
 
  

 

 

 جميورية العراق     
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 نسانيةالمثنى/ كمية التربية لمعموم ال  جامعة
 قسم المغة العربية      

 

 
 
 

 ىـ(716تالبحث النحوي في مصنفات نجم الدين الطوفي)
 تقدم بيا الطالبرسالة 

 أحمد لوفان جحيل

إلى مجمس كمية التربية لمعمـك اإلنسانية/ جامعة المثنى كىي جزء مف 
 / المغةمتطمبات نيؿ شيادة الماجستير في المغة العربية كآدابيا

 إشراؼ
 األستاذ الدكتكر

 باسم خيري خضير
 

 
 ـَِِِ                ىػ                                                       ُّْْ

 
 
 



 
  

 

 

 
 

                      
 ًِ ِنَٰمۡح ٱلرهِحي ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 
ۡوزِۡغِنٓ  َرّبِ )

َ
نۡ  أ

َ
ۡشُهرَ  أ

َ
َخَم  أ ٍَ َج  ٱىهِتٓ  ُِۡػ ٍۡ ۡجَػ

َ
ه  أ ى  ََعَ  َوََعَ

يه  نۡ  َوىِِلَ
َ
َو  َوأ ٍَ ۡخ

َ
ُّ  َصىيِٗحا أ ى ۡدِخۡيِن  حَۡرَضى

َ
 ِف  ةِرَۡۡحَخَِم  َوأ

ىيِِحيَ  ِغَتادِكَ   ( ١٩ٱىصه

                                                     
 (١٩ :انلٍو)

 
 
 
 



 
  

 

 

   
 
نجـ الديف  فاتنة, المكسكمة بػ) البحث النحكم في مصأشيد بأف إعداد ىذه الرسال  

تحت إشرافي في قسـ  قد جرلق( كالمقدمة مف قبؿ الطالب) أحمد لكفاف جحيؿ( ُٕٔالطكفي)ت
المغة العربية/ كمية التربية لمعمـك اإلنسانية/ جامعة المثنى, كىي جزء مف متطمبات درجة الماجستير 

 في المغة العربية كآدابيا/ المغة.
 

 اإلمضاء:                                                             
 المشرؼ: أ. د. باسـ خيرم خضير

 ـَِِِ/   /    التاريخ:  
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   بناءن عمى التكصيات المتكافرة, أرشح ىذه الرسالة لممناقشة.

 

 
 اإلمضاء:                              

 رئيس قسـ المغة العربية: أ. ـ. د. محمكد عبد حمد البلمي                                      
 ـَِِِالتاريخ:     /   /  

 

 

 إقرار المشرف



 
  

 أ 

 

 الىـــداء    
 (الرسول االكرم صمى اهلل عميو وآلو وسمم)…رسمو اهلل رحمةن لمعالميفأإلى مف   
 (موطني الحبيب) …باالنتماء إليو اهلل تعالى إلى مف شٌرفني  
 (شيدائنا األبطال, رمز التضحية واليثار...)إلى الذيف بفضًؿ دمائيـ أبصرت حياتنا  
 (والدي رحمو اهلل)…….إلى مف تىغمدهي اهلل برحمتو  
 (والدتي حفظيا اهلل)طر الجنةع… إلى رمز الحب كبمسـ الشفاء  
 (خوتي وأخواتي حفظيم اهللإ)….آلميآإلى مف شارككني أفراحي ك   
 (زوجتي الغالية)…ة دربي كالقريبة إلى قمبيقيإلى رف  
 (يقين ,فاطمة ,طفوف ,محمد ,مصطفى)….فمذات الكبدك إلى زينة الحياة,   
 صدقائي الذيف ساندكني....إلى أ  
 مع حفظ األلقاب العممية أساتذتي في القسـ  إلى  
 إلى كؿ ما ساندني كلك بدعاء بظير الغيب   
 
 
 

 

 أىدي ىذا الجيد المتواضع
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 شكس ًعسفاى

 ,ه العادًّى ًال ٌؤدّي حقو اجملخيدًىءًعوا احلود هلل الري ال ٌبلغ هدحخو القائلٌى ًال حيصً  

 الري لٌاله ال حخن النعن. ,الفسد الصود ,األحد الشكس هلل الٌاحد

 ,ال أجد هي الفضل إال أى أًسب الفضل ألىلو  ًأًا أطٌي الصفحاث األخرية هي زساليت  

  الري أشسف على دكخٌز باسن خريي خضري الشكس ًالعسفاى لألسخاذ ال أحقدم جبزٌل لرا فئًً 

طٍلت هدة   زعاٌت  للباحث ًالسسالتًالري حخٌاضع مجٍع كلواث الشكس ًالعسفاى أهام  ها قدهو هي  ,زساليت

خري عٌى   فقد كاى ,هي حٌصٍاث ًهالحظاث علوٍت قٍّوت  أسيوج يف إمتام السسالت  وقده ًها ,إعدادىا

 ًسند يل يف إمتام  زساليت.

قسن اللغت العسبٍت على كل اإلفاداث اليت أفدهتا  يف ألساحرحً  ًحقدٌسيأقدم شكسي  ً  

 ساحل األً ى هي دزاسيت ااجاهعٍت ًحخى حلظاث فسايً هي الكخابت هنين  هر كنج طالبا يف امل

 الرتبٍت  ًهكخبت الكلٍت ًكل هي  كلٍت  إ ى عوادة ًالخقدٌسأحقدم بالشكس أى  ,ًهي ًاجب العسفاى  

 قدم يل عًٌا يف زحليت العلوٍت .

 
 

 

 

 

 الباحث
 
 
 
 



 
  

 ج 

 

 
 قائمة المحتويات        

 الصفحة المكضكع
  اآلية   

 أ اإلىداء
 ب شكر كعرفاف 
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 ّٖ المسألة الثالثة: مجيء )إٌف كأٌف ( فعبل ماضيا 
 ْٖ المسألة الرابعة: كاك كانتحى 

 ٕٖ بناء فعؿ التعجب)أحسف( المسألة الخامسة: 
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 َُُ المسألة الثالثة: حركة ىمزة األمر 

 ُُِ المسألة الرابعة: داللة صيغة األمر 
 ُٕٔ-ُُٓ الفصؿ الثالث: الحركؼ 

 ُُٓ مدخؿ 
 ُّٔ-ُُٕ المبحث األكؿ: حركؼ العطؼ 

 ُُٖ العاطفة المسألة األكلى: الكاك
 ُِّ الفاء المسألة الثانية: 

 ُِٓ الموسألة الثالثة: ثـ 
 ُِٗ المسألة الرابعة: أك العاطفة

 ُّْ المسألة الخامسة: بؿ 



 
  

 ق 

 

 ُّٓ-ُّٕ المبحث الثاني: حركؼ الشرط 
 َُْ المطمب األكؿ: أدكات الشرط الجازمة 

 َُْ المسألة األكلى: إف الشرطية 
 ُّْ المسألة الثانية: إذما 

 ُْٕ المطمب الثاني: أدكات الشرط غير الجازمة 
 ُْٕ المسألة األكلى: لك 
 ُُٓ المسألة الثانية: لكال 

 ُٖٔ-ُْٓ المبحث الثالث: حركؼ الجر كالقسـ 
 ُْٓ المطمب األكؿ : حركؼ الجر 

 ُِٔ طمب الثاني حركؼ القسـ الم
 ُِٔ-ُٖٔ نجـ الديف الطكفيالفصؿ الرابع: المنيج عند 

 961 مدخل:

 ُّٖ-َُٕ المبحث األكؿ: األدلة النقمية
 ُُٕ أكالن: القرآف الكريـ
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 ُِٖ ثالثان: الحديث
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 ُُِ ثالثان: : آراء يبدك فييا الطكفي مجتيدان 
 ُِٖ-ُِٕ الخاتمة كاالستنتاجات 

 ِِٗ-ُِٗ  قائمة المصادر كالمراجع 
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 المقدمة 
شياء, العميـ الذم ال ينسى مف الحمد هلل قبؿ اإلنشاء كاإلحياء كاآلخر بعد فناء األ   

ه, كال ينقص مف شكره, كال يخيب مف دعاه كال يقطع رجاء مف رجاه, كالصبلة كالسبلـ ذكر 
  .عمى الرسكؿ المسدد كالنبي المؤيد أبي القاسـ محمد كعمى آلو  الطيبيف الطاىريف

 أما بعد   
كغيرىا, برمتيا مف عقمية مشتركة,  كلغةن  كأصكالن  فقد انبثقت العمـك اإلسبلمية فقيان   

ا تدكينيا, بيد أف ىناؾ دافعا رئيسالدكاعي كاألغراض التي دفعت إلى تأسيسيا ك كباختبلؼ 
يكاد يككف ىك األكضح كاألبرز مف بيف تمؾ الدكافع المختمفة كىك الحرص عمى حفظ القرآف 

دراؾ مضاميف الشريعة التي جاء بيا خاتـ األنبياء )صمى اهلل عميو الكريـ مف التحريؼ, كا 
في الدكافع كالعقمية أعطى  االشتراؾى تعميميا منذ الكىمة األكلى, كىذا , كحث عمكآلو كسٌمـ( 

بؿ كفي المعايير طابعا مف التفاعؿ المشترؾ, كتداخؿ العمـك المتنكعة في أصكليا كفركعيا, 
 ةمشترك يةقكاعدىا, كاستنتاج مسائميا, لذا كانت ىذه حاصؿ نتاج عقم المتبعة في إرساء

 عف الغايات. في الدكافع كبحثان  نظران 
كانطبلقا مما تقدـ فقد كصمت إلينا مف آثار السمؼ مف العمماء مف التصانيؼ ما   

مدل تقارب بو, ذلؾ التفاعؿ الذم يؤشر عمى  انعكس فييا ذلؾ البعد التفاعمي التي انمازت
 كىا نحف بيف يدم شخصية عممية كاف ليا أثر ميـ,  العمـك التي اشتغمكا عمييا كاىتمكا بيا,

أال كىك الفقيو األصكلي المتفنف  يف الدارسيف قديما كحديثا بالنظر إلى تصانيفو المتنكعة,ب
صاحب التصانيؼ العديدة, تناكلتو الدراسة بغية  ق(,ُٕٔ)نجـ الديف الطكفي البغدادم

البحث النحوي في مصنفات نجم  تشخيص البحث النحكم عنده, كقد كسمت الدراسة بػ)
 .ه((716الدين الطوفي)

ـ عمى مقدمة كتمييد كأربعة فصكؿ تتمكىا خاتمة كقد اقتضت طبيعة الدراسة أف تقسٌ   
شارة لبعض التكصيات.  بأىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة, كا 
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, كشيكخو , كآثاره العممية, كأىـ فقد كقؼ مع شخصية الطكفي, نشأتو التمييدأما   
 ة, كمناقشتي كصمت إلينا كطيبعت محققةمف كتبو ال مصنفاتو التي اندرجت ضمف الدراسة

 ككيفية التكفيؽ بيف األقكاؿ المتضاربة في اتجاىو الفكرم كالعقدم.  في عقيدتو,  تيمتو
ة كيفية تعاطي الفقيو مع كأما الفصؿ األكؿ فجاء في األسماء, بيدؼ مبلحظ  

المبحث األكؿ, في ثبلثة مباحث, جاء مدخؿ ك , كقد قيٌسـ الفصؿ عمى فييا النحكيةالمسائؿ 
التأصيؿ في ميما, كالضابط في المبتدأ كالخبر, كحاالت تنكع  في مسائؿ عدة: المرفكعات

عراب كبل ككمتا, ك الزماف ظرؼاسـ الذات ب الخبر, كاإلخبار عف فجاء المبحث الثاني أٌما , كا 
قديـ فيو: تأصيؿ في ضمير النصب المنفصؿ, كتقديـ المفعكؿ,  كت في المنصكبات, كدرستي 

الحاؿ, كحد االستثناء, كالعامؿ في المستثنى, كأما المبحث الثالث فقد تناكؿ المجركرات, 
درستي فيو: الجر بالمجاكرة, العطؼ عمى الضمير, الفصؿ بيف الجار كالمجركر, جر ك 

 المجركر. منكع مف الصرؼ, العطؼ عمى محؿ الم
, في ثبلثة إياىا  بمحاظ الزمففعاؿ , مقسما كأما الفصؿ الثاني فقد تناكؿ بحث األ  

, لغة أكمكني , كفيوأيضا, جاء المبحث األكؿ في الفعؿ الماضي بعد مدخؿو  مباحث
, كحكـ  كاك كانتحى, كبناء فعبل ماضياالبراغيث, كأثر الزيادة في اعشكشب, مجيئ)إٌف كأٌف( 

عراب الفعؿ درست فيو: إك  الفعؿ المضارع, لثاني فقد بحث فيالمبحث اأما فعؿ التعجب. ك 
لمضارع, كسبب رفعو, كالعامؿ في المنادل, كالتنازع في العمؿ, كالجـز ب)كيفما(, كأما ا

المبحث الثالث, فدرست فيو: حذؼ فعؿ األمر, كاستعماؿ)إٌف( فعؿ أمر, كىمزة فعؿ األمر, 
 كداللة صيغة اإلمر.

كجاء الفصؿ الثالث في الحركؼ, كتضمف مدخبل في حد الحرؼ, تمتو ثبلثة مباحث,  
: الكاك, كالفاء, كثـ, أك العاطفة, تي فيو منيا كؿ المبحث األكؿ حركؼ العطؼ: كدرساتن

عمى  اكبؿ, كأما المبحث الثاني فجاء في حركؼ الشرط مصدرا بمعنى الشرط, كجاء مقسم
ذما( , كالمطمب الثاني في مطمبيف: المطمب األكؿ: في  أداتي الشرط  الجازمة: )إف( ك)كا 

أداتي الشرط غير الجازمة)لك( ك)لكال(, كثالث مباحثو جاء في حركؼ الجر كالقسـ, مصدرا 
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بحد الجر, كمقسما عمى مطمبييف: حركؼ الجر: الباء, كمف, كحركؼ القسـ: الباء, كالكاك, 
 كالتاء. 

الطكفي, مصدرا بمدخؿ تتمكه ثبلثة مباحث, المبحث  كأما الفصؿ الرابع فتناكؿ منيج
األكؿ: األدلة النقمية)السماعية(, كدرستي فيو: القرآف الكريـ , كالشعر, كاالحتجاج بالحديث, 
كأما المبحث الثاني, فدرس أصكؿ التفكير العقمية, كىي: القياس, كالعمة, كاستصحاب 

ره باآلراء كالمدارس النحكية, البصرية لمبحث الثالث, فدرس: الطكفي كتأثالحاؿ, كأما ا
 كالككفية, كآراء نسبيا لؤلعبلـ, كآراء يبدك فييا مجتيدا. 

يقـك عمى عرض األقكاؿ  منيج الكصفي التحميمي الذمة الكقد اتبعت في ىذه الدراس
بيدؼ معرفة آليات  النحكية؛ التي أفادىا الطكفي كتحميميا, كمحاكلة تأصيميا مف مضانيا

 نحكم لدل غير النحاة, متمثبل بشخصية الفقيو األصكلي.البحث ال
كنزكعو  ,قدـ في شخصيتو العمميةتا الطكفي كلمٌ ف إأما الدراسات السابقة فيمكف القكؿ 

تارة مف جية  ,دالء بآرائو في جؿ العمـك الشرعية كالمغكية, تناكلو بعض الباحثيفإلى اإل
جيكده الببلغية كالتفسيرية, كلكف لـ يجد الباحث جيكده الفقيية كاألصكلية, كتارة مف جية 

عطى المساحة , كىك ما أمف كقؼ عند دراسة آرائو النحكية في مصنفاتو المتنكعة كالمختمفة
  لمبحث في جيكده النحكية في مختمؼ مصنفاتو التي عثر عمييا الباحث. 

كع مجاالت كأما الصعكبات التي كاجييا الباحث فتكمف في سعة تصانيؼ الطكفي كتن
 اكتارة محدثا, كىذ ا,كتفسيرا, فتارة نجده مفسرا, كأخرل فيمسكف ,كفمسفة ,كأصكال ,قيا, فبحثو 

تنكع الشخصية بتبع  ؛الت العممية المتنكعةاما فرض عمى الدراسة أف تنفتح عمى المج
ىا األستاذ ات التي أفادييـ تذليؿ تمؾ الصعكبات بفضؿ تمؾ التكجكقد تمكضع الدرس, 

 فمو كافر الشكر كاالمتناف. األستاذ الدكتكر باسـ خيرم  كتكر المشرؼالد
لكف دعي الكماؿ في ما قدمت, فالكماؿ هلل كحده, الجيد المتكاضع ال أ كبعد ىذا

كنسأؿ مف ذكم االختصاص العذر مف كؿ قصكر أك  أحسب أني بذلت ما في الكسع,
 القبكؿ كالحمد هلل رب العالميف. تعالى كنسأؿ اهللتقصير, 



 التمهيد

  4 

 التمييد
 ىـ( 716التعريف بـ )نجم الدين الطوفي ت  

 اسمو وكنيتو ولقبو
عبد الكريـ بف سعيد الطكفي  فجـ الديف سميماف بف عبد القكم بىك أبك الربيع ن  

الصرصرم ثـ البغدادم الفقيو األصكلي المتفنف, ىذا ما ذكره جؿ أصحاب التراجـ  في 
ابف سعيد الطكفي " الصرصرم ثـ  ىػ( أفٕٓٗ)ترجمتيـ لو, فذكر الحافظ ابف رجب
" ىػ( : ِٖٓ)كجاء في الدرر الكامنة البف جحر (ُ)البغدادم الفقيو األصكلي المتفنف "

يماف بف عبد القكم بف عبد الكريـ بف سعيد ابف الصفي المعركؼ بابف أبي العباس سم
الحنبمي نجـ الديف, كىك الطكفي بضـ الطاء كسككف الكاك بعدىا فاء, أصمو مف طكؼ قرية 

 , كيبلحظ اختبلؼ يسير في تحديد اسمو بيف أصحاب التراجـ.(ِ)ببغداد"
 

 والدتو ووفاتو
في تحديد سنة كالدتو, فقد ذكر ابف رجب أف كالدتو كانت اختمؼ أصحاب التراجـ   

ىذا القكؿ   , كقد اختار(ّ)"سنة بضع كسبعيف كستمائة بقرية طكفى مف أعماؿ )صرصر("
" كلد سنة بضع كسبعيف كستمائة بقرية الطكفي  فذكر أف ىػ(,َُٖٗ) صاحب الشذرات

ف رجب, كعبارة صاحب نبلحظ اختبلفان بيف عبارة ابك , (ْ)طكفا مف أعماؿ )صرصر("
الشذرات كذلؾ في كتابة طكفي فقد ذكرىا ابف رجب باأللؼ المقصكرة, كذكرىا في الشذرات 

                                                 

: د. عبد الرحمف بف سميماف : د. عبد الرحمف بف سميماف ىػ( تحىػ( تح  ٕٕٓٗٓٗت ت , ), )الذيؿ عمى طبقات الحنابمة : لمحافظ عبداهلل بف أحمد بف رجبالذيؿ عمى طبقات الحنابمة : لمحافظ عبداهلل بف أحمد بف رجب( ( ُُ))
  . .   ََْْْْ/ / ْْالعثيميف , العثيميف , 

التراث, بيركت, التراث, بيركت, ىػ, دار احياء ىػ, دار احياء   ِِٖٖٓٓعياف المائة الثامنة: لمحافظ ابف جحر العسقبلني ت: عياف المائة الثامنة: لمحافظ ابف جحر العسقبلني ت: الدرر الكامنة في أالدرر الكامنة في أ( ( ِِ))
ِِ : :ُُْْٓٓ . .  

  ََْْْْ: : الذيؿ عمى الطبقات الحنابمة الذيؿ عمى الطبقات الحنابمة ( ( ّّ))
(ػ تحقيؽ: محمكد األرناؤكط   (ػ تحقيؽ: محمكد األرناؤكط   ققََُُٖٖٗٗتت  ))شذرات الذىب في اخبار مف ذىب: لشياب الديف احمد بف العمادشذرات الذىب في اخبار مف ذىب: لشياب الديف احمد بف العماد( ( ْْ))

ٖٖ : :ُُُُ  
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  باأللؼ الممدكدة, كمف ىنا نجد الزركمي في األعبلـ ذكر كمتا الكممتيف بالمقصكرة كالممدكدة, 
د بقرية طكؼ أك فقد جاء في كبلمو أنو" سميماف بف عبد القكم بف عبد الكريـ الطكفي... كل

 .(ُ)طكفا مف أعماؿ صرصر في العراؽ"
نبلحظ أف اسـ المدينة التي يينسب إلييا الطكفي أيطمقت عمييا ثبلثة ألفاظ, كىي   

 طكؼ , كطكفا , كطكفى  بالقصر, كذلؾ بحسب كركد المفظ عند عمماء التراجـ. 
الحافظ ابف حجر في أما الرأم اآلخر في تحديد سنة كالدتو فيك الذم ذىب إليو   

, ك كافقو في ذلؾ الزركمي في األعبلـ إذ (ِ)ق ٕٓٔالدرر, فقد ذكر أف نجـ الديف كلد سنة 
: سميماف بف عبد القكم بف عبد الكريـ الطكفي ُٕٔ-ٕٓٔجاء في ترجمتو" الصرصرم: 

, أما سنة كفاتو فتكاد تككف مكضع كفاؽ بيف أصحاب التراجـ, فقد ذكره (ّ)الصرصرم"
في ذكر مف مات  في سنة ست عشرة كسبعمائة قاؿ: " مات العبلمة  ىػ( ْٖٕ)يالذىب

, ككذلؾ ذكر ابف رجب في (ْ)النجـ سميماف بف عبد القكم الطكفي الحنبمي الشيعي الشاعر"
ذيؿ الطبقات, كابف حجر في الدرر, كالشذرات البف العماد, كالزركمي في األعبلـ أف كفاتو 

 .(ٓ)يف في تمؾ السنة المتقدمة كانت في بمد خميؿ في فمسط
 

 نشأتو وشيوخو واثاره العممية
جاءت ترجمة الطكفي عند ابف رجب بشكؿ أكثر تفصيبل مما ذكره سائر عمماء   

استيعابو لما ذكره غيره , فقد ذكر أنو" كلد... بقرية  كفؽاجـ , لذا ايعتمد ما ذكره التر 
طكفى... كحفظ بيا مختصر الخرقي في الفقو, كالممع في النحك البف حني, كتردد إلى 

                                                 

  ..ُُِِٖٖ: : ّّمي, دار العمـ لممبلييف, بيركت مي, دار العمـ لممبلييف, بيركت لخير الديف الزركلخير الديف الزركاألعبلـ: قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء: األعبلـ: قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء: ( ( ُُ))
  ُُٓٓٓٓ//ِِمنة منة الدرر الكاالدرر الكايينظر: يينظر: ( ( ِِ))
  ُُِِٖٖ//ّّعبلـ: عبلـ: األاأل( ( ّّ))
دار الكتب دار الكتب , , , تحقيؽ: أبك ىاجر محمد السعيد زغمكؿ , تحقيؽ: أبك ىاجر محمد السعيد زغمكؿ ققْْٖٕٖٕتت: لمحافظ الذىبي : لمحافظ الذىبي مف غبرمف غبرذيكؿ العبر في خبر ذيكؿ العبر في خبر ( ( ْْ))

  ..ْْْْ: : ْْجج  ُُٖٖٓٗٓٗ, , ُُالعممية, بيركت, طالعممية, بيركت, ط
  ..ُُِِٖٖ//ّّاألعبلـ: األعبلـ: يينظر: يينظر: ( ( ٓٓ))
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صرصر, كقرأ الفقو بيا عمى الشيخ زيف الديف عمي بف محمد الصرصرم الحنبمي النحكم 
فحفظ المحرر في كستمائة يف كييعرؼ بػ )ابف البكقي(... ثـ دخؿ بغداد سنة إحدل كتسع

الفقو, كبحثو عمى الشيخ تقي الديف الزريراتي, كقرأ العربية كالتصريؼ عمى أبي عبد اهلل 
, كغيره, كقرأ ىػ(َٕٔ)تيكاألصكؿ عمى النصر الفاركثمحمد بف الحسيف المكصمي, 

عمائة الفرائض كشيئان مف المنطؽ كجالس فضبلء بغداد... ثـ سافر إلى دمشؽ سنة أربع كسب
فسمع الحديث مف القاضي تقي الديف سميماف بف حمزة كغيره, كلقي الشيخ تقي بف تيمية, 

كلقي الشيخ مجد الديف كجالسيـ,  ىػ(َْٕ)كالمزم, كالشيخ مجد الديف الحراني
بعض ألفية ابف مالؾ,  ىػ( َٕٗ)كقرأ عمى ابف أبي الفتح البعمي ,كجالسو ىػ(ِٕٗتالحراني)

ثـ سافر إلى ديار مصر سنة خمس ك سبعمائة, فسمع بو مف الحافظ عبد المؤمف بف خمؼ, 
مختصره لػ )كتاب ىػ( ْٕٓ)كالقاضي سعد الديف الحارثي, كقرأ عمى أبي حياف النحكم 

سيبكيو( كجالسو ثـ سافر إلى الصعيد كلقي بيا جماعة, كحج كجاكر بالحرميف الشريفيف 
قرأ بنفسو كثيران مف الكتب كاألجزاء, كأقاـ بػالقاىرة مدة ككلي بيا اإلعادة بالمدرستيف ...ك 

  (ُ)المنصكرية كالناصرية في كالية الحارثي"
ىذا ما جاء في نٌص ابف رجب في بياف حياة الفقيو الطكفي كمراحؿ نشأتو العممية   

