْل ِمْن َخاِلٍق َغيـْ

 َِّ دة [ما] يف املوضع األول )١٠(ا والرابع و[من] يف  ،والثالث ،و[ال] يف املوضع الثاين ،على ز
 ).١١والسابع ( ،والسادس ،املوضع اخلامس

 ب حرفا التفسري:  
يتني كيف يكون فيها   ذا الباب  َواْخَتاَر ُموَسى :التفسري فذكر قوله تعاىلاستشهد 

ُهْم َأِن اْمُشوا :واملوضع الثاين .أي من قومه :فقال .ففسر )١٢(قـَْوَمهُ  على  )١٣(َوانطََلَق اْلَمَألُ ِمنـْ
 أن حرفا التفسري [ أي ، أن] . 

 ب حروف التحضيض :  

                                                           
 .  ١) سورة الشمس اآلية  ١
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ٢  ) . ١٨٠فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ٩) سورة الشمس اآلية  ٣
 . ١٥٩سورة آل عمران جزء من اآلية  )٤
 .  ٢٩سورة  احلديد جزء من اآلية  )٥
 .٧٥اآلية وسورة الواقعة جزء من ٤٠وسورة نوح جزء من اآلية ٣٨وسورة احلاقة جزء من اآلية١٥) سورة التكوير جزء من اآلية  ٦
 .  ٣٤) سورة فصلت جزء من اآلية  ٧
 . ١٩) سورة املائدة جزء من اآلية  ٨
 .٣٠) سورة ق جزء من اآلية  ٩

 .  ٣) سورة فاطر جزء من اآلية  ١٠
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ١١  ) . ١٨٣فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ١٥٥من اآلية  ) األعراف جزء ١٢
 .٦) سورة ص جزء من اآلية  ١٣
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ْلَمالِئَكةِ :استشهد بقوله تعاىل  ِ ْتِيَنا  َر  :وقوله تعاىل )١(لَّْو َما َ فـََلْوَال ِإن ُكنُتْم َغيـْ
) ٣أو مستقبل ( ،ال يدخالن إال على فعل ماض[ لوما ، لوال]على أن حرفا التحضيض  )٢(َمِديِننيَ 

)٣ . ( 
 ب حرفا الشرط ومها [ إن، لو] :  
 )٥(ِإِن اْمُرٌؤ َهَلكَ :وقوله تعاىل )٤(لَّْو أَنُتْم َمتِْلُكوَن َخَزآِئَن َرْمحَِة َريبِّ :استشهد بقوله تعاىل 

 . )٦(ؤول فلو دخلتا على االسم يُ  ،على أن حرفا الشرط [ إن ، لو ] تدخالن على الفعل )٥(َهَلكَ 
)٦( . 

 ب الالمات :  
َ :استشهد بقوله تعاىل  ُ َلَفَسَد َّ ِّ وقوله تعاىل:)٧( لوَكاَن ِفيِهَما آِهلٌَة ِإالَّ ا َوَلْوالَ َفْضُل ا

لتأكيد  ؛على دخول الالم على جواب [ لو، لوال] )٨(َعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه الَتـَّبَـْعُتُم الشَّْيطَاَن ِإالَّ قَِليال
ألخرى(  ).٩ارتباط إحدى اجلملتني 

ا  )١٠(َلْو َنَشاء َجَعْلَناُه ُأَجاجاً :استشهد بقوله تعاىل  على جواز حذف الم [ لو] من جوا
)١١.( 

 ).١٣على جواز تسكني الالم يف اجلواب( )١٢(فـَْلَيْسَتِجيُبواْ ِيل :تعاىلاستشهد بقوله  

                                                           
 .  ٧) احلجر جزء من اآلية  ١
 . ٨٦) الواقعة اآلية  ٢
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ٣  ).  ١٨٤فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ١٠٠) سورة اإلسراء جزء من اآلية  ٤
 .١٧٦) سورة النساء جزء من اآلية  ٥
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٦   ).١٨٦فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 .  ٢٢)  سورة األنبياء جزء من اآلية  ٧
 . ٨٣)  سورة النساء جزء من اآلية ٨
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ٩  ).١٨٨، ١٨٧فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 .  ٧٠) سورة الواقعة جزء من اآلية  ١٠
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ١١  ). ١٨٨فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 .١٨٦سورة البقرة جزء من اآلية  )١٢
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ١٣  ) .١٨٨فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
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على أن الم  )٢(َوِإنَّ َربََّك لََيْحُكمُ :وقوله تعاىل )١(َألَنُتْم َأَشدُّ َرْهَبةً :استشهد بقوله تعاىل 
والفعل املضارع؛ لتوكيد مضمون اجلملة وهي الالم  ،الم االبتداء ال تدخل إال على االسم

 ).٣املفتوحة(
َها َحاِفظٌ :استشهد بقوله تعاىل  َوِإن ُكنَّا َعن :) وقوله تعاىل٤(ِإن ُكلُّ نـَْفٍس لَّمَّا َعَليـْ

 .)٧()٦على الالم الفارقة ( )٥(ِدرَاَسِتِهْم َلَغاِفِلنيَ 
 ).٩)(٨(أَْغَىن َعينِّ َمالِيهْ َما :استشهد على هاء السكت بقوله تعاىل 

لقراءات القرآنية:   مواضع االستشهاد 

لقراءات القرآنية وكان استشهاده بذلك قليل كما يف املوضعني التاليني :   جند أن املؤلف استشهد 

يف مبحث النواصب حتدث عن إذاً فقال : " إذا تقدمها حرف عطف جاز إلغاؤها، وإعماهلا  
 . )١٠"(يلبثوارئوقُ َوِإذاً الَّ يـَْلبَـُثوَن ِخالَفَك ِإالَّ قَِليالً :حنو قوله تعاىل

دة حرف بتوين االسم غري املنصرف حنو قوله تعاىل  دة منحصرة يف ز   )١١(.قواريراً  :والز

 

حلديث النبوي :   مواضع االستشهاد 

                                                           
 .  ١٣) سورة احلشر جزء من اآلية  ١
 .١٢٤) سورة النحل جزء من اآلية  ٢
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ٣  ) .١٨٨فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 .  ٤) سورة الطارق اآلية  ٤
 .١٥٦) سورة األنعام جزء من اآلية  ٥
 ففت.والالم الفارقة وهي الالزمة خلرب إن إذا خُ  ٦
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ٧  ) .١٨٨فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 .  ٢٨سورة احلاقة  )٨
يد عبد الباقي .) املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ٩  . )١٨٩فاطمة الشهري ص ( :حتقيق .اليماين بن عبد ا

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ١٠  ).١٥٤ص( فاطمة الشهري :حتقيق .اليماين بن عبد ا
يدبن عب عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية )١١  ).١٣٦ص ( فاطمة الشهري :حتقيق .اليماين د ا
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الناظر يف  املقدمة السعدية جيد أن املؤلف مل يكثر من االستدالل من األحاديث الشريفة عن الرسول 
 : وهي كالتايلــ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  وإمنا استدل به يف أربعة مواضع فقط 

حلديث لالستشهاد به على هلجة بلد معني، أو قبيلة معينة   ((كما استدل حبديث   .يت 
عندما   ،) وذكر املؤلف هذا األمر يف مبحث الالمات١())امصيام يف امسفر   ليس من امرب

" فهي تدخل على املنكر  فتعرفه تعريف جنس حنو : أهلك  :تكلم عن الم التعريف فقال
وأهل اليمن جيعلون عوضها  .الناس الدينار، والدرهم، أو تعريف عهد حنو : ما فعل الرجل

 " .))ليس من امرب امصيام يف امسفر  ((ميماً ،فيقولون كما يف احلديث
حلديث؛ تقريراً لقاعدة معينة مع استئناسة لناحية املعىن، وذلك يف مبحث   وقد يستشهد 

البدل ذكر املؤلف أنواعه، وذكر فيها : (بدل بداء) وهو أن تبدل لفظاً تريده من لفظ أردته 
ليصلي الصالة وما كتب له  كقوله عليه الصالة والسالم : إن الرجل  ،أوًال، مث أضربت

وكأنه  (إىل العشر . مث يذكر املؤلف أن املعىن املستأنس من احلديث بقوله : ( ،ثلثها ،نصفها
 )٢. ())قال : بل ما كتبت له ثلثها 

حلديث ال يذكر غريه شاهداً على تقرير قاعدة؛ وذلك يف مبحث مجع املؤنث   وقد يستشهد 
ا واواً، وال يفعل مثل ذلك ذكر املؤلف أن املؤنث  .السامل لف ممدودة عند مجعها تقلب مهز

 .)٣()) من اخلضروات :((يف الصفات، وما جاء من احلديث 

                                                           
وقال ابن ملقن الشافعي وهي لغة لبعض أهل اليمن جيعلون الم التعريف ميما وحيتمل أن  ١٧٨ــــ  ١٧٦/ ٤) سنن النسائي  ١

ا هذا األشعري على هلجته أو لغته . وقيل أن األشعري اليمين سأل الرسول فقال  رسول هللا هل من ام  يكون الرسول خاطب 
 نيب بنفس اللهجة . بر ام صيام يف ام سفر فرد عليه ال

) احلديث يف سنن أيب داوود ولفظه : (( إن الرجل لينصرف وما كتب له إال عشر صالته تسعها مثنها سبعها سدسها مخسها  ٢
 ربعها ثلثها نصفها )) وحسنه اإلمام األلباين يف صحيح سنن أيب داوود . 

عن معاذ بن جبل أنه كتب إىل النيب صلى هللا  ٢/٤٥٩غري ) جزء من حديث نبوي ذكر اإلمام السيوطي ورواه يف اجلامع الص ٣
لصحة يف صحيح  عليه وسلم يسأله عن اخلضروات وهي البقول فقال ليس فيها شيء  وحكم على هذا احلديث اإلمام األلباين 

 .  ٥٤١١حديث رقم  ٢/٩٥٣اجلامع الصغري 
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ا، أو قوالً من أقوال العرب ، من   يت  حلديث مع شواهد أخرى، سواء أمثلة  وقد يستشهد 
لنداء من النكرة ذكر أنه قد حيذف حرف ا ،ذلك ما جاء يف مبحث حروف النداء، واملنادى

ثويب  :(("أطرق كرا  " ويف احلديث :افتد خمنوق"  ،وقوهلم"املقبل عليها يف ضرورة حنو قوهلم : 
 .)١( ))حجر 

لشعر  :  مواضع االستشهاد 

 استشهد بقول الشاعر : 

كال) إىل   (على إضافة )٢والساق اليت ضربت به *** .........................( ،كال السيف 
أو  ،اثنني أحدمها معطوف على اآلخر. والقياس أن تضاف إىل مثىن معرفة مثل : كال الرجلني

 ضمري االثنني مثل : كالمها. 

 استشهد بقول الشاعر :  

 ) ٣وقبل( ،..................... وكال ذلك وجه           

  ومثلها كلتا والشر . ،على إضافة [كال ] إىل "ذلك " وهو مفرد؛ ألنه يعود على اخلري

 استشهد بقول الشاعر :   
 )٤..........................(إذا كوكب اخلرقاء الح بسحرٍة......

                                                           
أوله إن موسى كان حيياً سترياً ال يرى من  . )٣٣٩رقم ( ) ومسلم٣٤٠٤من حديث أيب هريرة يف صحيح البخاري رقم (جزء )  ١

 جسده شيء ... ) . 
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ٢ ). وقائل هذا البيت ١٤( فاطمة الشهري ص :حتقيق .اليماين بن عبد ا

ثـْنَـْنيِ َصاحبه ) وعجزه .......................٣٤مجيل بثينة يف ديوانه ص( ِ  . على دهٍش أَْلَقاُه 
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية )٣ لعبد هللا هذا البيت و  )١٥( فاطمة الشهري ص :حتقيق .اليماين بن عبد ا

ملسلمني الشر مدًى وصدر البیت : إن للخیر و بن الزبعري، أحد شعراء قريش، من قصيدة قاهلا بعد غزوة أحد، يتشفى 
........................................................... 

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ٤ ) ومل يعرف قائل هذا ١٥( فاطمة الشهري ص :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 .َغْزَهلا يف الَقراِئبِ ُسَهْيٌل، أَذاَعْت  البيت وعجز البيت .........................
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 على إضافة الكوكب إىل اخلرقاء بسبب املالبسة . 
 استشهد بقول الشاعر: 

  )١أَِقلِّي اللَّْوَم عاذَل والعتاَبْن .................................(
] . ،والياء ،والواو ،تنوين الرتمن ينوب مناب األلفعلى أن   فقال " العتابن" وهي[العتا

 استشهد بقول الشاعر:  
ْختَـَرْقْن ... ..........................(

ُ
  )٢َوقَامتِِ اَألْعَماِق َخاِوي امل

 للوقف يف كلمة " املخرتقن" ؛للوقف  ويكسر احلرف قبله . على التنوين الغايل 
 استشهد بقول الشاعر :  

 )٣.............................     عند التفرق يف اهليجا مجالني (
در الكالم فــ[ مجالني] أي قطيعني من اجلمال . ،على تثنية مجع التكسري يف الضرورة  أو يف 

 استشهد بقول الشاعر:  
  )٤.........................................(لَْيٌث َولَْيٌث ِيف َحمَلٍّ َضْنِك 

لنعت لفظاً   ونية إال مع ضرورة . ،على عدم جواز الفصل بني االمسني 
 استشهد بقول الشاعر:  

خلََْربِ الَيِقِني َوَلو َأ على حجر ذحبنا ...  ِ َمَياِن    )٥(َجَرى الدَّ

                                                           
يد عبد بن الباقي عبد. العربية ضوابط يف السعدية املقدمة ) ١ هذا البيت من كالم ). و ٢٥( ص الشهري فاطمة: حتقيق. اليماين ا

 ). وعجز البيت :٨١٣ديوانه ص ( جرير بن عطية بن اخلطفي
 وقويل: إْن َأَصْبُت لقد َأَصاَبنْ  ...........................................

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٢ ُرْؤبَة بن العّجاج ) وهذا البيت ل٢٦( فاطمة الشهري ص :حتقيق .اليماين بن عبد ا
يب اجلّحاف؛ راجز من الفصحاء املشهورين ) ) وعجز البيت : ٢/٧٦١( طبقات فحول الشعراء (  الّتميمّي الّسعدّي، يكىن 

 . ُمْشَتِبِه اَألْعَالِم َلمَّاِع اخلََفْقنْ  .........................................................
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٣ هذا البيت وقائل ).  ٢٨( فاطمة الشهري ص :حتقيق .اليماين بن عبد ا

دوا َومل َجيدوا : وصدر البيت  عمرو الكليب  ......................................... ألصبح اْلَقْوم قد 
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٤ وهذا البيت لواثلة بن األسقع )  ٢٩( فاطمة الشهري ص :حتقيق .اليماين بن عبد ا

  ....................................  كالمها ذو أثر وحمٍك .وعجز البيت : 
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٥ علّي بن : وهذا البيت للشاعر)  ٢٩( فاطمة الشهري ص :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 لألخطل والفرزدق واملثقب العبدي .) ونسب ٢/٦٦٥يم ذكره صاحب كتاب اللمحة يف شرح امللحة(َبدَّال بن سل
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ء املنقوص يف حال التثنية والنون يف  ،والياء .والنون يف الرفع ،وإضافة األلف ،على إعادة 
 كما يف لفظة " الدميان" يف البيت؛ وذلك يف الضرورة ..النصب واجلر 

ب ذكر التثنية استشهد بقول الشاعر   :  يف 
  )١( ...................................... ال تنقضي شهرينه

 . "شهرينه"على أن نون التثنية قد تفتح كما يف 
ب   التثنية :ذكر  استشهد بقول الشاعر يف 

 )٢أعرف منها األنف والعينا ... .............................(
. "  على عدم فتح الياء مع األلف كما يف لفظ " العينا

ب ذكر التثنية :   استشهد بقول الشاعر يف 
َها  َ َها َوَأ َأ َ  )٣.................................(ِإن َأ

أللف على كل حال .   أن من العرب من يستعمل التثنية 
ب عالمات االسم :   استشهد بقول الشاعر يف 

)  )٤...................................ما قطَّر الفاِرَس إالَّ أ

ً إذا كان الفاعل حمصوراً بـ [إال].   على تقدمي املفعول على الفاعل وجو

ب    ذكر املفعول فيه :استشهد بقول الشاعر يف 
 )١ سارق الليل أهل الدار (

                                                           
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ١ وهذا البيت ال يعلم قائله )٣٠( فاطمة الشهري ص :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 . فسوته*وذكره البغدادي يف اخلزانة ونسبه إىل امرأة من قيس وصدر البيت:  رب خال لك من عرينة  
يد عبد بن الباقي عبد. العربية ضوابط يف السعدية املقدمة)  ٢ وهذا البيت لرجل من  )٩١ص ( الشهري فاطمة: حتقيق. اليماين ا

ومنخران ) وعجز البيت : ..........................................١٩٧ضبة  ووجد يف ملحق ديوان رؤبة بن العجاج (ص 
 .أشبها ظبيا

يد عبد بن الباقي عبد. العربية ضوابط يف السعدية املقدمة)  ٣ وهذا البيت أليب ) ٩١ص ( الشهري فاطمة: حتقيق. اليماين ا
َْجِد َغايـََتاهَ  الفضل بن قدامة العجلي وعجز البيت : ...................

 . َقْد بـََلَغا يف امل
يد عبد بن الباقي عبد. العربية ضوابط يف السعدية املقدمة ) ٤ عمرو بن وهذا البيت ). ٤٩( ص الشهري فاطمة: حتقيق. اليماين ا

 ) .وصدر البيت :١٧٥يف ديوانه ص( معدى كرب
ُ ق  ا ........................د علَمْت َسْلَمى وجارا
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 .واملضاف وصف وهو " سارق" ليل""ال على أن الظرف جاء مضافاً إليه وهو
ب ذكر املفعول له :   استشهد بقول الشاعر يف 

ْحبورِ 
َ
 يـَرَْكُب ُكلَّ عاِقٍر ُمجُْهوِر ... َخمافًة وَزَعَل امل

 )٢واهلَْوَل ِمْن تـََهوُِّل القبوِر(              

 "وزعل احملبور". على جميء املفعول له نكرة كما يف قوله :" خمافة" ومعرفة كما يف قوله:

ب ذكر    احلال : استشهد بقول الشاعر يف 
 )٣......     .........................(فأرسلها العرك .......

إمنا يكون معموالً للحال تقدير  .على أن ما فيه حروف الفعل ال يكون حاالً؛ ألنه معرفة
 أو عراكاً .  ،الكالم فأرسلها معرتكة

ب ذكر احلال :    استشهد بقول الشاعر يف 
ا نسيب ...   )٤................................(أ ابن دارَة معروفاً 

يت  " .  " معروفاً  :لتأكيد مضمون اجلملة اليت قبله كما يف ؛على أن احلال 

ب ذكر احلال :   استشهد بقول الشاعر يف 

 )١........................(   لُ طل ملية موحشاً                
                                                                                                                                                                                     

يد عبد بن الباقي عبد. العربية ضوابط يف السعدية املقدمة)  ١ )بيت من الرجز ومل ٥٦( ص الشهري فاطمة: حتقيق. اليماين ا
 ينسبه أحد إىل قائل معني .

يد عبد بن الباقي عبد. العربية ضوابط يف السعدية املقدمة ) ٢ ). والبيت من أراجيز ٦١( ص الشهري فاطمة: حتقيق. اليماين ا
  ) .٢٨رؤبة بن العجاج ديوانه ص(

يد عبد بن الباقي عبد. العربية ضوابط يف السعدية املقدمة ) ٣ والبيت للشاعر : لبيد ). ٦٢(ص الشهري فاطمة: حتقيق. اليماين ا
 .ومل يَُذْدها ... ومل ُيْشِفْق على نـََغِص الدَّخالِ  وعجزه : .....)٨٦ديوانه ص(بن ربيعة 

يد عبد بن الباقي عبد. العربية ضوابط يف السعدية املقدمة ) ٤ للشاعر سامل وهو .  )٦٣ص( الشهري فاطمة: حتقيق. اليماين ا
 .وهل بدارَة  للناس من عارِ ......................بن داره وعجز البيت  ..
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 على جواز تقدمي احلال على صاحبه إن كان نكرة . 

ب ذكر احلال :   استشهد بقول الشاعر يف 

 )٢فغدت كال الفرجني حتسب أَنه ... موىل املخافة خلفَها وأمامها(

 على حذف واو احلال من اجلملة االمسية واألصل و"كال الفرجني".

ب ذكر "كم" يف التمييز :    استشهد بقول الشاعر يف 

 )٣.............................(......      كم عمٍة لَك  جريُر 

والنصب على أنه  ،فالرفع على أن كم خربية  .واجلر ،والنصب ،" عمة" فيها الرفع ةن لفظأعلى 
 واجلر على كثرة العمات لإلضافة.  ،متييز

ب ذكر اسم الفاعل :   استشهد بقول الشاعر يف 
 )٤..........................      ...........كميت عصريها(

 "كميت" عمل الفعل املبين للمعلوم.  على إعمال اسم الفاعل املصغر
ب ذكر اسم التفضيل :    استشهد بقول الشاعر يف 

َباِع ِحَني يُْظلُم َواِد َباِع وال أََرى ... َكَوادي السِّ  َمَرْرُت َعَلى وادي السِّ
( أقلَّ بِه رَْكٌب أَتـَْوُه تئيًة . ..............وأخْوَف إالّ   )   ١ما وقى هللا سار

                                                                                                                                                                                     
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية )١ ) . وهذا البيت مل يُعلم ٦٥ص (فاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 . كأنه خلل  قائله وعجزه : ................................ يلوح
يد عبد بن الباقي عبد. العربية ضوابط يف السعدية املقدمة ) ٢ وهذا البيت للشاعر ) . ٦٧( ص الشهري فاطمة: حتقيق. اليماين ا

  ) .٣١١: لبيد بن ربيعه يف ديوانه ص (
يد عبد بن الباقي عبد. العربية ضوابط يف السعدية املقدمة ) ٣  وهذا البيت للفرزدق). ٧٢( ص الشهري فاطمة: حتقيق. اليماين ا

 . َفْدعاَء قد حلبْت على ِعشاري ............ وخالٍة    :) وعجزه هو١/٣٦١يف ديوانه (
يد عبد بن الباقي عبد. العربية ضوابط يف السعدية املقدمة ) ٤ ).  وهو للشاعر : ٨٦( ص الشهري فاطمة: حتقيق. اليماين ا

لزجاج مدامة  ترقرق يف األيدي .........مضرس بن ربعي وصدره هو :    فما طعم راح 
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أنه ال يعمل رفعاً إال يف املضمر، دون املظهر، وال يعمل يف مظهر إال إذا كان لشيء وهو 
عتبار غريه .   يف املعىن ملسبب مفضٍل 

ب ذكر االبتداء   واخلرب :  ،واملبتدأ ،استشهد بقول الشاعر يف 
 )٢( وثـَْوٌب َأُجرّْ  .........................     فثـَْوٌب نسيت

لنكرة  يف موضع التفضيل .واملسوغ؛ ألنه  ،جواز االبتداء 
ب ذكر اخلرب :   استشهد بقول الشاعر يف 

 )٣َلَعْمُرَك ما َمْعٌن بتارِِك َحقَِّه ... وال ُمْنِسٌئ َمْعٌن وال ُمتَـَيسَُّر(

ا األول؛ لالشرتاط يف مجلة اخلاً على املبتدأ تكرار لفظ املبتدأ يف مجلة اخلرب؛ ليكن عائد رب أن يكون 
 عائد على املبتدأ فمعن الثاين يف موضع خرب معن األول . 

ب ذكر اخلرب :   استشهد بقول الشاعر يف 
 )٤أال ليت شعري هل إىل أم مالٍك    سبيل وأما الصرب عنها فال صربا(

 يف اخلرب دخل حتته املبتدأ . لعموم واملبتدأ  ،على االستغناء عن الرابط بني مجلة اخلرب

ب ذكر اخلرب :   استشهد بقول الشاعر يف 
رات جيم فيغرق( رة    فيبدو و  )١وإنسان عيين حيسر املاء 

                                                                                                                                                                                     
يد عبد بن الباقي عبد. العربية ضوابط يف السعدية املقدمة ) ١ من أشعار ُسحيُم ) . ٩١( ص الشهري فاطمة: حتقيق. اليماين ا

 . ) ١٩ديوانه ص ( بن َوثيل
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٢ ) . وهذا البيت للشاعر ٩٥( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 .فأقبلت زحفا على الركبتني) وصدر البيت : ١٥٩:امرئ القيس يف ديوانه ص(اجلاهلي 
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٣ البيت  ) . وهذا ٩٦( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

  ) .١/١٠للفرزدق يف ديوانه ص (
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٤ ) . وهو للشاعر ابن ٩٦( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 . ) ١٣٤ميادة يف ديوانه ص(



٤٦ 
 

 فيها عائد على املبتدأ .  ،قران مجلة اخلرب جبملة أخرىإعلى 

ب ذكر اخلرب :   استشهد بقول الشاعر يف 
حلق ال حيمد   )٢لباطل(وخالد حتمد ساداتنا    

 وتقدير الكالم حتمده .  ،على رفع " املبتدأ" دون وجود الضمري يف الفعل بعده الذي خيصه

ب ذكر ا   اخلرب :وترفع  ،احلروف اليت تنصب االسمستشهد بقول الشاعر يف 

                              )٣..................................        َوَلِكن زجني َعِظيم املشافر(  
 ا حذف اسم" لكن "وتقديره ولكنك .وترفع اخلرب فهن ،على حذف أمساء احلروف اليت تنصب االسم

ب ذكر احلروف اليت تنصب االسم   وترفع اخلرب :  ،استشهد بقول الشاعر يف 

 )٤وِظباَء(إّن َمْن يْدخل الكنيسَة يـَْوًما ... يـَْلَق ِفيَها جآذراً              

أو شأن إال  ،وترفع اخلرب إذا كان ضمري أمر ،على عدم جواز حذف اسم احلروف اليت تنصب االسم
 . فحذف االسم مع أنه ضمري شأن وتقدير الكالم "إنّه"  .يف ضرورة

ب ذكر احلروف اليت تنصب االسم   وترفع اخلرب : ،استشهد بقول الشاعر يف 

 )١...............(...........  إّن َحمَال وإّن ُمرَحتالً 
                                                                                                                                                                                     

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ١ ). وهو للشاعر : ذي ٩٧( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
  ).٤٦٠الرمة ص (

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٢ )  هذا البيت مل يعلم ٩٨( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 قائله ونسبه بعضهم للشاعر : لألسود بن يعفر وليس يف ديوانه.