 كالعمماء الذيف أخذ عنيـ خبلؿ رحمتو العممية الحافمة. 
كيظير مف النص المتقدـ البف رجب أف الطكفي مف أكلئؾ العمماء الذيف كانت ليـ   

كىي مسألة  رحبلت عممية بيف أمصار المسمميف بيدؼ تحصيؿ العمـك الذم اشتغؿ عمييا,
البمداف اإلسبلمية بحثا عف تحصيؿ العمـك كالمعرفة  ت متعارفة بيف العمماء حيث يجكبكفكان

كما ستأتي اإلشارة أنو عيني في العديد مف العمـك كالفنكف,  ك لؾ, كما حثت الشريعة عمى ذ
 كأىميا عنايتو بالفقو كاألصكؿ كعمـك العربية.لذلؾ عف الحديث عف مؤلفاتو كتنٌكعيا, 

كجاء كصفو عند ابف حجر بشيء مف اإليجاز كالتفاكت فقد ذكر أنو" اشتغؿ في   
الفنكف... كتعانى التصانيؼ في الفنكف ككاف قكم الحافظة شديد الذكاء, قرأ عمى الزيف عمي 

                                                 

  ..ََْْٔٔ--ََْْْْ//ْْالذيؿ عمى الطبقات الحنابمة: الذيؿ عمى الطبقات الحنابمة: ( ( ُُ))
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بف محمد الصرصرم بيا, كبحث المحرر عمى التقي الزريراتي ,  كقرأ العربية عمى محمد 
لعمـك كناظر,... كقرأتي بخط القطب الحمبي:  كاف فاضبلن لو بف الحسيف المكصمي, كقرأ ا

 .(ُ)معرفة ككاف مقتصدان في لباسو كأحكالو, مستقبلن مف الدنيا"
  

 ـومؤلفاتـ
مف العمماء الذيف صنفكا كتبا في حقكؿ معرفية متنكعة فقيا الطكفي يعد نجـ الديف   

كاألدب مف مؤلفات, حتى أكصؿ بعض كأصكال كتفسيرا كحديثا عبلكة عمى ما تركو في المغة 
أصحاب التراجـ مؤلفاتو إلى ما يزيد عمى أربعيف مصنفا,  كلذا ذكر ابف رجب أف الطكفي 
ترؾ " تصانيؼ كثيرة... مف تصانيفو:) بغية السائؿ في أميات المسائؿ في أصكؿ الديف(, 

ثبلثة  كقصيدة في العقيدة كشرحيا, ك)مختصر الركضة في أصكؿ الفقو(, كشرحو في
مجمدات )مختصر الحاصؿ( في أصكؿ الفقو )القكاعد الكبرل( ك )القكاعد الصغرل( 
كاإلكسير في قكاعد التفسير, كالرياض النكاظر في األشباه كالنظائر, ك )بغية الكاصؿ الى 
معرفة الفكاصؿ( ك)مصنؼ في الجدؿ( , كآخر صغير )درر القكؿ القبيح في التحسيف 

محصكؿ( ك)رفع التعارض عما يكىـ التناقض( في الكتاب كالسنة ك كالتقبيح( ك )مختصر ال
)معراج الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ في أصكؿ الفقو )الرسالة العمكية في القكاعد العربية, ك 
)غفمة المجتاز في عمـ الحقيقة كالمجاز(, ك )الباىر في أحكاـ الباطف كالظاىر(, )كرد عمى 

ك )الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة( ك )الرحيؽ  االتحادية( ك )مختصر العالميف...(
المسمسؿ في األدب المسمسؿ(, ك )تحفة أىؿ األدب في معرفة لساف العرب( ك )االنتصارات 
اإلسبلمية في دفع شيو النصرانية(... ك )شرح مختصر الحزقي في الفقو(, ك )مقدمة في 

حريرم( مجمديف, ك )مكائد , ك )شرح مختصر التبريزم, كشرح مقامات ال(عمـ الفرائض

                                                 

  ..ُُْْٓٓ//ِِالدرر الكامنة: الدرر الكامنة: ( ( ُُ))
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الحيس في شعر امرئ القيس(, ك)شرح أربعيف النككم(, كاختصر كثيران مف كتب األصكلييف, 
 .(ُ")كمف كتب الحديث ايضان... كلو نظـ كثير رائؽ, كقصائد في مدح النبي )ص(

أكثر أصحاب التراجـ ذكران  لمؤلفات الطكفي, كعند الرجكع  مفكيبلحظ أف ابف رجب   
 اقتصر السيكطيفسائر كتب التراجـ فقد اقتصر بعضيا عمى ذكر  بعض مؤلفاتو,   إلى
فذكر أف لو )مف التصانيؼ(: مختصر الركضة في   عمى نزر يسير منيا, ىػ(ُُٗ)

بريزم في مذىب األصكؿ, مختصر الترمذم, شرح المقامات, شرح األربعيف النككية, شرح الت
   .(ِ)كادنكار في مسألة الشافعي, إزالة اإل

كقد ذكر أحد محققي كتب الطكفي أف مؤلفاتو بحسب إحصائية ذكرىا أكثر مف ذلؾ   
لكف بعض ىذه المؤلفات كصؿ الينا مطبكعان أك مخطكطان في بعص المكتبات,  كبعض آخر 

لتي ضاعت كلـ يصؿ ذكره أصحاب التراجـ لكنو لـ يصؿ إلينا كضاع مع تمؾ المصنفات ا
 .(ّ)ىاؤ إلينا إال اسما

كاقتصر الزركمي في األعبلـ عمى ذكر أشير مؤلفاتو كتصانيفو, فعد منيا : "بغية   
السائؿ في أميات المسائؿ في أصكؿ الديف, كاالكسير في قكاعد التفسير... كالرياض 
النكاظر في األشباه كالنظائر, كمعراج الكصكؿ في أصكؿ الفقو, كالذريعة إلى معرفة أسرار 

األدب في معرفة لساف العرب, كاإلشارات االليية كالمباحث الشريعة, كتحفة أىؿ 
حيبس مف أجمو كطيؼ بو في ]األصكلية... كالعذاب الكاصب عمى أركاح النكاصب, 

ر , كتعاليؽ عمى األناجيؿ, كشرح المقامات الحريرية, كالبمبؿ في أصكؿ الفقو, اختص[القاىرة
كمكائد الحيس في فكائد امرئ القيس... بف قدامة... بو ركضة الناظر كجنة المناظر ال
 .(ْ")كمختصر الجامع الصحيح لمترمذم

                                                 

  ََْْٔٔ//ْْالذيؿ عمى طبقات الحنابمة: الذيؿ عمى طبقات الحنابمة: ( ( ُُ))
  تح: محمد أبكتح: محمد أبكىػ, ىػ, ُُُُٗٗالرحمف السيكطي تالرحمف السيكطي تعبد عبد بغية الكعاة في طبقات المغكيف كالنحاة : جبلؿ الديف بغية الكعاة في طبقات المغكيف كالنحاة : جبلؿ الديف   يينظر:يينظر:  ((ِِ))

  ٗٗٓٗٗٓ::  ُُ  ُُْْٔٗٔٗ  ,,ُُالفضؿ إبراىيـ, مطبعة عيسى البابمي,  طالفضؿ إبراىيـ, مطبعة عيسى البابمي,  ط
    ..ُُّّْْنظر: مقدمة كتاب الصعقة الغضبية ـ:نظر: مقدمة كتاب الصعقة الغضبية ـ:يي يي ( ( ّّ))
  ..ُُِِٖٖ//ّّعبلـ: عبلـ: األاأل( ( ْْ))
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كالذم يبلحظ في مصنفات الطكفي بعد أف يطمع عمييا  يبدك لو أف الطكفي مف   
أكلئؾ العمماء الذيف صنفكا في جيؿ العمـك اإلسبلمية في ذلؾ الحيف مف الفقو كاألصكؿ 

ف كاف المجاؿ الذم عيني بو بالدرجة األكلى كالتفسير كعمـك الحديث كعمـك المغة ك  آدابيا , كا 
ىك الفقو كاألصكؿ كعمـك الحديث , فيك فقيو استيكتو العمـك األخرل مف المغة كاألدب فترؾ 

 انعكس فييا النفس الفقيي األصكلي.ثارا آ فييا
 

 مسرد في مصنفات الطوفي التي تمت االستفادة منيا في الدراسة  
أف الطكفي عيرؼ بذكائو كقكة حافظتو, كقد ترؾ لنا تصانيؼ متعددة, تقدـ فيما سبؽ   

كفي مجاالت متنكعة في الفقو كاألصكؿ كالتفسير كعمـك القرآف كعمـك الحديث كالعقائد 
كالفمسفة كاألدب كالمغة كغير ذلؾ, كىك مف أكلئؾ العمماء الذيف لـ تصؿ إلينا جميع مؤلفاتيـ 

نما بعضيا ال ي ضاع  أصحاب التراجـ كلكنو ذكره ياكبعض من ,ـ يرى النكرزاؿ مخطكطا لكا 
 كما ضاعت جمؿ آثار العمماء اآلخريف. ,كلـ يصؿ

 اآلتي:ا بيذه الدراسة فيي يأما المؤلفات التي تمت االستفادة من
 الشارات الليية إلى المباحث األصولية . 1
بثبلثة مجمدات,  كىك كتاب مشيكر كمف أىـ مصنفات الطكفي, يقع الكتاب مطبكعا  

إعداد كنشر: أبك عاصـ حسف بف عباس بف قطب, الناشر )الفاركؽ الحديثة لمطباعة 
ـ, في القاىرة, كىك كتاب يدكر حكؿ القرآف الكريـ كما فيو مف ََِِكالنشر(الطبعة األكلى: 

 مطالب في أصكؿ الديف كفي أصكؿ الفقو, ناقش فيو بعض اًلفرىؽ العقائدية كالفقيية.
 عقة الغضبية في الرد عمى منكري العربيةالص. 2
,الككيت, ُدراسة كتحقيؽ: الدكتكر محمد بف خالد الفاضؿ, الكعي اإلسبلمي, ط  

ـ, كىك كتاب ميـ مف كتبو كقؼ فيو المؤلؼ عمى فضؿ العربية كأثرىا في استنباط َُِّ
 لكريـ.األحكاـ النحكية كاألصكلية, بؿ كما يتصؿ منيا في التفسير كعمـك القرآف ا
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 عمم الجذل في عمم الجدل: )أو جدل القرآن(. 3
 ـ, األردف.ُٕٖٗتحقيؽ: المستشرؽ) فكلفيارت ىاينريشس( , النشرات اإلسبلمية,   
 موائد الحيس في فوائد امرئ القيس. 4
ـ, َُِْ, ُدراسة كتحقيؽ: الدكتكر مصطفى عمياف, الكعي اإلسبلمي, الككيت, ط  

مرئ القيس" اذكر الطكفي في مقدمتو أنو" إمبلء في األدب سميتو" مكائد الحيس في فكائد 
  (ُ)ألفتو حسب سؤاؿ سائؿ ذم نباىة في األدب, كرغبة في الطمب"

 الكسير في عمم التفسير. 5
القاىرة, قاؿ الدكتكر في حققو األستاذ الدكتكر عبد القادر حسيف, مكتبة اآلداب في   

نو تناكؿ فيو ما يجب أف يضطمع بو العالـ المتصدم لتفسير القرآف الكريـ مف عمـك إمقدمتو 
التفسير كالببلغة عبلكة عممي في الجممة حكؿ  يك يبحث, ف(ِ)مختمفة, في طميعتيا الببلغة

 عمى الفنكف األخرل استطرادان.عمى اشتمالو 
 االنتصارات السالمية في كشف شبو النصرانية. 6
ق, كقد ُُْٗدراسة كتحقيؽ د. سالـ بف محمد القرني, مكتبة العبيكاف, الرياض,   

" إني رأيت كتابا صنفو بعض النصارل, يطعف بو :وفقاؿ الطكفي في مقدمتو في سبب تألي
فرأيتي مناقضتو إلى  -محمد_ عميو أفضؿ الصبلة كالسبلـديف اإلسبلـ, كيقدح بو في نبكة 

اهلل, كرسكلنا قربانا, كرجكت بيا مف اهلل, حذرا مف أف يستخؼ, ذلؾ بعض ضعفاء 
, كقد جاء في نيايتو أف كاف الفراغ منو سابع ذم قعدة (ّ)المسمميف؛ فيكرثو شكان في الديف"

الحراـ سنة سبع كسبعمائة بالمدرسة الصالحية مف مدينة القاىرة, كاالبتداء فيو االثنيف ثاني 
عشر مف شكاؿ مف السنة المذككرة, عمى يد العبد الفقير إلى رحمة ربو القدير سميماف بف 

                                                 
99
هـ(, تح: د. مصطفى علٌان. الوعً اإلسالمً, هـ(, تح: د. مصطفى علٌان. الوعً اإلسالمً, 696696( موائد الحٌس فً فوائد امرئ القٌس: نجم الدٌن سلٌمان بن عبد القوي الطوفً)ت( موائد الحٌس فً فوائد امرئ القٌس: نجم الدٌن سلٌمان بن عبد القوي الطوفً)ت  

  .    .    966966م, م, 20922092, , 99الكوٌت, طالكوٌت, ط
22

عؽتبةذعؽتبةذػـذ,ذزؼقق:ذاظدطتورذسبدذاظؼادرذحدني,ذػـذ,ذزؼقق:ذاظدطتورذسبدذاظؼادرذحدني,ذ716716ظؾػؼقهذدؾقؿانذبنذسبدذاظؼويذاظطويفذاظبغداديذتظؾػؼقهذدؾقؿانذبنذسبدذاظؼويذاظطويفذاظبغداديذت(ذؼـظرذعؼدعةذاإلطدري:ذ(ذؼـظرذعؼدعةذاإلطدري:ذذذ

ذذ.ذ.ذ55اآلداب,ذاظؼاػرة,اآلداب,ذاظؼاػرة,

33

ػـ(,ذتح:ذد.ذداملذبنذػـ(,ذتح:ذد.ذداملذبنذ716716(ذاالغتصاراتذاإلدالعقةذيفذطشفذذبهذاظـصراغقة:ذتأظقفذدؾقؿانذبنذسبدذاظؼويذاظطويفذاحلـبؾي)(ذاالغتصاراتذاإلدالعقةذيفذطشفذذبهذاظـصراغقة:ذتأظقفذدؾقؿانذبنذسبدذاظؼويذاظطويفذاحلـبؾي)ذذ

  .ذذ.ذذ227227/ذ/ذ11,ذ,ذ11ػـ,طػـ,ط14191419حمؿدذاظؼرغي,ذعؽتبةذاظعبقؽان,ذاظرؼاض,ذحمؿدذاظؼرغي,ذعؽتبةذاظعبقؽان,ذاظرؼاض,ذ
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يكما فقط خمسة عشريف كىذا يعني أنو ألفو في (, ُ).عبد القكم الطكفي الحنبمي عفا اهلل عنو
 .كىذه _ أم سرعتو في الػتأليؼ_ سمة مف سمات الطكفي

 البمبل. 7
مكتبة الشافعي, الرياض, تناكؿ فيو نشر لركضة الناظر البف قدامة, كىك مختصر   

المؤلؼ أصكؿ الفقو كأدلتو بنحك مكجز, كىك كتاب صغير الحجـ, اختصر فيو ركضة 
 اظر كما تقٌدـ.الن
 حالل الُعقد في بيان أحكام المعتقد. 8
قدكة الميتديف إلى مقاصد الديف تحقيؽ ليمى دميرم, إسبلـ دية, بيركت, كتاب كىك   

اف باهلل , كاألنبياء كعصمتيـ, كاليـك مـ, دار الفارابي, بحث فيو المصنؼ عف اإلئَُِ
كختمو بأحكاـ التكبة, قاؿ في مقدمتو" أما بعد, اآلخر, كاإليماف بالقدر, اإلسبلـ كاإلحساف, 

فالغرض مف ىذه الرسالة بياف الديف كمقاصده كاإلشارة إلى تمييده كأصكلو كقكاعده عمى 
لنيسمِّيا بقدكة الميتديف إلى مقاصد الديف" ثـ إف المصنؼ ( ِ)كجو ممخص كنيج مختصر ...كى

عبًد القكم البغدادم الحنبمي عشٌية السبت قاؿ في نيايتو" فرغ منو تأليفا فتعميقا سميماف بف 
]كالصكاب: إحدل عشرة[ كسبعمائة بالقاىرة"  (ّ)سادس رجب الفرد سنة أحدى عشرى

 إيضاح البيان عن معنى أم القرآن. 9
كىك رسالة صغيرة, تحقيؽ الدكتكر عمي حسيف البكاب, مكتبة الثقافة الدينية,   

ـ, بحث فييا المصنؼ عف معنى أمكمة الفاتحة لمقراف كتأصيؿ ىذه المفردة بحسب َََِ
 ـ القرآف الكريـ.اما أيطمقت عميو باألصؿ, ثـ عرض لمناسبة تسمية الفاتحة ب

 تفسير سورة)ق(.. 10
 امة.تفسير سورة القي. 11
 تفسير سورة النبأ.. 12
 تفسير سورة االنشقاق.. 13

                                                 
11

  .ذ.ذ758758(ذاالغتصاراتذاإلدالعقةذ:ذ(ذاالغتصاراتذاإلدالعقةذ:ذذذ

22

ػـ(ذتح:ذظقؾىذدعرييذ,ذػـ(ذتح:ذظقؾىذدعرييذ,ذ716716امذادلعتؼدذ:ذظـجمذاظدؼنذدؾقؿانذبنذسبدذاظؼويذاظطويفذاحلـبؾي)تامذادلعتؼدذ:ذظـجمذاظدؼنذدؾقؿانذبنذسبدذاظؼويذاظطويفذاحلـبؾي)ت(ذحاللذاظُعؼدذيفذذبقانذأحؽ(ذحاللذاظُعؼدذيفذذبقانذأحؽذذ

  .ذ.ذ55م,ذصم,ذص20162016إدالمذدؼة,ذدارذاظػارابي,ذبريوت,ذإدالمذدؼة,ذدارذاظػارابي,ذبريوت,ذ

33

  .ذ.ذ9595(ذادلصدرذغػده:ذ(ذادلصدرذغػده:ذذذ
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 .تفسير سورة الطارق. 14
البكاب, مكتبة الدكتكر  : عمي حسيفكاحد تحقيؽ خمس رسائؿ طبعت في كتابكىي   

, ككاف تأليفو في مصر لذا ختـ إحداىا بقكلو:" أنياه العبد ُـ, طُِٗٗالتكبة, الرياض, 
سميماف بف عبد القكم البغدادم عشية األحد, سابع عشر رجب الفرد الفقير إلى اهلل عز كجؿ 

 (ُ)بسجف رحبة باب العبد مف القاىرة, سنة إحدل عشرة كسبعمائة"
 )أو: إبطال التحسين والتقبيح( درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح. 15
مؤلفو ىػ, بحث فيو ُِْٓتحقيؽ الدكتكر: أيمف محمكد شحادة, مكتبة الممؾ فيد,   

عف الجدؿ القائـ بيف المذاىب العقائدية مف المعتزلة كاألشاعرة كاإلمامية حكؿ التحسيف 
كالتقبيح, أم؛ عف مسالة رجكع مناطات األحكاـ لممصالح الكاقعية, أـ أنيا ال ترجع إلى تمؾ 

نما مرجعيا إلى نفس جعميا مف دكف تعميؿ بذلؾ.  المناطات كا 
 نووي(التعيين) شرح األربعين لم. 16
ـ, كتٌضمف شرحا  لكتاب ُٖٗٗتحقيؽ: أحمد حاج عثماف, مؤسسة الرياف,   

األربعيف, كما اعتاد العمماء القدامى أف يؤلفكا شرحا ألربعيف حديثا تيمنا, كقد قاؿ في 
" ككاف ابتدائي فيو يـك االثنيف ثالث عشر ربيع اآلخر, كفراغي منو يـك الثبلثاء : ختامو

مف سنة ثبلث عشر ]كالصكاب: عشرة[ كسبعمائة, بمدينة قكص مف  ثامف عشرينو, كبلىما
 (ِ)أرض الصعيد "

 شرح مختصر الروضة. 17
كىي ركضة الناظر, البف قدامة, كالذم اختصره سماه )البمبؿ(, تحقيؽ الدكتكر: عبد   

ـ,كىك كتاب ضخـ يقع في ُٖٗٗاهلل بف عبد المحسف التركي, كزارة الشؤكف اإلسبلمية, 
مجمدات, كقد بحث فيو الطكفي في أدلة األحكاـ التي ييستند إلييا في االستنباط كقد ثبلثة 

 .أيطمؽ عمييا ب)األصكؿ(
 
     

                                                 
11

ػـ(ذتح:ذػـ(ذتح:ذ716716اظطارق:ذذرمذاظدؼنذدؾقؿانذبنذسبدذاظؼويذاظطويفذاحلـبؾي)تاظطارق:ذذرمذاظدؼنذدؾقؿانذبنذسبدذاظؼويذاظطويفذاحلـبؾي)تذذ--االغشؼاقذاالغشؼاقذذذ--اظـبأاظـبأذذ--اظؼقاعةاظؼقاعةذذذذ--(ذتػدريذدورةذ:ذق(ذتػدريذدورةذ:ذقذذ

  .ذذذ.ذذذ5656,ذ,ذ11م,ذطم,ذط19921992د.ذسؾيذحدنيذاظبواب,ذعؽتبةذاظتوبة,ذاظرؼاض,ذد.ذسؾيذحدنيذاظبواب,ذعؽتبةذاظتوبة,ذاظرؼاض,ذ

22

  .ذ.ذ339339ذذم,ذم,ذ19981998زؼقق:ذأمحدذحاجذسثؿان,ذعؤددةذاظرؼان,ذزؼقق:ذأمحدذحاجذسثؿان,ذعؤددةذاظرؼان,ذذذاظتعقني:اظتعقني:ذذ99ذذ
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 اتيامو
مف جممة األشياء التي تعرض ليا أصحاب التراجـ في حياة نجـ الديف الطكفي ىي   

المؤمنيف عمى  مسألة العقيدة ,كاتيامو بالرفض, كىي تيمة مف كاف يرل أحقية اإلماـ أمير
بف ابي طالب )عميو السبلـ( في كالية األمر بعد النبي )ص(, كأف الطكفي كاف قد أظير 
قصاء اإلماـ  عمي)ع( كقياميـ باألمر بعد  رفضان لما قاـ بو الخمفاء األكائؿ مف تنحية كا 

 النبي محمد )ص( ببل مستند في ذلؾ أك دليؿ .
كت في كممات العمماء الذيف ترجمكا لمطكفي كجاءت اإلشارة ليذه المسألة بشكؿ متفا  

فذكرىا الذىبي في الذيكؿ بشكؿ مجمؿ, فذكر أف "سميماف بف عبد القكم الطكفي الحنبمي 
, فقد (ُ")الشيعي الشاعر, صاحب )شرح الركضة( ككاف عمى بدعتو كثير العمـ, عاقبلن متدينا

 بالتيـ السابقة.جاء في عبارتو أنو شيعي كصاحب بدعة كىي صفة مف ايتيـ 
أما ابف رجب فيعد أكثر مف نص عمى ىذه المسألة كبياف تفاصيميا, كيكاد   

 المتأخركف قد انطمقكا مف عبارتو في التأكيد عمى ىذه التيمة.
لمطكفي: " نظـ كثير رائؽ, كقصائد في مدح النبي )ص(...  كاففقاؿ ابف رجب    

 عف السنة, حتى أنو قاؿ في نفسو: ككاف مع ذلؾ كمو شيعيان منحرفان في االعتقاد
 حدل العبرإظاىرم ىذه    نبمي رافضي أشعرم  ح

ككجد لو في الرفض قصائد, كىك يمكح في كثير مف تصانيفو, حتى أنو صنؼ كتابان سماه 
 .(ِ)")العذاب الكاصب عمى أركاح النكاصب(

كمف دسائسو الخبيثة أنو قاؿ في فابف رجب يكاد يجـز بذلؾ لذا قاؿ في تكجيو اعتقاده :"  
شرح األربعيف لمنككم: اعمـ أف مف أسباب الخبلؼ الكاقع بيف العمماء تعارض الركايات 
كالنصكص, كبعض الناس يزعـ  أف السبب في ذلؾ: عمر بف الخطاب كذلؾ ألف الصحابة 

آف غيره, استأذنكه في تدكيف السنة مف ذلؾ الزماف فمنعيـ مف ذلؾ كقاؿ: ال أكتب مع القر 

                                                 

  ..ْْْْ//ْْذيكؿ العبر: ذيكؿ العبر: ( ( ُُ))
22

ذذ.ذ.ذ409409/ذ/ذ44(ذاظذؼلذسؾىذربؼاتذاحلـابؾة:ذ(ذاظذؼلذسؾىذربؼاتذاحلـابؾة:ذذذ
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مع عممو أف النبي ]ص[  قاؿ: )اكتبكا ألبي شاة خطبة الكداع( كقاؿ: )قيدكا العمـ بالكتابة(, 
قالكا: لك ترؾ الصحابة يدكف كؿ كاحد منيـ ما ركم عف النبي )ص( النضبطت السنة, كلـ 

ألف  ؛يبؽى بيف آخر األمة كبيف النبي )ص( في كؿ حديث إال الصحابي الذم دٌكف ركايتو
ؾ الدكاكيف كانت تتكاتر عنيـ إلينا, كما تكاتر البخارم كمسمـ كنحكىما فانظر إلى ىذا تم

الكبلـ الخبيث المتضمف أف أمير المؤمنيف عمر... ىك الذم أضؿ األمة... كقد كاف 
جتمعاف عمى يخ الرافضة السكاكيني المعتزلي ك الطكفي أقاـ بالمدينة النبكية مدة يصحب شي

 .(ُ)ضبللتيما"
ىذا ىك المنطمؽ العاـ في المؤاخذة التي ايخذت عمى الطكفي, كقد تابع كثير مف   

؛  أصحاب التراجـ ما ذكره ابف رجب في كبلمو المتقدـ الذم حرصنا عمى نقمو بشكؿ مستكؼو
لييعمـ أساس ذلؾ , كمف الذيف تابعكا الذىبي كابف رجب في طرح ذلؾ ىك ابف حجر في 

 عميو كبلميما السابؽ. الدرر الكامنة حيث ذكر ما نص
ا عف طريؽ جعؿ ذلؾ كحاكؿ بعض المحدثيف الدفاع عنو في محاكالت مختمفة إم    

ٌمادسيسة عميو,  , أظير التكبة مف ذلؾ بعد أف ريفع أمره إلى القاضي وكنلأف ذلؾ لو ك  كا 
 .(ِ)الحارثي,  كلعؿ في عبارة الدرر كما يمكح بذلؾ

ة إلى حرية فكر الطكفي كاعتداده بآرائو, كجرأتو كأرجع بعض الباحثيف دكاعي التيم  
 في تبني األقكاؿ كمخالفتو ألساتذتو بنحك لـ يكف مألكفا لدييـ, كميمو إلى تبني بعض اآلراء.

كقد يقاؿ: إف الطكفي مف العمماء الذيف كانت ليـ نظرة كسطية في تبني اآلراء, كال يرل 
في مخالفتو غيره, فيك عمى مذىب الجميكر عقيدةن كفقيان, كلكنو يضمر حبا آلؿ بيت  احرج

( كال يتنكر لفضائميـ كمناقبيـ كما يفعؿ غيره, كىذا مى اهلل عميو كآلو كسٌمـ( النبي )ص
التعامؿ مع مناقب أىؿ البيت ىك الذم جعؿ العامة مف عمماء الجميكر, كال سيما عمماء 

 ىده التيمة . التراجـ يقفكف عند

                                                 

  ََْْٗٗ//ْْالذيؿ عمى طبقات الحنابمة الذيؿ عمى طبقات الحنابمة ( ( ُُ))
  ُُٓٓٓٓ//ِِالدرر الكامنة الدرر الكامنة   يينظر:يينظر:((ِِ))
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كىذه المسألة ذكرىا  جممة مف أصحاب التراجـ, منيـ الذىبي في ذيكؿ العبر, كابف    
رجب في ذيؿ الطبقات, كابف حجر في الدرر, كابف العماد في الشذرات, كتكمـ عنو جممة 

 مف الدارسيف المحدثيف ككثر فيو الكبلـ قبكالن كرفضان كمدحان كقدحان.
رنا إلى عبارات ما يبدك لنا في اتيامو بتيمة الرفض, سكاء نظ مما تقدـ في ونالحظ  

ما أبداه المحدثكف في تعاطييـ مع ىذه المسألة كمقارنة ذلؾ بمصنفات  ـأصحاب التراجـ, أ
كاف  وف الطكفي كاف عمى المذىب الحنبمي, بيد أنالقكؿ إ يمكففالطكفي التي تمت قراءتيا 

ما قالو أصحاب المذاىب األربعة, أما ما يثبت ككنو متحررا في بعض آرائو كال يتقيد بكؿ 
حنبمي المذىب؛ فمف ذلؾ أننا نجده يختـ بعض مؤلفاتو بيذه الصفة, ففي كتابو الصعقة 
الغضبية ختمو بقكلو" كفرغ منو تأليفنا سميماف بف عبد القكم الطكفي الحنبمي بيف صبلتي 

تمائة بالمدرسة المستنصرية الظير كالعصر تاسع جمادم األكلى سنة خمس كتسعيف كس
 ( ُ)بمدينة السبلـ ببغداد حماىا اهلل كسائر ببلد اإلسبلـ"

كاحتماؿ أف تككف ىذه العبارات مف النيٌساخ مستبعد؛ ألنو ال ييتاح لمناسخ أف ييعطي   
ىذه الدقة لمفراغ مف تأليؼ الكتاب إال مف ًقبؿ مؤلفو, كىك ما يثبت أنو ىك مف كتبيا ال 

 غيره.
" فرغ منو تأليفا فتعميقا :كمثمو أيضا ما نجده في ختامو لكتابو حبلؿ العقد, إذ قاؿ  

سميماف بف عبد القكم البغدادم الحنبمي عشية السبت, سادس عشر رجب الفرد أحد 
 (.ِ)عشر]كالصكاب: إحدل عشرة[ كسبعمائة القاىرة المعزية"

غ مف تعميؽ ىذه المسكدة كمثمو ما ذكره في االنتصارات, إذ قاؿ: " ككاف الفرا  
صبيحة االثنيف سابع ذم قعدة الحراـ سنة سبع كسبعمائة, كاالبتداء فييا يـك االثنيف ثاني 
شكاؿ مف السنة المذككرة بالمدرسة الصالحية مف مدينة القاىرة...عمى يد العبد الفقير إلى 

 (. ّ)هلل عنيـ"رحمة ربو القدير سميماف بف عبد القكم البغدادم الطكفي الحنبمي عفا ا
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كال شؾ أف مف أىـ دالئؿ مذىب الشخص ما يصٌرح ىك بنفسو بما يعتقد, كال سيما    
 مف أمثاؿ الطكفي الذم عيرؼ بتحرره, كشجاعتو فيما يختار مف أقكاؿ كمناقضة المباني. 

كمف األدلة التي تدؿ عمى أنو عمى المذىب الحنبمي, ما ذكره في ذكر جممة مف   
الدينية المتفرعة عمى القكاعد العربية, كأف أكثرىا متفرعة عمى الحركؼ كاألدكات, إذ المسائؿ 

قاؿ: " كقد ذكرت الكبلـ عمى كؿ أصؿ ثـ أتبعو ببعض فركعو, كرتَّبت ذلؾ عمى أبكاب 
, ككتاب المحرر في الفقو, كتاب في (ُ)(عمى مذىبنا إذ كاف لنا نكع أنسةو "المحرر في الفقو)

 ىػ( ِٓٔب الحنابمة: تأليؼ الشيخ مجد الديف عبد السبلـ بف تيمية)تالفقو عمى مذى
كمف ذلؾ ما ذكره, كىك يتحدث عف أحد مف يكافقو في مذىبو, كىك يتحدث عف   

فضؿ عمـ العربية عقبل, قاؿ" فمف أصحابنا رحميـ اهلل: القاضي اإلماـ أبك يعمى, الذم حؿ 
ىػ( محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ ْٖٓى), كأبك يعم(ِ)مف فنكف العمـ المحؿ األعمى" 

نابمة في كقتو في بغداد, كمما يضاؼ عمى ما تقدـ, ما ذكره الدكتكر محمد حالفراء, شيخ ال
 (.ّ)بف خالد الفاضؿ مف أف" كممة" أصحابنا" تنصرؼ عندما يطمقيا إلى الحنابمة"

في عرض أدلة  أما الذم دفع أصحاب التراجـ لكصفو بالرفض فيك يرجع إلى نزعتو  
ىا لما فيو مف حيجية, ءة فييا, كيكاد يقبؿ أك يتكقؼ إزامذىب اإلمامية , كبيف مكامف القك 

مف ذلؾ ما ذكره في الخبلؼ القديـ القائـ بيف مذىب العامة في مسألة غسؿ أك مسح األرجؿ 
الخبلؼ في آية الكضكء, نراه يميؿ إلى التخيير بدعكل قكة كؿ مف الحجتيف, قاؿ:" كاعمـ أف 

(. ْ)لما قكم في المسألة مف الطرفيف, ذىب قـك مف الجميكر إلى التخيير بيف الغسؿ كالمسح"

 كعبارتو تيشعر بميمو لذلؾ.
عقيدتو ىك عدـ تنٌكره لمناقب كفضائؿ أىؿ  كمف األشياء التي أثارٍت التيـ في   

رؼ عميو عمماء ( التي ثبتت بالنص الصحيح عنده, عمى خبلؼ ما تعامييـ السبلـالبيت)ع
ف المرتكز عند السمؼ, فمف ذلؾ  المدرسة السمفية, فما ثبت عنده بالنص الصحيح قبمو, كا 
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ِل  َوٱۡجَػوقكلو في قكلو تعالى) ْۡ َ
َۡ أ ِ ٌّ ِخ  ٢٩ّّلِ َوزِيٗرا 

َ
ۡزرِي ۦٓ ةِِّ  ٱۡشُددۡ  ٣٠َهىُروَن أ

َ
ُّ ِفٓ  ٣١أ ۡۡشِۡك

َ
َوأ

ۡمرِي
َ
عميا ىك اإلماـ الحؽ بعد رسكؿ اهلل)ص( ( احتجت الشيعة عمى أف ِّ-ِٗ))طو:٣٢أ

قكلو)ص( لعمي "  ف شريؾ مكسى في أمره, كالحديث كقرركه بأف ىذا النص اقتضى أف ىارك 
أنت مني بمنزلة ىاركف مف مكسى إال أنو ال نبي بعدم" اقتضى إثبات المنازؿ الياركنية مف 

ي أمر مكسى, فاقتضى ٌي مف محمد)ص( إلى النبكة, كمف منازؿ ىاركف الشركة فممكسى لع
مشاركة عمٌي لمحمدو في أمره, ثـ النبي)ص( كانت لو النبكة كاإلمامة, كقد استثنى النبكة مف 
مشاركة عمٌي فييا, فكجب أف يككف شريكة في اإلمامة, لكف قاـ الدليؿ كانعقد اإلجماع عمى 

كفاتو؛ لزكاؿ أنو لـ يكف شريكو فييا حاؿ حياتو, فكجب أف يبقى مقتضى الحديث فييا بعد 
المانع, ثـ أكدكا ذلؾ بقكلو)ص(:" إف عميا مني كأنا منو, كىك كلي كؿ مؤمف بعدم" ركاه 
أحمد في المسند مف حديث عمراف بف حصيف, كفي كتاب فضائؿ مف حديث بريدة بف 

 (ُ)الحصيب ))كىك كليكـ بعدم(("
عمى  كلـ يرد ,الؿ اإلمامية بالحديث الذم صٌح عندهدنبلحظ أف عضد است  

االستدالؿ المذككر, لذا قاؿ محقؽ كتاب اإلشارات في اليامش تعميقا عمى كبلمو المتقدـ:" 
 ( ِ)ىذا أيضا مف المكاطف التي احتج المصنؼ فييا لمشيعة, كلـ يرد احتجاجيـ"

 في رضو, كمااكىناؾ مكاضع مختمفة نجد الطكفي يذكر مبنى مدرسة اإلمامية كال يع  
اختياره لمقكؿ بعصمة األنبياء)ع( بالعصمة المطمقة, قاؿ: " كالحؽ أف األػنبياء)ع( 
معصكمكف مطمقا, كما عيكتبكا عميو, فإنما ىك مف باب حسنات األبرار سيئات المقربيف, أك 

 (ّ)نحك ذلؾ كاهلل _عز كجؿ_ أعمـ بالصكاب"
ما يدؿ عمى العصمة, كعمؽ عمى ىذه العبارة محقؽ الكتاب قائبل:" ليس في النص   

كلذا يذكر العمماء العصمة فيما يتعمؽ بالتبميغ كالكبائر ...كأما العصمة المطمقة فما تكمـ  
 (   ْ)الناس فييا إال بعد ما ذكرت الشيعة العصمة ألئمتيـ؛ فيي شيعية في األصؿ" 

                                                 
11

  .ذ.ذ77//33(ذاإلذاراتذاإلهلقة:ذ(ذاإلذاراتذاإلهلقة:ذذذ

22

ذذ.ذ.ذ77//33(ذادلصدرذغػده:ذ(ذادلصدرذغػده:ذذذ

33

  .ذ.ذ270270//22(ذاإلذاراتذاإلهلقة:ذ(ذاإلذاراتذاإلهلقة:ذذذ

44

  .ذ.ذ21702170/ذ/ذ22(ذادلصدرذغػده:ذ(ذادلصدرذغػده:ذذذ



 التمهيد

  18 

مية, ا  لمذىب اإلماكغير ذلؾ مف المكاضع الكثيرة التي يبدك فييا الطكفي مختار     
يماف أبي طالب, كىك يعرض أىـ أدلتيـ إلثبات إسبلمو, حتى قاؿ في دليؿو كسرده ألدلة إ

, كالذم ذكرتو ليـ جؿ ما فيو, إف لـ وذكره:" كقد رأيت لبعض الشيعة كتابا مستقبل في إسبلم
 (ُ)يكف كمو"

مف جميع ما تقدـ أف الطكفي عمى مذىب جميكر الحنابمة, كما  لذم يبدك ليكا   
سبقت اإلشارة لذلؾ, إال أنو ال ينكر جممة مف الفضائؿ التي ثبتت عنده بالدليؿ ألىؿ 
البيت)ع(, كال يرل حزازة في مخالفتو عمماء السمفية, عند قياـ الدليؿ عمى تمؾ المخالفة, كلذا 

 مامية ألنيا غير مسممة الدليؿ عنده.نجده يرد  مكاضع أخرل احتج بيا اإل
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 الفصل األول
 األسماء

 مدخل:
 
مف خبلؿ التبكيب, كلكف  اأف الدراسة اتخذت منحى مدرسي األكلى كىمةلم قد يبدك  

عند الفقيو  نحكية مباحثبكيب لكؿ ما يمكف مبلحظتو مف الذم يبرر ذلؾ شمكؿ ىذه الت
حتى في مسألة الحدكد التي ييعنى بيا عادة ركاد كؿ فف مف الفنكف  عنىالطكفي, بؿ نجده يي 

 كالعمـك . 
, كمف ؽ بوكفي مجاؿ األسماء تحديدا, قد عيني الطكفي ببعض المسائؿ التي تتعم  

كالخبلؼ القائـ في كضعو, كتشخيص  ذلؾ ما يبلحظ في حديثو عف مصطمح النحك,
( عف أبي األسكد الدؤلي ميو السبلـكاضعو, فإنو ينقؿ في ذلؾ الركاية المنقكلة عف عمي)ع

قاؿ: دخمت عمى أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب فكجدتي في يده رقعو , فقمت: ما ىذا يا 
طة ىذه الحمراء, يعني أمير المؤمنيف؟ فقاؿ: إني تأممت كبلـ الناس فكجدتو قد فسد بمخال

األعاجـ , فأردت أف أضع ليـ شيئا يرجعكف إليو كيعتمدكف عميو , ثـ ألقى إلي الرقعة 
فكجدت فييا : الكبلـ كمو اسـ كفعؿ كحرؼ, فاالسـ: ما أنبأ عف المسمى, كالفعؿ ما أينبئ 

  (ُ)بو, كالحرؼ: ما جاء  لمعنى .
أثرىا في تحديد الكاضع األكؿ ليذا العمـ, ثـ أخذ الطكفي بالتعميؽ عمى ىذه الركاية ك   

 ككذلؾ الحدكد التي كردت في الركاية, كال سيما حد االسـ الذم عيقد لو ىذا الفصؿ  
عند مبلحظة تصانيؼ الطكفي كال سيما في مجاؿ األسماء نجد جممة مف األحكاـ ك   

بت الدراسة عمى كفؽ تٌ النحكية التي تندرج في باب األسماء رفعا أك نصبا أك جرا, كمف ىنا ري 
 ىذا التبكيب .
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 المبحث األول
 المرفوعــــــــــــات

بان معينان, حتى يعطي ضابطان مكضكعيان يفييا تبك  نتٌبعاقتضت طبيعة الدراسة أف   
تسير عميو المسائؿ التي اندرجت في  مكضكع الدراسة, كلٌما كانت الفصكؿ قد تحددت إلى 

درجة تحت الفصكؿ سيقت عمى أساس اإلعراب, نباحث المأسماء كأفعاؿ كحركؼ, فإف الم
 كفي باب األسماء انصب المبحث األكؿ عمى دراسة المرفكعات في عدة مسائؿ:

 
 المسألة األولى: التأصيل في )ميما(

تكمـ النحكيكف في ميما مف عدة جكانب, فتارة مف جية بساطتيا كتركيبيا كأخرل مف   
مف جية الجـز بيا, كقد جاء ذكر الجيات الثبلث في كبلمو  جية اسميتيا كحرفيتيا, كثالثة

الطكفي كنص قكلو: "كأما ميما فمختمؼ فييا: فذىب الخميؿ إلى أف أصميا )ماما(: األكلى 
نما, كنحكىا ثـ لٌما اجتمع المثبلف  شرطية, كالثانية ىي الزائدة في نحك: أينما, كحيثما, كا 

يا, كما قيؿ: )ىرقت الماء كىتاؾ( في: أرقت كأتاؾ, ايبدلت األلؼ األكلى )ىاء( لقرب مخرج
فقالكا: ميما كذىب األخفش إلى أف أصميا )مو( التي ىي اسـ الفعؿ الذم لمكؼ زيدت عمييا 

 )ما( الشرطية ثـ ركبا.
ألف التركيب خبلؼ األصؿ,  ؛ى أنيا اسـ عمى كزف )فعمى( كسكرلكذىب قـك إل  

مكف تركيبو مف األدكات حكمكا بأنو أف, فإف كؿ ما صرييف, أما الككفيك كعمى ىذا أصؿ الب
 .(ُ)"ال في االستثناء فإنيا عندىـ مركبةا  حك: كأف كلكف ك مركب, ن

ق( في مادة  ُٕٓكتحقيؽ المسألة نحكيان, أما ما نسبو لمخميؿ فقد ذكره الخميؿ ت)  
بدلكا مف األلؼ األكلى ىاء, ليختمؼ أا )ميما( فإف أصميا: ماما, كلكف )مو( بقكلو: )كأم

                                                 

  ..ّّٔٓٔٓالغضبية في الرد منكرم العربية:الغضبية في الرد منكرم العربية:  الصعقةالصعقة( ( ُُ))
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المفظ, فػ )ما( األكلى ىي ما الجزاء, ك)ما( الثانية, ىي التي تزاد تأكيدان لحركؼ الجزاء مثؿ: 
 . (ُ)أينما كمتى ما ككيفما(

ىػ( في الكتاب قكؿ الخميؿ المتقدـ ثـ أشار لمقكؿ الذم َُٖكقد نقؿ سيبكيو )ت   
و سأؿ الخميؿ عف ميما فأجاب بأنيا: )ىي ما أدخمت نسبو الطكفي لؤلخفش, فقد ذكر أن

معيا ما لغكان بمنزلتيا مع متى... كبمنزلتيا مع أف... كلكنيـ استقبحكا أف يكرركا لفظان كاحدان, 
ضـ إلييا  (ذػ )إفيقكلكا: ماما, فأبدلكا الياء مف األلؼ األكلى, كقد يجكز أف يككف مو ك

 .(ِ)ما(
القكؿ الذم نسبو الطكفي لؤلخفش قد صرح بو سيبكيو, فظير مف كبلـ سيبكيو أف   

كمثمو أيضان الكسائي مي  كلـ ينفرد بو األخفش كما تشعر بو عبارة الطكفي سالفة الذكر
قىاليكٍا مىومعاني القرآف تعقيبا عمى قكلو تعالى) نىاۡ  لِّتىس ۡ  ءىايىة ۡ  ًمف ۦًبوً  ًتنىاۡ  تىأ مىاۡ  كى رى  فىمىا ًبيىا حى

, قاؿ الكسائي أصمو مو, أم اكفؼ ما تأتنا بو (ُِّ:األعراؼ( )ًُِّمًنيفى ۡ  ًبميؤ لىؾى  في ۡ  نىح
 . (ّ) مف آية

ق( جاء  الحديث عف قكؿ الخميؿ فقط كلـ يشر إلى ِٖٓكفي المقتضب لممبرد ت)    
الخميؿ زعـ أنيا )ما( مكررة, كأبدلت مف األلؼ الياء, ذكر المبرد أف  ذكره سيبكيو, فقدما 

 .زائدة عمىك)ما( الثانية 
فقد اقتصر المبرد عمى قكؿ الخميؿ في أصؿ كضع ميما, كلـ يشر إلى ما ذكره   

 . (ْ)موسيبكيو في آخر كبل

                                                 

د. إبراىيـ د. إبراىيـ زكمي ك زكمي ك : د. ميدم المخ: د. ميدم المختح تح ىػ, ىػ, ُُٕٕٓٓكتاب العيف: ألبي عبد الرحمف الخميؿ بف احمد الفراىيدم تكتاب العيف: ألبي عبد الرحمف الخميؿ بف احمد الفراىيدم ت( ( ُُ))
  ..)مادة مو()مادة مو(  ّّٖٖٓٓ//ّّالسامرائي السامرائي 

, تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف مكتبة الخانجي, , تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف مكتبة الخانجي, ََُُٖٖكتاب سيبكيو: ألبي بشر عمرك بف عثماف بف قنبر تكتاب سيبكيو: ألبي بشر عمرك بف عثماف بف قنبر ت  ((ِِ))
  . . ََٔٔ--ٗٓٗٓ//ّّـ, ـ, ُُٖٖٖٖٗٗ,,  ّّالقاىرة, ط:القاىرة, ط:

  ..ُُْْٓٓ, دار قباء, القاىرة, ص:, دار قباء, القاىرة, ص:ُُٖٖٗٗينظر: معاني القراف لمكسائي تينظر: معاني القراف لمكسائي ت  ((ّّ))
محمد عبد الخالؽ عظيمة, احياء محمد عبد الخالؽ عظيمة, احياء   ىػ, تحقيؽ د.ىػ, تحقيؽ د.ِِٖٖٓٓالعباس محمد بف يزيد المبرد تالعباس محمد بف يزيد المبرد تب: البي ب: البي يينظر: المقتضيينظر: المقتض((ْْ))

  ْْٕٕ//ِِالتراث التراث 
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أف بينيما  قيما عمى القكؿ بتركيب )ميما( كيبلحظ أف القكليف المتقدميف مع اتفا  
اختبلفان في تأصيؿ ىذا التركيب فيرل الخميؿ أف األصؿ فييا )ماما( كذكر سيبكيو أنو يجكز 
أف يككف األصؿ فيو )مو, ما( ثـ ذكر الفقيو الطكفي القكؿ اآلخر في أصؿ كضع )ميما( 

ف بأنيا بسيطة كغير مركبة, كىك القكؿ الذم اختاره جممة مف النحاة, كا   رلكىك القكؿ الذم ي
كاف األشير بينيما ىك القكؿ بأنيا مركبة, فقد ذكر الطكفي أف قكمان ذىبكا إلى بساطتيا كقد 
نسب ذلؾ إلى البصرييف كحاصؿ  ما ذكره أنو: "ذىب قـك إلى أنيا اسـ عمى كزف )فعمى( 

ف كؿ ما إمى أصؿ البصرييف, أما الككفيكف فكسكرل, قالكا: ألف التركيب خبلؼ األصؿ كع
ال  مكف تركيبوأ في االستثناء, فإنيا مف األدكات حكمكا بأنو مركب, نحك: كأٌف, كلكٌف, كا 

 .(ُ)"عندىـ مركبة
مركبة  )ميما( بسيطة كغير ا ذكره الطكفي أنو نسب القكؿ بأفكيبلحظ عمى م     

قكاؿ مف البصرييف تقكؿ بالتركيب فقد اختار التركيب الخميؿ, ألمبصرييف, مع ما تقدـ مف 
, ىذا فيما تقدـ مف األقكاؿ, ككذلؾ صرح ِق(َّْ)كالمبرد, ككذلؾ ذكره الزجاجيكسيبكيو, 

ف الخميؿ يزعـ أنيا "إا قكؿ الخميؿ, قاؿ في العضديات: مرجح ق(ّٕٕ)بو أبك عمي الفارسي
دؿ مف األلؼ... )ما( ضمت إلييا )ما( فمما اجتمع حرفاف عمى لفظ كاحد كره اجتماعيما فياب

 . (ّ)"كقكؿ الخميؿ أبيف
كاف الفارسي في البغداديات أكثر كضكحا كتصريحا في ترجيح قكؿ الخميؿ كذلؾ ك   

, فكيؼ نسب الطكفي (ْ)سيبكيو بأف: )قكؿ الخميؿ عندم أقكل(ك بعد ذكره لقكلي الخميؿ 

                                                 

  ..ّّٕٕٓٓالصعقة الغضبية: الصعقة الغضبية:   ((ُُ))
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ػـ(ذتح:ذد.ذسؾيذتوصققذاحلؿد,ذعؤددةذػـ(ذتح:ذد.ذسؾيذتوصققذاحلؿد,ذعؤددةذذذ340340ُؼـظر:ذحروفذادلعاغيذ:البيذاظؼادمذسبدذاظرمحنذبنذإدحاقذاظزجاجيذ)تذُؼـظر:ذحروفذادلعاغيذ:البيذاظؼادمذسبدذاظرمحنذبنذإدحاقذاظزجاجيذ)تذذذ((ذذ

  ..ذذ2020اظرداظة,ذاألردن,ذصاظرداظة,ذاألردن,ذص

ق( تح: د. عمي جابر المنصكرم , عالـ ق( تح: د. عمي جابر المنصكرم , عالـ ّّٕٕٕٕيات : ألبي عمي الحسف بف أحمد الفارسي ت)يات : ألبي عمي الحسف بف أحمد الفارسي ت)المسائؿ العضدالمسائؿ العضد( ( ّّ))
    ُُٓٓالكتاب ,صالكتاب ,ص