يد عبد الباقي .ضوابط العربيةاملقدمة السعدية يف  ) ٣ ) وهذا البيت للفرزدق ١٠١( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 ...................  .  فـََلو كنت ضبيا عرفت قـَرَاَبيت ) وصدر البيت : ٤٨١يف ديوانه ص(

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٤ ) . وهذ البيت مل يُعلم ١٠١( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
  قائله ونسبه بعضهم إىل األخطل وليس يف ديوانه .

 



٤٧ 
 

 والتقدير لنا. ،أو دل عليه دليل ،وترفع اخلرب إذا ُعلم ،على حذف خرب احلروف اليت تنصب االسم

ب ذكر احلروف اليت تنصب االسم   وترفع اخلرب : ،استشهد بقول الشاعر يف 

 )٢.....................................(َقاَلت ِفيَما ليتما َهَذا اْحلمام لنا   

 . )وكأن ،ولعل ،ليت(على أن [ما ] إذا دخلت على هذه احلروف تبطل عملها إال 

ب كان  ا : ،استشهد بقول الشاعر يف   وأخوا

)                        ٣......................     قطا احلزن قد كانت فراخاً بيوضها(              
 والتقدير [ صارت فراخاً بيوضها] .  ،على جميء كان مبعىن صار

ب كان  ا :  ،استشهد بقول الشاعر يف   وأخوا

 )٤وصر إىل احلسىن ورق كالمنا   .........................(

مة ت  وليس التحول . ،كون مبعىن االنتقالعلى أن صار إذا جاءت 

ا :   ب كان وأخوا  استشهد بقول الشاعر يف 

 )         ١..........................   َوَال َيك موقف ِمْنك الوداعا(

                                                                                                                                                                                     
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ١ . وهذا البيت )١٠١( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 وإنَّ يف الّسْفر ما َمَضى َمَهال ...............) وعجز البيت ٢٨٣لألعشى يف ديوانه ص (
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ٢ ) وهذا البيت للنابغة ١٠٢( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 . ِإَىل محامتنا أَو نصفه فقد ........................) . وعجزه :٢٤يف ديوانه ص (
يد عبد الباقي .دمة السعدية يف ضوابط العربيةاملق ) ٣ .وهذا البيت لعمرو ) ١٠٤( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

ا)وصدره:  ١١٩الباهلي يف ديوانه ص(  ....................    بنيهاء قفر واملطي كأ
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٤ وهذا البيت  ) ١٠٥( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

  ) وعجزه ................ ورضت وذلت صعبة أي إذالل .٣٢المرئ القيس يف ديوانه ص(



٤٨ 
 

 وخربها معرفة يف الضرورة الشعرية .  ،لى جواز جعل اسم كان نكرةع 

ب حكم "ال" و"الت": استشهد بقول الش    اعر يف 

        )٢............................. (ال هيثم الليلة للمطلي     

يت نكرة  وهنا جاء معرفة وهو يقدر بنكرة  ،على  أن األصل يف اسم ال النافية للجنس أن 
 تقديره (ال سائق كسوق هيثم) . ومثله هذا البيت :

    )    ٣( نكدن وال أمية يف البالد.................................    

 تقول فيه ( وال أمثال أمية) .  ،فأمية معرفة تقدر بنكرة  

ب حكم "ال" و"الت":     استشهد بقول الشاعر يف 

         )٤حياُتك ال نفٌع وموُتك فاِجُع( ...........................    ...

ومثله هذا  .وهو شاذ ،جواز عدم تكرير [ال] يف املفصول يف الضرورة الشعرية فقطعلى  
 )٥.........................     ركائُبها أن ال إلينا رجوُعها (البيت 

ب حكم "ال" و"الت":   استشهد بقول الشاعر يف 
                                                                                                                                                                                     

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ١  ) وهذا البيت للشاعر١٠٧( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
َ ضباعا) وصدره:  ٣٧القطامي يف ديوانه ص(   ..................قفي قبل التـََّفرُّق 

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٢ ). والبيت ال يعلم ١١١( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . خيربيوال فًىت مثل ابن     .........................قائله وعجزه :

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ٣ ) وهذا البيت لعبد هللا ١١١( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 بن الزبري وصدره : أرى احلاجات عند أيب خبيب .....................

ي عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)   ٤ ) وهذا البيت مل يُعلم ١١٣( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين دبن عبد ا
  .........وأنَت امرٌؤ منَّا ُخلقَت لغِري قائله وقيل لرجل من بين سلول وصدره :

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية) ٥  ) وهذا البيت مل يُعلم١١٣(ص فاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 .............................   بكْت َجْزّعا واسرتجعت مث آذنتْ  قائله وصدره :



٤٩ 
 

              )١الت هنا ذكرى جبرية أم من      ........................ (

 على عمل " الت" يف املعرفة .       

ب    حكم "ال" و"الت":استشهد بقول الشاعر يف 

              )٢إن هو مستولياً على أحد     ......................... (

خذ حكم (ما)إعلى أن (  خربها. مستولياً"فـــ" هو " امسها و" ،ن) النافية يف الشعر 

ب ذكر التوابع [النعت] :   استشهد بقول الشاعر يف 

 )        ٣مبذق َهْل رأَيَت الذِّْئَب َقْط (.............................    جاءوا 

ا نعت حملذوف تقديره مقول فيه ،على أنه إذا وردت مجلة طلبية مبعىن النعت   ،تؤول 
 والتقدير يف البيت جاءوا مبذق (مقول فيه) هل رأيت الذئب قط . 

ب ذكر التوابع [النعت]   : استشهد بقول الشاعر يف 

لطويل العمر عمراً حي           )٤دراً     ..............................(و

لسماع مثل هذا البيت .    على عدم جواز تقدمي الصفة على املوصوف إال ما جاء 

                                                           
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية) ١ ) وهذا البيت ١١٤ص (فاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

  ف األهوالجاء منها بطائ) . وعجزه :..................... ١٣لألعشى يف ديوانه ص (

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ٢ ) هذا البيت مل يُعلم ١١٤ص (فاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
انني: قائله وعجزه   ..................... إال على اضعف ا

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٣ والبيت للعجاج يف  )١١٧(صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 .............. حىت إذا كاد الظالم خيتلط ) وصدره:٨١ملحقات ديوانه ص ( 

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٤ ). وهذا البيت مل ١١٩( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 عجزه.يعرف قائله وال 



٥٠ 
 

ب ذكر التوابع [النعت]:     استشهد بقول الشاعر يف 

       )١أمّرت من الكّتان خيطًا وأرسلت ... رسوًال إىل أخرى جر يعينها(

 وإقامة الصفة مقامه يف الضرورة الشعرية .  ،على حذف املوصوف     

ب العطف :   استشهد بقول الشاعر يف 

 )       ٢................................     فجنبا أريك، فالتالع، الدوافع(

يت للجمع  وقد يكون  ،وترتيبها قد يكون يف العامل ،والرتتيب من غري مهلة ،على أن الفاء العاطفة 
 يف الذكر كما يف البيت . 

ب العطف :   استشهد بقول الشاعر يف 

را( لليل  ر توقد          )٣أكل امرئ حتسبني امراً    و

ويل احملذوف اخلافض    ر....) .  ،على جواز   وتقدير الكالم ( وكل 

ب ذكر عطف البيان :   استشهد بقول الشاعر يف 

            )٤َبْكرِىَّ بْشٍر          ............................(َأ ابُن التارِِك ال

                                                           
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ١ . وهذا البيت مل  )١٢٠ص (فاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 يعلم قائله.
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٢ ) وهذا البيت للنابغة ١٢٢( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 ...........................  عفا ذو حسى، من فرتىن، فالفوارع) وصدره : ٣٠ديوانه ص (
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ٣ وھو لإلیادي أبي داوود ) . ١٢٥(ص فاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 ) . ٣٥٣(في دیوانھ ص 
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٤ وهذا البيت   ) . ١٣٠ص (فاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

ُر تـَْرقـُُبه وقوعا) وعجزه : ....................٤٦٥للمرار األسدي ديوانه ص(  .  عليه الطَّيـْ
 



٥١ 
 

 وال جيوز أن يكون بدالً . ،على أن ما أضيف إىل اسم الفاعل وليس معرفاً بـــ (أل) يكون عطف بيان

ب ذكر البناء:    استشهد بقول الشاعر يف 
با          )١...................... (على حني عاتَبُت املشيَب على الصِّ

ا مل تالزم اإلضافة إىل اجلملة . ،على جواز بناء حني على الفتح ً؛ أل  أو جرها إعرا

 )٢" مل مينع الشرب منها غري أن نطقت   ..........................( :ومثله البيت 

 ين على الفتح ؛ ملالزمته اإلضافة . أن غري بُ  

ب ذكر البناء:     استشهد بقول الشاعر يف 

       )٣أما ترى َحْيُث ُسَهْيل طالعا    ................................(

ومثله هذا البيت "   ،وإذا أضيف إىل اسم مفرد تكون مبعىن مكان ،إضافة حيث إىل اسم مفردعلى 
 .)٤( ".....................       بيض املواضي حيث ّيل العمائم

ب ذكر العدد :   استشهد بقول الشاعر يف 

َتا َحْنَظِل(                     )١...........................      ظرف عجوٍز فيه ثِنـْ

                                                           
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ١ ). وهذا البيت للنابغة ١٣٨( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 . وقلُت أَلمَّا أْصُح والشيُب وازعُ ) وعجزه: ........................٣٢يف ديوانه ص (
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ٢ وهذا البيت أليب  ).١٣٨( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 محامة يف عصون ذات أو قال . : .......) . وعجزه٨٥القيس األسلت يف ديوانه ص(
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ٣ ) . وقائل هذا البيت ١٤٠( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

  ) .١١٤واسُتدل به يف شرح الشذور ص (. ما يضيء كالشهاب المعامل يُعلم وعجزه : جن
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ٤ ذا البيت مل يُعلم ) وه١٤٠( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

م . ونسبه ابن هشام يف قائله وصدره: ................................ املسالك إىل أوضح ونطعنهم حتت احلىب بعد ضر
 . الفرزق
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وإمنا يقال حنظلتان؛ ألنه اسم   ،والقياس ال تضاف ،للضرورة الشعرية ؛على إضافة ثنتا إىل احلنظل
 .  جنس

ب ذ                                                           كر العدد :استشهد بقول الشاعر يف 
           )                      ٢إذا عاَش الَفَىت مائـَْتِني عاّما     ..................... (

 ،والقياس حذفها . ونصب "عاماً" ،على بقاء النون مع اإلضافة يف كلمة "مائتني"
إلضافة  وذلك للضرورة الشعرية  . ،والقياس جرها 

ب ذكر العدد :    استشهد بقول الشاعر يف 

                          )٣وأربعا( ،واثنتني ،.........................     ومثان عشرة

 على جواز حذف الياء الساكنة من (مثاين) إذا ُأضيفت للعشرة .

ب ذكر العدد :    استشهد بقول الشاعر يف 

    )٤.............................    بنت َمثَاِين عشَرة من حجَّته(

 على عدم جواز إضافة النيف إىل العشرة إال يف ضرورة الشعر فقط .  

ب ذكر احلكاية :     استشهد بقول الشاعر يف 

رِي فـَُقْلُت َمُنوَن أنتْم  َ       )١(... ........................     أَتوا 
                                                                                                                                                                                     

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ١ ) . والبيت لسلمى ١٤٢( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 ......................... كأنَّ خصييه من التدلدلاهلذلية وصدره :  

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٢ ) . وهو ليزيد بن ضبة  ١٤٢( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 .  فقد َذَهب املسرُّة والفتاءُ وعجزه : ................................

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٣ هذا  ل) ومل يُعلم قائ١٤٤( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 ................. ولقد شربت مثانياً ومثانياً البيت ونسبه بعضهم إىل األعشى وصدره: 

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٤ ) ونسب هذا البيت ١٤٤( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 ..................................  َصادف من بالئه وشقوتهلنفيع بن طارق وصدره : 
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ا النكرات ،على إعراب [من] عند بعض العرب وإثبات عالمة اجلمع يف الوصل فقال"  ،وحيكون 
 .منون"

ب    ذكر النواصب : استشهد بقول الشاعر يف 

    )٢ت أفعله (فنهنهت نفسي بعدما كد ...........................     

وتقديره بعدما كدت أن أفعله وذلك يف ضرورة الشعر  ،على حذف (أن) وبقاء عملها يف الفعل     
. 

ب ذكر اجلوازم :    استشهد بقول الشاعر يف 

                           )٣ُحمَْمُد تـَْفِد نفَسك كلُّ نـَْفٍس       .......................... (

وتقدير الكالم (  ،إال يف ضرورة الشعر ،وبقاء عملها يف الفعل ،على عدم جواز إضمار الم األمر
 لتفد نفسك ... ) . 

ب ذكر اجلوازم :    استشهد بقول الشاعر يف 

                )٤ِإذا قصرت أسيافُنا َكاَن َوصلَها       ........................... (

 وجوابه يف ضرورة الشعر . ،على أن ((إذا)) جتزم فعل الشرط 

                                                                                                                                                                                     
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ١ وهذا البيت لسمري )١٥٠( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 .فـََقاُلوا اِجلنُّ قلُت ِعموا ظالما)عجزه :١٢٣بن احلارث الضيب رواه أبو زيد يف النوادر ص (
يد عبد الباقي .السعدية يف ضوابط العربيةاملقدمة  )  ٢ ) وهذا البيت المرئ ١٥٦( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 ............. فلم أر مثلها خباسة واحد) وصدره : ٤٧١القيس يف ملحق ديوانه ص (
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ٣ ) ومل يُعلم قائل هذا ١٥٧ص ( فاطمة الشهري :حتقيق .اليماين بن عبد ا

بت وعجزه : .............  .ِإذا َما ِخْفَت ِمْن شيٍء تَباالالبيت ونسبه الرضي حلسان بن 
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ٤ ) وقائل هذا البيت ١٥٨ص (فاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 . خطا ِإَىل أَْعَدائَِنا فنضارب)  وعجزه : .....٨٨ص (يف ديوانه  اخلطيم اْألْنَصارِيّ اْبن 
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ب ذكر اجلوازم :    استشهد بقول الشاعر يف 

     )١(...........................        ِإنَّك ِإن يصرع َأُخوك تصرعُ 

  وهو " تصرُع" ،للضرورة الشعرية ؛على رفع جواب الشرط 

ب ذكر اجلوازم :    استشهد بقول الشاعر يف 

      )٢( والوريد ،كالشجا بني حلقه    من يكدين بشيء كنت منه     

لشعر فقط . ،وجواب الشرط ماضياً  ،على جميء فعل الشرط مضارع جمزوم  وهذا خاص 

ب ذكر اجلوازم :    استشهد بقول الشاعر يف 

من يفعل احلََْسَنات هللا يشكرها       ............................... (
٣(          

 وتقدير الكالم (فا يشكرها).  ،للضرورة الشعرية ؛الشرط على حذف الفاء من جواب

ب ذكر              اجلوازم : استشهد بقول الشاعر يف 

                              )٤(فطلِّقها فلست هلا بكفٍء ... وإالَّ يـَْعُل َمْفرَقَك احلسامُ 

والتقدير ((وإال  ،وإبقاء جوابه إذا دل على احملذوف دليل ،على جواز حذف فعل الشرط
 تطلقها...)).

                                                           
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ١ وقائل هذا البيت  )١٥٩ص (فاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

َ أَقرع هو جرير البجلي وصدره :   ................................     َ أَقرع بن َحاِبس 
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٢ وھذا البیت ألبي زبید ) ١٥٩( ص  فاطمة الشهري :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 ) . ٦٠٠(الطائي في دیوانھ ص 
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٣ ) وهذا البيت لكعب ١٥٩(ص  فاطمة الشهري :حتقيق .يناليما بن عبد ا

لسيء ِعْند هللا مثالن) وعجزه :٢٨٨بن مالك يف ديوانه ص (   .  والسيء 
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٤ ) وهذا البيت ١٦٠( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 ). ١٩٠يف ديوانه ص ( األنصاري لألحوص
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ب ذكر اجلوازم :              استشهد بقول الشاعر يف 

َ سلمى                              )١َوِإن ( :َقاَلت معدماً  َوِإن ... َكاَن َفِقرياً  ،َقاَلت بـََنات اْلعم 

والتقدير (( وإن كان فقرياً معدماً  ،وجوابه بعد " إن" للضرورة الشعرية ،على حذف فعل الشرط  
 .  فقد رضيت ))

ب ذكر اجلوازم :               استشهد بقول الشاعر يف 

إّن َمْن يْدخل الكنيسَة يـَْوًما ... يـَْلَق ِفيَها جآذراً وِظباَء (
٢ (                             

 والتقدير (( إنه)) .  ،أن اسم إن ضمري شأنعلى 

ب ذكر األفعال :    استشهد  بقول الشاعر يف 

  )٣منّعمة تصون إليك منها      ......................... (

 على جواز حذف املفعول به اقتصاراً .  

ب ذكر األفعال :     استشهد  بقول الشاعر يف 

                                       )٤وملا أن تواقفنا قليًال      أخننا للكالكل فارمتينا(

 .وال يقاس عليه إال يف ضرورة،والتقدير(أخننا الكالكل) ،على جواز إدخال الالم على املفعول به
                                                           

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ١ وهذا البيت لرؤبة بن  )١٦٠( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 ) . ١٨٦العجاج يف ملحق ديوانه ص ( 

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ٢ وهذ البيت مل يُعلم  . )١٦١( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 قائله ونسبه بعضهم إىل األخطل وليس يف ديوانه .

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٣ وهذا البيت  )١٦٢( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 كصونك من رداء شرعيبّ وعجزه :   )١٣٨للحطيئة يف ديوانه ص (

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٤ وقائل ھذا البیت غیر ) . ١٦٣( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 .معروف 
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ب ذكر األفعال :    استشهد  بقول الشاعر يف 

ر                                  )١ومل تعوجوا     .........................( ،مترون الد

ر)) ،ووصل الفعل الالزم إىل االسم فنصبه ،على  حذف حرف اجلر لد وهذا  والتقدير(( مترون 
 موقوف على السماع . األمر 

ب ذكر األفعال :     استشهد  بقول الشاعر يف 

 )٢هذا ُسراقُة للُقْرآن َيْدُرُسُه      ............................ (

 وهو الدرس .  ،املصدرن الضمري عائد على أعلى 

ب ذكر األفعال :    استشهد بقول الشاعر يف 

              )    ٣ (علّي وحتسب ..........................     ترى حبهم عاراً 

 والتقدير ((وحتسب حبهم عاراً ...)) .  ،على حذف املفعول اختصاراً 

ب ذكر األفعال :    استشهد  بقول الشاعر يف 

                                        )٤فال تظين غريه     مين مبنزلة احملب املكرم (ولقد نزلت 

                                                           
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ١ ) وهذا البيت جلرير بن ١٦٣( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 .  كالمكم علّي إذن حرامُ .............................جزه : عطية وع
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٢ ) وقائل هذا البيت مل ١٦٣( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 . واملرُء عند الرُّشا إن يلقها ذيب.........................    يُعلم وعجزه : 
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٣ ) وهذا البيت ١٦٤( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

ية سنة)األسدي  وصدره : ٤٩للكميت هامشيته يف مدح الرسول وآله ص(  .  ي كتاب أم 
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٤ ) وقائل هذا البيت ١٦٥( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 ) . ١٩١هو عنرتة العبسي يف ديوانه ص(
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 اختصاراً .على جواز حذف أحد مفعويل ظن 

ب ذكر األفعال :    استشهد  بقول الشاعر يف 

            )١قليل ( -إخال ذاك- عمرو إنك قد مللت صحابيت ... وصحابتيك 

لضمري أقل منه مع اإلشارة.  على  أن التأكيد 

ب مامل يسم فاعله :    استشهد بقول الشاعر يف 

                       )٢......................     ............واستثين الغرب (

ئب الفاعل من الفعل الوزين .   على جميء 

ب احلروف :    استشهد بقول الشاعر يف 

             )٣...........................(        ماليو  رب رفد هرقته ذلك

خري الفعل على االسم املؤخر عليه .  على 

ب احلروف:   استشهد بقول الشاعر يف 

      )٤َغَدْت من َعَلْيِه بـَْعَدَما متَّ ِظْمؤها      ............................ (

                                                           
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ١ وهذا البيت مل يُعلم  )١٦٥( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 قائله .
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ٢ ) . وقائل هذا البيت ١٧٠( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 ذو الرمة وصدره : وأدرك املتبقي من مثيلته     ومن مثائلها ......... 
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٣ البيت ) وهذا ١٧٥( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 . م وأسرى من معشر أقيال.................    ) وعجزه :٦٣لألعشى يف ديوانه ص(
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ٤ ) وقائل هذا البيت ١٧٦(صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 .  زاَء َجمَْهلِ تصلُّ َوَعن قْيِض بزي) وعجزه : ١١مزاحم العقيلي يف ديوانه ص (
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 لكن إذا دخل عليها حرف جر تكون اسم  . ،أن "على" من معانيها االستعالء

ب احلروف:   استشهد بقول الشاعر يف 

                               )١املنهم( يضحكن عن كالربد..................... ...

عن مثل ((  :والتقدير ،دخل عليها حرف جروتكون اسم إذا  ،الكاف من معانيها التشبيه أن على
 الربد)). 

ب احلروف:استشهد    بقول الشاعر يف 

 )                         ٢......................       وأم أوعال كها أو أقر (

 على  شذوذ جر الضمري حبرف اجلر الكاف .  

ب حروف القسم :    استشهد بقول الشاعر يف  

  )٣َحديٍث وال َصال (َحَلْفُت َهلَا  حلَفَة فَاِجٍر ... لََناُموا َفَما إن ِمْن 

لالم من غري (قد) يف ضرورة الشعر . ع  لى جواز الربط 

ب حروف التصديق   واإلجياب :  ،استشهد بقول الشاعر يف 

                                )١َوقد َكربت َفقلت ِإنَّه (          ... ................

                                                           
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ١ ) هذا البيت للعجاج ١٧٧( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 ..........   بيض ثالث كنعاج جم وصدره :  ) .٢/٣٢٨يف ملحق ديوانه ص (
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٢ هذا البيت للعجاج  )١٧٧( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

ت مشاال كثباوصدره :  )٢/٢٦٩( يف ملحق ديوانه ص  خلى الذ
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٣ ). وهذا البيت المرئ ١٧٩( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 )  .  ٣٢القيس يف ديوانه ص ( 
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 أن (إّن) فيه حرف تصديق للخرب مبنزلة (أجل) . 