  ُُُُٔٔ( تعميؽ: يحيى مراد , دار الكتب العممية: ص: ( تعميؽ: يحيى مراد , دار الكتب العممية: ص: ّّٕٕٕٕالمسائؿ المشكمة )البغداديات ( لمفارسي )تالمسائؿ المشكمة )البغداديات ( لمفارسي )ت( ( ْْ))
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ف اختمفت  ماء البصرييف مف أنيازعنيا بسيطة مع ما لكحظ مف تصريح أالقكؿ  مركبة, كا 
 .صكرة التركيب

فذكر أف )ميما(  ق(ُْٕ)القكؿ بأنيا بسيطة فقد اختاره عبد القاىر الجرجانيأما   
بسيطة ال مركبو مف )مو( ك )ما( الشرطية, كال )ما( الشرطية ك )ما( الزائدة ثـ ايبدلت الياء 

 .(ُ)مف األلؼ األكلى رفعاي خبلفان لزاعمي ذلؾ
خركؼ في شرح الجمؿ, فقد صٌرح الجرجاني بأنيا بسيطة كغير مركبة, كذكره ابف   

بعد ذكره لقكلي الخميؿ كسيبكيو, فجاء في الشرح: )كذىب بعضيـ إلى أنيا غير مركبة 
 .(ِ)ككزنيا )فعمى( ألفيا لئللحاؽ, كذىب التنكيف,  لمبناء(

نبلحظ نسبة القكؿ بتركيبيا مف )مو( ك)ما( لؤلخفش في كبلـ الطكفي ما اشتير بيف   
سيبكيو, كمما نٌبو عمى ذلؾ ابف خركؼ, قاؿ: "كنسب ابف النحاة مف ككنو قكؿ الخميؿ ك 

    (ّ)"قكؿ سيبكيو  أنو يعمـ )ما( لؤلخفش, كلـشاذ القكؿ بتركيبيا مف )مو( كببا
ففي شرح الكافية قاؿ إلى جكاز عدـ تركيبيا باألصؿ,  ق(ْٔٔ)ككذلؾ ذىب الرضي  
تمؼ فييا ,فقاؿ بعضيـ: ىي غير مركبة عمى كزف )فعمى( فحقيا عمى ىذا "ف )ميما(: إ اخي

تأنيث لـ نيا لمإاأللؼ زائدة, كلك قيؿ: أف تكتب بالياء, كلك سمي بيا لـ تنصرؼ لككف 
 .(ْ)"ىا ايضان ير تنصرؼ مع تنك

أما ما نسبو الطكفي لمككفييف مف القكؿ بأف ما أمكف تركيبو فيك مركب, فقد جاءت   
في كبلمو عف )إال(, كأف الفراء كجماعة مف الككفييف  ق(ٕٕٓ)اإلشارة إليو في كبلـ االنبارم

                                                 
ػـ(,ذدرادةذوتعؾقق:ذسادلذسبدادلـعمذأبوذاظعباس,ذدارذػـ(,ذدرادةذوتعؾقق:ذسادلذسبدادلـعمذأبوذاظعباس,ذدارذ471471اظعواعلذادلائةذيفذأصولذسؾمذاظعربقة:ذسبدذاظؼاػرذاجلرجاغي)تاظعواعلذادلائةذيفذأصولذسؾمذاظعربقة:ذسبدذاظؼاػرذاجلرجاغي)تذذ((ذذ11

ذذ.ذ.ذ150150م:ذم:ذ20162016اظطالئع,ذاظؼاػرة,ذاظطالئع,ذاظؼاػرة,ذ

  ٖٕٖٖٕٖ--ٕٕٖٕٕٖ/ / ِِسف عمي بف محمد بف خركؼ االشبيمي, سف عمي بف محمد بف خركؼ االشبيمي, شرح جمؿ الزجاجي: البي الحشرح جمؿ الزجاجي: البي الح( ( ِِ))
33

ذذ.ذ.ذذذ878878--877877/ذ/ذ22(ادلصدرذغػده:ذ(ادلصدرذغػده:ذذذ

  ُُىػ, تحقيؽ: يكسؼ حسف عمر, دار المجتبى, ط:ىػ, تحقيؽ: يكسؼ حسف عمر, دار المجتبى, ط:ْْٔٔٔٔية ابف الحاجب: لرضي الدبف االسترابادم تية ابف الحاجب: لرضي الدبف االسترابادم تشرح كافشرح كاف( ( ْْ))
  ْْٕٕ: : ْْجج
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. فيككف ذلؾ نظيرا لمسألتنا حيث أف النحاة يبنكف (ُ)ذىبكا إلى أنيا مركبة مف )أف( ك )ال(
  .كثيرا مف المسائؿ النحكية عمى النظير

فعميف  ـأدكات الشرط التي تجز ألف ميما مف ؛ كفي عف الجـز بػ )ميما(كتكمـ الط  
ألف الثانية زائدة,  ؛عمى مذىب الخميؿ ىك )ما( األكلى العامؿ , فإفٌ فعمى القكؿ بتركيبيا

 . ؤلخفش فإف الجازمة ىي ما الثانيةكعمى مذىب سيبكيو, الذم نسبو الطكفي ل
 كانتقؿ الطكفي  بالحديث عف الخبلؼ في اسمية ميما كحرفيتيا, فقاؿ: )كىي أعني  

ْ  ))ميما( تجـز الشرط كالجكاب, فمنو قكلو تعالى: ٔا ُ ا َوكَال ٍَ ۡٓ َِا َم ِ ح
ۡ
َۡ  ةِِّۦ حَأ  َءايَث   ٌِ

ا ىِّتَۡصَحَرَُا َٓ ِ ا ة ٍَ َُ  َف ٌِِِيَ  لََم  ََنۡ ۡؤ ٍُ ِ بأف ( فمف يقكؿ باسميتيا يقكؿ: ُِّاألعراؼ:) (١٣٢ة

كمف يقكؿ بحرفيتيا  الضمير في )بو( عائد إلييا, كالضمير ال يرجع إال إلى اسـ فيي اسـ,
تياف ... كالجاـز عمى ( بؿ عمى ما دؿ عميو تأتنا مف اإلعمى )ميما ةيقكؿ: ليست الياء عائد

مذىب الخميؿ )مو( األكلى, كالثانية زائدة ال اثر ليا, كعمى مذىب األخفش )ما( الثانية, كمو 
 .(ِ)األكلى اسـ, نحك: )صو(

ابف بو جممة مف النحاة, فذكره  كالخبلؼ في اسمية ميما كحرفيتيا قد صرح  
نيا اسـ بإعادة الضمير عمييا "أنيا اسـ فذكر: أاختار  إذفي شرح الجمؿ,  ق(َٗٔ)خركؼ

ْ في قكلو تعالى: ) ٔا ُ َِا ةِِّ  َوكَال ِ ح
ۡ
ا حَأ ٍَ ۡٓ ٌِِِيَ  ۦَم ۡؤ ٍُ ِ َُ لََم ة ا ََنۡ ٍَ ا َف َٓ ِ َۡ َءايَث  ىِّتَۡصَحَرَُا ة )األعراؼ:  (٢ٌِ

 .(ّ)"عائدة إلى ميما( كالياء في بو ُِّ
ال شؾ في ككنيا اسمان "القكؿ باسمية ميما, فذكر أنو:  ق(ِٕٔ)ؾكاختار ابف مال  

 بدليؿ عكد الضمير إلييا, كما يعكد إلى ما, قاؿ الشاعر: 
 كميما ككمت إليو كفاه      إذا سدتو سدت مطكاعةن 

                                                 

  ُُُُٔٔ: : ُُىػ, دار احياء التراث جىػ, دار احياء التراث ج  ٕٕٕٕٓٓينظر: االنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ البي البركات االنبارم تينظر: االنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ البي البركات االنبارم ت( ( ُُ))
22

ذذ.ذذ.ذذ537537(ذُؼـظر:ذاظصعؼةذاظغضبقة:(ذُؼـظر:ذاظصعؼةذاظغضبقة:ذذ

  ََّّٗٗ||ُُ::  شرح جمؿ الزجاجيشرح جمؿ الزجاجي( ( ّّ))
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 .(ُ)"في كفاه عائدة الى ميما, فيي اسـفالياء 
كابف  ق(,ُٖٓ)بحرفية )ميما( فيك الذم نسبو بعض المتأخريف لمسييميأما القكؿ   

ذىاب  الجميكر إلى أنيا اسـ بدليؿ عكد  ق(ُٕٔ), فذكر ابف ىشاـ ق(ِْٓ)يسعكف
الضمير عمييا, كالضمير ال يعكد إال عمى اسـ, كخالؼ في ذلؾ السييمي كابف يسعكف فقد 

 زعما أنيا حرؼ بدليؿ قكؿ زىير:
ف خاليا تخفى عمى الناس تعمـ       ةو قامرئ مف خميكميما تكف عند   كا 
لتكف ك)مف( زائدة, فتعيف خمك الفعؿ مف الضمير, كككف ميما ال  بدعكل أف )خميفة( اسـه 

ذا ثبت أف ال مكضع ليا مف اإلعراب تعيف  ككنيا حرفان    (ِ)مكضع ليا مف اإلعراب, كا 
جاءت لبلستفياـ " االستفياـ فذكر أنيااؿ ميما في ثـ ذكر الطكفي في ذيؿ المسألة استعم

 في قكؿ الشاعر:
 أكدل بنعمي كسرباليو  ميما لي الميمة ميما ليو      

مية كررت مرتيف أم: مالي الميمة مالي, كىذا متكجو عمى قكؿ الخميؿ, فتككف )ما( االستفيا
 .(ّ)"لتأكيد االستفياـ

في شرح  قد أشار إليو الرضيكما ذكره الطكفي مؤخران مف مجيء ميما لبلستفياـ   
 لبلستفياـ بمعنى )ما( االستفيامية, مستشيدا عمى ذلؾ بقكؿ الشاعر: الكافية فذكر أنيا ترد

 (ْ)أكدل بنعمي كسرياليو. ميما لي الميمة ميما ليو       
 (   ٓ.)ككذلؾ صرح بذلؾ ابف مالؾ, فقاؿ: كندر مجيء ميما اسـ استفياـ  

                                                 

, دار الكتب , دار الكتب ىػ, تحقيؽ: محمد عبد القادر عطاىػ, تحقيؽ: محمد عبد القادر عطإِِٕٔٔالتسييؿ: لجماؿ الديف محمد بف عبد اهلل بف مالؾ تالتسييؿ: لجماؿ الديف محمد بف عبد اهلل بف مالؾ تشرح شرح ( ( ُُ))
  ..  ّّٕٖٕٖ||ّّ, , ِِالعممية , بيركت , طالعممية , بيركت , ط

تحقيؽ: محمد محي الديف تحقيؽ: محمد محي الديف   ((ىػىػ  ُُٕٕٔٔتت))ينظر: شرح قطر الندل كبؿ الصدل: لجماؿ الديف بف ىشاـ االنصارم ينظر: شرح قطر الندل كبؿ الصدل: لجماؿ الديف بف ىشاـ االنصارم ( ( ِِ))
  ْْٗٗ: : عبد الحميد, دار الفكرعبد الحميد, دار الفكر

    . . ّّٖٖٓٓ--ّّٕٕٓٓلغضبية:لغضبية:الصعقة االصعقة ا( ( ّّ))
44

  ذرحذطاصقةذابنذاحلاجب:ذرحذطاصقةذابنذاحلاجب:.ذ.ذ7474//44(ُؼـظر:ذ:ذ(ُؼـظر:ذ:ذذذ
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 األسماء…………….. الفصل األول 

  26 

مـ عف ميما مف جيات متعددة, كقد تـ تأصيؿ ذلؾ فقد لكحظ أف الطكفي تك  
 .مسألةفاده الطكفي في تفصيؿ الأي كبلـ النحكييف السابقيف مع ما كاستخراجو ف

  
 

 المسألة الثانية: الضابط في المبتدأ والخبر
المراد بالحد ىك التعريؼ الذم يعطي الضابط المكضكعي ألم مكضكع يراد الخكض   

دان تامان لو, كقد عمماء المنطؽ أف يضعكا في مستيؿ أم مكضكع حبو, فقد تعارؼ عند 
ف تفاكت ذلؾ بينيـك استحسف النحكي , ف ذلؾ فساركا عميو في تصانيفيـ النحكية, كا 

, كىذا ما تكشؼ عنو  عنايةن ان, أما المتأخركف فأكثر بذلؾ كثير  عنكافالمتقدمكف مف النحاة لـ يي 
 .التأمؿ فييابلؿ المقارنة بينيا ك تصانيفيـ مف خ

مف أكائؿ النحاة الذيف تكممكا عف الحد  ق(َّْ)كقد كاف أبك القاسـ الزجاجي  
 النحكم, كسبب اختبلؼ النحاة فيو, كأف مرجع اىتماميـ في الحد يعكد إلى الفبلسفة كتأثيرىـ

يضاح: " فإف قاؿ قائؿ: لـ اختمؼ النحكيكف في تحديد االسـ كالفعؿ , فقد ذكر في اإل
كىؿ يجكز أف يختمؼ الحد إذا كاف قكالن كجيزان يدؿ عمى طبيعة الشيء المكضكع كالحرؼ؟ 

لو... كعندنا الحد ىك الداؿ عمى حقيقة الشيء, فكيؼ يجكز اختبلؼ ىذا, كىؿ يجكز أف 
لفاظو ألحي الناطؽ... كلكف ربما اختمفت يحد االنساف لمف سأؿ عف حده إال أف يقاؿ لو: ا

نو, كال يدعك ذلؾ إلى تضاد المحدكد كما يكجد الحد تارةن مف عمى حسب اختبلؼ ما يكجد م
األجناس كالفصكؿ, كتارةن مف المكاد كالصكر ألف المادة تشاكؿ الجنس, كالصكرة تشاكؿ 
الفصؿ, أال ترل أف الفبلسفة الذيف ىـ معدف ىذا العمـ أعني معرفة الحدكد كالفصكؿ 

 . (ُ)سفة نفسيا"كالخكاص, كما أشبو ذلؾ اختمفكا في تحديد الفم

                                                 

دار النفائس, بيركت, دار النفائس, بيركت,   (, تحقيؽ: د. مازف المبارؾ(, تحقيؽ: د. مازف المبارؾىػىػّّّّٕٕتت))االيضاح في عمؿ النحك: ألبي القاسـ الزجاجي االيضاح في عمؿ النحك: ألبي القاسـ الزجاجي ( ( ُُ))
  ْْٕٕ--ْْٔٔـ, ص:ـ, ص:ُُٕٕٗٗٗٗ, , ّّطط
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فقد لكحظ في كبلـ الزجاجي أنو صريح في رجكع مسألة االىتماـ بالحدكد إلى تأثير   
في  ق(َٓٓ)المنطؽ كالفمسفة, كأف عمـك الفمسفة ىي المعنية بذلؾ باألصالة, يقكؿ الغزالي

معيار العمـ: " كمف عرؼ الماىية كذكرىا فقد أجاب, كالماىية إنما تتحقؽ بمجمكع الذاتيات 
, فالحد ىك ما اشتمؿ  عمى العناصر (ُ" )المقكمة لمشيء, حتى يككف مجيبان, كذلؾ بذكر حده

 المككنة لذات الشيء.
مفظية إلسناد ؿ الكفي حد المبتدأ كالخبر ذكر الفقيو الطكفي أف: " كؿ اسـ جرد لمعكام  

ليو, أك اإلسناد إلى فاعمو, نحك: زيد قائـ, ك أقائـ الزيداف, كقاؿ ابف الحاجب: ىك إخبر 
االسـ المجرد عف العكامؿ المفظية مسندان اليو, أك الصفة الكاقعة بعد حرؼ النفي كألؼ 

جرد عف  االستفياـ, رافعة لظاىر مثؿ: زيد قائـ, ك أقائـ الزيداف, كأما الخبر: فكؿ اسـ
العكامؿ المفظية, إلسناده إلى الخبر عنو, كقاؿ ابف الحاجب: ىك المجرد المسند بو المغاير 

 .(ِ" )لمصفة المذككرة, كالحداف متقارباف, إال أف ابف الحاجب زاد تحقيقا
قؿ في أاميا بالحدكد النحكية, فيي كانت يبلحظ أف الكتب النحكية تفاكتت في اىتم  

 عند القدماء مف النحكييف, كزاد االىتماـ بيا عند متأخرم النحاة.المصنفات النحكية 
كقد ذكر بعض الباحثيف أف كتاب سيبكيو كىك أىـ كتاب نحكم كصؿ إلينا مف كتب   

القدامى  يكاد يخمك مف التعريؼ المنطقي بالحد بشكؿ عاـ فمـ ييعٌرؼ االسـ كال الفاعؿ كال 
األعـ األغمب بذكر الباب, فكاف سيبكيو يقتصر في الحاؿ كال البدؿ كغير ذلؾ, كيكتفي في 

 .(ّ)أكثر حدكد كمصطمحات الكتاب عمى التعريؼ بالمثاؿ
كفي حد المبتدأ كالخبر, ذكر سيبكيو ضابطا لممبتدأ كالخبر: "فالمبتدأ كؿ اسـ ابتدئ   

فالمبتدأ لييبنى عميو كبلـ, كالمبتدأ كالمبني عميو رفع, فاالبتداء ال يككف إال بمبني عميو, 

                                                 

ىػ( شرح :أحمد شمس الديف, دار الكتب العممية , ىػ( شرح :أحمد شمس الديف, دار الكتب العممية ,   ََٓٓٓٓمعيار العمـ في المنطؽ: لئلماـ أبي حامد الغزالي )ت معيار العمـ في المنطؽ: لئلماـ أبي حامد الغزالي )ت   ((ُُ))
  .  .    ٕٕٓٓـ, ـ, ََُُِِّّ, , ِِبيركت, طبيركت, ط

  ..ْْْْٗٗالصعقة الغضبية: الصعقة الغضبية:   ((ِِ))
كذجان(: جناف بنت عبد العزيز التميمي )رسالة كذجان(: جناف بنت عبد العزيز التميمي )رسالة لتراث )كتاب التعريفات لمجرجاني إنملتراث )كتاب التعريفات لمجرجاني إنمينظر: الحدكد النحكية في اينظر: الحدكد النحكية في ا  ((ّّ))
  ٕٕٔٔىػ, ص:ىػ, ص:ُُِِْْٖٖاجستير( جامعة الممؾ سعكد, اجستير( جامعة الممؾ سعكد, مم
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ليو, كاعمـ أف المبتدأ ال بد أف يككف إيو ما بعده عميو فيك مسند كمسند األكؿ كالمبني عم
 .(ُ")المبني عميو شيئان ىك ىك أك يككف في مكاف أك زماف

فقد جاء التعريؼ الذم اشتير ذكره في ألسنة  ق(ُّٔ)أما في األصكؿ البف السراج  
المتأخريف, فالمبتدأ: ما جيرد مف عكامؿ األسماء, كمف األفعاؿ كالحركؼ ككاف القصد فيو أف 

 يجعؿ ا
مبتدأ بو دكف الفعؿ, يككف ثانيو خبر أ كال يستغني كاحد منيما عف صاحبو, كالخبر:  اكالن لثاف و

المبتدأ كبلمان, كالخبر ما يقع بو التصديؽ  ىك الذم يستفيد منو السامع كيصير بو
 . (ِ)كالتكذيب

كمعنى أف الخبر يقع بو التصديؽ كالتكذيب أف الخبر ىك الذم يعطي لمكبلـ النسبة   
, فضبل عف أف الخبر ىك الذم تحصؿ ي عمى أساسيا يكصؼ بالصدؽ كالكذبالكبلمية الت

 بو الفائدة مف اإلسناد. 
ف ي التخمير أف المبتدأ كالخبر, ىما االسماف المجرداف ق(ُٕٔ)كذكر الخكارزمي  

فٌ )ىما مف العكامؿ التي ىي ؤ لئلسناد, كالمراد بالتجرد إخبل كحسبت كأخكاتيا,  (كاف كا 
فاالسماف متى جرل بينيما إسناد مع أنيا لـ يدخؿ عمييا سائر العكامؿ المفظية اندرجا في 

 . (ّ)ذلؾ
كما ذكره ابف السراج تقاربان كاضحان, كأف كقد لكحظ أف بيف تعريؼ الخكارزمي   

االختبلؼ بيف التعريفيف لفظي, كالنقطة األساسية التي اخذت قيدان أساسيان في جؿ التعريفات 
 .د عف العكامؿ المفظية في اإلسنادىي قضية التجر 

                                                 

  ُُِِٔٔ//ِِكتاب سيبكيو: كتاب سيبكيو:   ((ُُ))
تحقيؽ: د. عبد الحسيف تحقيؽ: د. عبد الحسيف   ((ىػىػُُّّٔٔتت))ينظر: األصكؿ في النحك: ألبي بكر محمد بف سيؿ بف السراج البغدادم ينظر: األصكؿ في النحك: ألبي بكر محمد بف سيؿ بف السراج البغدادم   ((ِِ))

  ُُُُٔٔ--ُُُُٓٓ//ِِ  ::ــُُٔٗٗٔٗٗ, , ّّالفتمي, مؤسسة الرسالة, بيركت, طالفتمي, مؤسسة الرسالة, بيركت, ط
ىػ ىػ ُُٕٕٔٔأليؼ صدر االفاضؿ الخكارزمي ت أليؼ صدر االفاضؿ الخكارزمي ت بالتخمير : تبالتخمير : تعراب المكسـك عراب المكسـك اإلاإل  ( ينظر: شرح المفصؿ في صنعة( ينظر: شرح المفصؿ في صنعةّّ))

  ُُْْٔٔ//ِِتحقيؽ: الدكتكر عبد الرحمف بف سميماف العثيميف, دار الغرب اإلسبلمي, مكة المكرمة تحقيؽ: الدكتكر عبد الرحمف بف سميماف العثيميف, دار الغرب اإلسبلمي, مكة المكرمة 
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كرت في التعريفات كجاء تعريؼ ابف الحاجب كاجدان لمخصائص كالقيكد التي ذي   
, كىك التعريؼ الذم استحسنو الطكفي في كبلمو السابؽ, وفي عبارت كبعبارة مكجزةالسابقة, 

فذكر ابف الحاجب أف:  "المبتدأ ىك االسـ المجرد عف العكامؿ المفظية مسندان اليو, أك الصفة 
 الكاقعة بعد حرؼ النفي أك ألؼ االستفياـ رافعة لظاىر, مثؿ زيد قائـ, كما قائـ الزيداف, ك
أقائـ الزيداف, فإف طابقت مفردان جاز األمراف, كالخبر ىك المجرد المسند المغاير لمصفة 

  (ُ)المذككرة" 
الطكفي في ذلؾ في تعريؼ كفي الترديد الذم جاء في عبارة ابف الحاجب كتابعو   

 "المفظية... أك الصفة الكاقعة...المجرد عف العكامؿ " المبتدأ
لنحاة مف انقساـ المبتدأ إلى نكعيف مبتدأ لو خبر كىك المجرد أشار إلى ما ذكره جممة مف ا

عف العكامؿ, كمبتدأ لو مرفكع يسد مسد الخبر كىك الصفة الكاقعة بعد نفي أك استفياـ فقد 
ذكر الرضي في شرح الكافية: )قكلو: أك الصفة الكاقعة...إلى آخره( ىذا ىك حد المبتدأ 

 .(ِ)الثاني
كىك ما عدـ حقيقة أك حكمان عامبلن لفظيان مف "لتسييؿ كقاؿ ابف مالؾ في شرح ا  

مخبر عنو, أك كصؼ سابؽ رافع ما انفصؿ كاغنى... ككاف المبتدأ ينقسـ الى مخبر عنو 
دخكلو, كغير مخبر عنو, ذكرت مخبران عنو كالكصؼ المقيد, منعان لدخكؿ ما ال ييقصد 

  (ّ)"كجمعان لنكعي المبتدأ
المكازنة بيف ما ذكره الطكفي كبيف المستفاد مف كبلـ األعبلـ كالحاصؿ مما تقدـ في   

مف النحكييف أف الطكفي سار عمى سننيـ في كضع الضابط المكضكعي لممبتدأ كالخبر, 
 . اجب كاصفا إياه بأنو أكثر تحقيقاكالشاىد عمى ذلؾ استحسانو لتعريؼ ابف الح

 

                                                 

  ..ُُٓٔٓٔ||ُُشرح كافية ابف الحاجب : شرح كافية ابف الحاجب :   ((ُُ))
  ..ُُٔٔٔٔ//ُُينظر: شرح كافية ابف الحاجب ينظر: شرح كافية ابف الحاجب ( ( ِِ))
  ..ُُٗٓٗٓ//ُُشرح التسييؿ شرح التسييؿ ( ( ّّ))
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 المسألة الثالثة: حاالت الخبر
زء الذم تتـ بو مع المبتدأ جممة مفيدة يصح السككت عمييا, كيتـ خبر المبتدأ ىك الج  

فيو اإلسناد في الجممة االسمية, بيد أف الخبر كبحسب تركيب الكبلـ يأتي عمى صكر 
 متعددة, كقد كقؼ النحاة مع حاالت الخبر المتعددة كمف ثـ تحديد ما ىك األصؿ .