ب حرف التقريب :    استشهد بقول الشاعر يف 

                                 )٢(وكأن قدِ  ،.....................        ملا تزل برحالنا

 .والتقدير((وكأن قد زالت)) ،لدليل يدل عليه )؛قد(على حذف الفعل بعد

ب حروف االستقبال :    استشهد بقول الشاعر يف 

                  )٣أََعْن ترمسَّْت ِمْن َخْرقاَء َمْنزِلًة     ........................... (

ا عني   .على أن "عن" أصلها (أن) فأبدل بنو متيم مهز

ب حرفا االستفهام [اهلمزة وهل] :    استشهد بقول الشاعر يف 

ً ... بسبٍع َرَمْنيَ اجلَْمَر أم بَثماِن ( ،ما أَدرِيَلَعْمُرك            )٤وإْن كنُت دار

ألبيات اآلتية :  ب الضرائر الشعرية   استشهد يف 
ً أليماً بسبت يعلج  .............................         )١ )   على ٥(  اجلََلدِ  ضر

 واألصل تسكينها . ،حتريك الالم يف كلمة "جِلد"
                                                                                                                                                                                     

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ١ ) وهذا البيت للرقيات  ١٨٢( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
  . َويـَُقْلَن شيب قد عرَاكوصدره :  )٦٦يف ديوانه ص (

يد عبد الباقي .العربيةاملقدمة السعدية يف ضوابط )  ٢ ) وهذا البيت للنابغة ١٨٥( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 ..................   أفد الرتحل غري أن ركابننا وصدره :) ٨٩يف ديوانه ص (

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ٣ )  وهذا البيت لذي ١٨٥( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
نَـْيَك َمْسُجومُ ) وعجزه :٣٧١الرمة يف ديوانه ص( بابَِة من َعيـْ  .  ماُء الصِّ

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٤ ) وهذا البيت لعمرو ١٨٦( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
  ) .٢٦٦بن أيب ربيعة يف ديوانه ص (

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية) ٥ ) .   وهذا البيت  ١٩١ص (فاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
وب نوح قامتا معه  ..........................    لعبد مناف  اهلذيل وصدره : إذا 
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   )١............................         كأْن ظبيٌة تـَْعطُو إىل وارِِق السََّلْم ( )٢

دة (أن) بعد كاف التشبيه   واألصل (كضبية) .  ،على ز

       )٢وال اعتمروا ( ،أو ُمْعبَـُر الّظْهِر يـُْنِيب عن َولِيتِه ... ما حّج َربَُّه يف الدنيا  )٣
و)على حذف  الواو من صلة هاء الضمري يف كلمة " ربه" .   . واألصل (ر

        )٣وأشرب املاء ما يب حنوه عطش ... إال ألن عيونه سيل واديها (  )٤
 .  على تسكن اهلاء يف حال إذا ما حذفت الصلة يف لفظة (عيونْه)  

                 )٤وال واغٍل ( ،فاليوَم َأْشَرْب غَري مستحقٍب ... إمثاً ِمن هللا )٥
 وحق الفعل هنا احلركة . ،على نقص حركة كنقص حركة " أشرْب" فسكن  

        )٥عشية فر احلارثيون بعد ما ... قضى حنبه يف ملتقى القوم هوبر  ( )٦
ملضاف إليه مقامه ،على حذف املضاف    ،وليس يف الكالم ما يدل على ذلك ،وجاء 

 وتقدير الكالم ( ابن هوبر) .  
           )٦طل مخيلة ... من الوحش ما تنفك ترعى عرارها ( أدماءهلا مقلتا  )٧

                                                           
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية )  ١ )  وهذا البيت مل يُعلم ١٩٢( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 .........................     ويوماً تُوافينا بوجٍه مقسَّمٍ قائله وصدره : 
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ٢ )  وهذا البيت مل يُعلم ١٩٢( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . ئلهقا
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ٣ )  وهذا البيت مل يُعلم ١٩٢( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 . قائله

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية٤)   وهذا البيت المرئ )  ١٩٢( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 ) .١٢٢القيس يف ديوانه ص (

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ٥ ) وهذا البيت لذي ١٩٣( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 ) . ٦٣٧الرمة  يف ديوانه (/

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ٦ وهذا البيت مل يُعلم  ) ١٩٣( صهري فاطمة الش :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 .  قائله
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والتقدير ((هلا مقلتا أدماء ما تنفك ترعى مخيلة طل عرارها )) .  ،على تقدمي بعض الكالم على بعض
                      )  ١أطّوف ما أطّوف مث آوى     إىل أُما ويرويين النقيُع (

ء املتكلم  لنداء . على إبدال حركة حبركة  فأبدل هنا الكسرة اليت قبل   والتقدير ( إىل أمي )تشبيهاً 
 . 

             )٢َوِإن طَال الّسفْر    .........................( ،البّد من َصنَعا )٨
 . على قصر املمدود يف "صنعا" واألصل صنعاء 

 
          )   ٣.......................      فال فقر يدوم وال غناء  ( )٩

 واألصل (غىن) .  ،على مد املقصور يف قوله (غناء)
           )٤( وإن َضِننوا ،أىن أجود ألقوام ......................        )١٠

 واألصل ( ضنوا) .  ،على فك اإلدغام يف " ضننوا"
 )                  ٥وال ذاِكِر ِهللا إالّ قَِليالً (       ...................... )١١

 واألصل ( ذاكٍر) .  ،على حذف التنوين من "ذاكِر"
               )١........................      وال أرَض أبَقَل إبقاَهلا ( )١٢

                                                           
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ١ لنقيع  وهذا البيت ) ١٩٣( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 بن جرموز . 
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ٢ وهذا البيت مل يُعلم ) ١٩٤( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 وعجزه : ..........................     ولو حتىن كل عود ودبر.   قائله
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ٣ وهذا البيت مل ) ١٩٤(    صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 .................................   الذي أغناك عينِّ  سيغنيينوصدره :   يُعلم قائله
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية )  ٤ وهذا البيت  )١٩٤(    صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 ............................  َمْهًال أَعاِذَل قد جربت من خلقىلشاعر يسمى قعنب وصدره : 
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٥ ) وهذا البيت أليب ١٩٥( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

   ..............   فألفيته غري مستعب) وصدره :٥٤األسود الدؤيل يف ديوانه ص (
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 واألصل ( أبقلت) .  ،على تذكري املؤنث فحذف التاء من " أبقل"
ا ( )١٣             )٢.......................          فِإنَّ احلَواِدَث َأْوَدى 

 واألصل ( أودت) .  ،على تذكري املؤنث فحذف التاء من " أودى"
        )٣َوِإن كال َهِذه عشر أبطن ... َوأَنت بَرِيء من قبائلها اْلعْشر ( )١٤

نيث املذكر يف " عشر أبطن"  .  فأنث العدد واألصل ( عشرة أبطن) ،على 

       )٤.....................          َضْخٌم ُحيبُّ اخلُُلَق اَألْضَخمَّا ( )١٥

لتشديد  واألصل التخفيف (األضخما). ،على تشديد املخفف يف " األضخّما" 

    )٥(...........................         من أي يومي من املوت أفرْ  )١٦

 واألصل التشديد (أفّر) .  ،املشدد يف " أفْر" فسكن الراء على ختفيف

ثـْنَـْنيِ سرٌّ فإنَّه      ............................. ( )١٧                        )٦ِإذا َجاوز اْإلِ
 واألصل ( االثنني) .  ،على قطع ألف الوصل " اإلثنني"

                                                                                                                                                                                     
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)   ١ وهذا البيت لعامر ) ١٩٥( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 .........................  .   فال ُمزنٌة َوَدَقْت َوْدَقهابن جؤين وصدره : 
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ٢ ) وهذا البيت لألعشى ١٩٥( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 ........................... .   فإّما تَرْي ِلّميت بُدَِّلتْ ) وصدره :٢٢١ديوانه ص(يف 
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٣ وهذا البيت للنواح  )١٩٥( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 الكاليب .
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ٤ ) وهذا البيت لرؤبة ١٩٦( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 ). وصدره :  مثت جئت حبة أصما    ...... ١٨٣العجاج يف ملحق ديوانه ص (
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية)  ٥ بيت لعلي وهذا ال  )١٩٦( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

 .  أيوم مل يقدر أم يوم قدر............ ) وعجزه : ٢٧بن أيب طالب يف ديوانه ص (

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية) ٦ وهذا البيت لقيس بن  )١٩٦( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 . بَِنْشٍر وإفشاِء احلديِث قمنيُ ...........    ) وعجزه :١٦٢اخلطيم يف ديوانه ص (
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        )١( نعم وفريق ليمن هللا ما َنْدرِي      ........................ )١٨
 وإلقاء حركتها على ما قبلها .  ،وصل حركة القطععلى 

ألمث  واحلكم :  ،واألقوال ،لامواضع االستشهاد 

ألمثال  )١ ، "عضب اخليل على )٢(" مواعيد عرقوب"" خري مقدم" ، :اآلتية استشهد 
  ).٤وإضماره ( ،ملا يستعمل فيه إظهار فعل املصدر ،)٣(الُلجم"

ألمثال اآلتية : " )٢ رجع القهقرى" ، " اشتمل الصماء" ،" قعد القرفصاء" على استشهد 
 )٥(املصدر من غري لفظه . 

ألمثال اآلتية : "افتد خمنوق"،" أطرق كرا" حذف حرف النداء املقبل يف  )٣ استشهد 
 )٦(ضرورة.

ل )٤ " على العامل احملذوف يف احلال قولاستشهد  وتقديره [إذا   ،:" أكثر شريب السويق ملتو
 .[ً  )٧(كان ملتو

لقسم على [ رب] مثل )٥ لقول : " ترب الكعبة " على دخول [ت] اخلاصة   ،رب :استشهد 
 بينما ذكر احملقق أن األمر ليس فيه خالف . )٨ورمز املؤلف إىل شذوذ هذا األمر . (

 ).٩واإلضافة( ،والالم ،لقول " الثالثة األثواب " على ضعف اجلمع بني األلفاستشهد  )٦

                                                           
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ١ وهذا البيت لنصيب  )١٩٧( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

ح يف ديوانه ص ( م)وصدره :٩٤بن ر  ...............  .   فقال فريُق القوم ملَّا نشد

 ) . ويقال ملن خيلف الوعد .٣/٢٧٧) جممع األمثال أليب الفضل أمحد النيسابوري ( ٢
 ) . ويقال ملن يغضب وال ينتفع بغضبه. ٢/٣٤٠) جممع األمثال أليب الفضل أمحد النيسابوري ( ٣
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٤  ) . ٥١( صفاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 ) . ٥١ص ( املرجع السابق ) ٥

 ) .٢٢(ص  املرجع السابق ) ٦

 ) . ٦٣( ص  املرجع السابق ) ٧
 . ) ١١(ص  املرجع السابق )  ٨

  ) .١٣(ص املرجع السابق )٩
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ملثل " ما كل سوداء مترة )٧ على عدم إعراب املضاف إليه  )١بيضاء شحمه"(وال  ،استشهد 
 )٢كل بيضاء شحمه.(ال  و  ،والتقدير يف املثل السابق ،إعراب املضاف عند حذف املضاف

لقول :" هللت أو  )٨ للضروة مع  ؛سبحت  اللهم ما " على إظهار حرف النداءاستشهد 
 ).٣لفظ اللهم ، والقياس على أن الالم عوض عن حرف النداء(

ورمز املؤلف ، " العمرين" على التثنية للتغليب؛ الختالف اللفظني استشهد بقول التغليب يف )٩
 ).٥()٤(أنه موقوف على السماع 

يت مساعاً على وزن [فّعال] مثلاستشهد بقول العرب يف النسبة إىل  )١٠  ،عطّار :املهنة أنه 
 )٦وسياف .( ،ونعال

لقول يف النسب إىل الغالية [غلوي]ا )١١  ).٨) (٧[ مروزي](زومرو ،والشتاء [ شتوي] ،ستشهد 
)٨.( 
لقول: "عليه رجالً ليسين " على مساع إغراء الغائب( )١٢  ).٩استشهد 
لقول :" أحنك البعريين" على جميء  )١٣ و ( ال أفعل  ،اسم التفضيل من ( أفعل منه)استشهد 

 )١٠له ) .(
ملثل: " أشغل من ذات النحيني" ( )١٤ والقياس أن  ،على شذوذه يف التفضيل ،)١استشهد 

 )٢(دون املفعول . ،نفضل على الفاعل
                                                           

 . ويضرب هذا املثل على اختالف أخالق الناس وطباعهم )٣/٢٣١ جممع األمثال أليب الفضل أمحد النيسابوري () ١
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية )٢   ) .١٦ص (فاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 ) . ٨٣املرجع السابق ص( ) ٣
 ) . ٢٨املرجع السابق ص( ) ٤
  وغريها . ،ومثله القمران، األبوان، األسودان، اجلديدان)  ٥
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٦  ). ٣٦ص(فاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 ) . ٣٧(ص املرجع السابق ) ٧
 . وشتاوي ،ويقال يف القياس غايل ) ٨
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٩  ) .٧٩(فاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا

  ) .٩٠ص ( املرجع السابق ) ١٠
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ملعيدي خري من أن تراه"( )١٥ ملثل:" أن تسمع   ،على املبتدأ املنزل منزلة االسم )٣استشهد 
 ) .٤وتقديره [مساعك](

لقول : "منا ظعنٌ  )١٦ ب النعت على عدم جواز حذف املوصوف ومنا قام"  ،استشهد  يف 
 .)٥إذا كانت صفته يف تقدير االسم أي [فريق]. (

ألمثال التالية " حيص بيص" )١٧ ،"وهو )٧(،"لقيته كفة كفة" ،"صحرة حبرة" )٦(استشهد 
 ).٨املركبني معاً(جاري بيت بيت" على بناء االمسني 

ب ذكر احلكاية : " ومسع من العرب من يقال له : اذهب معهم . فيقول :  )١٨ استشهد يف 
 مع منني، واألحسن أن نقول منهم . 

ملثل " قضهم )١٩ ب التأكيد  ) على أن العرب جتري هذا املثل ٩وقضيضهم"( ،استشهد يف 
 )١٠(يف التأكيد جمرى "كل " .

مبحث أفعال املقاربة : " وأما ( جعل، وأخذ، وطفق ) فهي كـ (   قوله يفاستشهد به يف   )٢٠
در الكالم ،وكرب) ،كاد حنو قوهلم : عسى الغوير أبوساً "  ،وال تقع أخبارها أمساًء إال يف 

)١١( . 
" على بناء املنادى ـ مساعاً ـ على الكسر( )٢١ لقول : " ضربه فما قال حسٍّ وال بسٍّ  ).١استشهد 

                                                                                                                                                                                     
 ) . ٢/١٥٨ جممع األمثال أليب الفضل أمحد النيسابوري ()  ١
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ٢  ) .٩٠(ص فاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 ) . ويضرب ملن خربه خٌري من رؤيته . ١/١٩٦جممع األمثال أليب الفضل أمحد النيسابوري ( ) ٣
يد عبد الباقي .السعدية يف ضوابط العربيةاملقدمة  ) ٤  ) .٩٣(ص فاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 ) .١١٩(ص  املرجع السابق ) ٥
 ) . ویقال لمن دخل في أمر ولم یستطع الخروج منھ . ٢/٣٣٤) جمھرة األمثال ( ٦
 ). ٣/١٠٢جممع األمثال أليب الفضل أمحد النيسابوري ( ) ٧
يد عبد الباقي .السعدية يف ضوابط العربيةاملقدمة  ) ٨  ) . ١٤١(ص فاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
 ) .١/٢٨٦جممع األمثال ص()  ٩

يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ١٠  . )١٢٧ص(فاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
يد عبد الباقي .املقدمة السعدية يف ضوابط العربية ) ١١  )١٠٨ص (فاطمة الشهري  :حتقيق .اليماين بن عبد ا
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 األول: األدلة الغالبة.الباب 

 .القياس الفصل الثاين: 

 وفيه مبحثان:

 املبحث األول : وفيه مطالب:

 تعريفه. املطلب األول:

 املطلب الثاين:  نشأته وتطوره.

 أقسامه. املطلب الثالث:
                                                                                                                                                                                     

  ) .١٣٩ص( املرجع السابق  ) ١
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 .أركانه األربعة املطلب الرابع:

 أنواعها، وفوائدها، وآراء العلماء فيها . املطلب اخلامس: العلة،

 املبحث الثاين: مواطنه يف املقدمة السعدية.

 

 

 

 

م العرب وهو القواعد املستنبطة من استقراء كال ،لقياس هو األصل الثاين من األصول النحويةا
والنصوص ، وبعضه  ،لسماع ه: " كل علم ؛ فبعضه مأخوذ من. وقال صاحب (املستويف) 

النتزاع من علم آخر " . ( ،الستنباط  )١والقياس ، وبعضه 
 .تعريف القياس :ملطلب األول ا
وهو مصدر  ،واعلم أن القياس مبعىن التقدير ":يقول األنباري رمحه هللا يف تعرفه للقياس 

لشيء مقايسة و  وقيس رمح أي  ،: قدرته ، ومنه املقياس أي املقدار قياساً قايست الشيء 
 ) ٢( ".قدر رمح 

قالً عن علماء األصول  أما تعريفه يف االصطالح : فقد ذكر األنباري له تعريفات كثرية 
هو محل فرع  "، وقيل : "رف العلماء عبارة عن تقدير الفرع حبكم األصلوهو يف عُ  ":فقال

                                                           
 ) . ٢٠٤) االقرتاح للسيوطي ( ص ١
 ) البن األنباري تعليق سعيد األفغاين مطبعة اجلامعة السورية . ٩٣) ملع األدلة ( ص ٢
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ألصل جبامع  "وقيل : "،وإجراء حكم األصل على الفرع  ،على أصل بعلة هو إحلاق الفرع 
لشيء جبامع  ":وقيل، "  .)١( "هو اعتبار الشيء 

؛ ألن النحو  واعلم أن إنكار القياس يف النحو ال يتحقق"وقال اإلمام األنباري يف أصوله : 
ملقاييس املستنبطة من استقراء كالم العرب . كله قياس ؛ وهلذا قيل يف حده : النحو علم 

لداللة القاطعةوال يعلم أحد من العل ،فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو  ،ماء أنكره ؛ لثبوته 
واخللف أمجعوا قاطبة على أنه شرط يف  ،والرباهني الساطعة؛ وذلك أن أئمة األمة من السلف

تهد لو مجع مجيع العلوم مل يبلغ رتبة االجتهاد حىت يعلم من قواعد النحو  تهد، وأن ا رتبة ا
 ما يعرف به املعاين 

 ".ال تتم  إال به  ،....... وإال ملا كانت رتبة االجتهاد متوقفة عليهملتعلقة معرفتها به منه .ا
)٢( 

  .نشأته ، وتطوره :  املطلب الثاين
ً بنشأة القواعد العربية نفسها ت نشأة القواعد العربية على يد العامل  ،نشأ القياس مقرت وكانت بدا

ت علم القياس إليه . وهذا  ،اللغوي أبو األسود الدؤيل وهذا األمر جعل كثرياً من الناس ينسب بد
أما البداية احلقيقية " :ويف هذا األمر يقول الدكتور/ دمحم سامل صاحل .األمر ليس فيه من األدلة ما يوثقه

عبد هللا بن إسحاق احلضرمي فلم يعد النحو جمرد ملحوظات عابرة ،  :للقياس ظهرت على يد اإلمام
 ،ومد القياس ،أخذت معامله تتحدد فظهر القياس على يديه حىت قيل إنه أول من بعج النحو بل

لقياس من ٣("وشرح العلل  )ويدل على ذلك أن ابن أيب إسحاق ـ وهو أقدم من ينسب إليه الولع 
)مث جاء احلضرمي الذي سعى إىل اطراد ٤بل ويسرف فيه ( ،متقدمي النحاة ـ كان يعتمد على القياس

                                                           
 .) ٩٣(ص  املرجع السابق)  ١
  ) تعليق سعيد األفغاين مطبعة اجلامعة السورية .٩٥األنباري ( ص) ملع األدلة البن  ٢
 م.٢٠٠٩) دار السالم الطبعة الثانية عام ٥٧)أصول النحو دراسة يف فكر األلباين رسالة ماجستري (ص ٣
 .)٥٧(ص املرجع السابق ٤
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جد عنده املفهوم االستقرائي للقياس ) فقد وُ ١( ،القاعدة عن طريق حتكيم القياس يف مسائل النحو
لقواعد املطردة املتب  ،ومن مث حتديد أسلوب االستقراء للنصوص اللغوية ،ةت... فقد كان يقدم العلم 

ج ن ،)وجاء بعد احلضرمي عيسى بن عمر ليواصل املسرية يف القياس٢( .وضوابطه فس النهج الذي  و
لغريب يب عمرو بن العالء فأضاف  ،كان عليه احلضرمي مع اختالف يسري يف االهتمام  ثر فيه 

واللهجات .أما اخلليل بن أمحد ، إىل القياس مبراعاة اطراد القواعد القياس على الغريب من اللغات
ع كبري يف القياس عند املتقدمني من النحاة وقد وصل على يديه إىل  ،الفراهيدي فقد كان له 

لقياس أن يوجد النحو علماً له أصوله ،مستوى النظرية املتكاملة  ،فقد استطاع من خالل عنايته 
لقياس إىل  ،تلميذه سيبويه ه)وجاء بعد٣(.وأركانه ،وأظهر معامله ،ل القياسفقد أصّ  .وقواعده ووصلوا 

وأشكاالً وهي : قياس الشبه (املنزلة )،  ،صوراً واختذ القياس عند اخلليل  ،مستوى النظرية املتكاملة
 وقياس التمثيل( الفرض) ، والقياس املفارق . 

وأضاف  إىل جاء به  ،واعتمد على ما جاء به اخلليل ،مث جاء العامل اللغوي سيبويه تلميذ اخلليل
وقنن بعض القواعد حىت أصبح القياس يف زمن اخلليل مع سيبويه يف مستوى النظرية املتكاملة  ،يللاخل
 . 

 وبسط قواعده .  ،أما املازين فقد  اقتفى شيخه األخفش فيما ذهب إليه من توسيع دائرة القياس
ويرد ما خيالف  ،ولكنه كان يقيم دعائمه على السماع ،أما املربد فقد كان دائم االحتكام إىل القياس

 القياس .  ىالكثرة الغالبة من كالم العرب ... فهو يقدم السماع عل
لعلة  مع التزامه مبا جاء به من قبله. ،مث جاء الزجاجي فأضاف للقياس العناية 

                                                           
 ) . ٥٨) املرجع السابق (ص ١
 ) . ١٧) أصول التفكري النحوي ( ص ٢
 .م٢٠٠٩) دار السالم الطبعة الثانية عام ٦١) أصول النحو دراسة يف فكر األلباين رسالة ماجستري (ص ٣
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لغة حىت إنه قال لقياس عناية   ،يف القياس أنبل ةوذلك  أن مسألة واحد " :أما ابن جين فقد اعتىن 
خذ  ،وال على النادر ،وكان ال يقيس على الشاذ )١(."كتاب لغة عند عيون الناس وأنبه من   وال 

قسامه األربعة ،برواية واحدة خمالفة للقياس وقياس التمثيل .   ،وقياس العلة ،واستخدم قياس الشبه 
)٢( 

من قبل بل هي مسألة معروفة  دما قنن علماء أصول النحو أصوهلم،مسألة القياس مل تنشأ فقط عن
فقلد كانت  .أمجعني ــ رضوان هللا عليهمــ وصحابته  ـ والسالم ،عليه الصالةـ ذلك منذ زمن النيب 

، ولكن هذا العلم مل يكن موضوعاً  مكانة ــ عليه الصالة والسالمــ والقياس يف زمن النيب ، لالجتهاد
عليه الصالة ــ للنيب  ـ  ـ ومن ذلك قول معاذ ،بل كان وسيلة للوصول للشيء املطلوب ،كعلم

وقياس الفرع الذي ليس له  ،(( أجتهد رأيي وال آلو )) فهذا األمر فيه داللة على االجتهادــ والسالم 
ألصل الذي له دليل . فأقر الرسول  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ معاذ ن يوفقه ملا يرضي  اً دليل  على ذلك مث دعا له 

 ملسو هيلع هللا ىلص ــ . ورسوله ـ  ،هللا
وخشي  ،عندما اختلطت اللسان العريب بغريها ،مث تطور هذا العلم يف زمن وضع قواعد النحو العريب

ودخول األعاجم إىل بالد  ،وخصوصاً عندما كانت الفتوحات اإلسالمية ،على اللغة من االختالط
ا . فجعل علماء اللغة من الوسائل اليت ،اإلسالم م  ا القواعد العربية للغة " واستيطا  يضعوا 

صل له دليل وذهب كثري من علماء  ،إذا تساوت العلة يف كليهما ،القياس "  لفرع ليس له دليل 
 ،واحلشوية ،واخلوارج ،القليل من علماء الفرق كالروافض ومل خيالف هذا األمر إال ،اللغة إىل هذا األمر

. ومن املنكرين للقياس العامل النحوي ابن  ل، كتابه املنخو   والداودية كما ذكرهم اإلمام الغزايل يف
وعلة  ،وحتكم عليه حبكمه ،بشيءب أمة حكيمة فكيف تشبه شيئاً أمة العر "مضاء حيث يقول : 

وإذا فعل واحد من النحويني ذلك جهل ومل يقبل قوله فلم  ،حكم األصل غري موجودة يف الفرع
م ال يقيسون الشيء العرب ما جيهل به بعضهم بعضاً، ينسبون إىل وال حيكمون عليه  ،وذلك أ

                                                           
 ) . حتقيق دمحم علي النجار . ٨٨)اخلصائص البن جين (ص  ١
  ) أصول النحو قبل األنباري ٢
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هؤالء هم  ")  وكان اإلمام الغزايل يقول : ١( ."حبكمه إال إذا كانت علة األصل موجودة يف الفرع 
ن كان ؛ ألنه وإوإىل هؤالء كان يشري ابن األنباري يف حديثه عن منكري القياس ،منكرو القياس

وكان من العبث البحث عنهم بني  ،فقد كان يعيش بذهنه يف أصول الفقه ،م يف أصول النحويتكل
درة   )٢(."النحاة ألن النحاة الذين تكلموا يف األصول قلة 

ملذهب الظاهري ،والسبب الذي جعل ابن مضاء يبطل القياس ويقال أن ابن حزم  الظاهري   ،التأثر 
 ة املذهب الظاهري . كان ينكر القياس الذي يعد من أئم

ملذاهب .وقد كان  ،قبيل اهلوى يلق من االعرتاض إال ما كان من ومل ،مث إن القياس تطور والـتأثر 
 مجهور علماء اللغة يف كل زمان ومكان يقرونه . 

 أقسام القياس : املطلب الثالث : 
 قسام : أيقول اإلمام السيوطي : القياس يف العربية على أربعة 

 محل فرع على أصل . 
 محل أصل على فرع . 
 محل نظري على نظري . 
 محل ضد على ضد . 
 )٣والرابع قياس األدون . ( ،والثاين قياس األوىل ،والثالث: قياس املساوي ،وينبغي أن يسمى األول
ياس واعلم أن القياس ينقسم إىل ثالثة أقسام : قياس علة ، وقياس شبه، وق " :وقال اإلمام األنباري

إلمجاع عند العلماء كافة، وأما قياس الشبه فهو معمول به  "؛طرد  فأما قياس العلة فهو معمول به 
 .)٤( كثري من العلماءعند  عند أكثر العلماء، وأما قياس الطرد فهو معمول به 

لتفصيل كل واحد منها :   وسنتناول 
                                                           

 م دار االعتصام . ١٩٧٩حتقيق الدكتور دمحم إبراهيم البنا الطبعة األوىل عام  )١٣١) الرد على النحاة البن مضاء ( ص  ١
  ) .١٤٥) القياس يف النحو (ص  ٢
قوت دار املعرفة اجلامعية ٢٢٠االقرتاح للسيوطي (ص)  ٣   م .٢٠٠٦) تعليق حممود سليمان 
 ) .١٠٥ ملع األدلة لإلمام عبد الرمحن األنباري . يف معرفة انقسام القياس (ص)  ٤
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واعلم أن قياس العلة أن حيمل  " :القياس بقولهأوالً : قياس العلة : ويعرف األنباري هذا النوع من 
لعلة اليت علق عليها احلكم يف األصل حنو ما بينا من محل مامل يسم فاعله على  الفرع على األصل ، 

) أما التأثري : ٢( .األصول وشهادة ،ويستدل على ذلك بشيئني : التأثري .) ١("الفاعل بعلة اإلسناد 
وزواله لزواهلا . وأما شهادة األصول : فمثل امن يدل على بناء  ،فهو وجود احلكم لوجود العلة

ن ) ،و( أين)، (كيف)  )٣لتضمنها إىل احلروف . ( ؛وغريها ،و( ومىت )، و (أ
مل الفرع على اعلم أن قياس الشبه أن حيُ  "نياً : قياس الشبه: يقول اإلمام األنباري يف تعريفه :

 )٤( .ليت علق عليها احلكم يف األصل "ا األصل بضرب من الشبه غري العلة
 ،اعلم أن الطرد هو الذي يوجد معه احلكم "لثاً : قياس الطرد : يقول اإلمام األنباري يف تعريفه : 

وتوجد بعض   .)٦) "واإلخالة هي املناسبة أي تفقد املناسبة يف العلة"(٥( ."وتفقد اإلخالة يف العلة 
ا لغوي دون آخر واقتصر على ما مت االتفاق عليه  .   ،بعض التقسيمات الشاذة اليت اختص 

 : أركان القياس املطلب الرابع : 
، وحكم، وعلة ــ ، وفرع وهو املقيس وهو املقيس عليهــ  كان : أصلأللقياس أربعة  "يقول السيوطي :

 )٧. ( "جامعة
تقول اسم يف الداللة على رفع مامل يسم فاعله ف وذلك مثل أن تركب قياساً  "ري :قال اإلمام ابن األنبا

 ."على األصل  أسند الفعل إليه مقدماً عليه فوجب أن يكون مرفوعاً قياساً 
 فاألصل : هو الفاعل .

 والفرع : هو مامل يسم فاعله . 
                                                           

 ).١٠٥(ص  املرجع السابق)  ١
 ). ١٠٦(ص  املرجع السابق ) ٢
 ).١٠٦ملع األدلة لإلمام عبد الرمحن األنباري . يف معرفة انقسام القياس (ص )  ٣
 ) . ١٠٧(ص  املرجع السابق)  ٤
 ) .١١٠(ص  املرجع السابق)  ٥
 .  م٢٠٠٩) دار السالم الطبعة الثانية ٣٨٨(ص) أصول النحو دراسة يف فكر األنباري د. دمحم سامل صاحل  ٦
قوت دار املعرفة اجلامعية ٢٠٨) االقرتاح للسيوطي (ص  ٧  م .٢٠٠٦) تعليق حممود سليمان 
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 واحلكم : هو الرفع . 
 )١والعلة اجلامعة : هي اإلسناد . (

 )٢( .وحكم ،وعلة ،وفرع ،ابن األنباري : وال بد لكل قياس من : أصل ويقول اإلمام
الركن األول : األصل (املقيس عليه ) . وهو األصل الذي يتم قياس حكم الفرع به . ويكون األصل 

لرواية لسماع املباشر . ،معتمد على السماع من العرب سواء   أو 
 وجعل العلماء لألصل املقيس عليه شروطاً لقبوله وهي : 

من شرطه أال يكون "عن سنن القياس . يقول اإلمام السيوطي : أن ال يكون شاذاً  خارجاً  .١
:  يضاً أ). ويقول ٣( "عن سنن القياس، فما كان كذلك ال جيوز القياس عليه ... شاذاً خارجاً 

فإن كان  ") ويقول ابن جين :٤. (" عليه تركاً  ال يقاسو  ،كما ال يقاس على الشاذ نطقاً   : "
 ،يف القياس حتاميت ـ أي جتانبت ـ ما حتامت العرب من ذلك الشيء شاذاً يف السماع مطرداً 

 )٥( "وجريت يف نظريه من الواجب يف أمثاله
وقاسوا على القلة إذا كان  ،. وكثري من األصوليني مل يشرتطوا هذا الشرط أن يكون كثرياً مطرداً  .٢

 ،وغريه بل جعلوا األصل القياس على الكثرة ،منهم اإلمام السيوطي .القليل موافق للقياس
ليس من شرط  "واالطراد فإذا مل تكن هناك كثرة قاسوا على القليل . ويقول اإلمام السيوطي :

ملخالفته له  ؛ع على الكثريومين ،ملوافقته للقياس ؛املقيس عليه الكثرة ، فقد يقاس على القليل
لقلةمام األنباري فلقد كان منكراً ). أما اإل٦("  والشذوذ .  ،على املعتمدين الذين يقيسون 
 : قياس الضرورة :  مسألة

                                                           
 ) . ٩٣األنباري (ص  لإلمامملع األدلة لإلمام  ١
 ) جزء من كالم طويل مشروح . ٩٣) ملع األدلة (ص  ٢
قوت .دار املعرفة اجلامعية  عام ٢٠٩) االقرتاح للسيوطي (ص  ٣  م . ٢٠٠٩) تعليق د. حممود سليمان 
 .) ٢١٥(ص  املرجع السابق)  ٤
 ) . ٩٩/ ص١) اخلصائص البن جين ( ٥
قوت .دار املعرفة اجلامعية  عام ٢١٦االقرتاح للسيوطي (ص  ٦  م .٢٠٠٩) تعليق د. حممود سليمان 



٧٤ 
 

منهم اإلمام السيوطي ويقول  .للضرورة ؛وقد أجاز بعض العلماء قياس الضرورة  .وهي ضرورة الشعر
) ويقول اإلمام أبو علي الفارسي ١( ."جيوز القياس على ما استعمل للضرورة يف الضرورة  "يف ذلك : 

لضرورة فقال : :يف كالم نقله عنه ابن جين عندما قال كما    "سألت اإلمام الفارسي عن القياس 
ورة جاز لنا أن نقيس منثور على منثورهم فكذلك جيوز أن نقيس شعر على شعرهم فما أجازته الضر 

م  ،وما حظرته عليهم حظرته علينا ،هلم أجازته  لنا وإذا كان كذلك فما كان من أحسن ضرورا
وما بني ذلك بني  ،قبحها عندهم فليكن من أقبحها عندأوما كان من  ،فليكن من أحسن ضروراتنا

 ) والكالم يف هذه املسألة يطول .  ٢( ."ذلك
وقياس  ،سم القياس حبسب نوع املقيس إىل قياس النصوصالركن الثاين : الفرع ( املقيس ) . وينق

أو  ،واملفردات غري املنقولة على تلك املنقولة ،فقياس النصوص فإما أن يكون قياس الصيغ ،األحكام
قياس االشتقاقات غري املسموعة على االشتقاقات املسموعة . وأما قياس األحكام فيقاس األحكام 

) ٣فهو قياس على القواعد ال على النصوص .  ( ،حظة النصوصعلى األحكام اليت وضعت بعد مال
 )٤ولقد ذكر الدكتور لقياس األحكام أربعة أنواع  نذكرها كالتايل : (

بت مثل قياس  ،قياس املعروف املطرد على املعروف املطرد : وهذا النوع من القياس معروف .١ و
 ئب الفاعل على الفاعل يف احلكم . 

هول على  .٢ لثابت املطرد فيأخذ حكمهلاملعروف : فيقياس ا ولكنه  ،حق املقيس غري املطرد 
خذ حكماً أضعف من حكم األصل .   يف الغالب 

 ،قياس املعروف على املشكوك فيه : وهذا النوع من القياس مرفوض عند كثري من النحاة .٣
ومتسكوا يف  ،وذهب قوم إىل أنه ال جيوز ": ويقول األنباري يف عرضه لرأيهم .واألصوليني

                                                           
 ) .٢١١(ص  ابقاملرجع الس)  ١
  ) . ٣٢٤ـ٣٢٣/ ص ١) اخلصائص البن جين (  ٢
 م. ٢٠٠٩) دار السالم الطبعة الثانية  ٣٢٥) أصول النحو دراسة يف فكر األنباري د. دمحم سامل صاحل رسالة ماجستري (ص  ٣
لسالم الطبعة الثانية ) دار ا٣٢٧ـ   ٣٢٥) أصول النحو دراسة يف فكر األنباري د. دمحم سامل صاحل رسالة ماجستري (ص  ٤

 م. نقل الكالم بتصريف . ٢٠٠٩
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نه لو جاز القياس على املختلف فيه ؛ وذلك ،ألدى ذلك إىل حمال ؛الداللة على أنه ال جيوز 
 ) . ١( "والفرع ضد األصل ،ألن املختلف فيه فرع لغريه فكيف يكون أصالً 

بتاً  .٤ ويتعارض مع الكثري الثابت   ،قياس املشكوك فيه على املشكوك فيه : وهذا النوع ليس 
عتبار املقيسوينقسم   واملقيس عليه إىل أربعة أنواع :  ،القياس 
 محل فرع على أصل .  )١
 محل أصل على فرع .  )٢
 محل نظري على نظري .  )٣
 محل ضد على ضد .  )٤

 س على كالم العرب فهو من كالمهم "ما قي  "أقوال العلماء يف املقيس عليه :  يقول اإلمام املازين :
حلاق الالم ما شئت كقولك : حرجج،  " :وقال أبو علي الفارسي .)٢( وكذلك جيوز أن تبين 

من  ) وقال ابن جين : "٣( .دخل، وضرب، على مثال مشلل، وصعرر"ودخلل، وضربب، من خرج، و 
قوة القياس عندهم أن ما قيس على كالم العرب فهو من كالمهم حنو قولك يف بناء مثل (جعفر) من 

ه ضورب أو ضريب مل يكن من كالم العرب ؛ ألنه قياس ضرب : ضربب وهذا كالمهم ولو بنيت من
 )٤(." واألضعف قياساً   ،على األقل استعماالً 

  أنواعها، وفوائدها، وآراء العلماء فيها . ،العلة املطلب اخلامس:
يبدو أن اآلراء تصل إىل مستوى اإلمجاع أن نشأة العلة كانت على يد اإلمام عبد هللا بن أيب إسحاق 

 ،لنحو وقد كان امسه مقروً  ،وذكر أسباب إعرابه ،فقد كان أول من علل النحو ،هـ)١١٧(ت 
لنحو ") ويقول ابن سالم : ٥( .وعلله ،وقياسه  ،ومد القياس ،عبدهللا بن ايب إسحاق أول من بعج 

                                                           
  ) .١٢٥) ملع األدلة (ص  ١
قوت .دار املعرفة اجلامعية  عام ٢٣٩) االقرتاح للسيوطي (ص   ٢  م .٢٠٠٩) تعليق د. حممود سليمان 
قوت .دار املعرفة اجلامعية  عام ٢٤٠االقرتاح للسيوطي (ص  ٣  .م ٢٠٠٩) تعليق د. حممود سليمان 
 ) .  ٣٦٩/ ص ١) اخلصائص ( ٤
ريخ وتطور (ص  ٥  ) . ٦٨) العلة النحوية 
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أبو الربكات األنباري : (( أول من علل النحو  ) وقد قال عنه اإلمام األصويل١(."وشرح العلل 
ن األولوية يف التعليل كانت لعبدهللا بن أيب إسحاق٢(.)) إمنا ينسبها  ،) لكن اإلمام ابن جين ال يقر 

يب عمرو بن العالء يقول فيه أهـ ) وأورد يف هذا األمر نصاً عن ٢١٦لإلمام أيب عمرو بن العالء (ت 
 "أليس بصحيفة  أتقول جاءته كتايب فقال : نعم :فالن لغوب جاءته كتايب فاحتقرها فقلت له ":
صول النحو اهتماماً  ،)فنحن ال نستطيع أن نرد قول ابن جين٣( هتم به من مل يُ  فقد كان ممن اهتم 

 قبل  فنحن نقف عند هذا القول . 
ت النحو ،مث جاء بعد ذلك اإلمام اخلليل بن أمحد الفراهيدي املؤسس لقواعد وتوسع  ،فعلل ،ونظر

) وقال عنه ٤(.بسط القول يف العلل النحوية "من إنه أول ": وفيه يقول شوقي ضيف ،يف التعليل
خلليل انتهت ٥( .وتعليله " ،واستخراج مسائل النحو ،بلغ الغاية يف تصحيح القياس األنباري : " ) و

 )٦( .انتهت املرحلة األوىل من مراحل التعليل النحوي
وكان أسلوبه يف استنباط  ،النحويمث ابتدأت املرحلة الثانية بسيبويه الذي أفرط يف مسالة التعليل 

ا وقد كان   ،وأوفر التعليل يف كتابه ،العلل كما كان أسلوب أستاذ اخلليل بن أمحد  لكنه زاد واهتم 
) وقد سار العلماء على هذا ٧(الً عند شيوخه املتقدمني "قلي فضل يف التوسع مما كان نزراً " هكتاب

اية القرن الثاين اهلجري .  خذ عند الطابع  ،مث جاء الفراءاملنوال حىت  واهتم مبسألة العلة لكنها مل 
لعلة فالعلة عنده . ولكنه سلك فيها مسلكاً جديداً  ،الشكلي يف عملية القياس .أما املربد فقد اهتم 

                                                           
 ) . ٢٥) . طبقات النحويني واللغويني (ص ١٤/ ص١) طبقات ابن سالم ( ١
 ) . ٢٣) نزهة األلباء (ص  ٢
 ) . ٤٩/ ص ١) . اخلصائص البن جين (٣٥) نزهة األلباء (ص ٣
 ) . ٧٤) املدارس النحوية  شوقي ضيف (ص  ٤
 ) . ٤٥) نزهة األلباء (ص  ٥
 م.٢٠٠٩) دار السالم الطبعة الثانية ٧٢أصول النحو دراسة يف فكر األنباري د. دمحم سامل صاحل رسالة ماجستري (ص )  ٦
 ) . ٦٣) العلة النحوية (ص  ٧
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)وقد خالف سيبويه يف كثري من املسائل ١وال ينبغي هلا أن تفارقه))( ،(( رديف حلكم النحو ال تفارقه
 حلكم النحوي عنده . بسبب علة ا

ا وجدت على  ا حىت القرن الثالث بقولنا : إ لسنة أنستطيع أن جنمل احلديث عن العلة منذ نشأ
ا كانت عند سيبويه ،النحاة منذ وجد النحو وسبقوه مستمدة من روح اللغة  ،والذين عاصروه ،وأ
م أقرب  ،ومل تكن ذات طبيعة فلسفية ،واحلس من حيث طبيعتها ،معتمدة على الفطرة وكان أسلو

 )٢والتأويل . ( ،والتقرير منه إىل اجلدل ،إىل اجلزم
ومعلومة لدى كل حنوي ال يستطيع أحد أن ينكرها  ،مث أصبحت العلة فيما بعد القرن الثالث واضحة

وألفت فيها املؤلفات العديدة ولكن هذه املؤلفات مل يصلنا منها  ،ـ إال ما ندر ـ وظهرت ظهوراً كبرياً 
إليضاح  وكتاب اخلصائص البن جين .  ،إال كتاب الزجاجي املوسوم 

فقد قسمها إىل ثالثة أقسام  ،أما الزجاجي فقد كانت العلة عنده غري ما كانت عند العلماء من قبله
اسية ضرورية لتحقيق غاية لغوية من القياس على كالم وأخرى قي ،: علل تعليمية ضرورية لتعليم النحو

 )٣وال اللغة .( ،والثالثة : جدلية نظرية ال تفيد النحو ،العرب
وعلل  ،علل تعليمية ، وعلل قياسية"قال الزجاجي مبيناً أنواع العلة وعلل النحو على ثالثة أضرب :

فأما التعليمية فهي ما يتوصل  وله : "الزجاجي عرف هذه العلل بق ) مث إن اإلمام٤( جدلية نظرية ".
وإمنا مسعنا بعضاً  ،وال غري كل كالمها منها لفظاً  ،ا إىل تعلم كالم العرب ، أل مل نسمع حنن

ن يف  نصبت زيداً  :قال ملن قالن قال ـ فأما العلة القياسية فأن يُ أفقسنا عليه نظريه ..... ـ إىل 
ا قائم : ومل وجب  إن زيداً  :قوله أن تنصب (( إّن)) االسم ؟ فاجلواب يف ذلك أن يقول : أل

ا ضارعت الفعل املتعدي إىل مفعول فحملت عليه فأعملت إعماله ملّا ضارعتهأو  ا  ،خوا فاملنصوب 
لفاعل لفظاً  ا مشبه  ملفعول لفظاً ، واملرفوع  فهي تشبه من األفعال ما قدم مفعوله على  ،مشبه 

                                                           
 ) . ٦٧( ص املرجع السابق) ١
 م.٢٠٠٩) دار السالم الطبعة الثانية ٧٤ماجستري (ص أصول النحو دراسة يف فكر األنباري د. دمحم سامل صاحل رسالة )  ٢
 .) ٧٦(ص  املرجع السابق ) ٣
  )  . ٦٤) اإليضاح يف علل النحو للزجاجي (ص  ٤
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ب  ،أخاك دمحمضرب   :حنو ،فاعله وما أشبه ذلك ... وأما العلة اجلدلية النظرية فكل ما يعتل به يف 
ت هذه احلروف األفعالأفمن  :ن يقالأ((إن )) بعد هذا مثل  ي األفعال  ،ي جهة شا و
ملاضية أم املنقضية بال مهلة .....   ،أم املرتاخية ،أم احلادثة يف احلال ،أم املستقبلية ،شبهتموها ؟ أ

ً على هذه املسائل فهو داخل يف اجلدل  )١( والنظر ". ،وكل شيء اعتل به املسؤول جوا
وقد كان أول عامل لغوي تعرض لدفع التخصيص  ،أما اإلمام ابن جين فقد أسهم يف العلة إسهاماً كبرياً 

ذا كان ) وقد  ٢( .وبيان أن احلكم موجود ما دمت علته موجودة ،عن العلة النحوية  ،العلممهتماً 
ت كثرية مل  ،ووضع قوانني فكتابه اخلصائص مليء  ،صل إليها علماء األصول يف هذا األمريونظر

ب العلل الفرق بني العلة ٣أم فقهية ( ،ذه املوضوعات حيث ذكر علل العربية أكالمية ) وذكر يف 
وزة ( ،املوجبة  ،وبعض تعديالته ،لعلةمث تاله األنباري الذي كان له حتقيقاته على ا )٤والعلة ا

ً يف كتبه مثل وغريها .  مث بعد لك توالت املؤلفات يف  ،وملع األدلة ،نزهة األلباء :وخصص هلا أبو
ال وأصبحت العلة ختُ   وليس أبواب من كتب  .  ،صص هلا كتبهذا ا

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ) .  ٦٥ـ  ٦٤) اإليضاح يف علل النحو للزجاجي (ص  ١
 م.٢٠٠٩)  دار السالم الطبعة الثانية ٣٥٣أصول النحو دراسة يف فكر األنباري د. دمحم سامل صاحل رسالة ماجستري (ص  ) ٢
 ) .  ٤٩/ ص ١) اخلصائص ( ٣
  ) .١٩٦/ ص ١) اخلصائص (  ٤
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 مواطن القياس يف املقدمة السعدية : : املبحث الثاين

لقياس اآليت :   ومما ذكر املؤلف يف كتابه من استدالالته 

عند كالمه على تثنية األمساء الستة : " واملثىن إن كان منقوص اآلخر  ،قوله يف مبحث املثىن .١
 .  )١(وما عدا ذلك فال" ،على قياس كـ ( أب ، أخ، حم، وهن، وفم)رددت احملذوف

إلية وخصية) بعد أن ذكر احلاالت املختلفة  قوله يف مبحث التثنية عند حديثه عن تثنية ( .٢
وهي  إال لفظتني شذ ،لتثنية األمساء : " وإن كان غري ذلك أحلقته العالمتني من غري تغيري

:( إلية وخصية) وقالوا يف تثنيتهما ( أليان وخصيان) فحذفوا التاء، ويف هذه املسألة تنبيه : 
 . )٢(قال ( إيل) فجار على القياس " أما لغة من قال ( ألية) فكذلك، وأما لغة من

 .  )٣(وقال يف مبحث اخلرب : " وحذف اخلرب أقيس من حذف املبتدأ" .٣
واملرخم على ضربني : أن حيذف ما حيذف ويبقى ما يبقى منها  "وقال يف مبحث الرتخيم : .٤

أو سكون مامل يؤد على اجلمع بني ساكنني فيحتاج إىل حتريكه كـ (  ،على حاله من حركة
 . )١( "وراٍد ) وكان القياس إسكان الدال ،هادٍ 

                                                           
يد عبد بن الباقي عبد العربية ضوابط يف السعدية املقدمة )١  ).٢٩( ص الشهري فاطمة حتقيق اليماين ا
 ).٣٠املرجع السابق ص () ٢
 ).٩٦املرجع السابق ص () ٣



٨٠ 
 

جئت : (وجاز العطف فوجهان: حنو ،قوله يف مبحث املفعول معه : " وإذا كان الفعل لفظياً  .٥
از العطف فمسألة وج ،وإن كان معىنً  ،وزيداً ) ،وزيد) وإال فيتعني النصب يف مثل جئت ،أ

(  :وعمر؟ ) وإن مل يتعني فالنصب كقولك ،: ( ما لزيدخالف : وقيل النصب أوىل يف مثل 
وقصعة من ثريد) فالرفع ، إال  ،وعبد هللا ) و ( كيف أنت ،وزيداً ؟ ) وأما ( ما أنت ،مالك

ويل ساً من العرب تنصبه على   ،وكيف يكون ؟ وهو قياس عند بعضهم ما كنت ؟ :أ
 .  )٢(ومقصور على السماع عند آخرين "

فإن  ،رفني على فعل التعجب فغري جائزفعل التعجب : " فإن قدمت الظ وقال يف مبحث .٦
 " .  )٣(واألقيس جوازه ،قدمتها على  املتعجب منه فمسألة خالف

 وما كان قياساً ومن ذلك :  ،ونالحظ املؤلف يف كتابه ينبه على ما كان مسموعاً 

ء مشددة مكسورة قوله يف   بداية مبحث النسب : " إذا نسب إىل اسم جعل حرف إعرابه 
 )٤(ذكر أصوله "واملقيس تُ  ،فظفاملسموع حيُ  .ومقيس ،وهذا على ضربني : مسموع ،ما قبلها

 . 
قوله يف مبحث النسب يف حديثه عن دخول الياء املشددة يف األمساء :" ومن املسموع الذي  

 ،وهو كثري ،)، وإىل مرو (مرويوإىل الشتاء ( شتوي) ،لية ( غلوي)ال يقاس عليه على الغا
 . )٥"(والقياس (غايل، وشتاوي)

ا مسموعة فقط  لتنبيه على أ ً يكتفي   ومن ذلك :  ،وأحيا

                                                                                                                                                                                     
 ).٤١املرجع السابق ص () ١
يد عبد بن الباقي عبد العربية ضوابط يف السعدية املقدمة)  ٢  ).٥٩( ص الشهري فاطمة حتقيق اليماين ا
 ).٨٢املرجع السابق ص ( )٣
 ).٣٦املرجع السابق ص () ٤
 ).٣٧املرجع السابق ص ( )٥
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رورات موضع أفعال األمر ،: " وهو وضع الظروف قوله يف مبحث اإلغراء - أ وهو  ،وا
 ،ومكانك ،وأمامك ،ودونك ،وعندك ،عليك ،موقوف على السماع املسموع منه

 . )١(وإليك " ،ووراءك
 .)٢(قوله يف ذكر أمساء األفعال " وهي مسموعة " - ب
وهو يتحدث عن فعل التعجب : " فإن كان بزوائد خمتلف  ،قوله يف مبحث التعجب - ت

 ،وجيعل عوضها مهزة التعجب ،وأعطى ) فمنهم من حيذف مهزته ،فيه حنو ( أكرم
 . )٣(هم من ال جييزه " ومن ،وجيعله مسموعاً 

لشذوذوما جاء خمالفاً للقياس حُ   حلفظ ،والقدرة ،والندرة ،كم عليه   ،وعدم القياس ،أو 
 وذلك يف التايل :  ،وهو بذلك حيذو حذو البصريني

ب االسم يف حديثه عن املرجتل : " واملرجتل  ما مل تسبق تسميته وهو على  - أ قوله يف 
وحيوة  ،موهب مكوزة :والشاذ حنو .عطفان :فالقياس حنوقسمني : قياس، وشاذ . 