ما إفقيو الطكفي, فذكر أف الخبر: "الكقد جاء ىذا التعدد في حاالت الخبر في كبلـ   
ف يككف مفردان, أك غير المبتدأ فيتعيف أف أالمبتدأ, نحك: "زيد قائـ, فيجب  أف يككف نفس

يككف جممة, ثـ ىي: أما فعمية نحك: زيد قاـ أبكه, كأما اسمية نحك: زيد أبكه قائـ, كالمراد 
 .(ُ"  )كؿ جزأييا اسـ...أدخؿ فييا الشرطية كباالسمية: ما بالفعمية: ما أكؿ جزأييا فعؿ فت

 ف, فقد جاء في كبلـ سيبكيو ذكركتحقيؽ ذلؾ بحسب ما جاء في كبلـ النحكيي  
ف يككف أ: "كاعمـ أف المبتدأ البد لو مف , كبنحك مكجز, فقاؿالمتنكعة لحاالت الخبر مجمؿ

أك يككف في مكاف أك زماف, كىذه الثبلثة يذكر كؿ كاحد فييا بعد  المبني عميو شيئا ىك ىك
 .(ِ)ما ييبتدأ" 

كقد ذكر سيبكيو في كبلمو المتقدـ ذكران إجماليان لحاالت االخبار, كلكف عبارة الطكفي   
تبدك أقرب لما ذكره ابف السراج في األصكؿ, فجاء في األصكؿ: "كخبر المبتدأ ينقسـ عمى 

ككف ىك األكؿ في المعنى غير ظاىر فيو ضميره نحك: زيد أخكؾ, كعبد قسميف: إما أف ي
اهلل منطمؽ فالخبر ىك األكؿ في المعنى... أك يككف غير األكؿ كيظير فيو ضميره نحك 
قكلؾ: عمرك ضربتو كزيد رأيت أباه, فإف لـ يكف عمى أحد ىذيف ,فالكبلـ محاؿ, كخبر 

يف, فضرب يظير فيو االسـ الذم ىك الخبر... المبتدأ الذم ىك األكؿ في المعنى عمى ضرب
 .(ّ" )كضرب يحذؼ منو الخبر, كيقـك مقامو ظرؼ لو...

                                                 

  ..ْْْْٗٗالصقعة الغضبية: الصقعة الغضبية: ( ( ُُ))
  ََٗٗ//ِِتاب سيبكيو: تاب سيبكيو: كك  ((ِِ))
  ِِٔٔ//ُُاألصكؿ: األصكؿ: ( ( ّّ))
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ىك الذم يككف "أف القسـ الثاني مف خبر المبتدأ كفي مكضع آخر مف األصكؿ ذكر   
غير األكؿ كيظير فيو ضميره فبل يخمك مف أف يككف فعبلن فيو ضمير المبتدأ... أك يككف 

ما مبتدأ كخبر... فقد باف جممة فييا  ضميره, كالجممة المفيدة عمى ضربيف: إما فعؿ كفاعؿ كا 
سـ أك الفعؿ أك الظرؼ أك مف جميع ما ذكرنا أنو يقع في خبر المبتدأ أحد أربعة أشياء, اال

 .(ُ)"الجممة
قساـ الخبر أربعة, كأف كؿ قسـ منيا أير مف عبارة ابف السراج أنو جعؿ فالذم يظ  
 آلخر.إلى ادكف رجكع  بعضيا  رأسو, مفب
 أف خبر المبتدأ في األصؿ مفرد كمنو ما ق(ْْٔ)كجاء في شرح الممع البف برىاف  

ذا كقع الخبر جممة ف بل بد فييا مف راجع, إما ال يتضمف ضميران, كمنو ما يتضمف ضميران, كا 
الخبر, أك كانت  ما مضمرا, كالجممة تككف خبران عف المبتدأ سكاء كانت مف المبتدأ كا  ظاىرا ك 

مف الفعؿ كالفاعؿ, كقد يككف خبر المبتدأ ظرفان مكانيان أك زمانيان, كاعمـ أف ىذا فرع, كأصمو 
 .(ِ)أف يككف اسـ الفاعؿ خبر المبتدأ

الخبر عمى ثبلثة أنكاع: المفرد كالجممة كشبو الجممة, مع  أبف برىاففقد جعؿ   
 كشبو الجممة فرع منو. التصريح بأف الخبر المفرد ىك األصؿ, كالجممة

أقساـ الخبر بنحك أكثر تفصيبلن مما جاء في كبلـ  ق(ّٖٓ)كذكر الزمخشرم  
ف اقترب كبلمو مما ذكره ابف السراج فذكر "أف الخبر عمى نكعيف:  المتقدميف مف النحاة, كا 

.. كالجممة عمى أربعة مفرد كجممة, كالمفرد عمى ضربيف, خاؿو مف الضمير كمتضمف لو .
كاسمية كشرطية كظرفية, كذلؾ: زيد ذىب أخكه كعمرك أبكه منطمؽ, كبكر إف  ةفعمي أضرب:

 .(ّ)تعطو يشكرؾ, كخالد في الدار" 

                                                 

  ..ٓٔٓٔ, ,   ْْٔٔ//ُُاألصكؿ: األصكؿ: ( ( ُُ))
ىػ , تحقيؽ: د. فائز فارس, ىػ , تحقيؽ: د. فائز فارس, ْْٔٓٔٓبف برىاف العكبرم ت بف برىاف العكبرم ت البي القاسـ عبد الكاحد بف عمي البي القاسـ عبد الكاحد بف عمي   ينظر: شرح الممع:ينظر: شرح الممع:( ( ِِ))

  ..ّّٔٔ, , ّّٓٓ, ص: , ص: ُُْْٖٖٗٗ, الككيت, , الككيت, ّّالسمسمة التراثية, طالسمسمة التراثية, ط
ق( تح :د. فخر صالح قدارة دار ق( تح :د. فخر صالح قدارة دار ّّٖٖٓٓ( المفصؿ في عمـ العربية: ألبي القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم)( المفصؿ في عمـ العربية: ألبي القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم)ّّ))

  . . ْْٗٗـ: ـ: ََََِِْْ, , ُُعماف, طعماف, ط
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كيبلحظ في كبلـ الزمخشرم أنو جعؿ الظرؼ مندرجان في الجممة, كعده أحد   
درجو أالنحاة في ككنو شبو جممة, كلعمو أضربيا, كىك عمى خبلؼ ما صرح بو جممة مف 

 تعمقو بالفعؿ المقدر بناء عمى ما أخذ بو المشيكر مف تعمؽ الظرؼ بالفعؿ.  بمحاظ
ف  كمف الممفت لمنظر أف بعض النحكييف أكصؿ األقساـ إلى ما يزيد عمى سبعيف قسمان, كا 

أك جممة, فذكر ابف خركؼ في شرح الجمؿ  أف "خبر المبتدأ كىك  اكانت باألصؿ أما مفرد
المحدث بو عنو كؿ ما كفقت بو الفائدة مف اسـ مفرد نكرة, أك معرفة, أك جممة اسمية, أك 
فعمية, كينقسـ إلى نٌيؼ عمى سبعيف قسمان, كالمحتاج إليو فييا ىنا أنو ينقسـ أكالن قسميف: 

 .(ُ" )قسـ ثبلثة أقساـ: مفرد كظرؼ كجار كمجركرمفرد كجممة... كالخبر المفرد ين
الخبر, كالخبلؼ النحكم في أقسامو, ثـ إف ىناؾ خبلفان  نٌكعىذا ما يتعمؽ بأصؿ ت  

, كىؿ أنو يندرج في الخبر المفرد, أـ الخبر الجممة, اكمجركر  افي الخبر إذا كاف ظرفان أك جار 
أنو يندرج في الخبر الجممة, فذكر أف الطكفي  قسـ قائـ برأسو, كقد جاء في كبلـأـ أنو 

ما مستترة فيبرز مكانيا ظرؼ المكاف,  الجممة الكاقعة خبران " إما بارزة كما ذكر في المثاؿ, كا 
كتخبر بو عف الجثة كالحدث, نحك: زيد امامؾ, كالسير كراءؾ كبكر في الدار, كقمت في 

 .(ّ()ِ" )يـك الجمعة
في كقكعو  األنبارم لقياـ الظرؼ كالجار كالجركر خبران متسائبلن  كتعرض أبك البركات   

عمى سبيؿ التفٌرع, فذكر أف الخبر عمى ضربيف: مفرد كجممة,  كعمى سبيؿ االستقبلؿ أ
كالمفرد ينقسـ عمى قسميف: أحدىما أف يككف اسمان غير صفة, كاألخر أف يككف صفةن, 

كحرؼ الجر فاختيمؼ فيو, فذىب سيبكيو  ة كفعمية, أما الظرؼيكالجممة عمى ضربيف: اسم
كجماعة مف النحكييف أنيما يعداف مف الجمؿ, كذىب بعض النحكييف أنيما يعداف مف 

 .(ْ)المفردات
                                                 

  ..ّّٖٖٖٖ//ُُشرح جمؿ الزجاجي البف خركؼ: شرح جمؿ الزجاجي البف خركؼ: ( ( ُُ))
  ْْٓٗٓٗالصعقة الغضبية: الصعقة الغضبية: ( ( ِِ))
  ..ِِّّٕٕ//ُُ, كشرح جمؿ الزجاجي البف عصفكر , كشرح جمؿ الزجاجي البف عصفكر   ّّٖٖ//ُُكينظر المقرب كينظر المقرب ( ( ّّ))
  ..ِِٕٕة: ة: ينظر: اسرار العربيينظر: اسرار العربي( ( ْْ))
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, (ُ" )كجاء في شرح كافية ابف الحاجب: " كما كقع ظرفان فاألكثر انو مقدر بجممة  
لمحذكؼ المتعمؽ بو: فعؿ, كعٌمؽ عمى ذلؾ الرضي االسترابادم بقكلو: "كاكثرىـ عمى أف ا

نما يتعمؽ الظرؼ باسـ الفاعؿ في نحك: أنا مار  ألٌنا نحتاج إلى ذلؾ المحذكؼ لمتعمؽ, كا 
بزيد... كذىب ابف السراج كأبك الفتح إلى أنو اسـ لككنو مفردان, كاألصؿ في خبر المبتدأ أف 

عمى  اذه األقساـ خبر كر أف النحاة اتفقكا عمى كقكع ى. كالممحكظ فيما ذي (ِ)يككف مفردان" 
 تفاكتو في عددىا. 

كفي شرح التسييؿ " كيغنى عف الخبر بالمراد ظرؼ أك حرؼ جر تاـ معمكؿ في   
األجكد السـ فاعؿ, كتسميتو خبران عمى الحقيقية غير صحيح, ككذا إضافة العمؿ ال يصح  

 .(ّ" )إال عمى سبيؿ المجاز
الجممة الشرطية إلى الجممة الفعمية , كبلـ الطكفي المتقدـ أنو أرجع في كنمحظ   
" كأما ذكرنا لمجممة الشرطية, فؤلف النحاة :قاؿ إذتبنى ذلؾ صريحا في شرح الركضة ك 

يقكلكف: الجممة إما اسمية, نحك: زيد قائـ, أك فعمية نحك: قاـ زيد, أك ظرفية نحك: زيد عندؾ 
يظير أف الظرفية اسمية, كعمرك في الدار, أك شرطية نحك: إف تقـ أقـ, كعند التحقيؽ 

 .(ْ)كالشرطية فعمية"
يظير مما تقدـ أف ما قالو مف رجكع الشرطية لمفعمية كالذم ذكره في عبارة الصعقة   

 فصمو في كبلمو في شرح الركضة.
فقد تحٌصؿ مما تقدـ أف الفقيو الطكفي قد اختار ما ذىب اليو المشيكر مف النحكييف   

تعمؽ بفعؿ محذكؼ خبلفان لبعض النحكييف الذيف جعمكا المتعمؽ في قياـ الظرؼ خبران, كأنو ي
 .جني فبكاسبو الرضي البف السراج كىك صريح ما ذىب إليو ابف مالؾ كن االمحذكؼ اسم

 
                                                 

  ..ُُٕٕٗٗ//ُُشرح كافية ابف  الحاجب: شرح كافية ابف  الحاجب: ( ( ُُ))
  ََُُٖٖ//ُُالمصدر نفسو: المصدر نفسو: ( ( ِِ))
  ََِِٗٗ//ُُشرح التسييؿ: شرح التسييؿ: ( ( ّّ))
  . . ُُٓٓٓٓ//ُُ  ::شرح مختصر الركضةشرح مختصر الركضة( ( ْْ))
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 الزماني المسألة الرابعة: االخبار عن اسم الذات بالظرف
اسـ العيف, كقع الخبلؼ بيف النحكييف في كقكع ظرؼ الزماف خبران عف اسـ الذات أك   

فذىب المشيكر مف النحكييف إلى منع ذلؾ بدعكل عدـ حصكؿ الفائدة في االخبار, كذىب 
بعضيـ إلى الجكاز, كاختار بعضيـ التفصيؿ, كقد ذكر ذلؾ نجـ الديف الطكفي, مرجحان أحد 
ما مستترة فيبرز مكانيا ظرؼ  األقكاؿ فذكر أف الجممة: " إما بارزة كما ذكر في المثاؿ, كا 

أمامؾ كالسير كراءؾ, كبكر في الدار...  ر بو عف الجثة كالحدث, نحك: زيد كاف, كيخبالم
كظرؼ الزماف: كال ييخبر بو إال عف األفعاؿ الصادرة عف الجثث الختصاصيا بزماف دكف 
زماف, نحك: الصـك غدان بخبلؼ الجثث, فإف الزماف حاؿ كجكدىا ال يخمك منيا, فبل يقاؿ: 

 .(ُ)زيد غدا "
ا الذم اختاره الفقيو الطكفي ىك صريح ما ذىب اليو ابف السراج فذكر: " أنو ال كىذ  

يجكز أف نقكؿ: زيد يـك الخميس كال عمرك في شير كذا, ألف ظرؼ الزماف ال تتضمف 
نما يجكز ذلؾ في األحداث, نحك: الضرب كالحمد, كما أشبو ذلؾ كعمة ذلؾ أنؾ  الجثث, كا 

... كاألماكف لك قمت: زيد يـك لـ يكف فيو فا ئدة ألنو ال يخمك أحد مف أىؿ عصرؾ مف اليـك
باران ينتقؿ عنيا فيجكز أف يككف خبران عف الجثث كغيرىا كذلؾ, كالظرؼ مف األماكف تككف أخ

 .(ِ)"عف المعاني التي ليست بجثث
فصريح قكؿ ابف السراج ىك المنع مف كقكع ظرؼ الزماف خبران السـ العيف, كالعمة   

 عدـ تحقؽ الفائدة في اإلخبار. كمثمو في المنع ايضان الزجاجي في الجمؿ ذاكرا في المنع ىي
" أف الظرؼ مف الزماف ال تككف أخباران عف الجثة, كلكف ػتككف أخباران عف المصادر كقكلؾ 

 .(ّ" )ـك لـ يكف كبلمان مستقيمايالخركج كقدـك عبد اهلل بعد غد, كلك قمت: زيد غدان كال

                                                 

  ..ْْٓٗٓٗة الغضبية: ة الغضبية: الصعقالصعق( ( ُُ))
  ..ْْٔٔ//ُُاألصكؿ: األصكؿ:   ((ِِ))
  ..ََٓٓالجمؿ لمزجاجي: الجمؿ لمزجاجي:   ((ّّ))
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البركات إلى المنع معمبلن ذلؾ بعدـ حصكؿ الفائدة في كقكع  الخبر في كذىب أبك   
اإلخبار عف اسـ الزماف فذكر أنو:" إنما جاز اف يقع في خبره ظرؼ المكاف دكف ظرؼ 
الزماف, ألف كقكع ظرؼ المكاف خبر عنو فائدة, كليس في كقكع ظرؼ الزماف خبر عنو 

زيد أمامؾ( فيككف مفيدان... كلك قمت  في ظرؼ فائدة, أال ترل أنؾ تقكؿ في ظرؼ المكاف: )
 .(ُ" )الزماف: )زيد يـك الجمعة( لـ يكف مفيدا

خريف المنع , كالعمة في ذلؾ ترجع عندىـ في كىكذا اختار جممة مف النحاة اآل  
ىي الركف األساس في الخبر بؿ ىي أحد مككنات حد  تيالمجمؿ إلى عدـ تحقؽ الفائدة ال

 اة, كما عٌرفو ابف مالؾ في األلفية بقكلو:الخبر عند بعض النح
 (ِ)كاهلل برُّ كاأليادم شاىدة  الخبر الجزء المتـ الفائدة    

كقد الحظ المشيكر مف النحاة عدـ تحقيؽ اإلفادة في كقكع ظرؼ الزماف خبران عف   
 .(ّ)المبتدأ

اسـ  المبتدأكفي قباؿ ذلؾ , ىناؾ مف ذىب إلى جكاز كقكع ظرؼ الزماف خبران عف   
 , كقد عيرفت المدرسة األندلسية بذىاب جممة مف أعبلميا إلى القكؿ بالجكاز.الجثة

شبيمي, فذكر أف :  " الظرؼ  لجكاز مف األندلسييف ابف خركؼ اإلكممف ذىب إلى ا  
ظرفاف: مكاف كزماف, ككبلىما يككف خبران عف األشخاص كالمعاني, كيككف لممبتدأ, نحك: 

ببو نحك: )عمرك عندؾ أبكه( فحتى يككف ظرؼ الزماف خبران عف الشخص )زيد عندؾ( كلس
يقكؿ القائؿ: )أم زماف نحف؟( ك )أم يـك نحف( ك)أم سنة( كأم شير... فجكابو: )نحف 
زماف الصيؼ, كزماف كذا, كشير كذا, كما أشبو ذلؾ, فقد كقع ظرؼ الزماف خبران عف 

 .(ْ")األشخاص حيف أفاد, فما أفاد يجكز 

                                                 

  ..  ٕٕٓٓ( أسرار العربية :( أسرار العربية :ُُ))
  ٕٕٕٕشرح ألفية ابف مالؾ البف الناظـ : شرح ألفية ابف مالؾ البف الناظـ :   ((ِِ))
--ِِّّٖٖ//ُُ: : , كشرح الجمؿ البف عصفكر, كشرح الجمؿ البف عصفكرُُّّٖٖ//ُُ, كشرح الرضي عمى الكافية: , كشرح الرضي عمى الكافية: ََِِّّ//ُُينظر: شرح المفصؿ: ينظر: شرح المفصؿ:   ((ّّ))

ّّّّٖٖ  
  ..ُُّّٗٗ, ,   ََّّٗٗ//ُُشرح جمؿ الزجاج البف خركؼ: شرح جمؿ الزجاج البف خركؼ:   ((ْْ))
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 عاداكؿ بالجكاز البف الطراكة, في شرح الجمؿ الق ق(ٖٖٔ)سب صاحب البسيطكن  
إياه مف أكائؿ النحاة الذيف قالكا بالجكاز, كنص كبلمو جاء فيو: "كاعمـ أف ظركؼ المكاف 
تككف أخباران عف الجثث, كعف المصادر ,أما ظرؼ الزماف فيككف خبران عف الحدث, كال يككف 
خبران عف الجثث, كال أعمـ  في ذلؾ خبلفاي بيف النحكييف إال ابف الطراكة, فإنو ادعى أف 

ف لـ تفد لـ تكف أخباران, كال فرؽ في ىذا بيف زماف تككف  ظركؼ ال أخباران عف الجثث إذا أفادت, كا 
ذا لـ تفد لـ تكف أخبارا ظركؼ الزماف كظركؼ المكاف إذا أفادت كانت أخباران,  .(ُ" )كا 

ثـ إف نجـ الديف الطكفي ذكر تعميبلن لعدـ جكاز كقكع ظرؼ الزماف خبران عف اسـ   
, غير التعميؿ الذم ذكره أكثر المانعيف مف كقكعو خبران كىك عدـ تحقؽ الذات أك الجثث

الفائدة في اإلخبار, فقد ذكر أف ظرؼ الزماف ال يخبر بو إال عف األفعاؿ الصادرة عف 
الجثث... بخبلؼ الجثث, فإف الزماف حاؿ كجكدىا ال يخمك منيا... كالفرؽ  بينيما فناء 

 .(ِ)ث إذ ىي جكاىر كأجساـ"األفعاؿ إذ ىي أعراض, كبقاء الجث
كىذا التعميؿ الذم ذكره الطكفي قد الحت بو عبارة ابف يعيش في شرح المفٌصؿ,   

المبتدأ جثة, نحك  كلكف بنحك أكثر تفصيبل مما أجمؿ الطكفي فذكر ابف يعيش أنو:" إذا كاف
قكلؾ: ردت اإلخبار عنو بالظرؼ لـ يكف لؾ الظرؼ إال ظرؼ المكاف, نحك أ)زيد كعمرك( ك 

ذا كاف المبتدأ حدثان نحك )القتاؿ كالخركج( جاز أف يخبر عنو  )زيد عندؾ( ك )عمرك خمفؾ( كا 
دكف مكاف...أما ظرؼ الزماف  بالمكاف كالزماف, كالعمة في ذلؾ أف الجثة قد تككف في مكاف

ثابتة مكجكدة في كؿ األحياف...  األف األحداث ليست أمكر  ؛خبرت بو عف الحدث أفادأإذا 
ما الجثث فأشخاص ثابتة مكجكدة في األحياف كميا, الختصاصيا بحمكليا بزماف دكف كأ

 .(ّ)"زماف... إذ كانت في جميع األزمنة

                                                 

ق(, تحقيؽ ق(, تحقيؽ ٖٖٖٖٔٔألبي الربيع عبيد اهلل بف أحمد بف عبيد اهلل القرشي اإلشبيمي)تألبي الربيع عبيد اهلل بف أحمد بف عبيد اهلل القرشي اإلشبيمي)تذذالبسيط في شرح الجمؿ:البسيط في شرح الجمؿ:  ((ُُ))
  ََََٔٔ//ُُ  ـ.ـ.ُُٖٖٔٗٔٗ, , ُُعيد الثبيتي, دار الغرب اإلسبلمي, لبناف, طعيد الثبيتي, دار الغرب اإلسبلمي, لبناف, طكدراسة: الدكتكر عياد بف كدراسة: الدكتكر عياد بف 

  ..ْْٓٗٓٗالصعقة الغضبية: الصعقة الغضبية:   ((ِِ))
  ََِِّّ//ُُشرح المفصؿ البف يعيش: شرح المفصؿ البف يعيش: ( ( ّّ))
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فقد ظير مما تقدـ أف الفقيو الطكفي كافؽ الرأم المشيكر بيف النحكييف في منع كقكع   
يتعمؽ بالتفريؽ بيف ظرؼ الزماف خبراي عف اسـ الذات, كلكنو زاد عمى ذلؾ تعميبلن فمسفيان 

حقيقة الزماف كفرقو في المكاف كقد أشار ليذا التعميؿ بعض النحكييف في كبلميـ  كقد تـ 
 ذكر ذلؾ.