")٤(  . 
وشذ قوهلم : أشعل  ،قوله يف مبحث اسم التفضيل : " والقياس أن نفضل على الفاعل - ب

 .  )٥(من ذات النحيني "
واملتعدي ملا ذكر أنواع املتعدي قال : "  ،الالزماألفعال يف حديثه عن قوله يف مبحث  - ت

رة بنفسه رة حبرف جر على حد سواء حنو : نصحت زيداً  ،.... و وهو  ،ولزيد ،و
 .  )٦(وال يقاس عليه " ،مما ال حيفظ
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ويالحظ على املؤلف التعميم يف قياسه ؛ فهو يطلق القياس على  ما ورد العرب دون تفضيل  
 ً  وذلك واضح يف كل ما سبق . ، أحيا

 ورمبا يعود ذلك إىل منهجه اإلجيازي .  ،مل يكثر املؤلف من القياس يف كتابه 

 

 

 : مواطن العلة 

لعلة ا على النحو التايل :  ،اهتم املؤلف   وجاء 

 وذكرها يف املواضع التالية :  ،علة أصل 
وهو أفعل غالباً  :لتحديد اسم أفعل السم التفضيل بقوله : " ذكر اسم التفضيل ؛تعليله .١

 . )١(وأشر .." ،وشر إذا أصله أخري ،نتحرز به من خري
 ،وأخر من الصرف بقوله : " العدل وهو إما أن يكون عن األلف ،رملنع كلميت سح ؛تعليله .٢

 ،ألن أصلهما نكرة فيجب تعريفهما ؛وأخر ،فاألول حنو سحر ،أو عن بناء إىل آخر ،والالم
لنية   " .  )٢(...فعدل عن تعريفه 

ل بقوله: " الوصف : ومينع الصرف مع تعليله صرف ما كان وصفاً إذا كان امساً يف األص .٣
دة اً يف األصل حنو: إال أن يكون امس ،وغضبان ،أمحر :خاصة حنو ،أو العدل ،أو الوزن ،الز

 " . )٣(مررت بنسوة أربع فال يؤثر؛ ألنه عدد يف األصل 
 وذكرها يف املواضع التالية :  ،علة ضرورة 
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واخلرب  ،واخلرب معرفة فقال : " وال جيوز أن يكون املبتدأ نكرة ،تعليله جواز إتيان املبتدأ نكرة .١
 " . )١أو حال عموم(معرفة إال يف حال ضرورة 

 ،وكرب فتقع أخبارها بغري أن ،وكرب) فقال : " وأما كاد ،تعليله دخول أن يف أخبار ( كاد .٢
 " . )٢(وقد تدخل عليها يف الضرورة 

إذا تقدما عليه بقوله : " إذا  ،واملعطوف عليه ،عطوفتعليله إفراد الضمري الذي يعود على امل .٣
لواو   ،ومعطوف عليه ،تقدم معطوف خر عنهما ضمري يعود عليهما فإن كان العطف  و

وال جيوز اإلفراد وحىت يف ذلك مبنزلة الواو  .وعمرو قاما ،زيد :كان الضمري على حسبهما حنو
 " . )٣(ضرورة قال : القوم حىت زيد قام إال يفأعين أنه ال يُ 

لالم .٤ إلتيان  ما معاً  ،حدى النوننيإأو  ،تعليله جواز القسم بفعل مستقبل  وليس االتيان 
وهللا  :وإحدى النونني حنو ،بقوله : " إن كان الفعل مستقبالً أدخلت عليه يف اإلجياب الالم

حدمها دون اآلخر إال يف ضرورة ،ليقومن زيد  " . )٤(وال جيوز اإلتيان 
تعليله جواز حذف حرف النداء من النكرة املقبل عليها بقوله : " وقد حيذف حرف النداء  .٥

  )٥("، وأطرق كرا، وثويب حجرافتد خمنوق املعتل عينها يف ضرورة حنو قوهلم: "من النكرة 

 أو يف جممل الكتاب  ،ويدخل يف ذلك كل ما ذكره يف الضرائر الشعرية يف مبحث الضرائر الشعرية

 وذكرها يف التايل :  ،واقتصار ،اختصارعلة  
تعليله جواز حذف مفعول الفعل املتعدي إىل مفعول واحد بقوله : ... التعدية على ثالثة  .١

فاألول هو الذي يطلب املفعول  .وإىل ثالثة ،وإىل اثنني ،إىل مفعول واحد أضرب : متعدٍ 
رة حبرف خفض حنو ،بنفسه من غري حرف خفض حنو ضرب رة بنفسه. كسرت  :و  ،و
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رة حبرف جر على حد سواء حنو  ،قاس عليهوال يُ  ،فظولزيٍد وهو مما حُ  ،نصحت زيداً  :و
واقتصاراً وأنت ال تريده  ،اختصاراً وأنت تريد احملذوف ،وجيوز يف هذه األفعال حذف املفعول

")١(  . 
: " وجيوز يف هذه تعليله حذف املفعوالت الثالثة لألفعال املتعدية إىل ثالثة مفاعيل بقوله  .٢

 " . )٢(أو اختصاراً ..  ،األفعال حذف املفعوالت الثالثة اقتصاراً 
 وذكرها يف اآليت :  ،علة فرق 
 ،وكسر الم املستغاث له بقوله : " واملستغاث به هو األول ،تعليله لفتح الم املستغاث به .١

ورة ؛ وجعل ذلك والمه مكس ،واملستغاث له هو الثاين ،والمه مفتوحة ما مل يكن معطوفاً 
ولعمرو  ، لزيد :فإذا عطف عليهما زال الفتح من حنو ،(  لزيد لعمرو :للفرق بينهما فتقول

)"٣( . 
ألمساء املبنية بقوله : " وتنوين تنكري وهو يلحق األ ؛تعليله .٢ اء املبنية مسحلوق تنوين التنكري 

ا  ،فرقاً بني معرفتها  " .  )٤(..مثل: (صٍه) .ونكر
وتسكني الثاين  ،لتسكني عني ما كان مجعاً على صفة على وزن ( فعله ) بفتح األول ؛تعليله .٣

وجفنات  ،وهو صحيح مجعه (فعالت) بتحريك العني كـ ( جفنة هبقوله : " وما كان بوزن فعل
 ).٥"(وبني األمساء... ،وصعبة ) سكنت العني فرقاً بينهما ،) فإن كان صفة كـ ( ضخمة

املخففة يف حالة إلغاء عملها بقوله : " ... فيجوز يف  )إن(تعليله لزوم ( الالم ) يف جواب  .٤
عملت بعد التخفيف مل وال يكون امسها إال ظاهراً فإن أُ  ،واإلعمال ،ففت اإللغاء(إن ) إذا خُ 
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وبني  ،فإن ألغيت لزمت الالم فرقاً بينها .ولقائم ،إن زيد قائم :يلزم (الالم ) يف اخلرب حنو
 " . )١(لقائم و النافية حنو : إن زيداً 

 

 وذكرها يف اآليت :  ،علة معىن 
واملعطوف عليه  ،واملعطوف عليه بقوله : " وجيوز حذف العطف ،تعليله جواز حذف العطف .١

 . )٢" والتقدير والناقة(الناقة طليحان ) هم املعىن حنو ( راكبُ إذا فُ 
نه  .٢ ا مجلة أخرى  تعليله قوهلم : ( قائم زيٌد)  ليس قسم بقوله " القسم كل مجلة أكد

 .  )٣(كلتامها خربية فأما قولك :  قام زيد ، ليس قسم؛ ألن املعىن أسألك  "
ا) بقوله : " (ملّا ) لنفي املاضي املتصل بزمان احلال حنو : تعليله جواز حذف الفعل بعد (مل .٣

وقد حيذف الفعل  ،مهزة االستفهام  كان تقريراً وملّا يندم ، فإن دخلت عليه  ،عصى آدم ربه
 . )٤(قاربت املدينة وملّا " :هم معىن حنوبعده إذا فُ 

وبني الفعل تقول :  ،هم بقوله :  " وجيوز الفصل بنيتعليله جلواز طرح الفعل بعد (قد) إذا فُ  .٤
 .  )٥(هم "وقد وهللا أحسنت، وجيوز طرح الفعل بعدها إذا فُ 

 وذكرها يف اآليت :  ،علة دليل 
وغريه بقوله : " وال جيوز أن يتقدم  ،تعليله جلواز حذف مفعول التعجب يف إعمال الفعلني .١

أو امساً، وال حيسن حذف مفعوله؛ ألنه فاعل  ،وعلى الفعل ظرفاً  ،معمول التعجب على (ما)
ب إعمال الفعلني  .  )٦(" وغريه مما يدل الدليل عليه ،إال يف 
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ومل يدل  ،ذفإثبات كل خرب يكون مثالً بقوله : " كل خرب يكون مثالً إذا حُ تعليله لزوم  .٢
 .  )١(عليه دليل لزم إثباته"

وترفع اخلرب بقوله : " وجيوز حذف  ،تعليله جلواز حذف أمساء احلروف اليت تنصب االسم .٣
 .  )٢(مسائها إذا دل عليها دليل ... "أ
وإبقاء  ،قوله : " وجيوز حذف فعل الشرطوإبقاء جوابه ب ،تعليله جواز حذف فعل الشرط .٤

 .  )٣(اجلواب إذا كان يف الكالم دليل ..."
وإبقاء اجلواب إذا  ،وإبقاء اجلواب بقوله : " وجيوز حذف القسم ،تعليله جواز حذف القسم .٥

 .  )٤(دل الدليل .. "
ة   وذكرها يف اآليت :  ،علة مشا
الرتكيب : والذي مينع من الصرف ما مل يكن فيه  تعليله لبناء بعضهم األمساء املركبة بقوله : " .١

ومنهم من يشبهه خبمسة  ،وال مينع من الصرف إال مع التعريف ،وهو كبعلبك ،تضمني حرف
 .  )٥(فيبنيه " ،عشر

 ،ونظائرها إىل التسعني إعراب مجع السالمة بقوله : " وأما عشرون ،تعليله إلعراب عشرون .٢
وإمنا هو اسم للعدد يشبه  ،سالمة يدل عليه كسر العني ونظائرها إىل التسعني فليست جبمع

وفلسطون فهي مسماة على طريق احلكاية فعلى  ،قنسرون :ومثله ،السالمة من جهة اللفظ
حلروف ...  ا   " . )٦(هذا إعرا
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تعليله لتصغري املبهمات تصغرياً خمالفاً للعرب بقوله : " ... وإمنا صغرت املبهمات من قبيل   .٣
ا  وهلذا صغرت تصغرياً خمالفاً للمعرب  ،والتثنية ،والتذكري ،أشبهت املعرب من الوصفأ
"...)١(  . 

على  تعليله لبعض مواضع تقدمي املبتدأ على اخلرب بقوله : " ... ومن مواضع تقدمي املبتدأ .٤
ً : (ما) التعجبية حنو : ما أحسن زيداً ! أخو  أو تساويهما يف التعريف حنو : زيد ،اخلرب وجو

خلرب حنو : زيد  ووتساويهما يف التنكري حنو : خري من زيد شر من عمر  ،عمرو ، أو مشبهاً 
ُ َأَحدٌ :أو ضمري شأن كقولهشعراً  هريٌ زُ  َّ  ". )٢(ُقْل ُهَو ا
تعليله جلعل حروف العطف ( الواو، والفاء، ومث ) أخوات بقوله : فـ ( الواو، والفاء، ومث )  .٥

ن   . )٣(واملعىن "  ،جيمعن بني الشيء يف اللفظأخوات ؛ أل
 ،وكن ) أختان ؛ ألن االشرتاك ،تعليله جلعل ( بل، ولكن ) أخوات بقوله : " ( وبل .٦

ن ... "   . )٤(واإلضراب يتقار
ء الثنية بقوله : " والجيمع بني نون التثنية  .٧ ء النسب  و تعليله لعدم اجلمع بني نون  التثنية و

ء النسب فال  ء التأنيث فال يقاليقال : زيداين وال بو ما يشبهانه ينهما وبني  : طلحيت؛ أل
دة "  .  )٥(من قبل الز

 وذكرها يف اآليت :  ،علة سبق 
وهو أن تبدل لفظاً أردته من لفظ سبق إليه  ،تعليله تسمية بدل الغلط بقوله : " بدل الغلط .١

 .  )٦(وأنت تريد غريه " ،لسانك
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ريخ بقوله : " ذكر التاريخ يف توقيت الزمنتعليله لغلبة املؤ  .٢ وفيه لغتان (  ،نث يف كلمة 
 . ) ١( " مراعاة لألسبق ،ورخت) وهو مما غلب عليه املؤنث فيه على املذكر ،أرخت

 

 وذكرها يف املواضع اآلتية :  ،علة خوف اللبس 
١.  ً إىل اللبس فإن ألف الندبة تعليله جلواز إتباع ألف الندبة ما قبلها بقوله " وكلما جاء منه مؤد

ولو فتحت اللتبس  ،بعة ملا قبلها مثل : (واغالميكه) إذا ندبت مضافاً إىل خماطبة مؤنثة
 . )٢(ملذكر يف قولك : ( واغالمكاه) " 

تعليله لتعني الرتتيب ملا مل يتبني إعرابه يف مبحث االبتداء بقوله : " .... هذا فيما تبني إعرابه  .٢
 ،( ضرب موسى عيسى ) فإن أمن اللبس بقرينة كتثنية :ني فليس إال الرتتيب مثلأما إذا مل يتب

 .  )٣(والتأخري " ،أو وصف جاز التقدمي ،أو مجع
 وذكرها يف املواضع التالية :  ،علة محل .١
بع املضاف ،تعليله الستثناء العطف .٢ بع للمنادى بقوله : " و والنكرة  ،والبدل من نصب 

والبدل فإنك حتمل كليهما  ،واالسم املطول ليس فيه إال النصب ما خال العطف ،املنصوبة
 . )٤( على أصله يف نفسه "

ر يف مبحث نعم ،تعليله جلواز اجلمع بني املفسَّر .٣ وبئس إذا محل على التوكيد بقوله : "  ،واملفسِّ
ر ،وال حيسن أن جيمع بني املفسَّر  .)٥(يد " يف مثله إن جاء محل على التأك واملفسِّ

يء ما يستوي فيه الرفع .٤ والنصب يف مبحث االستثناء بقوله: " وقد جييء يف هذا  ،تعليله 
وزيٌد )  ،والنصب يف مثل : ( ما ظننت أحداً يقول ذلك إال زيداً  ،الباب ما يستوي فيه الرفع
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 ).٤٨املرجع السابق ( )٣
 ).٢٠املرجع السابق ( )٤
 ).٧٥املرجع السابق ( )٥
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ل الذي هو موضع املفعول والرفع محل على املضمر يف الفع ،فالنصب محل على املنصوب
 .  )١(" الثاين 

 

 وذكرها يف املوضعني اآلتيني :  ،علة التخفيف 
لواو بقوله : " فإن كان  .١ عند تعليله مهز الواو على أحد الوجهني يف الفعل املاضي معتل الفاء 

لواو حنو : وعد ، وزن، وهب فإنه جيوز فيه وجهان مهز الواو  ،الفعل املاضي معتل الفاء 
 .  )٢(لباً للخفة ... "ط

تعليله علة التأنيث يف حديثه عن املمنوع من الصرف فقال :" فإن انضاف إىل التأنيث  .٢
واملنع  ،فإن مل ينضف جاز الوجهان : الصرف خلفة البناء )حلمص(العجمة امتنع الصرف 

   )٣(فظاهر ... "
 وذكرها يف املوضعني اآلتيني :  ،علة عوض 
أللفتعليله جلواز مناداة  .١  ،لفظ اجلاللة (هللا) حبرف نداء وعدم جوازه يف أي اسم معرف 

ما عوض من والم إال اس ،والالم بقوله : " وليس يف العربية اسم ينادى فيه ألف م ( هللا ) أل
                              . )٤فائه "(

 .)٥("وضاً منه ألن امليم صارت ع: "تعليله جواز إظهار حرف النداء مع (اللهم) بقوله .٢
ا .علة صرف  لعدم حذف الياء عند نسبة االسم املعتل الذي على وزن(فعيلة)   ؛وعلل 

) كحنيفة حنفي وزن ( فعيله)النسبة إليه (فعلى وكل اسم صحيح ال مضاعف على :بقوله

                                                           
 ).٧٧املرجع السابق ( )١
يد عبد بن الباقي عبد العربية ضوابط يف السعدية املقدمة) ٢  ).١٧١( ص الشهري فاطمة حتقيق اليماين ا
 ).١٣٦املرجع السابق ( )٣
 ).٢٠املرجع السابق ( )٤
 ).٢٣املرجع السابق ( )٥
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وجزيرة مل حتذف الياء؛ ألن حذفها يؤدي إىل  ،وفريضة فرضي فإن كان معتالً مثل طويلة
 . )١(إعالل حرف العلة " 

ا ،علة طلب الفعل  إن) بقوله " هال، وأال، ولوما ) منزلة ( لتنزيل ( هال، ولوال، ؛وعلل 
ن يطلنب الفعل "  . )٢(ولوال، وأال، ولوما مبنزلة إن؛ أل

 

 الباب األول: األدلة الغالبة.

 اإلمجاع: الثالث الفصل

 وفيه مبحثان:

 تعريفه ، أنواعه ، موقف العلماء منه ، تطور هذا املصطلح عند النحويني. املبحث األول:

 املبحث الثاين: مواطنه يف املقدمة السعدية.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ).٣٧املرجع السابق ( )١
 ).٥٥املرجع السابق ( )٢
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 أنواعه ، موقف العلماء منه ، تطور هذا املصطلح عند النحويني. .تعريفه : املبحث األول

 ،وكسر الثالث ،ع بضم األولمِ فهو جمُ  مجع جيمع إمجاعاً أمصدر (أمجع ) يقال  :اإلمجاع يف اللغة
 وفتح الثالث . ،ع عليه بضم األولمَ وجمُ 

ُعواْ أَْمرَُكْم :ومنه قوله تعاىل ،والعزمية على األمر ،اإلعداد :ويطلق على معنيني : املعىن األول َفَأمجِْ
ريدون . ومثله قوله ودبروا ما ت ،وادعوا شركائكم ،أمركم) أي : اعزموا على ١(    َوُشرََكاءُكْم 

 .)٢(َوَأْمجَُعواْ َأن َجيَْعُلوُه ِيف َغَيابَِة اْجلُبِّ  تعاىل:
ي اتفقوا ، وأمجعوا على األمر :أأي متفق عليه ،مع عليهقال: هذا أمر جمُ املعىن الثاين: هو االتفاق يُ 

أو على  ،والكوفة ـ على حكم حنوي ،البلدين ـ البصرة )املعىن االصطالحي :هو اتفاق حناة٣عليه . (
لصناعة النحوية .ويقول اإلمام السيوطي :  ،واملراد به إمجاع حناة البلدين : البصرة "أمر يتصل 

وال املقيس على  ،وإمنا يكون حجة إذا مل خيالف املنصوص )ويقول ابن جين : "٤. ("والكوفة 
م ال جيتمعون على اخلطأ ،يف قرآن وإال فال ؛ ألنه مل يرد ،املنصوص كما جاء النص   ،وال سنة أ

وإمنا  ":) ويقول يف موضع آخر٥(علم منتزع من استقراء هذه اللغة" وإمنا هو ،بذلك يف كل األمة

                                                           
 ) من سورة يونس . ٧١) جزء من اآلية ( ١
 ) من سورة يوسف .١٥) جزء من اآلية ( ٢
 ) . ١٨٧) حاشية االقرتاح (ص ٣
قوت .دار املعرفة اجلامعية  عام ١٨٧) االقرتاح للسيوطي (ص  ٤  م .٢٠٠٩) تعليق د. حممود سليمان 
 )  . ١٨٧) االقرتاح ( ص  ٥
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واملقيس على املنصوص . فأما إن مل  ،أال خيالف املنصوص ،يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده
 ) . ١( "حجة عليه  يعط يده بذلك فال يكون إمجاعهم

 هو إمجاع العرب  . :وقيل
 وقيل : هو ما ذهب إليه أكثر النحاة . 

لوقوف عليه فقد قال الّسيوطّي يف  االقرتاح:" وإمجاع العرب أيضاً    "حّجة، ولكن أىنَّ لنا 
أن اإلمجاع هو أحد أصول النحو الثالثة عند ابن جين وهي  :وقد ذكر السيوطي يف كتابه االقرتاح

والقياس . وهو  ،واإلمجاع . وال يعد اإلمجاع ملزماً عند ابن جين إذا خالف السماع ،والقياس ،السماع
 لذلك خالف اإلمجاع يف مسألتني وهي : 

مجاع كان مع أن اإل ،" فرأى فيها أن خرب صفة لضب خربٍ  األوىل : يف مجلة " هذا جحر ضبٍ 
 قاس عليها .وهذا من الشواذ اليت ال يُ  ،على أن ضب صفة جلحر

ت وقد فعل "   يف قول الشاعر "جزى ربه عين عدي بن حامت الثانية : ففي  )٢( جزاء الكالب العاو
م ال يريدون أن جيعلو  ؛مجع النحاة أن الضمري يف كلمة ربه عائد على متقدم مقدرأهذا البيت   األ

 وقال ابن جين أن الضمري عائد على املتأخر عدي . ،الضمري عائد على متأخر
 أنواع اإلمجاع : 

  لّضرورة، العرب لغة من املعلوم ذلك يف ويدخل ،: وهو أعالها مامل خيتلف عليه العلماء قاطبة
 ال حيث اخلرب تقدمي وجواز الفاعل، أو ،الفعل على تقدميه وجواز املفعول، ونصب الفاعل، كرفع
 وحنو بشروط، إالّ  أل ومع ،اإلضافة مع التّنوين اجتماع جواز وعدم اإلتباع، شروط ومراعاة مانع،
 .ذلك
 معترب، الّلغويّة األمور على الّنحاة إمجاع: قالوا العلماء بعض عن " االقرتاح " يف الّسيوطي ذكر وقد

 .ممنوع وخرقه فيه، ترّدد ملن خالفاً 
 إنّ ( قيل لو: املرجتل يف قال أنّه ـ اخلّشاب بن املشهور ـ أمحد بن هللا عبد عن ونقل:  اإلمجاع املرجتل

 موضع ال وتلك الّشرطّية، إن )جمرى هلا إجراءً  ،قوالً  لكان اإلعراب من هلا موضع ال الّشرط يف( َمن)
 . جتوز ال املتقّدمني خمالفة لكن اإلعراب، من هلا

                                                           
 ) . ١/١٨٩) اخلصائص ( ١
 لنابغة الذبياين .من أشعار ا )٢
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أو شعر بشرطه، وسكت عليه العلماء يف عصر  ،: فكّل كالٍم ُتُكلِّم به يف نثر إلمجاع السكويتا
 .تدوين الّنحو فإنّه يُعّد حّجة

 ،إمجاع أئّمة املدارس الّثالثة، مثّ أئّمة البلدين: الكوفةوترتيب اإلمجاع املعترب على النحو التايل: 
 .يوطيوالسّ  ،والبصرة، كما مّر يف كالم ابن جّين 

 
 : واطن اإلمجاع يف املقدمة السعديةمملبحث الثاين: ا

وإمنا اعتمد على  ،أو آراء ختصه ،كن له اجتهاداتتومل  ،اعتمد املؤلف يف كتابه على اإلمجاع
 وصرح به يف موقعني من كتابه: ،وإمجاع النحاة السابقني ،خالف

ب احلال    العامل ظرفاً ففيه قوالن:وإذا كان ملا تكلم عن العامل فيه فقال : "يف 
: فقال : زيد قائماً وجوز تقدمه األخفش ،وهو املذهب ،أحدمها أنه ال جيوز تقدمي احلال على الظرف

  )١(ويف الظرف ثالث مسائل : (زيد يف الدار قائماً ) جائز بال خالف ..... " .  ،يف الدار
ب االستثناء عن املستثىن فقال : " ومن أصوله أن املس   ،تثىن ال يكون إال امساً يف 
ؤتى ويعربون . ومنعوا : عربوا . إال أن يُ  ،ولذلك أجازوا : ما الناس إال عابرون ،أو ما ضارع االسم
يز :بقد " فاملؤلف قال يزين هم النحاة  جممعنيأوهو أقرب  ،أجازوا ومل حيدد من ا ولو كان  ،ن ا

 )٢(هناك خمالف لقال : وخالفهم ... .
ب االستثناء عن املستثىن فقال : " ومن هاهنا منع النحاة   عندي نساء إال :يف 

سم النحاة الذين منعوا ومل حيددهم فهذا يغلب عليه الظن أنه إمجاع  امرأةً  ، وقوم إال رجالً . فتكلم 
.)٣( 

ب مامل يسم فاعله   ،ذكر ما حيتاج إىل معرفته يف هذا الباب فذكر مخسة أشياء :يف 
تفاقمنه وهي األفعال  ،ا األفعال اليت جيوز بناؤها للمفعول فقال : " وقسم ال جيوز بناؤها للمفعول 

 (( نعم ، وبئس))  وقسم فيه خالف :اليت ال تتصرف حنو 

                                                           
يد اليماين حتقيق فاطمة الشهري ص ) ١  ). ٦٥( املقدمة السعدية يف ضوابط العربية عبد الباقي بن عبد ا
  ) .٧٧( ص املرجع السابق)  ٢
 .)٧٨( ص املرجع السابق)   ٣
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تفاق أي اتفاق النحاةإ :هي ا املتصرفة، وقسم ال خالف يف جواز بنائه ". فقوله   ،ن وأخوا
مجاع النحاة وقوله ال خالف ،وإمجاعهم   )١.(يف جواز بنائه أي 

 

 

 

 

 

 الباب األول: األدلة الغالبة.