كيظير أيضا أف الطكفي عمؿ المنع بتعميؿ ظيرت فيو النزعة العقمية األصكلية لو؛   
التفريؽ بيف الجكىر كالعرض, إذ جعؿ أساس المنع فيو ما يتبناه المناطقة كاألصكليكف في 

 أف األعراض ال تقرر ليا كراء مكضكعاتيا, أما الجكىر فإنيا ثابتة.حيث 
  

 عراب كال وكمــتاإالمسألة الخامسة: كيفية 
كقع الخبلؼ بيف النحكييف في كيفية إعراب كبل ككمتا, كتعددت المذاىب النحكية   

ؿ أنيما كضعا عمى سبيؿ المفردتيف, كىفييما, كمرجع ىذا االختبلؼ إلى أصؿ الكضع  في 
 عمى سبيؿ التشبيو. كاإلفراد أ

كقد ذكر نجـ الديف الطكفي ىذه المسألة في كتابو االكسير, فذكر:" أف مف لفظيا   
مفرد كمعناىا الجمع... ككذلؾ )كبل ككمتا( لفظيما لفظ مفرد كمعناىما التثنية, كينظر إلى 

ِهتَۡيِ ِِكَۡخا كؿ تارة, كقكلو تعالى: ) ُّ َشۡي  ٱۡۡلَ ِۡ ِ ٌّ ًۡ َتۡظيًِ  َ ا َول َٓ ُكيَ
ُ
( ىذا عمى ّّ)الكيؼ: ( ا   ٔٗ َءاحَۡج أ

ٗرافراد المفظ )إ َٓ ا َج ٍَ ُٓ ۡرَُا ِخَلىيَ  ( عمى المعنى, كجمع بينيما الشاعر, في بيت كىك:٣٣َوفَجه
 قد أقمعا ككبل أنفييما رابي كبلىما حيف جد الجرم بينيما  

 كقاؿ االعشى:  
 (ُ" )كلكنيـ زادكا كأصبحت ناقصان  كبل أبكيكـ كاف فرعان دعامة     

كقد ذيكرت ىذه المسألة عند متقدمي النحاة فذكرىا الخميؿ كسيبكيو  كالفراء كآخركف,   
جاء في الكتاب لسيبكيو: " كسألت الخميؿ عمف قاؿ: رأيت كبل أخكيؾ, كمررت بكبل أخكيؾ, 

ألنيما  ؛منزلة عميؾ كلديؾ في الجر كالنصبجعمكه بثـ قاؿ: مررت بكمييما, فقاؿ: 

                                                 

  ُُٖٖٖٖكسير في عمـ التفسير: كسير في عمـ التفسير: اإلاإل( ( ُُ))
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يستعمبلف في الكبلـ مجركريف كمنصكبيف, فجعؿ )كبل( بمنزلتيا حيف صار في مكضع 
نما شبيكا كبل في اإلضافة بعمى لكثرتيا في كبلميـ, كألنيما ال يخمكاف مف  الجر كالنصب كا 

نما تككف لممثنى أبدا"   . (ُ)اإلضافة... كال تفرد كبل, كا 
ف ما إذا كانت مثنى في المفظ بكبل( تككف لممثنى, إال أنو لـ يفقد ذكر سيبكيو أف )  

نما جاءت عبارتو مطمقة مف ىذه الناحية.عنى, أك أنيا مثنى في المعنى فقطكالم  , كا 
كىذا ما جعؿ مف  ثنيةمتكتبدك عبارة الفراء أكثر تصريحان في جعؿ )كبل ككمتا( مكضكعة ل
ذكر في ق(َِٕالفراء ) تأخر مف النحاة أف يحمؿ القكؿ بالتثنية, كنسبتو لمككفييف فقد 

ِهتَۡيِ ِِكَۡخا معاني القراف )في قكلو تعالى: ) ا ٱۡۡلَ َٓ ُكيَ
ُ
( قاؿ: " كمتا ثنتاف ّّ)الكيؼ:  ( َءاحَۡج أ

" القضاء أف يككف لمثنتيف ما كاف لمجمعكاحدتيما, كأصمو كؿ, كما نقكؿ لمثبلثة: كؿ فكاف ال يفرد 

 فدلت عبارة الفراء عمى كبل ككمتا كضعت مثنى كليس مفردا , كما نسب لمككفييف ذلؾ . .(ِ)
حان ف ترجيمكفي الشيرازيات ألبي عمي الفارسي تفصيؿ ألصؿ الكضع فييا, كقد تض  

مفرد في المفظ, فقد جاء فيو: كمما يدؿ عمى أنو اسـ  أنيا  لمقكؿ المنسكب لمبصرييف في
مفرد كليس بمثنى أف اإلخبار عنو جاء مفردا  كما أف )كبل( اسـ مفرد مصكغ لمجمع, فإف 
فراد الركاجع لذلؾ دٌؿ عمى أنيا اسـ مفرد ليس بمثنى, كمما يدؿ عمى أنو مفرد  إفراد خبره, كا 

 .(ّ)إبداؿ التاء مف الميا في المؤنث في كمتا
نيا مثنى لفظان إالفارسي نجده يرد عمى مف قاؿ عمي ي أب  ـكفي مكضع آخر مف كبل  

معمبلي ذلؾ: " فأما مف قاؿ: أف األلؼ في )كبل( ألؼ تثنيو لما رأل مف انقبلبيا إلى الياء في 
ألف ىذا القمب إنما جاز  ؛مكضع الجر كالنصب إذا ايضيؼ إلى المضمر فميس قكلو بمستقيـ

                                                 

  ..ُُّّْْ//ّّكتاب سيبكيو: كتاب سيبكيو: ( ( ُُ))
  ..ُُِِْْ//ِِ, , ُُّّٖٖٗٗ, , ّّىػ, عالـ الكتب, طىػ, عالـ الكتب, طََِِٕٕراء تراء تقرآف: ألبي ذكريا يحيا بف زياد الفقرآف: ألبي ذكريا يحيا بف زياد الفمعاني المعاني ال( ( ِِ))
ىػ, تحقيؽ: د. حسف بف محمكد ىذاكم كنكز اشبيميا, ىػ, تحقيؽ: د. حسف بف محمكد ىذاكم كنكز اشبيميا, ّّٕٕٕٕينظر: المسائؿ الشيرازيات: ألبي عمي الفارسي تينظر: المسائؿ الشيرازيات: ألبي عمي الفارسي ت( ( ّّ))
  ..ُُْْٖٖـ, ص: ـ, ص: ََََِِْْ, المممكة العربية السعكدية, , المممكة العربية السعكدية, ُُطط
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فة إلى المضمر لمتشبيو بالكمـ التي ذكرناىا, كقد لزمتيا اإلضافة, فمما كانت مثميا في اإلضا
 .(ُ" )في لزـك اإلضافة قبمت ألفيا كما قبمت ألفيف

كالتعميؿ بأف قمب األلؼ ياء في الجر كالنصب بسبب التثنية , كلزـك اإلضافة ىك   
الفارسي مكافؽ لسيبكيو في  صريح ما ذكره  سيبكيو في كبلـ السابؽ, فيظير أف أبا عمي

مذىبو في كبل ككمتا , كبمكافقو رأل الفارسي لسيبكيو يظير اإلشكاؿ في كبلـ ابف 
الذم اعترض عمى الفارسي بأف قكلو مخالؼ لسيبكيو, مع أف ىذا الخبلؼ  ق(ِٖٓ)الطراكة

قاؿ " ف الطراكة في الرد عمى الفارسي:المدعى مف ابف الطراكة  ال يكاد يظير, فقد ذكر اب
المؤلؼ في باب حد اإلعراب: " ككبل إذا أضيفت إلى المضمر نحك قكلؾ: جاءني الرجبلف 

يت الرجميف كمييا, كمررت بالرجميف كمييما, زعـ أف ألؼ كبل بمنزلة األلؼ في أكبلىما, كر 
دنى حظ مف أفيو مف لو تغيرىا العكامؿ مف حاؿ الى حاؿ, كىذا ال يعذر   (مسممات)

لبعده مف الصكاب كمفارقتو نص الكتاب... فكيؼ استقاـ ليذا الرجؿ تكجيو صناعة اإلعراب 
 الشبو عمييما, كالقطع عمى اإلعراب لمتغير المكجكد بيا ؟

 (ِ" )نكار كالظمـإذا استكت عنده األ    بناظره   خي الدنيا أكما انتفاع 
كعند مبلحظة كبلـ أبي عمي الفارسي كمقارنتو مع كبلـ ابف الطراكة يظير عدـ   

تمامية اإلشكاؿ الذم أخذه ابف الطراكة عمى أبي عمي الفارسي, فإف كبلـ الفارسي مكافؽ 
لقكؿ سيبكيو المتقدـ, كال مسٌكغ ليذا التيكـ كالتعريض الذم قالو ابف الطراكة بحؽ أحد أئمة 

 العربية. 
أنو نسب القكؿ بالتثنية  إذنصاؼ رت المسألة بنحك أكضح في كتاب اإلتبمك كقد    

لفظان كمعنى لمككفييف, كالقكؿ بالتثنية معنى فقط لمبصرييف فقد جاء في االنصاؼ" ذىب 
ت البلـ كزيدت فكمعنكية, أصؿ كبل: كؿ فخفالككفيكف إلى أف كبل ككمتا فييما تثنيو لفظية 

                                                 

  ..ََُُْْ  --ََُُّّالمسائؿ الشيرازيات : المسائؿ الشيرازيات :   ((ُُ))
, تحقيؽ: د. حاتـ , تحقيؽ: د. حاتـ   ىػىػِِٖٖٓٓرسالة اإلفصاح ببعض ما جاء مف الخطأ في االيضاح: البف الطراكة النحكم ت رسالة اإلفصاح ببعض ما جاء مف الخطأ في االيضاح: البف الطراكة النحكم ت ( ( ِِ))

  ِِْْـ, ص: ـ, ص: ُُٔٗٗٔٗٗ, , ِِالضامف, عالـ الكتب, طالضامف, عالـ الكتب, ط
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في كمتا لمتأنيث... كذىب البصريكف إلى أف فييما  إفرادان لفظيان  األلؼ لمتثنية, كزيدت التاء
 . (ُ" )كتثنية معنكية, كاأللؼ فييما كاأللؼ في عصا

كىكذا أرجع جممة مف المتأخريف الخبلؼ في المسألة إلى الخبلؼ بيف المدرستيف   
لجمؿ, الككفية كالبصرية, كممف صرح بالخبلؼ بعد أبي البركات  ابف عصفكر في شرح ا

فقد جاء فيو: " كفي كبل ككمتا خبلؼ بيف الككفييف كالبصرييف, فمذىب أىؿ البصرة أنيما 
مفرداف في المفظ مثنياف في المعنى كػ )زكج( الذم لفظو لفظ المفرد, كيقع عمى اثنيف, 

, كبمقارنة كبلـ نجـ الديف الطكفي  (ِ)كمذىب أىؿ الككفة أنيما مثنياف لفظان كمعنى كرجميف" 
أقكاؿ النحاة يظير أف الطكفي في ىذه المسألة كافؽ مختار المدرسة البصرية القائؿ بأف  مع

كبل ككمتا مفردة  مف جية المفظ مثنى مف جية المعنى, كىك القكؿ الذم نسبة جممة مف 
 .(ّ)األعبلـ لمبصرييف كقد اختاره مشيكر المتأخريف
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  ّّْْٗٗ//ِِاالنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ: االنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ: ( ( ُُ))
  ..ِِْْْْ//ُُشرح جمؿ الزجاجي البف عصفكر: شرح جمؿ الزجاجي البف عصفكر: ( ( ِِ))
, شذكر الذىب: , شذكر الذىب: ُُٓٓ//ُُأكضح المسائؿ أكضح المسائؿ   ََٕٕ//ُُكينظر: شرح التسييؿ كينظر: شرح التسييؿ   ُُِِٓٓ//ُُنظر: البسيط في شرح الجمؿ نظر: البسيط في شرح الجمؿ يي يي ( ( ّّ))

  ُُّّٕٕ//ُُ, ىمع اليكامع: , ىمع اليكامع: ََٕٕ
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 المبحث الثاني
 ـوباتصالمن

 األولى: ضمير النصب المنفصلالمسألة 
كقع الخبلؼ بيف النحكييف في حقيقة الضمير المنفصؿ المنصكب مع اتفاقيـ عمى   

ياه( كأخكاتيا. ياؾ كا   صكرتو, فيي محؿ كفاؽ بينيـ, فالصكرة ىي: )إيام كا 
, كنص رجحان ما ذىب إليو الككفيكف فيياكقد جاء تفصيؿ المسألة في كبلـ الطكفي م  

ياه ىي الضمائر قكلو: "ذىب  ياؾ كا  بعض الككفييف إلى أف الياء كالكاؼ كالياء في: إيام كا 
المنصكبة, ك)أيا( عماد لو يتكصؿ العامؿ بيا إلى ما بعدىا كػ )إال( في االستثناء, كالكاك في 
المفعكؿ معو, كربما لقبكه سمـ المساف لذلؾ, كربما احتجكا بأنو لك أخرنا ىذا الضمير 

حرؼ نحك: )نعبدؾ( إال ىذه األ كقدرنا اتصالو لـ يتصؿ بالعامؿ المنصكب عف عاممو
لى ىذا  ك)نعبده( فدؿ عمى أف ىذه األحرؼ ىي الضمائر المنصكبة, كأف ) إيا ( عماد, كا 

 صار أبك الحسف بف كيساف.
ياؾ,    ياه( الكممة بكامميا ىك الضميكذىب بعضيـ إلى أف )إيام, كا   .(ُ)ر"كا 
 آخر:  عبعض اآلراء في كضع الضمير, ثـ في مكضنبلحظ أف الطكفي عرض   
كذىب جميكر البصرييف إلى أف )إيػػا( ىي الضمير المنصكب, كما اتصؿ بو "  

حركؼ ال مكضع ليا مف اإلعراب, كذىب الخميؿ بف أحمد إلى أف )إيػػا( مضمر أيضيؼ 
مف المضمرات,  ألنو ال يفيد معنى بانفراده, كال يقع معرفة بخبلؼ غيره ؛إلى األحرؼ بعده

فخص باإلضافة عكضان عما منعو, كال يعمـ اسـ مضمر أيضيؼ غيره, كقاؿ المبرد: ىك اسـ 
مبيـ أيضيؼ لمتخصيص كال ييعمـ اسـ مبيـ أيضيؼ غيره, كذىب الزجاج إلى أنو اسـ مضمر 
خص باإلضافة إلى سائر المضمرات, كحكي عف الخميؿ ايضان أنو مظير ناب مناب 

                                                 
11
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يا ف العرب إضافتو إلى المظير في قكليـ: )إذا بمالمضمر, كحكي ع غ الرجؿ الستيف فإياه كا 
 .(ُ)"بالشكا

( اسـ مضمر, كلكاحقو كتحقيؽ ذلؾ نحكيان فقد ذىب الخميؿ بف أحمد إلى أف )إيا  
ضمائر, كىك مضاؼ إلييا, فقد جاء في كتاب سيبكيو )كقاؿ الخميؿ: لك أف رجبلن قاؿ: إياؾ 
نفسؾ لـ أعنفو, ألف ىذه الكاؼ مجركرة, كحدثني مف ال أتيـ عف الخميؿ أنو سمع إعرابيان 

يا الشكاب(  .(ِ)يقكؿ: إذا بمغ الرجؿ الستيف فإياه كا 
اب )اعمـ أف عبلمة المضمريف المنصكبيف )إيا( ما لـ كفي مكضع آخر مف الكت  

, (ّ)تقدر عمى الكاؼ التي في: )رأيتؾ( ككما في )رايتكما( ككـ في )رأيتكـ( ككف في رأيتكف(
 في شرحو ق(ّٖٔ)كفي مقاـ إيضاح الفرؽ بيف قكؿ الخميؿ كسيبكيو يقكؿ أبك سعيد السيرافي

ياه: " اختمؼ الناس في إياؾ ك لكتاب سيبكيو يام كتثنية ذلؾ كجمعو...  ا  قاؿ الخميؿ ك كا 
)رحمو اهلل( كلـ يذكر سيبكيو خبلفان لو أف إيا اسـ مضاؼ إلى ما بعده كأف ما بعده في 

 ؛لكا: ال يجكز أف يككف إيا مضافاي مكضع خفض, كجماعة مف النحكييف يخالفكف ىذا, كقا
 .(ْ" )ير ال يضاؼمألنو ضمير, كالض

ك)إيا( اسـ لممضمر المنصكب إال أنو  ق(ُُّ)لمزجاجكجاء في معاني القراف   
يا الشكاب, كمف يضاؼ إلى سائر المضمرات, كركل الخميؿ: " إذا بمغ الرجؿ الس تيف فإياه كا 

نما يتغير إقاؿ  ف )إياؾ( بكامؿ االسـ قيؿ لو: لـ تر اسمان لممضمر كال المظير يضاؼ, كا 
, (ٓ)قكؿ العرب المتقدـ كالذم نقمو الخميؿآخره كيبقى عمى لفظ كاحد, كالدليؿ عمى إضافتو 

خر بأنو اسـ آيا( اسـ مضمر مضاؼ لما بعد كقكؿ قكؿ بأف )إ ,فقؿ عف الخميؿ قكالفقد ني 
                                                 

  ..ّّّّٗٗالصعقة الغضبية: الصعقة الغضبية: ( ( ُُ))
  ِِٕٕٗٗ//ُُكتاب سيبكيو: كتاب سيبكيو: ( ( ِِ))
  ّّٓٓٓٓ//ِِ: : المصدر نفسو المصدر نفسو ( ( ّّ))
, تحقيؽ احمد حسف ميدم, دار الكتب , تحقيؽ احمد حسف ميدم, دار الكتب ّّٖٖٔٔشرح كتاب سيبكيو: البي سعيد الحسف بف عبد اهلل السيرافي تشرح كتاب سيبكيو: البي سعيد الحسف بف عبد اهلل السيرافي ت( ( ْْ))

  ُُٕٕٕٕ//ِِـ, ـ, ََََِِٖٖ, , ُُالعممية, بيركت, طالعممية, بيركت, ط
, , ُُتح: عبد الجميؿ عبده شبمي ,عالـ الكتب, بيركت, طتح: عبد الجميؿ عبده شبمي ,عالـ الكتب, بيركت, طىػ ىػ ُُُُّّينظر: معاني القراف: البي إسحاؽ الزجاج تينظر: معاني القراف: البي إسحاؽ الزجاج ت( ( ٓٓ))

  ..ْْٗٗ//ُُـ, ـ, ُُٖٖٖٖٗٗ
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أكضح مما تقدـ جاء قكؿ ابف السراج ك مظير مضاؼ لما بعده, كسيبكيو يخالفو بأحد قكليو, 
( عبلمة لئلضمار نصبان, كىك مضاؼ إلى ما يعيف المراد منو, فقد في األصكؿ بأف )إيا

ف  هجاء في األصكؿ: " كأما عبلمة المضمر المنصكب ) إيا ( فإف كاف غائبان قمت: إيا كا 
يانا... كلممخاطب المذكر: إياؾ كلممؤنث... كلم غائب المذكر كاف متكممان قمت: إيام, كا 

ى الياء كالكاؼ, كالقياس أف يككف )إيا( مثؿ األلؼ ف )إيا( مضاؼ إلإإياه... كقد قالكا: 
كالنكف في أنت, فيككف )إيا( االسـ, كما بعده لمخطاب, كيقكم ذلؾ أف األسماء المبيمة 

يا مع ما يتصؿ بيا كالشيء الكاحد, نحك: أنت(   (ُ)كسائر المكنيات ال تضاؼ, كا 
عؿ )إيا( ضميرا, كلكنو كالذم تشعر بو عبارة ابف السراج أنو يكافؽ ما تقدـ في ج  

ينكر صحة أف يككف مضافان لما بعده بدعكل أف المبيمات كالمكنيات ال تضاؼ, ككافؽ 
الزمخشرم قكؿ ابف السراج في إنكار اإلضافة, كزاد عميو ردان عمى ما نقؿ عف الخميؿ 
المتقدـ الذكر, فقاؿ في المفصؿ: "كالحركؼ التي تتصؿ بإيا مف الكاؼ كنحكىا لكاحؽ 

اللة عمى أحكاؿ المرجكع إليو, ككذلؾ التاء في أنت كنحكىا في أخكاتو, كال محؿ ليذه لمد
كما حكاه  المكاحؽ مف اإلعراب, إنما ىي عبلمات كالتنكيف, كتاء التأنيث كياء النسب,

 .(ِ)يا الشكاب, مما ال يعمؿ عميو(إ ياه كإذا بمغ الرجؿ الستيف فإ الخميؿ عف بعض العرب:
يا( ىي الضمير كلكف إف )ألى إف جممة مف النحكييف ذىبكا أكالذم تحصؿ مما تقدـ   

نو مضاؼ لما بعده, كذىب ألى إما بعده, فذىب الخميؿ كمف كافقو اختمفكا في اضافتو ل
بعضيـ إلى عدـ جكاز اإلضافة, كاما ما نسبو الطكفي الى الككفييف في جعؿ الضمير ىك 

ليا فقد ذكره بعضيـ, ككذلؾ مف يذىب إلى أف الكممة  اقبميا عمادالكاؼ كالياء كالياء, كما 
يانا... كذىب ا  ك  فإيامفصؿ, نكاما المنصكب الم"سرار العربية: أ بكامميا ضمير, فجاء في

نو اسـ مبيـ اضيؼ إؿ استعماؿ المضمر كمنيـ مف قاؿ: الخميؿ إلى أنو مظير استعم
قاؿ: أنو بكاممو اسـ مضمر... كذىب  لمتخصيص, كال يعمـ اسـ اضيؼ غيره, كمنيـ مف

ف الشيء ال يعمد أل ؛ا ليس بصحيحيا( عماد, كىذإكفيكف إلى أف المضمر ىك الكاؼ ك)الك

                                                 

  ..ُُُُٔٔ--ُُُُٓٓ//ِِ( األصكؿ: ( األصكؿ: ُُ))
  ..ُُِِٖٖالمفصؿ في عمـ العربية: المفصؿ في عمـ العربية: ( ( ِِ))
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, فقد ذكر أبك البركات في كبلـ سابؽ األقكاؿ المتقدمة مع ذكر القكليف (ُ)"بما ىك اكثر منو
ؿ الضمير الكاؼ كما قاـ مقاميا , أك جعار ف ذىبا إلى جعؿ االسـ بكاممو ضمياالخريف المذي

ده نجـ الديف يا عمادا, كجاء تفصيؿ ذلؾ في االنصاؼ بنحك ترتيب جدان ما ذكره بعا  ك 
يام( ىي ا  ياه, ك ا  ياؾ, ك إإلى أف الكاؼ كالياء كالياء مف )ذىب الككفيكف "الطكفي, فذكر فيو: 

ك الضمير ممو ىياؾ( بكاإف )ألى إيا( عماد... كذىب بعضيـ إف )أالضمائر المنصكبة ك 
ء كالياء حركؼ ال مكضع ليا مف يا( ىي الضمائر, كالكاؼ كالياإكذىب البصريكف إلى أف )

ضيؼ لمتخصيص, أعراب... كذىب أبك العباس محمد بف يزيد المبرد إلى أنو اسـ مبيـ اإل
ضيؼ غيره, كذىب أبك إسحاؽ الزجاج إلى أنو اسـ مظير خيٌص أكال يعمـ اسـ مبيـ 

ناب ى سائر المضمرات, كحكي عف الخميؿ بف أحمد )رحمو اهلل( أنو مظير باإلضافة إل
المثؿ: )إذا بمغ الرجؿ  ضافتو عف المظير في قكليـ فيإمناب المظير, كحكى عف العرب 

ف أي مع ما ذكره أبك البركات يبلحظ , كعند مقارنة كبلـ الطكف(ِ)يا الشكاب(ا  ياه ك إالستيف ف
بينيما تكافقان كاضحان, كىك يشعر بأف الطكفي قد أخذ عف أبي البركات مف دكف أف يشير 
لذلؾ, كىي مسالة تكاد تككف متعارفة عند متقدمي النحاة, كلكف الذم اختمؼ فيو الطكفي 

نصاؼ في مسألة ترجيح القكؿ المختار لكؿ منيما, فقد ماؿ الطكفي إلى عف صاحب اإل
 صاحب االنصاؼ فقد ذىب إلى ترجيح قكؿ البصرييف. مختار الككفييف أما 

كما ذكره الفقيو الطكفي في مقاـ الترجيح فقكلو:  " الذم عميو جميكر الفريقيف ما   
حكي عنيما اكالن, كالحجاج عميو طكيؿ يسيب إيراده, كجية الحؽ متحاذية بيف الفريقيف, فبل 

 .(ّ)"ككفيكفالنفس تميؿ إلى ما قالو اليظير لي ترجيح, إال أف 
يو متقدمك النحاة بدا منو فقد ظير مما تقدـ أف الطكفي بعد ذكره لؤلقكاؿ التي ذىب إل  

مع إشارتو إلى أف األصح مف األقكاؿ ال يكاد يظير منيا إال عمى سبيؿ الميؿ  حما يرجٌ 
النفسي مف دكف تصريح بالمستند الذم دفعو لذلؾ الترجيح لقكؿ الككفييف ألنو يرل أدلة كؿ 

 .مف االتجاىيف متكازنة , كال يكاد يظير لو ترجيح مبني عمى دليؿ إال مف جية الميؿ
 

                                                 

  ..ِِّّْْسرار العربية: سرار العربية: أأكتاب كتاب ( ( ُُ))
  ..ٓٗٔٓٗٔ//ِِاالنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ: االنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ: ( ( ِِ))
  ..ّّّّٗٗالصعقة الغضبية: الصعقة الغضبية: ( ( ّّ))
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 المفعول بو عمى الفاعل المسألة الثانية: تقديم
الفاعؿ بحسب األصؿ تككف بعد الفعؿ, ذلؾ ألف الفعؿ كالفاعؿ كالكممة  ةرتب  

المفعكؿ عمى الفاعؿ, كقد كقؼ  ج الجممة عف ىذا األصؿ فيتقدـ كلكف احيانان تخر ( ُ)الكاحدة
 النحاة عند ىذا األصؿ المتقدـ كحاالت الخركج عنو.