 استصحاب احلال الفصل الرابع :

 وفيه مبحثان:

املبحــث األول: تعريفــه، موقــف العلمــاء مــن االحتجــاج بــه، األصــل والفــرع وأنــواع اخلــروج عــن 
 . األصل

 املبحث الثاين: مواطنه يف املقدمة السعدية.

 

 

 

 

                                                           
 ) .١٧٠/١٧١( ص املرجع السابق )١
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تعريفه، موقف العلماء من االحتجاج به، األصل والفرع وأنواع اخلروج عن  : املبحث األول
 األصل 

نه ((إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه يف األصل عند عدم دليل النقل :عرفه اإلمام ابن األنباري 
وهو  ،(( واملراد به استصحاب حال األصل يف األمساء :) وقال يف ملع األدلة١عن األصل )) (

ويوجد  ،واستصحاب األصل يف األفعال وهو البناء حىت يوجد يف األمساء ما يوجب البناء ،اإلعراب
 ) ٢يف األفعال ما يوجب اإلعراب ..))(
 موقف العلماء من االحتجاج به : 

فجعل  ،يب الربكات األنباريأيد وهذا املصطلح انتقل من أصول الفقه إىل أصول النحو على 
وأقسام أدلته ثالثة : نقل ، وقياس " :االستصحاب أحد أصول النحو الغالبة فقال يف كتابه ملع األدلة

) ومل يستعمل أحد من النحاة قبل أيب الربكات األنباري هذا املصطلح بنفس ٣("، واستصحاب حال 
م استخدموه  وهذا ال ،أو استصحاب األصل ،االسم استصحاب احلال م مل يستخدموه بل إ يعين أ

م استدلوا به دون أن يسموه  فسيبويه ذكره يف عدة موضع من كتابه واقتفى أثره الزجاجي يف   بل إ
ستصحاب احلال أما ابن جين يف   ،كتابه ( اإليضاح يف علل النحو ) واستدل به دون أن يسميه 

ب يف إقرار األلفاظ على أوضاعها األول مامل  ،كتابه اخلصائص فقد ذكره ً مساه (( وخصص له 

                                                           
 . اإلنصاف يف مسائل اخلالف )٤٦) . اإلغراب يف جدل اإلعراب البن األنباري (ص ٣٧٤) االقرتاح للسيوطي (ص  ١
١/٢٤٥. 
 ) .  ١٤١) ملع األدلة البن األنباري (ص  ٢
 ) .  ٣) . االقرتاح للسيوطي ( ص  ٨١) ملع األدلة (ص  ٣
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ذا ١والتحول ))( ،يدع داع إىل الرتك ) ومع أن السابقني من األصوليني استدلوا به مل جند أحداً مساه 
( )و٢أو عرفه قبل االنباري  وأول من فعل ذلك هو أبو الربكات يف كتابيه (ملع األدلة )( ،االسم
 ،) وهو من أضعف األدلة٤)ونقل عنه السيوطي يف كتابه (االقرتاح )(٣اب يف جدل اإلعراب )(اإلغر 

واإلمجاع عند السيوطي وقد قال  ،والقياس ،والنقل .والقياس عند األنباري ،وذلك ألنه يسبقه النقل
فهو عند ) ٥( "وهلذا ال جيوز التمسك به ما وجد هناك دليل  ،وهو من أضعف األدلة :"عنه االنباري

 األنباري من األدلة الغالبة مامل يوجد دليل غريه فإن وجد دليل غريه كان االستدالل به ضعيفاً . 
 وأنواع اخلروج من األصل إىل الفرع :  ،والفرع ،األصل

ذا املعىن يتناول احلكم الذي يقتضيه  ،األصل : هو احلكم الذي يستحقه الشيء بذاته واألصل 
واإلعراب فاملستحق لإلعراب من الكالم  ،من حيث البناء ،الكلم الثالثةطبيعة  كل من أجناس 

واألصل يف العمل  .والفعل فرع ،واحلروف . واالسم هو األصل ،واملستحق للبناء األفعال ،األمساء
وإن كان هو األصل  ،واسم الفاعل فرع عن الفعل يف العمل ،واألصل يف األمساء أن ال تعمل ،األفعال

ا فروع . ( ،واألصل يف األمساء الصرف ،يف غري العمل ) ٦ومن مث ألن علل منع الصرف إمنا كانت أل
لفرع احلرف ،ومثاله  " كيف " اسم مبين وعلة بناءه أنه  ،واألصل البناء للحروف فهذا اسم أحلقناه 

حلرف .   تضمن معىن احلرف فكان أشبه 
رد سواًء كان هذا العدول عن أصل وضع احلرفالفرع : وهو املدلو  أو  ،أو الكلمة ،ل على األصل ا

ن ولقد كره العرب  ،اجلملة . وأما العدول عن أصل وضع احلرف فكأن يتواىل مثالن أو متقار
والعدول عن أصل  ،و بعض صفاتهأ ،صل أحدمها ومالوا به إىل خمرج اآلخرأتواليهما مث عدلوا عن 

لتغيري يف أصل االشتقاقوضع الكلمة  ي أو أصل الصيغة ويكون العدول عن أصل وضع  ،كون 

                                                           
  ) حتقيق دمحم علي النجار . ٤٥٧/ ٢) اخلصائص البن جين (  ١
 ) . ٨١) ملع األدلة (ص  ٢
 ) .  ٦٣) اإلغراب يف جدل اإلعراب ( ص ٣
 ) .  ٣٧٤) االقرتاح للسيوطي (ص  ٤
 ) .  ١٤٢) ملع األدلة البن األنباري ( ص  ٥
 م.٢٠٠٩)  دار السالم الطبعة الثانية ٤٣٢أصول النحو دراسة يف فكر األنباري د. دمحم سامل صاحل رسالة ماجستري (ص)  ٦
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لعدول عن أي أصل من أصوهلا بواسطة احلذف أو  ،أو التقدمي ،أو الفصل ،أو اإلضمار ،اجلملة 
 )١التأخري .(

 
 
 
 
 

 أنواع اخلروج من األصل إىل الفرع : 
حلرف يف االفتقار الالزم ألنه أألنه  ؛خروج أصل إىل فرع : ومثاله االسم "الذي " فهو مبين شبه 

فكما أن احلرف مفتقر إىل ما بعد فكذلك األمساء املوصولة مفتقره  إىل ما  ،مفتقر إىل ما يفسر معناه
أن تكون مل بعدها . ومثل أن األصل يف " مل " أن تدخل على املاضي ولن عدل عن األصل ووجب 

 عاملة.
 خروج فرع إىل أصل : مثل أن مل 

أو على نوع من  ،والفرع أن يوجد يف الفرع العلة اليت استوجب احلكم يف األصل ،والعالقة بني األصل
رد الطرد مما يستلزم أخذ الفرع حكم األصل دون أن تكون هناك عالقة  ،التشابه يربط بينهما أو 

 )٢وفرعية حقيقية بينهما . ( ،أصلية
 
 

 

 

 

                                                           
 .)  ٤٣٦(ص رجع السابقامل ) ١
 م.٢٠٠٩)  دار السالم الطبعة الثانية ٤٣٩أصول النحو دراسة يف فكر األنباري د. دمحم سامل صاحل رسالة ماجستري (ص )  ٢
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 مواطنه يف املقدمة السعدية :  :الثاين املبحث

ذا األصل  وذكره يف املواضع التالية:  ،ومل يهمله على الرغم من صغر الكتاب ،اهتم املؤلف 

دة  "قال يف مبحث ذكر التثنية ملا عرفها:   .١ وهي ضم اسٍم إىل اسٍم مثله، وأصلها العطف بز
 ).١("ألف، ونون

 ": ومهزة بعد ألف زائدة  ،ملا تكلم عن تثنية ما كان آخره ألفاً  وقال  يف مبحث التثنية أيضاً  .٢
غري ذلك، فإن كان على ثالثة أحرف وآخره  وإن كان غري منقوص وكان آخره ألف زائدة، أو

ا إىل أصلها فتقول رحيان  )٢("... وعصوان، ألف ردد
فما جاء منها  ،أنه يف األمساء دون الصفات :ومن أصوله " :قال ملا تكلم عن مجع التكسري .٣

 )٣.( "فعلى طريق املشبه
ومن أصوله : أن الكلمة ُجتمع مجعاً قليًال، وكثرياً، وجتمع مجعاً قليالً  "قال يف نفس الباب :  .٤

يستغىن به عن الكثرة، مثل أرسان، ومل يقولوا رسون. وقد جتمع مجعاً قليالً دون كثري كجرح ، 
در  كالم، أو شعروجروح، ومل يقو   )٤.("لوا أجراح إال يف 

                                                           
يد اليماين حتقيق فاطمة الشهري ص ) ١  ).٢٧( املقدمة السعدية يف ضوابط العربية عبد الباقي بن عبد ا
 ).٣٠( ص املرجع السابق)  ٢
 ).٤٥( ص املرجع السابق)  ٣
 ).٤٥( ص املرجع السابق ) ٤



٩٩ 
 

أن هلا لفظاً، ومعىن، فيجوز إفراد ما بعدها من العوائد،  :ومن أصوهلا "قال يف مبحث كم : .٥
نيثه على حسب ما تضمنته  )١(."ومجعه، وتذكريه، و

ختالف اإلعراب مثل قولك: بكم  "قال يف نفس املبحث:   .٦ ومن أصوهلا: أن املعاين ختتلف 
ثوبك مصبوغاً، ومصبوغ.  فالرفع سؤال عن أجرة الصبغ، والنصب عن مجلة الثوب، ومثنه. 

 ).٢("والباء يف الرفع متعلقة مبصبوغ ، ويف النصب مبحذوف
ا ختتص بتقريب إال أ وحكمها حكم ما تقدم من املدح، والذم ، "  :قال يف مبحث حبذا .٧

لباء يف الباء، فصارت حبّ   )٣("املمدوح من القلب، وأصلها َحُبَب فأدغمت 
ب االستثناء:  .٨ أو ما ضارع االسم.  ،املستثىن ال يكون إال امساً  :أنومن أصوله  "قال يف 

يت بقد :ومنعوا .ويعربون ،ما الناس إال عابرون :ولذلك أجازوا واالستثناء من  . عربوا إال أن 
ويل اجلمع   ).٤("يف مثل : مر يب البعري إال إبلكاملفرد إذا كان يف 

فإنه ال خيلو أن يكون ثالثياً  ،كل مقصور مما آخره ألف قبلها فتحة"قال يف مبحث اخلط:  .٩
أللفاُعترب أصله    ).٥("فكتب 

وأصل البناء السكون، وال يُبىن على حركة إال ملوجب كالظروف  "قال يف مبحث البناء:  .١٠
، وقوهلم هال : رجٌز للخيل  املقطوعة، وأمس، واألصوات كقوهلم: ضربه فما قال حسٍّ وال بسٍّ

...")٦ .( 
بط شراً وامل " قال يف مبحث احلكاية: .١١  )٧("فرد إن كان مجلة يف األصل حكيته حنو: 
لواو من حنو "ه: قال يف مبحث مامل يسم فاعل .١٢  ،ووزن ،وعد :فإن الفعل املاضي معتل الفاء 

 ،أو تركها على أصلها مضمومة حنو: ُوِعد ،فإنه جيوز فيه وجهان: مهز الواو طلباً للخفة .ووهب
 .)١("وُوِقّت وأُِقت... ،وأُِهب ،وُوِهب ،وأُِعد

                                                           
 ). ٧٣( ص املرجع السابق ) ١
 ). ٧٣( ص املرجع السابق ا ) ٢
يد اليماين حتقيق فاطمة الشهري ص ) ٣  ).٧٦( املقدمة السعدية يف ضوابط العربية عبد الباقي بن عبد ا
 ).٧٨( ص املرجع السابق ) ٤
 ).١٩٠( ص املرجع السابق ) ٥
 .)١٣٩( ص املرجع السابق ) ٦
 ).١٤٩( ص املرجع السابق ) ٧
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 .والباء ،ومن ،وال ،وما ،وإن ،أن :واحلروف الزائدة وهي "قال يف مبحث احلروف الزائدة:  .١٣
 .)٢("واألصل ما رأيت ... ،ما إن رأيت :وهذه قد تُزاد يف الكالم حنو

 

 

 

 

 الباب الثاين: األدلة غري الغالبة . وفيه مثانية فصول:

 :  مبحثاناألول : االستقراء وفيه  الفصل

 األول :تعريفه، موقف العلماء منه . املبحث

 الثاين :مواطنه يف املقدمة السعدية . املبحث

 :  مبحثانالثاين : االستحسان وفيه الفصل  

 األول : االستحسان ، تعريفه، موقف العلماء منه .  املبحث

 الثاين : مواطنه يف املقدمة السعدية .  املبحث

 :  مبحثانالثالث : عدم النظري وفيه  الفصل

 نه . األول : تعريفه، موقف العلماء م املبحث

 الثاين : مواطنه يف املقدمة السعدية . املبحث 

ألوىل وفيه  الفصل  : مبحثانالرابع : االستدالل 

                                                                                                                                                                                     
 ).١٧١( ص املرجع السابق ) ١
 ).١٨٢ص ( املرجع السابق)  ٢
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 األول : تعريفه وموقف العلماء منه .  املبحث 

 الثاين : مواطنه يف املقدمة السعدية .  املبحث 

 :  مبحثاناخلامس : السرب والتقسيم وفيه  الفصل

 وقف العلماء منه . األول : تعريفه ماملبحث 

 الثاين : مواطنه يف املقدمة السعدية . املبحث 

 

لعكس وفيه  الفصل  :  مبحثانالسادس : االستدالل 

 األول : تعريفه ، موقف العلماء منه . املبحث  

 الثاين : مواطنه يف املقدمة السعدية . املبحث 

 :  مبحثانالسابع : االستدالل ببيان العلة وفيه  الفصل

 األول : تعريفه، موقف العلماء منه . املبحث 

 الثاين : مواطنه يف املقدمة السعدية . املبحث  

 :  مبحثانالثامن : االستدالل بعدم الدليل وفيه  الفصل

 األول : تعريفه، موقف العلماء منه .  املبحث 

 الثاين : مواطنه يف املقدمة السعدية .املبحث  
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 االستقراءالفصل األول: 

 األول : تعريفه، وموقف العلماء منه .  املبحث

وقد اعتمد علماء النحو على هذا  )١إلثبات أمر كلي .( ؛وهو كما يعرفه السيوطي : تتبع اجلزئيات
 :واحداً منها فقال  السيوطيذكر األصل حيث أثبتوا بعض القواعد النحوية من طريق االستقراء .

 ،استدلوا به يف مواضع منها احنصار الكلمات الثالث يف االسم ،ومن أنواع االستدالل: االستقراء
 )٢واحلرف .( ،والفعل

 

 

 

 

                                                           
قوت ص ( ) ١ ، كتاب الياقوت ) دار املعرفة اجلامعية٣٩٤االقرتاح يف أصول النحو جلالل الدين السيوطي تعليق حممود سليمان 

 ) . ٢٨يف أصول النحو لعبدهللا بن سليمان العتيق ص(
قوت ص ( ) ٢  ) دار املعرفة اجلامعية .٣٩٤االقرتاح يف أصول النحو جلالل الدين السيوطي تعليق حممود سليمان 
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 الثاين: مواطنه يف املقدمة السعدية : املبحث

وتقدمي  ،حكام أصولهيف قوله عن النحو : والسبيل إىل معرفته تكون استدل به يف موضع واحد :
 . )١وهي أجزاء الكالم...( .واحلرف ،والفعل ،األهم منها أوًال. فاألهم سبعة أشياء: االسم

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

يد عبد بن الباقي عبد العربية ضوابط يف السعدية املقدمة ) ١  ).٢( ص الشهري فاطمة حتقيق اليماين ا
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 االستحسانالفصل الثاين: 

 موقف العلماء منه . و األول : تعريفه، املبحث 

ختصيص ومنهم من قال: ترك  فمنهم من عرفه :ترك قياس األصول لدليل . اختلف العلماء يف تعريفه
واختلف  . )٢(وقد عرفه عبد هللا بن سليمان: هو ترك القياس واألخذ مبا هو أوفق للناس.)١(العلة

يف األخذ  به فمنهم من ذهب إىل األخذ به ومنهم من منع األخذ به ويف ذلك يقول اإلمام  العلماء
األنباري: " فذهب بعضهم إىل أنه غري مأخوذ به ملا فيه من التحكم وترك القياس . وذهب بعضهم 

 من ) ويقول ابن جين:" وِمجَاعه أن علته ضعيفة غري مستحكمة إال أن فيه ضرً ٣إىل أنه مأخوذ به" (
 .)٤االتساع والتصريف(

 

 

 

                                                           
 ).٣٩٣واالقرتاح للسيوطي ص () . ١٣٣ملع األدلة يف أصول النحو لألنباري ص( ) ١
 ) .٢٨الياقوت يف أصول النحو لعبدهللا بن سليمان العتيق ص( ) ٢
 . )١٣٣ملع األدلة يف أصول النحو لألنباري ص()  ٣
  ) .١/١٣٣اخلصائص لإلمام عثمان بن جين ()  ٤
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 :  الثاين : مواطنه يف املقدمة السعديةاملبحث 

ب   تؤثر عجمته يف أكثر من التزام منع مل" وإذا كان االسم ثالثياً ما ال ينصرف قال: ذكر يف 
ً  الصرف يف املؤنث  الساكن الوسط حنو : ْمحص.  ؛فصرف املمنوع مع وجود املانع استحسا

 .)١(خلفته

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

يد عبد بن الباقي عبد العربية ضوابط يف السعدية املقدمة ) ١  ).١٣٧( ص الشهري فاطمة حتقيق اليماين ا
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 عدم النظريالفصل الثالث: 

 األول : تعريفه، موقف العلماء منه . املبحث 

به. وقد أكثر العلماء يف االستدالل  )١(يف كل شيءوهو املثل  ويراد به أال يكون للشيء نظائر يف 
ويكون  ليس له نظري.واالحتكام إىل النظائر وكثرت األقوال الدالة على قبوهلم ماله نظري ورده إىل ما 

لنفي دون اإلثبات. ويف ذلك  وذكره ابن  ،ومل يذكر األنباري :يقول اإلمام السيوطيعدم النظري 
ويقول ابن جين : وإمنا .)٢(وإمنا يكون دليل على النفي ال على اإلثبات ،وهو كثري يف كالمهم ،جين

، فإن قام مل يلتفت إليه؛ إلن إجياد ليل على اإلثباتيستدل بعدم النظري على النفي حيث مل يقم الد
وقال أيضاً أما إذا دل الدليل فإنه ال جيب إجياد . )٣(النظري بعد قيام الدليل إمنا هو لألنس ال للحاجة

 .)٤النظري. وإن مل يوجد الدليل فإنه حمتاج إىل إجياد النظري(

 

 

                                                           
 ). ٦/٤٤٦٧) لسان العرب البن منظور ( ١
قوت ص ( ) ٢  .) دار املعرفة اجلامعية٣٨٦االقرتاح يف أصول النحو جلالل الدين السيوطي تعليق حممود سليمان 
 ) .١/١٩٧اخلصائص لإلمام عثمان بن جين ()  ٣
 ) .١/١٩٧اخلصائص لإلمام عثمان بن جين ()  ٤
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 الثاين : مواطنه يف املقدمة السعدية . املبحث 

وسنذكر يف  .مثله مثل السابقني من علماء اللغة ،وأكثر من األخذ به ،اليماينالعالمة وقد أخذ به 
ا :  التايل املواضع اليت أخذ 

 )١ونظائرها إىل التسعني فليست جبمع سالمة"( ،" أما عشرون :قال يف مبحث مجع السالمة .١
لف ممدودقال يف مبحث مجع السالمة املؤنث: " .٢ ونظائرها قلبت  ،مثل : صحراء ةواملؤنث 

 )٢اهلمزة واواً..."(
ب النسب عن النسبة إىل األمساء املركبة تركيب إضافة: " وإن كان تركيب إضافة  .٣ قال يف 

لثاين بل جرى جمرى األعالم كعبدهللا فحكمه حكم  ،نُِظر فإن كان األول غري معّرف 
لثاين كابن الزبريو  ،املركب  ونسبت الثاين ،ونظائره حذفت األول ،إن كان األول يتعرف 
 )٣(" قامسي :الُكىن فتقول يف أيب القاسم ه:ومثل .زبريي :تقول

دة يف وصف الفاعل .٤  ،قال يف مبحث فعل التعجب عند تعريفه للتعجب: " هو استعظام ز
تعجب منه عن نظائره .خفي سببها

ُ
ا امل  )٤(وهو غري جائز على القدمي"  ،وخرج 

                                                           
يد عبد بن الباقي عبد العربية ضوابط يف السعدية املقدمة) ١  ).٣٣( ص الشهري فاطمة حتقيق اليماين ا
  ).٣٥( ص املرجع السابق )٢
يد عبد بن الباقي عبد العربية ضوابط يف السعدية املقدمة )٣  ).٤٠( ص الشهري فاطمة حتقيق اليماين ا
 ).٨١( ص املرجع السابق )٤



١٠٨ 
 

واحلروف: "وما خرج عن   ،واألفعال ،عن املبنيات من األمساء حديثهبناء يف قال يف مبحث ال .٥
وإن شئت بنيت على  ،اضرب أيهم أفضل إن شئت نصبت :حنو ،نظائره حنو أي املوصولة

 .)١(الضم"
وهل هو بغري الفاعل أم بناء برأسه.  ،قال يف مبحث مامل يسم فاعله : " ذكر مامل يسم فاعله  .٦

وُغم  ،نُفست املرأة :مسألة خالف: فحجة من يقول إنه بناء برأسه ما جاء من نظائره حنو
  ).٢والصحيح أنه مغّري"(  .وُجن الرجل ،اهلالل

ألوىلالفصل الرابع:   االستدالل 

 األول : تعريفه وموقف العلماء منه . املبحث 

دة( وهو أن يبني يف الفرع  )هكذا عرفه اإلمام األنباري.٣املعىن الذي تعلق به احلكم يف األصل وز
مثل أن نسري إىل ما له نظري أوىل من املصري إىل ما ليس له دليل، وقلب األثقل إىل األخف أوىل 

البصريون منهم اإلمام األنباري  ) وأخذ به يف االستدالل اللغوي٤من قلب األخف إىل األثقل.(
له وخالفهم  يف ذلك مجع كثري من العلماء، وكانت أدلة اآلخذين به أقوى يف هذا  الذي نظّر

 الباب.

 

 

 

 

 

                                                           
 ).١٣٩( ص املرجع السابق )١
 ).١٧٠( ص املرجع السابق ) ٢
 ).١٣١ملع األدلة ص()  ٣
 ). نقالً عن كتاب اإلنصاف .٤١٣أصول النحو دراسة يف فكر األنباري د. دمحم سامل صاحل ()  ٤
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 الثاين : مواطنه يف املقدمة السعدية . املبحث 

 مل يستدل به املؤلف يف كتابه .
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 والتقسيم  السربالفصل اخلامس: 

 األول : تعريفه موقف العلماء منه .املبحث 

ا احلكم يف مسألة لغوية فيبطلها مجيعاً إال  ،وهو أن يذكر املستدل األقسام اليت جيوز أن يتعلق 
ا احلكم من جهته فيصح قوله. : ذكر الوجوه احملتملة مث فقال  وعرّفه ابن الوراق الذي يتعلق 

روا له ونظّ  ،بهاألصوليون قد أخذوا وإبطال الباقي. والعلماء  ،) أي اختيار ما يصح منها١سربها.(
ً يف كتابه اخلصائص مساه ب االقتصار على ما  :يف كتبهم األصولية فابن جين أفرد له  "

 .واإلمام السيوطي .واإلغراب ،لمع األدلةكويقرب" وابن األنباري عرّفه يف كتبه األصولية   ،حيسن
ى أن يكون شرطاً ال ومحلوه عل ،ووجد من العلماء من أنكر أن يكون دليالً لالستدالل النحوي

 .وابن القطان، وغريهم ،والغزايل ،والزركشي ،كاإلمام القرطيب، كالعلماء احملدثني  دليالً 

 

 

 

 

                                                           
 ).١٥٢علل النحو البن الوراق ص ( ) ١
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 الثاين : مواطنه يف املقدمة السعدية .املبحث 

وال جيوز فقال:"  البياض والسوادنفي التعجب من استدل املؤلف بدليل السرب والتقسيم يف  .١
... ومثله: ما أبيض هذا الطائر إن أردت اللون  "واخللق مثل : ما أمحره التعجب من األلوان

 )١(."مل جيز
أللف .٢ ا يف الرفع  ب املثىن فقال:" وحكم إعرا لياء املفتوح  ،استدل يف  ويف النصب واجلر 

). وهذا ما استدل به علماء اللغة معتمدين به على ٢ما قبلها، والنصب حممول على اجلر"(
والياء عالمة  ،جد من العلماء من أنكر أن تكون األلفوالتقسيم منهم األنباري. ووُ السرب 

 واملازين. ،واملربد ،لإلعراب يف املثىن منهم األخفش
ب مجع السالمة فقال :" وتلحقه يف الرفع نون وواو مضموم ما قبلها، ويف  .٣ استدل به يف 

ء مكسور ما قبلها"( ). وقد أنكر هذه العالمات أن تكون عالمات ٣اخلفض والنصب نون و
واألصوليني  النحاةمجهور لإلعراب كما يف مسألة املثىن وهي معتمدة على السرب والتقسيم عند 

. 
ب االستثناء  ملا تكلم عن العامل يف نصب ما بعد إال فقال:" والعامل الفعل  .٤ استدل به يف 

لتعدي، وقيل معىن إال ) واعتمد بذلك ٤وهو أستثين وهو ضعيف".( بتوسط إال املقوية له 

                                                           
يد عبد بن الباقي عبد العربية ضوابط يف السعدية املقدمة ) ١  ).٨٢( ص الشهري فاطمة حتقيق اليماين ا
 ). ٢٨املرجع السابق ص () ٢
 ).٣٢( ص املرجع السابق ) ٣
يد عبد بن الباقي عبد العربية ضوابط يف السعدية املقدمة) ٤  ).٧٧ص ( الشهري فاطمة حتقيق اليماين ا
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لسرب والتقسيم، وذكر ما خالف به بعض العلماء   على ما اعتمد به مجع من األصوليني 
 كنحاة الكوفة وقال عنه ضعيف. 

ب االستثناء أيضاً ملا تكلم عن (حاشا ) فقال:" وسيبويه يلزم حاشا  .٥ استدل به يف 
مجهور أهل البصرة كان معتمداً على السرب  واستدالل سيبويه بذلك مع )١اخلفض".(

 والتقسيم، وحناة الكوفة ألزموه النصب على أنه فعل ماض.
ب املنادى ملا تكلم عن املنادى املفرد فقال :" فإن كان  مفرداً علماً ضممته  .٦ استدل به يف 

 البصرة .) واعتمد بذلك على السرب والتقسيم كما اعتمد عليه حناة ٢لفظاً أو تقديراً".(
ب الرتخيم فقال:" وله أربع شرائط : أن يكون منادى مبنياً علماً زائداً على  .٧ استدل به يف 

) فقوله زائداً على الثالثة فيه اعتماد على السرب والتقسيم كما اعتمد بذلك األنباري ٣الثالثة".(
 خالفاً للكوفيني الذين جوزوا الرتخيم ملا له ثالثة أحرف.

 

 

 

 

 

  

 

 

 
                                                           

 ).٧٨املرجع السابق ص ( )١
 ).١٩السابق ص (املرجع  )٢
 ).٤١املرجع السابق ص ( )٣
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لعكسالفصل السادس:   االستدالل 

 األول : تعريفه ، موقف العلماء منه . املبحث  

ومعىن ذلك عدم  )١إلبطال هذا احلكم .( ؛ل على حكم ماوهو: أن يعكس املعِرتُض دليالً للمستدِ 
ا على إثباته حبديث كما عرب عنه األصوليون واستدلو   احلكم عند عدم العلة . ويسمى قياس العكس

)) يف حديث أهل الدثور ملا قال : (( ويف بضع أحدكم الكرمي: (( أرأيت إن وضعها يف حرامالنيب 
يت أحد أهله وله بذلك أجر...( . وقد اعتمد عليه األصوليون يف )٢صدقٍة))فقالوا   رسول هللا :

قالً عن استنباطهم قواعد اللغة والنحو، بل إن اإلمام السيوطي جعله يف أول األدلة الغري غالبة  فقال 
لعكس  ).٣(اإلمام األنباري : اعلم أن أنواع االستدالل كثرية ال حتصر منها االستدالل 

 

 

 

 

 

                                                           
 ) .٢٧الياقوت يف أصول النحو لعبدهللا بن سليمان العتيق ص( ) ١
 ).١/٦٩٧صحيح اإلمام مسلم ( ) ٢
 ).٣٧٩القرتاح للسيوطي ص(ا)  ٣
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 دية . الثاين : مواطنه يف املقدمة السعاملبحث 

لعكس يف كتابه؛ وذلك ألن كتابه خمتصر واقتصر فيه على األصول الغالبة يف  ،واملؤلف مل يستدل 
  الغالب.
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 االستدالل ببيان العلةالفصل السابع: 

 األول : تعريفه، موقف العلماء منه . املبحث 

يف الفرع وبعدم وجودها يف األصل وهو تبيان علة احلكم لالستدالل بوجودها يف األصل على وجوده 
 ). وقد جعله األصوليون أصالً  لالستدالل به يف وضع القواعد العربية١على عدم وجوده يف الفرع(

ن : أحدمها أن ينب علة احلكم ويستدل بوجودها  وقسمه اإلمام األنباري إىل قسمني فقال وهو ضر
ا احلكم.يف موضع اخلالف  يف موضع اخلالف  أن يبني العلة مث يستدل بعدمها والثاين: ليوجد 

 ).٢لُيعدم احلكم(

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ) .٢٧الياقوت يف أصول النحو لعبدهللا بن سليمان العتيق ص( )١
قوت ص ( االقرتاح يف أصول النحو جلالل الدين ) ٢  .) دار املعرفة اجلامعية٣٨١السيوطي تعليق حممود سليمان 
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 الثاين : مواطنه يف املقدمة السعدية .املبحث  

  واملؤلف مل يستدل ببيان العلة يف كتابه . 
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 االستدالل بعدم الدليلالفصل الثامن: 

 األول : تعريفه، موقف العلماء منه . املبحث  

؛ اه: أن ينفي املستدل حكماً ؛ ألنه مل يرد دليل على صحتهومعن )١(لعدم وجوده ؛وهو نفي الدليل
فحيث  ،. كأن يستدل على أن أنواع اإلعراب مخسة بعدم الدليلألنه يلزم من فُقد العلة فُقد املعلول

خلمسة( ،انعدم الدليل ويقول اإلمام األنباري: " واعلم أن هذا إمنا يكون فيما  ).٢انتفى التحديد 
. وقد أنكر على من زعم أن النفي ال )٣فيستدل بعدم الدليل على نفيه"( ،إذا ثبت مل خيف دليله

لنفي ال  ،وقد زعم بعضهم أن النايف ال دليل عليهدليل عليه فقال: "  وليس كذلك؛ ألن احلكم 
إلثبات ال يكون إال عن دليل كما أن احل،يكون إال عن دليل  كما جيب الدليل على املثبت .كم 

ً يف كتابه ملع  ،وقد عده اإلمام األنباري أحد األدلة غري الغالبة ).٤على النايف"( جيب أيضاً  وأفرد له 
 ونقل عنه يف ذلك اإلمام السيوطي يف كتابه االقرتاح.  ،األدلة

 

 

 

 
                                                           

 ) .٢٨الياقوت يف أصول النحو لعبدهللا بن سليمان العتيق ص( ) ١
 ).٢٨املرجع السابق()  ٢
 )١٤٣ملع األدلة يف أصول النحو ص()٣
 ).١٤٣املرجع السابق ص()٤
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 املقدمة السعدية .الثاين : مواطنه يف املبحث  

ذا األصل يف كتابه؛ ألنه اعتمد يف كتابه على األدلة الغالبة يف الغالب.  مل يستدل املؤلف 
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 اخلامتة

احلمد  الذي بنعمته تتم الصاحلات، اللهم لك احلمد بكل احملامد ما علمنا منها ، وما مل نعلم ،   
 ، فلك احلمد ولك الشكر.رب ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

عند هذه الكلمات خنتم حبثنا وال نزكي به أنفسنا وال ندعي فيه الصواب فإ مل ولن نسلم من اخلطأ 
يف كل ما نكتب أو نبحث فإن أصبت يف هذا فمن هللا وحده املنان وإن أخطأت فمن نفسي 

 والشيطان، وأخلص النتائج  اليت توصلت إليها يف هذا البحث على النحو التايل: 

 ن ينهج يف كتابته وآرائه منهج املدرسة البصرية خصوصاً يف االستدالل األصويل.أن املؤلف كا .١
أن هذا الكتاب مشل غالب أبواب النحو مع اختصاره، واعتمد كاتبه فيه على األدلة الغالبة  .٢

 يف أكثر املواطن.
 كان للسماع والقياس احلظ األوفر من استدالل املؤلف. .٣
 مياً فقط مع ذكره للقول األرجح.كان املؤلف يلمح مبسائل اخلالف تل .٤

 هذا وأسأل هللا املنان مبنه وفضله أن يوفقين إىل كل خري ويسددين يف طريقي العلمي.
 
 

 وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل،،،
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 الفهارس

ت القرآنية.   فهرس اآل
 فهرس األحاديث النبوية. 
 فهرس األرجاز واألشعار. 
 العربية.األمثال األقوال و  فهرس 
 فهرس األعالم. 
 فهرس البلدان. 
 فهرس القبائل. 
 فهرس املوضوعات. 
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ت القرآنية  فهرس اآل

ورة
الس

 

 اآلية
رقم 

اآلية يف 
السورة

الصفحة 
يف 
البحث

بقرة
ال

 

َوَقاُلواْ ُكونُواْ ُهوداً َأْو َنَصاَرى ١٣٥٢٨ 

 َِفَما َأْصبَـَرُهْم َعَلى النَّار ١٧٥٢٤ 

  ٌْر لَُّكم  ١٨٤٢٥ َوَأن َتُصوُمواْ َخيـْ

 فـَْلَيْسَتِجيُبواْ ِيل ١٨٦٣٤ 

 َِْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكة ِ  ١٩٥٣١ َوالَ تـُْلُقواْ 

  َفالَ َرَفَث َوالَ ُفُسوَق ١٩٧٢٦ 

  ٌَوَلَعْبٌد مُّْؤِمن ٢٢١٢٥ 
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ران
عم

آل 

  ِّ َن ا  ١٥٩٣٢ فَِبَما َرْمحٍَة مِّ

ساء
الن

 

 َُْْكُلواْ أَْمَواَهلُْم ِإَىل أَْمَواِلُكم  ٣١ ٢ َوالَ 

  ًلَيَتِين ُكنُت َمَعُهْم َفأَُفوَز فـَْوزاً َعِظيما َ ٢٩ ٧٣ 

 ًَوِإذاً الَّ يـَْلبَـُثوَن ِخالَفَك ِإالَّ قَِليال ٣٥ ٧٦ 

 ًَشِهيدا ِّ ِ  ١٦٦٣١ وَكَفى 

 َِإِن اْمُرٌؤ َهَلك ١٧٦٣٣ 

 
 ََّعَلْيُكْم َوَرْمحَُتُه الَتـَّبَـْعُتُم الشَّْيطَاَن ِإال ِّ َوَلْوالَ َفْضُل ا

 ٣٣ ٨٣ قَِليال
ئدة
املا

 

 ٍِمن َبِشٍري َوالَ نَِذير َ  ٣٢ ١٩ َما َجاء

عام
األن

 

 ُُيْضِلْله ُ ّ  ٣٠ ٣٩ َمن َيَشِإ ا

 ٌَوَهـَذا ِكَتاٌب أَنزَْلَناُه ُمَباَرك ٢٧ ٩٢ 

 ََوِإن ُكنَّا َعن ِدرَاَسِتِهْم َلَغاِفِلني ١٥٦٣٤ 



١٢٣ 
 

اف
ألعر

ا

 َُواْخَتاَر ُموَسى قـَْوَمه ١٥٥٣٣ 

نس
يو

 

 ُعواْ أَْمرَُكْم َوُشرََكاءُكْم  ٩٠ ٧١    َفَأمجِْ

 هود

 ََعَلى الظَّاِلِمني ِّ  ٢٧ ١٨ َأالَ َلْعَنُة ا

  َِإالَّ َمن رَِّحم ِّ  ٢٤ ٤٣ الَ َعاِصَم اْليَـْوَم ِمْن أَْمِر ا

  ًَلُكْم آيَة ِّ َقُة ا َ  ٢٤ ٦٤ َهـِذِه 

  ًَوَهـَذا بـَْعِلي َشْيخا ٢٤ ٧٢ 

سف
يو

 
  َِّوَأْمجَُعواْ َأن َجيَْعُلوُه ِيف َغَيابَِة اْجلُب ٩٠ ١٥ 

  ٌٌر مجَِيل  ٢٦ ١٨ َفَصبـْ

  ِإن ُكنُتْم لِلرُّْؤَ تـَْعبـُُروَن ٣٠ ٤٣ 

 ُتـَْفَتأ َ ٢٦ ٨٥ 

  َرَأَيـْتـُُهْم ِيل َساِجِدين ٢٣ ٤ 



١٢٤ 
 

رعد
ال

 

 ُيـَْبُسُط الّرِْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويـََقِدر ُ ّ  ٢٤ ٢٦ ا

جر
احل

 

 َرَُّمبَا يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُرواْ َلْو َكانُواْ ُمْسِلِمني ٣١ ٢ 

 ِْلَمالِئَكة ِ ْتِيَنا   ٣٣ ٧ لَّْو َما َ

حل
الن

 

 َُوِإنَّ َربََّك لََيْحُكم ١٢٤٣٤ 

سراء
اإل

 

 ًَوِإذاً الَّ يـَْلبَـُثوَن ِخالَفَك ِإالَّ قَِليال ٢٩ ٧٦ 

 ِّلَّْو أَنُتْم َمتِْلُكوَن َخَزآِئَن َرْمحَِة َريب ١٠٠٣٣ 

 طه
 النَّْخلِ َوَألَُصلِّبَـنَُّكْم ِيف ُجُذوِع ٣١ ٧١ 

 ََّوَال َتْطَغْوا ِفيِه فـََيِحل ٢٩ ٨١ 

بياء
األن

 

  ََوَقاُلوا اختَََّذ الرَّْمحَُن َوَلداً ُسْبَحانَُه َبْل ِعَباٌد مُّْكَرُمون٢٨ ٢٦ 

 َ ُ لََفَسَد َّ  ٣٣ ٢٢ لوَكاَن ِفيِهَما آِهلٌَة ِإالَّ ا

حلج
ا

 

 ِن  ٣١ ٣٠ فَاْجَتِنُبوا الّرِْجَس ِمَن اْألَْوَ



١٢٥ 
 

نون
ملؤم
ا

   َُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحون ٢٥ ٥٣ 

مل
الن

 

  َرِدَف َلُكم ٣٢ ٧٢ 

ص
قص

ال
 

 ًَفَأْرِسْلُه َمِعَي رِْدءا ً َوَأِخي َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح ِمينِّ ِلَسا
 ١٤ ٣٤ ُيَصدُِّقِين 

 َُناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاِحتَه  ٢٦ ٧٦ َوآتـَيـْ

لت
فص

 

  َنا طَائِِعَني  ٢٣ ١١ أَتـَيـْ

اطر
ف

 

 َِّ ُر ا  ٣٢ ٣ َهْل ِمْن َخاِلٍق َغيـْ

  ًُهَو احلَْقُّ ُمَصدِّقا ٢٤ ٣١ 

 َالنَّاس ُ ّ  ٢٩ ٤٥ وَلْو يـَُؤاِخُذ ا

ات
صاف

ال
 

  َِسني َ  ١٣٠٢٥ َسَالٌم َعَلى ِإْل 

  ََوأَْرَسْلَناُه ِإَىل ِمَئِة أَْلٍف أَْو يَزِيُدون ١٤٧٢٨ 

 ص

  نِْعَم اْلَعْبُد ٣٠ ٤٤ 
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 ُهْم َأِن اْمُشوا  ٣٣ ٦ َوانطََلَق اْلَمَألُ ِمنـْ

لت
فص

 

  َُوَال َتْسَتِوي احلََْسَنُة َوَال السَّيَِّئة ٣٢ ٣٤ 

رف
لزخ
ا

 

  َِّ  ٥٢/٥٣٢٩ َوِإنََّك لَتَـْهِدي ِإَىل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم ِصرَاِط ا

اف
حق
األ

 

  ََّربِّ َأْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَلي٣ ١٥ 

  ََهَذا َعاِرٌض ممُِّْطُر ٢٥ ٢٤ 

  ًَعَربِيّا ً  ٢٤ ١٢ َوَهَذا ِكَتاٌب مَُّصدٌِّق لَِّسا

 ٣٢ ٣٠ َهْل ِمن مَّزِيدٍ   ق
ت

ذار
ال

 َِن اللَّْيل  ٢٧ ١٧ َكانُوا قَِليالً مِّ

طور
ال

 

 ُْكُلواْ َواْشَربُوا ٣٠ ١٩ 

قعة
الوا

 

  ٌَوِإنَُّه َلَقَسٌم لَّْو تـَْعَلُموَن َعِظيم ٢٧ ٧٦ 

 ًَلْو َنَشاء َجَعْلَناُه ُأَجاجا ٣٤ ٧٠ 
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  ََر َمِديِنني  ٣٣ ٨٦ فـََلْوَال ِإن ُكنُتْم َغيـْ

ديد
احل

 

 ِإنَّ اْلُمصَّدِِّقَني َواْلُمصَّدِّقَاِت َوأَقـَْرُضوا ٢٧ ١٨ 

 لَِئالَّ يـَْعَلَم أَْهُل اْلِكَتاِب ٣٢ ٢٩ 

شر
احل

 

 ًَألَنُتْم َأَشدُّ َرْهَبة ٣٤ ١٣ 

حرمي
الت

 

  فـََقْد َصَغْت قـُُلوُبُكَما ٢٣ ٤ 

لك
امل

 

  ََصافَّاٍت َويـَْقِبْضن ٢٧ ١٩ 

حلاقة
ا

 
  نـَْفَخٌة َواِحَدٌة ٢٧ ١٣ 

 َْما أَْغَىن َعينِّ َمالِيه ٣٤ ٢٨ 

 نوح

  ْيـَْغِفْر َلُكم مِّن ُذنُوِبُكم ٣١ ٤ 

  ً َن اْألَْرِض نـََبا ُ أَنبَـَتُكم مِّ َّ  ٢٣ ١٧  َوا

زمل
امل

 

  َفـََعَصى ِفْرَعْوُن الرَُّسول ٢٣ ١٧ 
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سان
 ٣٥ ١٥ قواريراً  اإلن

لنبأ
ا

 

}٣١إن لِْلُمتَِّقَني َمَفازًا ً  ٣١/٣٢٢٩ } َحَداِئَق َوأَْعَنا

 ً  ٢٧ ٣٨ َوقَاَل َصَوا

وير
لتك
ا

 

 َُفَال أُْقِسم ٣٢ ١٥ 

فني
ملطف

ا

 ََوْيٌل لِّْلُمطَفِِّفني ٢٥ ١ 

ارق
الط

 

 َها  ٣٤ ٤ َحاِفظٌ ِإن ُكلُّ نـَْفٍس لَّمَّا َعَليـْ

جر
الف

 
 ًدَّكاً دَّكا ٢٨ ٢١ 

على
األ

 

}َوذََكَر اْسَم َربِِّه ١٤َقْد أَفـَْلَح َمن تـَزَكَّى {
نـَْيا١٥َفَصلَّى{  } َبْل تـُْؤثُِروَن اْحلََياَة الدُّ

 ١٦٢٨ــ١٤

مس
الش

 

َوالشَّْمِس َوُضَحاَها ٣٢ ١ 

 َقْد أَفـَْلَح َمن زَكَّاَها ٣٢ ٩ 

ليل
ال

 

  َفَأمَّا َمن أَْعَطى َواتـََّقى ٣٠ ٥ 
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علق
ال

 

 }لنَّاِصَيِة ِ ِصَيٍة َكاِذبٍَة َخاِطَئةٍ ١٥لََنْسَفعاً  َ  { ١٥/١٦٢٩ 

ص
خال

اإل

 ٌَأَحد ُ َّ ٢٦/٨٦ ١ ُقْل ُهَو ا

 
 فهرس األحاديث النبوية الشريفة

 الصفحة مرجعه احلديث 
 ١٨صحيح مسلم محي الوطيس
مصنف ابن أيب  مات حتف أنفه

 شيبة
١٨ 

 ٣٥ سنن النسائي ليس من امرب  امصيام يف امسفر
إن الرجل ليصلي الصالة وما كتب له نصفها، ثلثها، إىل 

 العشر
 ٣٦سنن أيب داود

 ٣٦صحيح اجلامع من اخلضروات
صحيح البخاري  ثويب حجر

 ومسلم
٣٦/٨٢ 

 ١٠٩البخاري ومسلم أرأيت إن وضعها يف حرام
 ١٠٩البخاري ومسلم أحدكم صدقةٍ ويف بضع 
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 األرجاز واألشعارفهرس 
الصفحة القائل البيت 

 العصر اجلاهلي
 ٤٢ امرؤ القيس [فأقبلت زحفا على الركبتني.]فثـَْوٌب نسيت وثـَْوٌب َأُجرّْ 

 ٤٤ امرؤ القيس وصر إىل احلسىن ورق كالمنا[ورضت وذلت صعبة أي إذالل]
 ٥٠ امرؤ القيس واحد]فنهنهت نفسي بعدما كدت أفعله [فلم أر مثلها خباسة

 ٥٥ امرؤ القيس َحَلْفُت َهلَا  حلَفَة فَاِجٍر ... لََناُموا َفَما إن ِمْن َحديٍث وال َصال
 ٥٧ امرؤ القيس فاليوَم َأْشَرْب غَري مستحقٍب ... إمثاً ِمن هللا، وال واغلٍ 
 ٤٣ األعشى إّن َحمَال وإّن ُمرَحتالً [وإنَّ يف الّسْفر ما َمَضى َمَهال] 

 ٤٥ األعشىالت هنا ذكرى جبرية أم من [جاء منها بطائف األهوال]      
 ٤٩ األعشى [ولقد شربت مثانياً ومثانياً]ومثان عشرة، واثنتني، وأربعا

 ٥٤ األعشى أقيال]رب رفد هرقته ذلك اليوم        [وأسرى من معشر 
ا  ٥٨ األعشى [فإّما تَرْي ِلّميت بُدَِّلْت  ]فِإنَّ احلَواِدَث َأْوَدى 

 ٥٢ احلطيئة منّعمة تصون إليك منها      [كصونك من رداء شرعّيب]
 ٥٣ عنرتة ولقد نزلت فال تظين غريه     مين مبنزلة احملب املكرم

 ٤٤ النابغة قاَلت ِفيَما ليتما َهَذا اْحلمام لنا[ِإَىل محامتنا َأو نصفه فقد]   
 ٤٧ النابغة[عفا ذو حسى، من فرتىن، فالفوارع  ]فجنبا أريك، فالتالع، الدوافع

باعلى   ٤٨ النابغة[وقلُت أَلمَّا أْصُح والشيُب وازُع] حني عاتَبُت املشيَب على الصِّ
 ٥٥ النابغة غري أن ركابننا  ]ملا تزل برحالنا، وكأن قدِ  [أفد الرتحل

ِت وقْد فَعل  ٩١ النابغة جَزى هللا عبساً ابن بغيٍض ... جزاَء الكالِب العاو
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ثـْنَـْنيِ سرٌّ فإنَّه      [بَِنْشٍر وإفشاِء احلديِث قمُني]  ٥٩قيس بن اخلطيم ِإذا َجاوز اْإلِ
 ٤٠ لبيد بن ربيعة ومل ُيْشِفْق على نـََغِص الدَّخاِل]فأرسلها العرك[ومل َيُذْدها ... 