حديثان عف  بشيء مف التفصيؿ, فقد ذكر ىذه المسألةكقد كقؼ الفقيو الطكفي عند   
( جاء فيو بعد ذكر سمسمة السند متصبل كما ركاه البخارم مى اهلل عميو كآلو كسٌمـالنبي )ص

(: احتج مى اهلل عميو كآلو كسٌمـكمسمـ بأسانيدىـ عف أبي ىريرة : " قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل )ص
ا كأخرجتنا مف الجنة فقاؿ آدـ: أنت الذم آدـ كمكسى, فقاؿ: يا آدـ أنت أبكنا, خيبتن

يعني التكراة بيده, تمكمني عمي أمر قٌدره اهلل عمي قبؿ أف  –اصطفاؾ اهلل بكبلمو, كحط لؾ 
يخمقني بأربعيف سنة, فحج آدـي مكسى, الصكاب ىك الذم اجمع عميو الركاة, رفع ادـ عمى 

لقدرية, فإنيـ حٌرفكا الركاية أنو فاعؿ حاج كنصب مكسى عمي أنو مفعكؿ, محجكج... أما ا
كقالكا: )فحج آدـى مكسى( بنصب آدـ عمى أنو مفعكؿ, كرفع مكسى عمى أنو فاعؿ... كمنشأ 
ىذا النزاع مف حيث النحاة قالكا: إذا اجتمع في الكبلـ فاعؿ كمفعكؿ فإما أف يككنا صحيحيف 

تبل, فتمؾ أربعة بحيث يظير اإلعراب فييما, أك معتميف, أك أحدىما صحيحان كاألخر مع
 أقساـ. 
 : أف يككنا صحيحيف, نحك: ضرب زيد عمران, فيجكز تقديـ المفعكؿ ككجو ظاىر.األول
 : أف يككف الفاعؿ فقط صحيح. الثاني
: أف يككف المفعكؿ فقط صحيحان فيجكز تقديـ المفعكؿ أيضان فييما, ألف رفع الفاعؿ الثالث

مفعكؿ في الثاني يدؿ عمي مفعكليتو, كفاعميو في األكؿ يدؿ عمى مفعكلية المعتؿ, كنصب ال
المعتؿ, كذلؾ ألف حركات اإلعراب إذا أظيرت في أحدىما عمى ما يستحقو فيـ معنى 

 .(ِ" )الجممة

                                                 
11

  .ذ.ذذذ9696//22(ذؼـظرذ:ذذرحذأبنذسؼقلذ(ذؼـظرذ:ذذرحذأبنذسؼقلذذذ

    ..ّّٕٕٓٓالصعقة الغضبية: الصعقة الغضبية:   , كيينظر, كيينظر  ِِّّّّ//ُُيينظر:شرح مختصر الركضة لمطكفي:يينظر:شرح مختصر الركضة لمطكفي:((ِِ))
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معنى كبلـ  الطكفي  المتقدـ أف المانع الذم يمزمنا التزاـ األصؿ في الجممة مف   
ال ف ,تقديـ الفاعؿ كتأخير المفعكؿ ىك خكؼ المبس  متنع .اإذا أمف المبس جاز التقديـ كا 

في المسألة في قكلو: " أف يككنا معتميف, فإما أف يقرف بالكبلـ  الرابعثـ بيف الطكفي الكجو  
ما يزيؿ المبس فيو, أكال, فإف لـ يقرف بو كجب تقديـ الفاعؿ في رتبتو ليككف عممان عمى 

, كتحقيؽ المسألة , فقد صرح جممة (ُ)" فاعميتو, مزيبلن لمبس, كذلؾ نحك: ضرب مكسى يعمى
ف اختمفت عباراتيـ, إال أنيا ترجع في الجممة  مف النحاة بما ذكره الفقيو نجـ الديف الطكفي, كا 
إلى مركز كاحد كىك عدـ جكاز تقديـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ عند خكؼ المبس فقد جاء في 

لؾ: )ضرب عيسى مكسى( إذا كاف : )نحك قك  السراج في باب التقديـ كالتأخير األصكؿ البف
)عيسى( الفاعؿ لـ يجز أف يقدـ )مكسى( عميو ألنو ممبس ال يبيف فيو إعراب, ككذلؾ ضرب 
العصا الرحى, ال يجكز التقديـ كالتأخير... كمف ذلؾ إذا قمت: )أعطيت زيدان عمران( لـ يجز 

ؿ كاحد منيما يجكز أف أف تقدـ )عمران( عمى )زيد( كعمرك ىك المأخكذ, ألنو ممبس إذا كاف ك
, فقد دٌؿ كبلـ ابف السراج عمى الصكرة التي منع فييا مف تقديـ المفعكؿ (ِ" )يككف االخر

الصكرة التي ذكرىا الفقيو ىي نفس  أك تقديـ المفعكؿ األكؿ عمى الثاني عمى الفاعؿ فييا,
 .الطكفي

ذا انتفى اإلعراب في الفاعؿ كالمفعكؿ, كلـ تكجد قرينة لفظان    كفي شرح الكافية: كا 
أم في الفاعؿ كالمفعكؿ بو الذم دؿ عميو  (ّ)فييما كجب تقديـ الفاعؿ كتأخير المفعكؿ 

ة الدالة نيؿ كالمفعكؿ معان, مع انتفاء القر سياؽ الكبلـ, أم إذا انتفى اإلعراب المفظي في الفاع
ز أحدىما عف اآلخر كجب تقديـ الفاعؿ إذا انتفت العبلمة المكضكعة لمتمييز عمى تميي

بينيما أم االعراب لمانع كالقرائف المفظية كالمعنكية التي قد تكجد في بعض المكاضع دالة 
  .يمـز كؿ كاحد منيما مركزه ليعرفاعمى تعييف احدىما مف األخر, ف

                                                 

  ..ّّٗٓٗٓالصعقة الغضبية: الصعقة الغضبية: ( ( ُُ))
  ..ِِْْٔٔ--ِِْْٓٓ//ِِاألصكؿ: األصكؿ: ( ( ِِ))
  ..ََُُْْ//ُُشرح كافية ابف الحاجب: شرح كافية ابف الحاجب:   ينظر: ينظر: ((ّّ))
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كؿ بو عند عدـ ظيكر اإلعراب كخكؼ كممف ٌصرح بكجكب تقديـ الفاعؿ عمى المفع  
لقكؿ الناظـ: "  كاخر  المبس, ابفي الناظـ في شرحو عمى ألفيو ابيو ابف مالؾ كذلؾ شرحان 

... إذا خيؼ التباس الفاعؿ بالمفعكؿ  ير منحصرف لبس حذر أك اضمر الفاعؿ غأالمفعكؿ 
كسى عيسى, كزارت لعدـ ظيكر اإلعراب, كعدـ القرينة كجب تقديـ الفاعؿ, نحك: )أكـر م

سعدل سممى( فمك كيجدت قرينة تبيف بيا الفاعؿ مف المفعكؿ جاز تقديـ المفعكؿ
, كىذا (ُ" )

ىك الذم نٌص عميو الطكفي في كبلمو المتقدـ, كالذم تمت اإلشارة إليو صريحان في كبلـ 
النحاة كىك محؿ كفاؽ بينيـ, كذلؾ ألف طبيعة المغة قائمة عمى المفاىيـ غير المكجب 

 لمبس. 
 

 المسألة الثالثة: تقديم الحال عمى عامميا
النحكييف ىي قضية تقديـ الحاؿ عمى مف جممة المسائؿ التي كقع الخبلؼ فييا بيف   

عامميا, كقد عدت ىذه المسألة مف المسائؿ التي اختمفت فييا المدرستاف, إذ عرفت المدرسة 
البصرية بالقكؿ بجكاز التقديـ, كذىبت المدرسة الككفية إلى المنع بحسب ما نسب إلييا, كقد 

معنى العاـ لمتقديـ , ثـ استطرد جاء ذكر ىذه المسألة في كبلـ نجـ الديف الطكفي, مبينا  ال
في ذكر تقديـ الحاؿ فقاؿ: " في التقديـ كالتأخير, كىك جعؿ المفظ في رتبة قبؿ رتبتو 
األصمية أك بعدىا, لعارض اختصاص, أك أىمية, أك ضركرة, قاؿ سيبكيو )كالظاىر أنيـ 

ف كانا جميعان ميميف, مثؿ  أف يرد اإلخبار يقدمكف الشيء الذم شأنو أىـ, كىـ بو أعنى, كا 
عف قتؿ شخص خارجي ال مف حيث ىك شخص معيف, فيقكلكف: )قتؿ الخارجي زيد... 
كمنيا تقديـ الحاؿ ...,نحك: جاء راكبان زيد, كجاء زيد راكبان... كىك كػضرب مف 

بيف جاء زيد راكبان أك ماشيان أك  يحصؿ التردد كاالختيار المذككر االختصاص, إذ لك آخر
ذكرنا: أف تقديـ  الحاؿ عمى الفعؿ كما قاـ مقامو ما ف األحكاؿ... كقياس ضاحكان, كغيره م

, كما ذكره الطكفي مف جكاز التقديـ قد نٌص (ِ" )حيث يجكز ابمغ أنكاع التقديـ في باب الحاؿ
عميو المبرد حيث قاؿ في تقديـ الحاؿ: )فإذا كاف العامؿ في الحاؿ فعبلن صح تقديميا 

                                                 

  ..ُُٓٔٓٔشرح الفية ابف مالؾ البف الناظـ: شرح الفية ابف مالؾ البف الناظـ: ( ( ُُ))
  ..ُُٖٖٗٗص: ص: سير في عمـ التفسير: سير في عمـ التفسير: اإلكاإلك( ( ِِ))
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فييا, فقمت: جاء زيد راكبان, كجاء راكبان زيد, قاؿ اهلل عز كجؿ: كتأخيرىا لتصرؼ العامؿ 
( ََ ٌِ ًۡ ََيۡرُُجَٔن  ُْ ةَۡصىُر

َ
ًػا أ ۡجَداثِ ُخشه

َ
ِتَِشٞ  ٱۡۡل ٌُّ ًۡ َجَرادٞ  ُٓ جه

َ
ف ٕ()القمر:٧َنأ (, ككذلؾ: قائمان لقيت زيدان... كا 

, فقد ظير (ُ)الدار قائمان(كاف العامؿ غير فعؿ لـ تكف الحاؿ إال بعده, كذلؾ قكلؾ: )زيد في 
مف عبارة المبرد أنو يجيز تقديـ الحاؿ بشرط أف يككف العامؿ فعبلن, أما ابف السراج فقد 
انبرل لبياف  الخبلؼ القائـ بيف المدرستيف, فقد جاء في األصكؿ: " كالبصريكف يجيزكف 

ف ... فإف كاإذا كاف العامؿ فعبلن تقديـ الحاؿ عمى الفاعؿ كالمفعكؿ, كالمكنى كالظاىر 
العامؿ معنى لـ يجز تقديـ الحاؿ تقكؿ: زيد فييا قائمان, فالعامؿ في قائـ معنى الفعؿ, ألف 
الفعؿ غير مكجكد, كال يجكز أف نقكؿ: قائمان زيد فييا, كال زيد فييا قائمان, كالككفيكف ال 

             (ِ" )جاز تقديميايقدمكف الحاؿ في أكؿ الكبلـ, ألف فييا ذكران مف األسماء, فإف كانت لمكنى 
فقد جيعمت العمة  في جكاز التقديـ عند البصرييف ىي ككف العامؿ فييا فعبلن لفظان فإف لـ يكف 
كذلؾ لـ يجز التقديـ, كقد عمؿ المنع مف تقديـ الحاؿ عمى معنى الفعؿ عند بعض النحكييف 

شرح االيضاح بقكلو: " برجكع ذلؾ إلى جممة مف األسباب مف ذلؾ ما ذكره الجرجاني في 
كاعمـ أنو قكم امتناعيـ مف تقديـ الحاؿ عمى معنى الفعؿ نحك: قائمان في الدار زيد )بشيئيف( 

ة أنيـ يقكلكف: ضربت زيدان فبل : أف الفعؿ المحض يضعؼ عممو بالتقديـ بداللأحدىما
 والثانييزكف إال إعمالو فإذا قدمكا فقالكا: زيدان ضربت, جكزكا إبطاؿ عممو في الظاىر... جي

ف شابو الظرؼ مف حيث عبرت عنو بالظرفية...  مما احتج بو الشيخ أبك عمي أف الحاؿ كا 
, كقد كقؼ عند الخبلؼ المتقدـ مع (ّ")فإنو ال يجب أف يجرم مجرل الظرؼ في كؿ حاؿ

ف القائؿ بجكاز التقديـ األعـ األغمب مف النحكييف, كتكاد تتفؽ عبارة ترجيح قكؿ البصريي
األعبلـ مف النحاة, فذكره ابف برىاف في شرح الممع بقكلو: كالعامؿ إذا كاف معنى الفعؿ 

ضعؼ مف الفعؿ, فمـ يصمح لذلؾ أف يتقدـ أقدـ عمييا, كذلؾ ألف معنى الفعؿ كجب أف يت
الزمخشرم في المفٌصؿ إال أنو زاد المسألة تفصيبلن مف جية  يضان جار اهللأ, كمثمو (ْ)عمييا

                                                 

  ..ََََّّ//ْْالمقتضب: المقتضب: ( ( ُُ))
  ..ُُِِٓٓ//ُُاألصكؿ: األصكؿ: ( ( ِِ))
ىػ تحقيؽ: د. كاظـ بحر المرجاف, دار الرشيد, ىػ تحقيؽ: د. كاظـ بحر المرجاف, دار الرشيد, ُُْْٕٕكتاب المقتصد في شرح االيضاح: عبد القاىر الجرجاني تكتاب المقتصد في شرح االيضاح: عبد القاىر الجرجاني ت( ( ّّ))

  ..ِِٔٔ: : ُُـ, جـ, جُُِِٖٖٗٗالعراؽ, العراؽ, 
  ..ُُّّْْينظر: شرح الممع: ينظر: شرح الممع: ( ( ْْ))
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, كعقد أبك البركات االنبارم ىذه (ُ)العامؿ بأف يككف ىك الفعؿ أك شبو الفعؿ أك معنى الفعؿ
المعقكد لذلؾ فذكر أنو: "  وي اختمفت فييا المدرستاف في كتابالمسألة مف جممة المسائؿ الت

تقديـ الحاؿ عمى الفعؿ العامؿ فييا... كذىب البصريكف إلى ذىب الككفيكف إلى أنو ال يجكز 
 .(ِ" )أنو يجكز تقديـ الحاؿ عمى العامؿ فييا مع االسـ الظاىر كالمضمر

م البصرييف في جكاز أيو الطكفي في ىذه المسألة كافؽ ر كنبلحظ مما تقدـ أف الفق  
صرح في ذلؾ بعبارتو المتقدمة , تقديـ الحاؿ, كقد عد تقديـ الحاؿ مف أبمغ مكاد التقديـ كما 

مع  (ّ).ثـ إف القكؿ بالجكاز ىك المشيكر بيف النحاة ,كقد صٌرح بو المشيكر مف النحكييف
 .التنبيو إلى مف خالؼ في ذلؾ

 
 المسألة الرابعة: حـــد االستثناء

مف جممة ما تتمايز بو العمـك فيما بينيا, ىك التعريؼ القائـ عمى المصطمحات التي   
يتكاضع عمييا المؤسسكف لمعمـ, بنحك تشكؿ بمجمكعيا جيازان مفاىيمان يتميز بو ىذا العمـ 

دكف غيره, كىذا يعني أف كؿ عمـ مف عف غيره حتى يعطي خصكصية في تناكؿ المصطمح 
سيما محات التي يعرؼ بيا, كعف طريؽ استعماليا كتكظيفيا, كاليتقـك بمجمكعة مف المصط
ستقرار العمـ, كالبد أف يجعؿ يعد المبنة األكلى في سبيؿ ا كىك مابعد استقرار المصطمحات 

المصطمحات مفيكمان محددان, ألف ذلؾ يعد مف جممة عكامؿ استقرار ىذا العمـ أك  هليذ
بالحدكد كالتعريفات الحقيقية لـ تكف مف جممة ما  ةعنايكلكف الذم يمحظ أف قضية ال ,(ْ)ذاؾ

نما نشأ ذلؾ بتقادـ الزمف, حتى  عني بو الدرس النحكم القديـ, كما مرت اإلشارة لذلؾ, كا 
في  قتصر, ككاف يندر فيو ذكر الحدكد المنطقيةكيو ي, أف كتاب سيب(ٓ)صرح بعض الدارسيف

                                                 

  ..ََٖٖ--ٕٕٗٗينظر: المفصؿ: ينظر: المفصؿ: ( ( ُُ))
  (.(.ُُّّ)ـ: )ـ:   ََِِٓٓ//ُُاالنصاؼ: االنصاؼ: ( ( ِِ))
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  ..ُُينظر: الحدكد في الدرس النحكم الحديث: ينظر: الحدكد في الدرس النحكم الحديث: ( ( ْْ))
  ..ٕٕٔٔينظر: الحدكد النحكية في التراث: ينظر: الحدكد النحكية في التراث: ( ( ٓٓ))



 األسماء…………….. الفصل األول 

  50 

في تعريؼ االسـ مثبلن يقكؿ: االسـ: رجؿ ذكر سـ الباب كيكتفي بو , فتجده يكتفي باألغمب 
 .(ُ) كفرس كحائط

كلكف بعد كتاب سيبكيو كبفعؿ اتصاؿ عمـ النحك بالعمـك األخرل كبنحك أخص عممي   
ف تفاكت ذلؾ مف جية  عنايةال تالمنطؽ كالفمسفة تزايد بالحدكد بشكؿ أكبر مف ذم قبؿ,  كا 

انطبلقا مف ذلؾ ذكر لنا , ك  حرص المصنفات كأصحابيا عمى إيراد الحدكد أك إغفاليا
الطكفي حدا لبلستثناء كذلؾ في كثيرو مف كتبو ففي البمبؿ عرفو بقكلو :" االستثناء : إخراج 

,  (ر كسكل كعدا كليس كال يككف كحاشا كخبلغي )بعض الجممة بإال أك ما قاـ مقاميا , كىك
 و, كفي كتاب( ِ")كقيؿ : ىك متصؿ ذك صيغة تدؿ عمى أف المذككر معو غير مراد بالقكؿ" 

الصعقة ذكر المسالة بنحك أكثر تفصيبل بقكلو :" صرؼ المفظ عف عمكمو بإخراج المستثنى 
(أك ما قاـ مقاميا , كقيؿ:  عف تناكؿ األكؿ لو كأما حٌده فقيؿ : إخراج بعض مف كؿ ب)إال
فيف أبك البقاء . كقاؿ ابف يإخراج ما لكال إخراجو لتناكلو الحكـ المذككر , ذكر ىذيف التعر 

)بإال ( أك ما قاـ مقاميا ػالحاجب: االستثناء المتصؿ : إخراج بعض المتعدد لفظا أك تقديرا ب
 (ّ)"  ككر لـ يرد بالقكؿ األكؿ, كقاؿ الغزالي : حده : قكؿ ذك صيغ مخصكصة داؿ عمى أف المذ

كتحقيؽ الحاؿ عند مبلحظة مصنفات القدامى مف النحاة,  نجد أنيـ اىتمكا في   
مسألة التقسيـ , في مرحمة سابقة عمى كضع الحد النحكم , فالمبرد في المقتضب نجده 
يشرع بالتقسيـ كاالكتفاء بو فيقكؿ: " كاالستثناء عمى كجييف , أحدىما : أف يككف الكبلـ 

دخكؿ االستثناء كذلؾ قكلؾ : ما جاءني إال زيد , كما ضربت  محمكال عمى ما كاف عميو قبؿ
إال زيدا ...كالكجو اآلخر أف يككف الفعؿ أك غيره مف العكامؿ مشغكال , ثـ تأتي بالمستثنى 

 ( ْ)بعدي" 
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ففي األصكؿ البف السراج جاء تكضيح في ضابطة االستثناء مما ييعد تطكران في   
ض خصائص المستثنى فذكر أنو: " ما يككف المنصكب كضع الحد النحكم, كذلؾ بإيراد بع

فيو في المفظ غير المرفكع, كالمنصكب بعض المرفكع كىك المستثنى, كالمستثنى يشبو 
المفعكؿ إذا أتى بعد استغناء الفعؿ بالفاعؿ كبعد تماـ الكبلـ, نقكؿ: جاءني القـك إال زيدان... 

فقد اشتمؿ كبلـ  (ُ)عؿ إلى ما بعد )إال("فمما تكسطت )إال( حدث معنى االستثناء ككصؿ الف
ابف السراج عمى بعض القيكد كالخصائص التي ذكرىا المتأخركف, كفي الممع البف جني جاء 

ف, يتي استقرت عمييا تعريفات المتأخر تعريؼه لبلستثناء يتكافؽ ببعض القيكد كالخصائص ال
غيره, أك تدخمو فيما أخرجت منو جاء فيو: "كمعنى االستثناء: أف تخرج شيئان مما أدخمت فيو 

غيره, كحرفو المستكلي عميو إال, كتشبو بو أسماء كأفعاؿ كحركؼ كىك استفعاؿ مف ثنيت 
, (ِ" )اثني إذا عطفت كذلؾ إذا ذكرت المستثنى فقد عطفتو عف الحاكـ الذم لغيره كثنيتو عنو

دكد كقد نسبيا إلى كأما التعريفات التي ذكرىا الفقيو الطكفي, فقد ذكر مجمكعة مف الح
كالذم ذكره في  المباب كنص عبارتو:  ق(ّٖٔ)أصحابيا, كأكؿ تعريفيف ألبي البقاء العكبرم

)باب االستثناء: كىك استفعاؿ مف: )ثنيت عميو( أم: عطفت كالتفت, ألف المخرج لبعض 
الجمؿ منيا عاطؼ عمييا باقتطاع بعضيا عف الحكـ المذككر, كحده: أنو إخراج بعض مف 

, (  ّ)بػ )إال( أك ما قاـ مقاميا, كقيؿ: ىك إخراج ما لك ال إخراجو لتناكلو الحكـ المذككر"  كؿ
كالحد اآلخر الذم نسبو الطكفي البف الحاجب, كالذم ذكره ابف الحاجب في الكافية باختبلؼ 
يسير عما نقمو عنو الطكفي, فقد ذكر أف )المتصؿ: ىك المخرج مف متعدد لفظان أك تقديران 

ما ذكره ابف الحاجب , كترتب مف ذلؾ (ْ)ال كأخكاتيا كالمنقطع: المذككر بعدىا غير مخرج(بإ

                                                 
11
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ذكر أف إجماع أىؿ العربية عمى أف االستثناء المتصؿ إخراج ما بعد  يضاح إذفي شرح اإل
 .(ُ))إال( مما قبميا

ذكره في  جاءحامد الغزالي, كىذا التعريؼ يضان تعريؼ أبي أكذكر الطكفي   
فذكر في حقيقة االستثناء كحده: " أنو قكؿ ذك صيغ  ,المستصفى مف عمـ األصكؿ

, ثـ إف الفقيو الطكفي (ِ" )مخصكصة محصكرة داؿ عمى أف المذككر فيو لـ يرد بالقكؿ األكؿ
يراده جممة مف التعريفات لبلستثناء ذكر تعريفا آخر نسبو  لمشافعية بقكلو " كقاؿ بعض إبعد 

الشافعية : حقيقة االستثناء عند الشافعي...إخراج بعض الجممة عف الجممة بحرؼ )إال ( أك 
ما يقـك مقامو, فمفظ االستثناء يكجب انعداـ حكـ المستثنى مع بقاء العمـك كالتخصيص, إال 

 .( ّ)ثناء متصؿ بالكبلـ " أف االست
كىذا الذم نسبو الطكفي لمشافعية ذكره بعض عمماء األصكؿ مف الشافعية, ففي   

, االستثناء: "إخراج بعض الجممة مف الجممة بمفظ)إال(, أك ما أقيـ ق(َٔٔ)المحصكؿ لمرازم
كأف  ق ( ٔٓٔ, كجاء مفاده في بعض تصانيؼ الشافعية ففي التخريج لمزنجاني )ت(ْ)مقامو"

 ( ٓ)ذلؾ يتعمؽ بالجمؿ المتعاقبة
ـ ي سكاء منيا ما جاء عف النحاة ألمحدكد التي ذكرىا الطكفكبعد ىذه االستطراد   

خمص إلى ذكر التعريؼ المختار عنده بقكلو : " قمت : كلك قيؿ :رفع اإلسناد ناألصكلييف 
إذا قمنا: كاف حدا صالحا, فإنا الجممي عف بعض مضمكف الجممة ب)إال( أك ما قاـ مقاميا ل

رفعنا اإلسناد الجممي كىك نسبة القياـ إلى  فقد  قاـ القـك إال زيدا. أك  القـك قياـ إال زيدا
                                                 

ىػ تحقيؽ: د. ىػ تحقيؽ: د. ْْٔٔٔٔينظر: االيضاح في شرح المفصؿ: البي عمر كعثماف بف عمر المعركؼ بابف الحاجب تينظر: االيضاح في شرح المفصؿ: البي عمر كعثماف بف عمر المعركؼ بابف الحاجب ت( ( ُُ))
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المبلحظ أف  ىذا التعريؼ الذم استحسنو  ( ُ)القـك عف زيد, كىك بعض مضمكف الجممة " 
ر أنو زاده تكضيحا مف خبلؿ الطكفي ال يبتعد كثيرا عما ذكره النحاة في كبلميـ غاية األم

 .تقريب ذلؾ بالمثاؿ المذككر
كعند إمعاف النظر يبلحظ أف الحد الذم ذكره  إنما اختمؼ عنيا في المفظ أك الصيغة   

, أما الحقيقة فكاحدة, كىي مسألة تكاد تككف مكجكدة في حدكد جممة مف المفاىيـ التي 
 فاظ كما يقكلكف.تتغاير حدكدىا في المفظ فقط, كال مشاحة في األل

 
 المسألة الخامسة: العامل في المستثنى

ىب في تحديد العامؿ في المستثنى, كىك االسـ اتعددت اآلراء النحكية كاختمفت المذ  
الكاقع بعد )إال( أك ما في معناىا, كما في قكلنا: )قاـ القـك إال زيدان( كقد عرض الفقيو 

أصحابيا, ثـ أخذ بترجيح أحدىا, فقاؿ الطكفي في الطكفي جممة مف اآلراء منسكبة إلى 
مطمع حديثو عف العامؿ في االستثناء: " اختمؼ أىؿ العربية في العامؿ في المستثنى 
النصب, نحك: قاـ القـك إال زيدان, فذىب جميكر البصرييف إلى العامؿ ىك الفعؿ أك ما في 

, كأما معناه, فنحك: القـك معناه بكاسطة )إال( بتعديتيا, أما الفعؿ: فنحك )قاـ( ف ي: قاـ القـك
قياـ إال زيدان, فالعامؿ ما دٌؿ عمى قياـ مف قاـ, كاحتجكا لمذىبيـ: بأف )إال( حرؼ, فجاز أف 

 .(ِ" )تعدم الفعؿ البلـز إلى المفعكؿ كحرؼ الجر...
, كمف أكائؿ عديدة ؿاأقك  والذم ذكره الطكفي في أكؿ ما ذكره في كتحقيؽ ذلؾ  فإف   
حاة الذيف تعرضكا لمعامؿ في المستثنى ىك سيبكيو, فقد جاء في كبلمو أف االسـ الكاقع الن

بعد إال: " عمى كجييف فأحد الكجييف أف ال يتغير االسـ عف الحاؿ التي عمييا قبؿ أف 
تمحؽ... كلكنيا تجيء لمعنى, كما تجيء )ال(  لمعنى, كالكجو اآلخر أف يككف االسـ بعدىا 