 ٤١ لبيد بن ربيعة فغدت كال الفرجني حتسب أَنه ... موىل املخافة خلفَها وأمامها
ا  ]قطا احلزن قد كانت فراخاً بيوضها  ٤٤ عمرو الباهلي [بنيهاء قفر واملطي كأ

 ٥٩ النواح الكاليب قبائلها اْلعْشرَوِإن كال َهِذه عشر أبطن ... َوأَنت بَرِيء من 
 ٥٨لعامر بن جؤين [فال ُمزنٌة َوَدَقْت َوْدَقها  ]وال أرَض أبَقَل إبقاَهلا

 ٤٨أبو قيس األسلتمل مينع الشرب منها غري أن نطقت   [محامة يف عصون ذات أو قال]
دوا َومل َجيدوا]عند التفرق يف اهليجا مجالني  ٣٨ عمرو الكليب [ألصبح اْلَقْوم قد 

لباطل حلق ال حيمد   ٤٣األسود بن يعفر وخالد حتمد ساداتنا           
 ٥٠قيس بن اخلطيمِإذا قصرت أسيافُنا َكاَن َوصلَها       [خطا ِإَىل أَْعَدائَِنا فنضارب.]

را لليل  ر توقد  دي أكل امرئ حتسبني امراً    و  ٤٧أبو داود اإل
َتا َحْنَظلِ [كأنَّ   ٤٨ سلمى اهلذلية خصييه من التدلدل]ظرف عجوٍز فيه ثِنـْ

ً أليماً بسبت يعلج  اجلََلِد   وب نوح قامتا معه   ]ضر  ٥٦عبد مناف اهلذيل [إذا 
 ٤٩ نفيع بن طارق [َصادف من بالئه وشقوته]بنت َمثَاِين عشَرة من حجَّته 

 ٣٧ عبدهللا الزبعري ه، وقبل[إن للخري والشر مدًى]       وكال ذلك وج
رِي فـَُقْلُت َمُنوَن أنتْم      [فـََقاُلوا اِجلنُّ قلُت ِعموا ظالما] َ  ٤٩مسري بن احلارث أَتوا 

 العصر اإلسالمي
بت ُحمَْمُد تـَْفِد نفَسك كلُّ نـَْفٍس       [ِإذا َما ِخْفَت ِمْن شيٍء تَباال]  ٥٠حسان بن 

 ٤٥عبدهللا بن الزبري خبيب]نكدن وال أمية يف البالد[أرى احلاجات عند أيب 
 ٣٨واثلة بن األسقع لَْيٌث َولَْيٌث ِيف َحمَلٍّ َضْنِك[كالمها ذو أثر وحمٍك]

علي بن أيب  من أي يومي من املوت أفْر         [أيوم مل يقدر أم يوم قدر]
 طالب

٥٩ 

ا]ما قطَّر الفاِرَس  ُ  ٣٩عمرو بن معدي  إالَّ أ[قد علَمْت َسْلَمى وجارا
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 كرب
لسيء ِعْند هللا مثالن ]  ٥١كعب بن مالكمن يفعل احلََْسَنات هللا يشكرها    [والسيء 

ا نسيب [وهل بدارَة  للناس من عاِر]  ٤٠ سامل بن دارة أ ابن دارَة معروفاً 
 ٥٧جرموزنقيع بن  أطّوف ما أطّوف مث آوى     إىل أُما ويرويين النقيعُ 

ُر تـَْرقـُُبه وقوعا]  ٤٧ املرار األسدي َأ ابُن التارِِك الَبْكرِىَّ بْشٍر          [عليه الطَّيـْ
َ ضباعا]َوَال َيك موقف ِمْنك الوداعا  ٤٤ القطامي [قفي قبل التـََّفرُّق 

 ٥١ أبو زيد الطائي من يكدين بشيء كنت منه        كالشجا بني حلقه، والوريد
ً ... بسبٍع َرَمْنيَ اجلَْمَر أم بَثمانِ  عمرو بن أيب  َلَعْمُرك ما أَدرِي، وإْن كنُت دار

 ربيعة
٥٦ 

َباِع ِحَني يُْظلُم َواِد َباِع وال أََرى ... َكَوادي السِّ  َمَرْرُت َعَلى وادي السِّ
 سارأقلَّ بِه رَْكٌب أَتـَْوُه تئيًة . ..............وأخْوَف إالّ ما وقى هللا

 ٤١سحيم بن وثيل

 ٥٨أبو األسود الدؤيل [فألفيته غري مستعب  ] وال ذاِكِر ِهللا إالّ قَِليالً 
ثـْنَـْنيِ َصاحبه] ِ  ٣٧ مجيل بثينةكال السيف، والساق اليت ضربت به[على دهٍش أَْلَقاُه 

 العصر األموي
 ٣٧ جرير لقد َأَصاَبْن]أَِقلِّي اللَّْوَم عاذَل والعتاَبْن [وقويل: إْن َأَصْبُت 

َ أَقرع  ]  ِإنَّك ِإن يصرع َأُخوك تصرعُ   ٥٠ جرير  [َ أَقرع بن َحاِبس 
ر، ومل تعوجوا     [كالمكم علّي إذن حراُم]  ٥٢ جرير مترون الد

 ٤١ الفرزدق كم عمٍة لَك  جريُر[وخالٍة     َفْدعاَء قد حلبْت على ِعشاري]
 ٤٢ الفرزدق بتارِِك َحقَِّه ... وال ُمْنِسٌئ َمْعٌن وال ُمتَـَيسَّرُ َلَعْمُرَك ما َمْعٌن 

 ٤٣ الفرزدق [فـََلو كنت ضبيا عرفت قـَرَاَبيت  ]َوَلِكن زجني َعِظيم املشافر
خلََْربِ الَيِقنيِ  ِ َمَياِن   ٣٨ األخطل َوَلو َأ على حجر ذحبنا ... َجَرى الدَّ

٤٣/٥٢ األخطل ... يـَْلَق ِفيَها جآذراً وِظباءَ إّن َمْن يْدخل الكنيسَة يـَْوًما 
م ]  نعم وفريق ليمن هللا ما َنْدرِي ح [فقال فريُق القوم ملَّا نشد  ٥٩نصيب بن ر
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 األحوص فطلِّقها فلست هلا بكفٍء ... وإالَّ يـَْعُل َمْفرَقَك احلسامُ 
 ألنصاريا

٥١ 

 ٥٤ مزاحم العقيليَغَدْت من َعَلْيِه بـَْعَدَما متَّ ِظْمؤها  [تصلُّ َوَعن قْيِض بزيزاَء َجمَْهِل]    
 ٤٩ يزيد بن ضبة إذا عاَش الَفَىت مائـَْتِني عاّما     [فقد َذَهب املسرُّة والفتاُء]

 ٥٥ الرقيات [َويـَُقْلَن شيب قد عرَاك]   َوقد َكربت َفقلت ِإنَّه
قعنب بن أم  [َمْهالً َأعاِذَل قد جربت من خلقى]أىن أجود ألقوام، وإن َضِننوا

 صاحب
٥٨ 

 ٤٦ العجاج [حىت إذا كاد الظالم خيتلط]جاءوا مبذق َهْل رأَيَت الذِّْئَب َقطْ  
 ٥٤ العجاج [بيض ثالث كنعاج جم   ] يضحكن عن كالربد املنهم 

ت مشاال كثبا]وأم أوعال كها   ٥٥ العجاج أو أقر[خلى الذ
ُْختَـَرْقْن[ُمْشَتِبِه اَألْعَالِم َلمَّاِع اخلََفْقْن]

 ٣٨رؤبة بن العجاج َوقَامتِِ اَألْعَماِق َخاِوي امل
[ [ومنخران أشبها ظبيا  ٣٩رؤبة بن العجاج أعرف منها األنف والعينا

ْحبورِ 
َ
 يـَرَْكُب ُكلَّ عاِقٍر ُمجُْهوِر ... َخمافًة وَزَعَل امل

 واهلَْوَل ِمْن تـََهوُِّل القبورِ               
 ٤٠رؤبة بن العجاج

َ سلمى، َوِإن ... َكاَن َفِقرياً معدماً َقاَلت: َوِإن  ٥١رؤوبة بن العجاج َقاَلت بـََنات اْلعم 
 ٦٠رؤبة بن العجاج [مثت جئت حبة أصما ]    َضْخٌم ُحيبُّ اخلُُلَق اَألْضَخمَّا

ي كتاب أم   ٥٣ الكميت ية سنة]ترى حبهم عاراً علّي وحتسب[
 ٥٤ ذو الرمة [وأدرك املتبقي من مثيلته     ومن مثائلها]واستثين الغرب
رات جيم فيغرق رة    فيبدو و  ٤٢ ذو الرمة وإنسان عيين حيسر املاء 

نَـْيَك  بابَِة من َعيـْ  ٥٦ ذو الرمة َمْسُجوُم]أََعْن ترمسَّْت ِمْن َخْرقاَء َمْنزِلًة     [ماُء الصِّ
 ٥٧ ذو الرمة عشية فر احلارثيون بعد ما ... قضى حنبه يف ملتقى القوم هوبر  
لزجاج مدامة  ترقرق يف األيدي]كميت عصريها  ٤١مضرس بن ربعي [فما طعم راح 
 ٤٢ ابن ميادةأال ليت شعري هل إىل أم مالٍك    سبيل وأما الصرب عنها فال صربا
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َْجِد َغايـََتاَه]ِإن 
َها[َقْد بـََلَغا يف امل َ َها َوَأ َأ َ أبو الفصل بن  َأ

 قدامة العجلي
٣٩ 

 القائلمل يُعلم 
 ٣٧ مل يُعلم قائله إذا كوكب اخلرقاء الح بسحرٍة [ُسَهْيٌل، أَذاَعْت َغْزَهلا يف الَقراِئِب]

 ٣٩ مل يُعلم قائله  سارق الليل أهل الدار
 ٤٠ مل يُعلم قائله طلُل   [يلوح كأنه خلل]ملية موحشاً 

 ٤٥ مل يُعلم قائله ال هيثم الليلة للمطلي [وال فًىت مثل ابن خيربي]    
]حياُتك ال نفٌع وموُتك فاِجعُ   ٤٥ مل يُعلم قائله [وأنَت امرٌؤ منَّا ُخلقَت لغِري

 ٤٥ مل يُعلم قائله رجوُعها[بكْت َجْزّعا واسرتجعت مث آذنْت   ] ركائُبها أن ال إلينا 
انني]  ٤٦ مل يُعلم قائله إن هو مستولياً على أحد     [إال على اضعف ا

لطويل العمر عمراً حيدراً       ٤٦ مل يُعلم قائله و
 ٤٦ مل يُعلم قائله أمّرت من الكّتان خيطًا وأرسلت ... رسوًال إىل أخرى جر يعينها

 ٤٨ مل يُعلم قائله طالعا    [جنما يضيء كالشهاب المعا]أما ترى َحْيُث ُسَهْيل 
م]  ٤٨ مل يُعلم قائله بيض املواضي حيث ّيل العمائم[ونطعنهم حتت احلىب بعد ضر

 ٥٢ مل يُعلم قائله وملا أن تواقفنا قليًال      أخننا للكالكل فارمتينا
 ٥٣ مل يُعلم قائله الرُّشا إن يلقها ذيب.]هذا ُسراقُة للُقْرآن َيْدُرُسُه      [واملرُء عند 

 ٥٣ مل يُعلم قائلهقليل -إخال ذاك- عمرو إنك قد مللت صحابيت ... وصحابتيك 
 ٥٦ مل يُعلم قائله [ويوماً ُتوافينا بوجٍه مقسٍَّم  ]  كأْن ظبيٌة تـَْعطُو إىل وارِِق السََّلمْ 

 ٥٦ مل يُعلم قائله ما حّج َربَُّه يف الدنيا، وال اعتمرواأو ُمْعبَـُر الّظْهِر يـُْنِيب عن َولِيتِه ... 
 ٥٧ مل يُعلم قائله وأشرب املاء ما يب حنوه عطش ... إال ألن عيونه سيل واديها
 ٥٧ مل يُعلم قائله هلا مقلتا أدماء طل مخيلة ... من الوحش ما تنفك ترعى عرارها

 ٥٨ مل يُعلم قائله حتىن كل عود ودبر]البّد من َصنَعا، َوِإن طَال الّسفْر    [ولو 
 ٥٨ مل يُعلم قائله [سيغنيين الذي أغناك عينِّ  ]فال فقر يدوم وال غناء  
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 ٣٩ امرأة من قيس [ رب خال لك من عرينة  *فسوته]ال تنقضي شهرينه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس األمثال واألقوال
 الصفحة املثل

٣٦/٦٠/٨٢ "افتد خمنوق"  
٣٦/٦٠/٨٢ "أطرق كرا  "
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 ٦٠ خري مقدم" "
 ٦٠ " مواعيد عرقوب"

 ٦٠ "عضب اخليل على الُلجم"
 ٦٠ "رجع القهقرى"

 ٦٠ " اشتمل الصماء"
 ٦٠ " قعد القرفصاء"   

"  ٦٠ " أكثر شريب السويق ملتو
 ٦٠ " ترب الكعبة "

 ٦٠ " الثالثة األثواب "
 ٦١ " ما كل سوداء مترة، وال بيضاء شحمه"

 ٦١ " هللت أو سبحت  اللهم ما "
 ٦١ "عليه رجالً ليسين "
 ٦١ " أحنك البعريين"

 ٦٢/٨٠ " أشغل من ذات النحيني"
ملعيدي خري من أن تراه"  ٦٢ " أن تسمع 

 ٦٢ "منا ظعٌن، ومنا قام"
 ٦٢ " حيص بيص"
 ٦٢ "لقيته كفة كفة"
 ٦٢ "صحرة حبرة"

 ٦٢ " قضهم، وقضيضهم"
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 ٦٣ الغوير أبوساً ""عسى 
"  ٦٣/٩٩ " ضربه فما قال حسٍّ وال بسٍّ

 ٩١ " هذا جحر ضٍب خرٍب "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس األعالم
 الصفحة اسم العلم

٩/١١/١٢/٦٥/٦٨/٦٩/٧٠/٧١/٧٢/٧٤/٧٥/٧٧/٩٥ أبو الربكات األنباري
/٩٦/١٠٣/١٠٤/١٠٦/١٠٧/١٠٨/١٠٩/١١٠/١١١
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 ١٠ الراغب األصفهاين
 ١٠/١٠٧ الزركشياإلمام  

 ١١/١٧/١٨ اإلمام ابن مالك
 ١١/١٧ الرضي

 ١١/١٧ ابن هشام األنصاري
/١١/١٢/١٣/٢١/٦٩/٧١/٧٢/٩٠/٩١/٩٢/٩٥/٩٦ اإلمام السيوطي

١٠٢/١٠٤/١٠٧/١٠٩/١١١ 
 ١٢ عزالدين بن عبد السالم

 ٦٨/١٠٧ الغزايل
 ١٣ أبو نصر الفارايب
 ٧٢/٧٤ أبو علي الفارسي

 ١٥/٦٦/٦٧/٧٥الفراهيدياخلليل بن أمحد 
 ٦٦ أبو األسود الدؤيل

 ١٥/٦٦/٦٧/٧٥/٩٥/١٠٨ سيبويه
 ١٥/٦٦/٧٤ وأبو عمرو بن العالء
 ٦٦ دمحم سامل صاحل

 ١٥/٧٥ الفراء
 ١٥ الكسائي 
 ١٥ هشام الضرير
/١٥/٦٧/٧١/٧٢/٧٤/٧٥/٧٦/٧٧/٩٠/٩١/٩٢/٩٥ ابن جين
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١٠٣/١٠٤/١٠٧/ 
 ١٥ فاضل السامرائي

 ١٦ الضائعأبو احلسن بن 
 ١٦ أبو حيان
 ١٦ ابن عصفور
 ١٦ الزهري
 ١٦ اجلوهري
 ١٦ ابن سيدة

 ١٦ ابن فارس 
 ١٦ ابن خروف
 ٦٨ ابن مضاء
 ١٠٧ ابن الوراق
 ١٠٧ ابن القطان

 ٦٨ ابن حزم  الظاهري
 ١٦ الزخمشري

 ١٧/١٨ أبو احلسن الشاطيب
 ١٨ دمحم اخلضر حسني
 ١٩ مالك بن أنس

 ١٩ جريجعبد امللك بن 
 ١٩ اإلمام الشافعي
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 ١٩/٢٠ ابن سريين
 ١٩/٢٠ القاسم بن دمحم
 ١٩ رجاء بن حيوة
 ١٩ علي بن املديين

 ٢٠ الزرقاين
 ٢١ أبو بكر بن جماهد

عبد هللا بن إسحاق 
 احلضرمي

٦٦/٧٤ 

 ٦٦ عيسى بن عمر
 ٦٧/٧٤/١٠٧ املازين
 ٦٧/٩٣/١٠٧ األخفش
 ٦٧/٧٥/١٠٧ املربد

 ٦٧/٧٦/٩٥ الزجاجي
 ٧٣ دمحم سامل صاحل
 ٧٤ ابن سالم

 ٧٥ شوقي ضيف
 ٩٢ ابن اخلشاب 

 ١٠٧ القرطيب
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 واملواضع فهرس البلدان

 الصفحة أو املوضع اسم البلد
 ١٢/١٣ فارس
 ١٢ الروم 
 ١٢ أفريقيا
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 ١٣ مصر
 ١٣ الشام
 ١٣ البحرين
 ١٣ اهلند
 ١٣ عمان
 ١٣ اليمن
 ١٣ احلبشة
 ١٣ اليمامة
 ١٣ الطائف
 ١٣ احلجاز
 ١٣/٩٠/٩٢/١٠٨ الكوفة
 ١٣/٩٠/٩٢/١٠٨ البصرة
 ١٨ مهدان
 ٨٨ محص

 
 
 
 

 فهرس القبائل
 الصفحة القبيلة
 ١٣ قيس
 ١٣ متيم
 ١٣ أسد
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 ١٣ هذيل
 ١٣ كنانة
 ١٣ طي
 ١٣ خلم
 ١٣ جذام
 ١٣ قضاعة
 ١٣ غسان
د  ١٣ إ
 ١٣ تغلب
 ١٣ النمر
 ١٣ بكر

 ١٣ القيسعبد 
 ١٣ بين حنيفة
 ١٣ ثقيف
 ٩٨ عصوان
 ٩٨ رحيان

 
 

 قائمة املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي . 
ابن األنباري وجهوده يف النحو، لـــ مجيل إبراهيم علوش، رسالة دكتوراه مقدمة إىل  

 معهد اآلداب الشرقية يف جامعة القديس يوسف، بريوت .
السامرائي، دار النذير للطباعة والنشر، العراق، بغداد ابن جين النحوي، لفاضل صاحل  

 م.١٩٦٩عام



١٤٤ 
 

لقاهرة.   االتقان يف علوم القرآن، جلالل الدين السيوطي، مطبعة حجازي 
ألحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية، لبدر الدين   االستدالل 

ض بن حس ني اخلوام، عامل الكتب الدماميين وسراج الدين البليقيين، حتقيق :د. ر
 م . ١٩٩٨للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل عام 

يد اليماين ، حتقيق :   إشارة التعيني يف تراجم النحاة واحملدثني، عبد الباقي بن عبد ا
ب .  يد ذ  عبد ا

للطباعة والنشر أصول النحو دراسة يف فكر األنباري، د. دمحم سامل صاحل، دار السالم  
 م.٢٠٠٩والتوزيع والرتمجة، الطبعة الثانية عام 

اإلغراب يف جدل اإلعراب، أليب الربكات عبد الرمحن كمال الدين بن دمحم األنباري،  
 م.١٩٥٧حتقيق سعيد األفغاين، مطبعة اجلامعة السورية عام 

د سليمان االقرتاح يف علم أصول النحو وجدله، جلالل الدين السيوطي، تعليق حممو  
 م.٢٠٠٦قوت، دار املعرفة اجلامعية، شارع قناة السويس عام 

 اإليضاح يف علل النحو، لعبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي.  
 البدر الطالع مبحاسن القرن السابع، دمحم الشوكاين، دار املعرفة ـ بريوت لبنان. 
الزركشي، مكتبة دار الربهان يف علوم القرآن، لإلمام بدر الدين دمحم بن عبد هللا  

 الرتاث شارع اجلمهورية القاهرة ـ مصر.
يد اليماين،   ريخ اليمن: عبد الباقي بن عبد ا جة الزمن يف  ريخ اليمن املسمى 

 م١٩٨٥حتقيق: مصطفى حجازي، دار الكلمة صنعاء، الطبعة الثانية 
حتقيق وشرح:  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي، 

 م .٢٠٠٠عبد السالم دمحم هارون، مكتبة اخلاجني القاهرة ـ مصر، الطبعة الرابعة عام 
 اخلصائص، أليب الفتح عثمان بن جين، حتقيق: دمحم علي النجار. املكتبة العلمية.  
رخيها، حملمد اخلضر حسني، مكتبة دار الفتح شارع سعد هللا   دراسات يف العربية و

، الطبعة الثانية عام  اجلابري دمشق  م .١٩٦٠ـ سور
الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، ابن حجر العسقالين، دار اجليل، شركة الطباعة  

 م.١٩٨٦السعودية عام 
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الرد على النحاة، البن مضاء، حتقيق:د. دمحم إبراهيم البنا، دار االعتصام، الطبعة  
 م .١٩٧٩األوىل عام 

من ذهب، ابن العماد احلنبلي، دار الكتب العلمية ـ  شذرات الذهب يف أخبار 
 بريوت. 

ضوابط الفكر النحوي، د. دمحم عبد الفتاح اخلطيب، دار البصائر للنشر والتوزيع  
 القاهرة ـ مصر.

طبقات النحويني واللغويني، أليب بكر الزبيدي، حتقيق: دمحم إبراهيم ، مكتبة اخلاجني،  
 م.١٩٥٤عام القاهرة ـ مصر، الطبعة األوىل 

طبقات فحول الشعراء، البن سالم اجلمحي، شرح: حممود شاكر مطبعة املدين  
 . ١٩٨٠مصر، عام 

ريخ البلد األمني، تقي الدين الفاسي املكي، حتقيق: دمحم حامد   العقد الثمني يف 
 م بريوت.١٩٨٦مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية،

ريخ الدولة الرسولية،  علي بن احلسن اخلزرجي، تنقيح: دمحم عسل  العقود اللؤلؤية يف 
 ، مطبعة اهلال ، الضجالة. 

رخيها وتطورها، ملازن املبارك، دار الفكر ـ بريوت الطبعة الثانية عام    العلة النحوية 
 م.١٩٧١

وعادل عبد املوجود،  فوات الوفيات ، دمحم شاكر الكتيب، حتقيق: على دمحم معوض، 
 م.٢٠٠٠دار الكتب العلمية ـ بريوت 

م ١٩٩٤يف أصول النحو، لسعيد األفغاين، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية عام   
. 
فيض االنشراح يف طي روض االقرتاح، أليب عبد هللا دمحم بن الطيب الفاسي حتقيق  

وشرح أ.د. حممود يوسف فّجال. دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث 
 م.٢٠٠٢ديب الطبعة الثانية عام اإلمارات العربية املتحدة ـ

دي الشريازي، الطبعة الثالثة عام   د الدين دمحم بن يعقوب الفريوزا القاموس احمليط، 
 م ، اهليئة املصرية العامة للكتب، نسخة مصور للمطبعة األمريية ببوالق.١٩٧٨
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القاهرة مصر، القياس يف اللغة العربية، د. دمحم حسني عبد العزيز، دار الفكر العريب ـ  
 م .١٩٩٥الطبعة األوىل عام 

القياس يف النحو العريب من اخلليل إىل ابن جين، لصابر بكر أبو السعود مكتبة  
 .١٩٧٨الطيعة، أسيوط ـــ مصر، عام 

لسان العرب، البن منظور، طبعة جديدة ومصححه تصحيح : أمني دمحم عبد الوهاب  
م، دار إحياء الرتاث العريب للطباعة ١٩٩٩ودمحم الصادق العبيدي الطبعة الثالثة عام 

 والنشر، بريوت لبنان.
ملع األدلة، أليب الربكات عبد الرمحن كمال الدين بن دمحم األنباري، حتقيق سعيد  

 م.١٩٥٧األفغاين، مطبعة اجلامعة السورية عام 
 جممع األمثال: أليب الفضل أمحد بن دمحم بن أمحد بن إبراهيم النيسابوري، حتقيق: دمحم 

 م. ١٩٥٥حمي الدين عبد احلميد، مكتبة السنة احملمدية عام 
 املدارس النحوية، لشوقي ضيف، دار املعارف القاهرة مصر، الطبعة السابعة. 
 معجم الوسيط، الطبعة الثانية، املكتبة اإلسالمية، اسطنبول. 
لراغب   األصفهاين. املفردات يف غريب القرآن، أليب القاسم احلسني بن دمحم املعروف 

 حتقيق دمحم سيد كيالين. دار املعرفة بريوت ـ لبنان.
 املكتبة الشاملة ، احلاسوب وكانت فقط الستخراج قائلي أبيات الشعر. 
 مناهل العرفان يف علوم القرآن، للزرقاين دار بن عفان للنشر والتوزيع. 
ء، لإلمام األنباري، حتقيق: إبراهيم ا  لسامرائي، مكتبة نزهة األلباء يف طبقات األد

 م.١٩٧٠األندلس بغداد ـ العراق، الطبعة الثانية عام
مع العلمي العريب بدمشق   نظرات يف النحو لألستاذ طه الراوي حبث مبجلة ا

 ).٣٢٧ـ ١٤/٣٢٥(
 الياقوت يف أصول النحو، لعبد هللا بن سليمان العتيق. 

 