فيو ما قبمو, عامبلن فيو ما قبمو مف الكبلـ, كما تعمؿ عشركف فيما بعدىا إذا خارجان مما دخؿ 
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تاني القـك إال أباؾ, أفي مكضع آخر مف الكتاب: " قكلؾ: , ك (ُ)قمت عشركف درىما" 
كمررت بالقـك إال أباؾ, كالقـك فييا إال أباؾ, كانتصب األب إذ لـ يكف داخبلن فيو ما قبمو, 

, فقد فيـ بعض األعبلـ مف النحاة أف (ِ" )عامؿ فيو ما قبمو مف الكبلـكلـ يكف صفة, ككاف ال
سيبكيو مكافؽ لمقكؿ المنسكب لمبصرييف, في ككف العامؿ ىك الفعؿ أك ما في معناه بكاسطة 

اؼ فذكر أنو قد: " ذىب , أما مف نسبو صريحان لمبصرييف فمنيـ أبك البركات في االنص(ّ)إال
 .(ْ" )في المستثنى ىك الفعؿ, أك معنى الفعؿ بتكسط إالف العامؿ ألى إالبصريكف 

الذم أشار إليو الطكفي في كبلمو المتقدـ  نفسو االستدالؿ كقد ذكر أبك البركات   
ف العامؿ ىك الفعؿ, كذلؾ إف فاحتجكا بأف قالكا: إنما قمنا فجاء في كبلمو: " كاما البصريك 

ف كاف الزمان في األصؿ إال  أنو قكم بػ )إال( فتعدل إلى المستثنى كما تعدل  ألف ىذا الفعؿ كا 
 .(ٓ" )الفعؿ بحرؼ الجر

يظير مف القكؿ المتقدـ الميؿ إلى جعؿ العامؿ ىك الفعؿ سكاء كاف ذلؾ بنحك ف  
مستقؿ أك بكاسطة إال كىذا ىك الرأم الذم عميو األكثر, كذكره الرضي في شرح الكافية في 

ستثناء: )كاختمؼ في عامؿ النصب في المستثنى, معرض ذكره لؤلقكاؿ في العامؿ في اال
 .(ٔ)فقاؿ البصريكف: العامؿ فيو الفعؿ المتقدـ, أك معنى الفعؿ بتكسط )إال((

كجماعة  ثـ ذكر الفقيو الطكفي القكؿ اآلخر في المسألة, كىك القكؿ المنسكب لمفراء  
لى المشيكر مف مذىبيـ إكذىب الفراء كأتباعو مف الككفييف, كىك "مف الككفييف, كجاء فيو: 

دغمت في )ال( فنصبكىا أة ك)ال( النافية, ثـ خففت )أف( ك دأف )إال( مركبة مف )أف( المشد
بيا في اإليجاب اعتباران بػ )أف(, كرفعكا في النفي اعتباران بػ )ال(, كما ركبت )لك( مع )ال( 

                                                 

  ..ََُُّّ//ِِكتاب سيبكيو: كتاب سيبكيو: ( ( ُُ))
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لنحاة في نسبتو اليو فصارا حرفان كاحدان(, كىذا القكؿ المنسكب لمفراء قد صرح جممة مف ا
راء كمف تابعو مف الككفييف, كىك المشيكر فكذىب ال"ه أبك البركات في االنصاؼ فقاؿ: فذكر 

دغمت في ال, فنصبكا بيا في أف( كال, ثـ خففت إٌف ك إركبة مف )مف مذىبيـ إلى أف )إال( م
 .(ُ)"عطفكا بيا في النفي اعتباران ببليجاب اعتباران بأف, ك اإل
كرىا الطكفي, كبيف عبارة صاحب فالذم يبدك أف ىناؾ تكافقا بيف العبارة التي ذ   
نصاؼ يصؿ إلى حد التطابؽ بيف العبارتيف, كقد لكحظ ذلؾ في عدة مف المسائؿ اإل

 السابقة, كلعؿ ذلؾ يكشؼ عف تأثر الطكفي  بأبي البركات.
راء فكنصُّ عبارتو: " كقاؿ ال التبييفكممف نسب القكؿ المتقدـ لمفراء ىك أبك البقاء في   

ذا رفعت كانت ال لمعطؼإف )إف( كال, فإذا نصبت نصبت بػ ))إال( مركبة م , كقد (ِ" )ف(, كا 
, كلكف (ّ)صرح بو جممة مف النحاة اآلخريف منسكبان لمفراء, كما ذكره عنو نجـ الديف الطكفي

ىذا القكؿ منسكبان لمبغدادييف فقد جاء في األصكؿ :  ما يمفت النظر أف ابف السراج ذكرم
يزعـ البغداديكف: أف قكليـ: إال في االستثناء, إنما ىي أف ال,  -رحمو اهلل–)قاؿ أبك العباس 

, كيقكلكف إذا قمنا : ما جاءني أحده إال زيد رفعنا زيدان ببل, كلكنيـ خففكا أف لكثرة االستعماؿ
ف نصبنا فبأف, كنحف في ذلؾ , كلعؿ السبب في نسبة (ْ)مخيركف, ألنو قد اجتمع عامبلف( كا 

نسبة القكؿ لمبغدادييف ىك عدـ استقرار فكرة المدارس كالمذاىب النحكية, كالسيما أنو ينقؿ 
 ذلؾ عف المبرد. 

مبرد كالزجاج مف ثـ ذكر الطكفي القكؿ الثالث في المسألة, كقد نسبو لمككفييف كال  
ف العامؿ فيو كفييف كالمبرد كالزجاج مف البصرييف إلى أكذىب بعض الك"البصرييف فقاؿ: 
 .(ٓ)"كلك قاؿ كذلؾ لنصب, فكذا معناه ستثني زيدان أ)إال( ألف معناىا: 

                                                 

  ..ْْٕٕ//ِِؿ ؿ , كينظر: شرح المفصٌ , كينظر: شرح المفصٌ ُُِِٔٔ//ُُاالنصاؼ: االنصاؼ: ( ( ُُ))
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لبركات كىذا الذم ذكره الطكفي في كبلمو المتقدـ يبدك مطابقان تمامان لما ذكره أبك ا   
في المستثنى النصب, اختمؼ مذىب الككفييف في العامؿ "في االنصاؼ, كنص عبارتو: 

ليو ذىب أبك العباس   نحك: )قاـ القـك إال زيدان( فذىب بعضيـ إلى أف العامؿ فيو )إال(, كا 
 .(ُ)"د كأبك إسحاؽ الزجاج مف البصرييفمحمد بف يزيد المبر 

كقد اختمؼ النحكيكف في رأم المبرد, كفي تحديد العامؿ عنده فقد لكحظ أف الطكفي   
نصاؼ, كىناؾ مف ( متابعان في ذلؾ عبارة صاحب اإللعامؿ ىك )إالنسب إليو القكؿ بأف ا

فسر قكؿ المبرد بأنو جعؿ العامؿ عنده مضمرا, كال بد مف الرجكع لنص عبارة المبرد لتحديد 
المقصكد منيا, فقد ذكر المبرد في المقتضب: "كذلؾ ألنؾ لما قمت جاءني القـك كقع عند 

إال زيدان, كانت إال بدالن مف قكلؾ: أعني زيدان, كأستثني فيمف السامع أف زيدان فييـ, فمما قمت: 
العبارة اختمؼ العمماء في فيـ المقصكد منيا,  ه, كىذ(ِ)جاءني زيدان فكانت بدالن مف الفعؿ"

ففيـ بعضيـ أف العامؿ عند المبرد ىك )إال( كما فيـ ذلؾ الطكفي تبعان ألبي البركات 
الفعؿ المقدر, كليس ىك )إال( كما صرح بذلؾ أبك كالرضي كفيـ آخركف أف العامؿ ىك 
, كمثمو ايضان (ّ)"كالزجاج: ىك منصكب بمعنى أستثني البقاء في التبييف, فقاؿ: " كقاؿ المبرد
 ف الناصب بعد إال مضمر, كىك قكؿ الزجاجأالثالث: "ابف مالؾ في شرح التسييؿ, فقاؿ: 

لى المبرد السيرافيع  .(ْ)"زاه إليو كا 
يتنافى مع أم مف كبقطع النظر عما نسب إلى المبرد فإف المتحصؿ مف عبارتو ال   

 الفعؿ .  استقبلال باعتبار نيابتيا عفإال  إليو سكاء جعؿ العامؿ ىك الفعؿ أك يفالقكليف المنسكب
كآخر األقكاؿ التي ذكرىا الفقيو الطكفي, ىك القكؿ المنسكب لمكسائي, فذكر الطكفي:   

: أنو نصب والثاني: أف المستثنى نصب, تشبييان بالمفعكؿ, أحدىماقكالف:  )كعف الكسائي
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, كفد ذكر ىذيف أبك البركات (ُ)بإضمار )أف( بعد )إال( تقديره: قاـ القـك إال أف زيدان لـ يقـ(
بقكلو: )كحكي عف الكسائي أنو قاؿ: انما نصب المستثنى ألف تأكيمو : قاـ القـك إال أف زيدان 

, كقد اقتصر (ِ)ي عنو ايضان أنو قاؿ: ينتصب المستثنى ألنو مشبو بالمفعكؿ(لـ يقـ, كحك
بعض النحاة عمى أحد القكليف المنسكبيف لمكسائي  فاقتصر أبك البقاء عمى قكؿ الكسائي 

, كما اقتصر بعضيـ عمى القكؿ الثاني كما (ّ)بأنو منصكب عمى التشبيو بالمفعكؿ كالتمييز
فقاؿ: )كقاؿ الكسائي: ىك منصكب إذا انتصب بأف مقدرة بعد  صنع الرضي في شرح الكافية

, كقد ظير (ْ))إال( محذكفة الخبر, فتقدير: قاـ القـك إال زيدا: قاـ القـك إال أف زيدان لـ يقـ(
مف جممة ما تقدـ أف األقكاؿ التي ذكرىا نجـ الديف الطكفي قد صرح فييا النحاة المتقدمكف 
ف تفاكتت بعض االقكاؿ المنقكلة, ككذلؾ ظير أف ما ذكره الطكفي يقترب  عمى الطكفي, كا 
 كثيران مما ذكره, أبك البركات االنبارم في االنصاؼ, حتى بدا أف عبارتو تطابؽ عبارة ابي
البركات, مف دكف التصريح باألخذ عنو كىي مسألة تكاد تككف متعارفة عف األعبلـ 

 المتقدميف . 
كالمتحصؿ مف جميع ما تقدـ في مسائؿ البحث في المنصكبات أف الطكفي يتكافؽ   

إجماال مع مذاىب مشيكر النحاة ,نعـ يمكف أف نبلحظ عنده فارقا يكمف في خصكصية 
زف أحيانا بيف آراء النحاة كغيرىـ كما لكحظ ذلؾ في بعض المسائؿ تناكلو لممسائؿ فيك يكا

التي بحثت, مضافا إلى طريقة عرضو لممسائؿ التي تتماشى مع منيج الفقياء كاألصكلييف 
 في عرضيـ . 

أما تكظيؼ مسألة االستثناء في الفركع الفقيية, فقد ذكر مف مسائمو ما تتكزع في   
" كأما مسائمو: فنكزعيا عمى أبكاب المحرر في الطبلؽ, بابيف مف أبكاب الفقو, قاؿ: 

كاالستثناء, قاؿ الشيخ : يصح استثناء األقؿ دكف األكثر في عدد الطبلؽ كاألقارير ... 
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صفة االستثناء في الطبلؽ : أنًت ثبلثا إال كاحدا, كفي المطمقات نسائي طكالؽ إال زينب, 
 (  ُ)كفي األقارير: لو عمي مائة إال خمسة "

كمثمو ما ذكره في شرح الركضة, بعد عرضو لتعريؼ االستثناء, مف أنو لك قاؿ: أنًت   
طالؽ ثبلثا, لو عمٌي عشرة دراىـ, فالطمقة الثالثة, كالدرىـ العاشر داخبلف في النسبة بشرط 

 .(ِ)أف ال يستثنييما المتكٌمـ, فيستقر دخكليما, فإف استثناىما, لـ يستقر دخكليما
كفي في بعض الفركع الفقيية التي تبتني عمى ىذه المسألة, كال سيما الخبلؼ ثـ يستطرد الط

 الفقيي في صحة استثناء األكثر حيث اختمفت المدارس الفقيية فيو. 
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 المبحث الثالث
 المجرورات

 مدخل
فإف األساس الذم استند إليو الركاد األكائؿ في  قكاعد العربية  النحكيكف عندما كضع  

إرساء كتأسيس القكاعد النحكية محاكلة السير عمى ما أيثر عف العرب في عصر استقامة 
 السميقة, كجعمو منطمقا في تدكيف ىذه القكاعد المعيارية.

الجر, كىك خصيصة مف خصائص  ككانب اإلعرابية في كبلـ العرب ىكأحد الج  
 ابف مالؾ:ال جر في األفعاؿ كالحركؼ, لذا جاء في عبلمات االسـ في ألفية  االسماء, إذ

 بالجر كالتنكيف كالندا كاؿ        كمسند لبلسـ تمييز حصؿ
لذا جعؿ الجر سمة خاصة يتميز بيا االسـ عف قسيميو, كقد اندرج تحت ىذا الحكـ   

ه القاعدة الكبرل, كقد ف ىذاإلعرابي المستقى مف كبلـ العرب جممة مف األحكاـ النحكية ع
 , األحكاـ في مصنفات الطكفي.  كردت جممة

  
 المسألة األولى: الجر بالمجـــــاورة

عندىا النحكيكف كحاكلكا إيجاد  قؼلظكاىر المغكية كالنحكية التي ك ىناؾ العديد مف ا  
حدل ا  رب, ك تكجيو ينسجـ مع القكاعد المعيارية التي كضعيا النحكيكف مستقاة مف كبلـ الع

تمؾ الظكاىر التي كقع فييا الكبلـ, كالخبلؼ في تكجيييا ىي مسألة الجر بالمجاكرة, فقد 
قبميا مشيكر النحكييف, كناقش فييا بعضيـ كابف جني, كقد انعكست ىذه القاعدة في تكجيو 

ية الكضكء,  كقد تعرض الفقيو نجـ الديف الطكفي آالقراءات لبعض اآليات القرآنية كبعض 
ْ وَ  ليذه المسألة, كتكظيفيا في آية الكضكء في قكلو تعالى:)  ٔا ًۡ إَِّل  ٱۡمَصُح رُۡجيَُل

َ
ًۡ َوأ ةُِرُءوِشُل

ن  ف ظاىره  بؿ (ٔ)المائدة: (٦ََ ٱۡىَهۡػَتۡيِ , حيث قرأ ابف كثير كحمزة كعاصـ بكسر البلـ, كا 
الرؤكس في حكـ المسح, كاألرجؿ منصكب عطفان عمى الكجكه صريحو عطؼ الرجميف عمى 

رجمكـ أيديكـ ك أفيككف التقدير: اغسمكا كجكىكـ ك  كاأليدم المغسكليف بكقكع )اغسمكا( عميو
كامسحكا برؤكسكـ, كحينئذ تحمؿ قراءة الجر عمى العطؼ عمى لفظ )الرؤكس( لممجاكرة ال 
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رجؿ كالمغسكالت التي ىي في حكميا عمى حكميا, كذلؾ ألف الرؤكس لما فصمت بيف األ
بعدت عنيا فاستثقؿ ردىا عمى لفظيا لتخمؿ الفاصؿ بينيما فحممت عمى لفظو لحيمكلتو بينيا 

 كبيف ما ىي في حكمو مف نظرائيا.
كقد كرد اإلعراب عمى المجاكر كركدان سائغان شائعان جدان في كتاب اهلل كلغة العرب,   

ِِلم   )أما الكتاب: فقكلو تعالى: 
َ
ٍم أ ۡٔ ًۡ َغَذاَب يَ َخاُف َغيَۡيُل

َ
ٓ أ ( جر )اليـ (ِٔ( )ىكد:٢٦إِّّنِ

( كىك صفة لػ )عذاب(, ك لمج نما أاكرة )يـك ( كا  ما المغة: فقد قالت العرب: )جحر ضبو خربو
, كتحقيؽ ذلؾ نحكيان, فقد تكقؼ جممة مف النحاة عند (ُ)يكصؼ بالخراب الجحر ال الضب

يا, كمدل تكافقيا مع األصكؿ النحكية, ككذلؾ كقكعيا في القراف ىذه الظاىرة ككيفية تكجيي
الكريـ, فقد ذكرىا سيبكيو في الكتاب بقكلو: " كمما جرل نعتا عمى غير كجو الكبلـ: )ىذا 

(, فالكجو الرفع كىك كبلـ  ألف الخرب ؛ أكثر العرب كأفصحيـ, كىك القياسجحر ضبو خربو
يس بنعت لمنصب, كلكنو نعت لمذم العرب يجره, كلنعت الجحر كالجحر رفع, كلكف بعض 

ضيؼ إلى الضب... ألنو صار ىك كالضب بمنزلة اسـ كاحد... كمع ىذا أنيـ اتبعكا الجر أي 
, فقد ذكر سيبكيو تقريبيف (ِ" )شبو ىذاأسر نحك قكليـ: بيـ كبدارىـ, كما كما اتبعكا الك

متيف بسبب كضع كؿ كاحدة مف الكم عرابي بؿتضيا الجر ال عمى سبيؿ العامؿ اإلكبلىما اق
اقتضى ذلؾ أف تعطى حركة أحداىما لؤلخرل, كذكرىا الفراء في معاني  إذمف األخرل, 

القرآف, كأنيا مف مركيات متقدمي النحاة, كمحصؿ قكلو: كمما يركيو نحكيكنا األكلكف أف 
( كالكجو أف يقكؿ: ... كىذا جحري ضبو خربه  , كقاؿ العرب تقكؿ: )ىذا جحر ضبو خربو

ٍم ََعِصف    )اهلل تعالى:  ۡٔ نما (ُٖ) إبراىيـ:(١٨َُِف يَ , فجعؿ العصكؼ تابعان لميـك في إعرابو, كا 
ؾ أك تشكيؾ فييا, , كاضح أف الفراء يسمـ بكجكد ىذه الظاىرة ببل أدنى ش(ّ)العصكؼ لمريح
يستند إليو في ذلؾ مكجكد كىك صحة الركاية كصبلحيتيا لبلحتجاج  ذمألف األساس ال

 لصدكرىا في عصره .

                                                 

  ..ُُْْٔٔ--ََُُْْينظر: الصعقة الغضبية: ينظر: الصعقة الغضبية: ( ( ُُ))
  ..ّّٓٓٓٓ//ُُكتاب سيبكيو: كتاب سيبكيو: ( ( ِِ))
  ..ْْٕٕ//ِِراء: راء: لمفلمفينظر: معاني القراف ينظر: معاني القراف ( ( ّّ))
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ذلؾ إلى القرب  كقد ذكر ظاىرة الجر بالمجاكرة المبرد في المقتضب, مفسران رجكع  
أف  ؽ في حركة المفظييف, كأنو قد حمميـ قرب العامؿ عمىفاالحرفيف الذم اقتضى التك  بيف

نما الصفة لمجحر, فكيؼ بما يصح معناهقاؿ بعضيـ: ىذا جحري ضبو خربو   .(ُ), كا 
كىكذا لكحظ أف ىذه الظاىرة قد أشار إلييا جممة مف النحكييف,  كأف ما تقدـ ذكره   

جاء في العديد مف المصنفات النحكية,  كفي مقابؿ ذلؾ فإف ىناؾ مف أنكر الجر بالمجاكرة 
كبلـ كرد , أك في كتاب اهلل تعالى تحديدا كذلؾ الستبعاد اشتمالو عمى إما مطمقا كفي  أم 

ما شٌذ كندر مف كبلـ العرب , كما ذىب لذلؾ بعض النحاة, كلذلؾ نجد الزجاجي كىك ممف 
ينسب إليو إنكار ظاىرة الجر عمى الجكار, نجده في قراءة: )الحمد هلًل( يقكؿ: "  كقد ركم 

هلًل(, كىذه لغة مف ال يمتفت إليو , كال يتشاغؿ بالركاية عنو,  عف قـك مف العرب: ...)الحمدً 
نما تشاغمنا نحف بركاية ىذه الحرؼ لنيخدر الناس مف أف يستعممكه, أك يظف جاىؿ أنو  كا 

, فكبلـ الزجاجي كاضح ببل مزيد عميو في (ِ" )يجكز في كتاب اهلل عز كجؿ, أك في كبلـ
رأ بيا , كفي مكضع آخر مف كتابو في آية الكضكء, إنكار ىذه الركاية كأنيا ال تصح أف يق

ًۡ إَِّل في قكلو: ) رُۡجيَُل
َ
ن َوأ : " القراءة بالنصب, في تكجية القراءة قاؿ (ٔ)المائدة:(٦ََ ٱۡىَهۡػَتۡيِ

رئت بالخفض, ككبل الكجييف جائز في العربية فمف قرأ بالنصب فالمعنى: اغسمكا كقد قي 
كجكىكـ كأيديكـ إلى المرافؽ كارجمكـ إلى الكعبيف كامسحكا برؤكسكـ عمى التقديـ كالتأخير... 

بالجر عطؼ عمى الرؤكس, كقاؿ بعضيـ نزؿ جبريؿ بالمسح, كالسنة  –كمف قرأ: كأرجمكـ 
, فأما الخفض عمى الجكار فبل يككف  جر عمى الجكار ىؿ المغة ىكفي الغسؿ, كقاؿ بعض أ

 .(ّ" )في كممات اهلل
نمحظ في كبلـ الزجاج إنكاران صريحان لمجر عمى الجكار في كتاب اهلل, بؿ كتضعيفان   

 لمغة الخفض عمى الجكار كما في كبلمو األكؿ. 
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يان مغايران, كذكر أنو قد: يتكج الجكار لمسيرافي, كأف لمسيرافي  سب إنكار الجر عمىكني   
يقكؿ: رأيت بعض  داكرة في كبلـ العرب كفي ىذا الصدانكر السيرافي كجكد الجر بالمج"

, قكالن شرحتو كقكيتو بما يحتممو, (النحكييف مف البصرييف قاؿ في: )ىذا جحري ضبو خربو 
السيرافي ىذا , كقد ذكر (ُ)"جحرزعـ ىذا النحكم: أف المعنى: ىذا جحر ضب خرب: ال

كرأيت بعض النحكييف مف "كتاب سيبكيو, فجاء في الحاشية:  المعنى في حاشيتو عمى
, ق , كعبارة (ِ)"كالن شرحتو كقكيتو بما يحتممو...البصرييف قاؿ في: ىذا جحري ضبو خربو

تقدـ, كغاية ما السيرافي غير ظاىرة في اإلنكار كما نسب إليو بعض الدارسيف في كبلمو الم
نسب إليو إنكار الجر إيراد احتماؿ آخر إلعرابو مجركران, كممف  كمف عبارتو ىيظير 

د المرفكع, فقد , حيث ذكر تكجييان لمجيء النعت مجركران بعق(ِّٗ)ابف جني بالمجاكرة 
لى آخر ىذا "جاء في الخصائص:  فمما جاز خبلؼ االجماع الكاقع فيو منذ بدئ ىذا العمـ كا 

الكقت ما رأيتو أنا في قكليـ: ىذا جحر ضب خرب, فيذا يتناكلو آخر عف أكؿ, كتاؿ عف 
ماض عمى أنو غمط مف العرب, ال يختمفكف فيو, كال يتكقفكف عنو, كأنو مف الشاذ الذم ال 

كأما أنا فعندم أف في القراف مثؿ ىذا المكضع نيفان عمى يحمؿ عميو, كال يجكز رد غيره إليو 
ألؼ مكضع, كذلؾ أنو عمى حذؼ المضاؼ ال غير... كتمخيص ىذا أف اصمو: ىذا جحر 

, كما جحره, فيجرم )خرب( كصفان عمى )ضب( كأف كاف في الحقيقة لمجحرخربو ضب 
ى الحركة عمى أساس , فقد ظير أف ابف جني ال يحمؿ عم(ّ)"نقكؿ: مررت برجؿ قائـ ابكه

 .مكانيا مف األخرل بؿ ذكر ليا احتماالن إعرابيان آخر, عمى كفؽ قاعدة النعت السببي
كالذم يتحصؿ مما تقدـ أف ما عميو مشيكر النحاة ىك جكاز كقكع الجر بالمجاكرة,   

ف نسب الخبلؼ في ذلؾ إلى بعض النحكييف بدعكل أنيـ ينكركف ذلؾ, كبالتأمؿ يظير أف  كا 

                                                 

  ..ََُُِِـ , ص:ـ , ص:ََُُِِِِ, , ٗٗارسات المغكية, العدد ارسات المغكية, العدد ات النحكية: خميؿ حميش, مجمة الممات النحكية: خميؿ حميش, مجمة الممالجر بالمجاكرة في الدراسالجر بالمجاكرة في الدراس( ( ُُ))
  ..ِِّّٖٖ//ِِكتاب سيبكيو: كتاب سيبكيو: ( ( ِِ))
--ُُُُٗٗ//ُُ, تحقيؽ: محمد عمي النجار, المكتبة العممية, , تحقيؽ: محمد عمي النجار, المكتبة العممية,   ِِّّٗٗت ت   ,,  عثماف بف جنيعثماف بف جنيالخصائص: البي الفتح الخصائص: البي الفتح ( ( ّّ))

ُُِِٗٗ..  
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نكر الجر بالمجاكرة إنما نسب إليو ذلؾ ألنو ذكر كجيا آخر لتخريج ىذه األمثمة كما مف أ
 تدؿ عبارة ابف جني المتقدمة. 

 أما أثر ذلؾ في األحكاـ الشرعية فقد أشار إليو الطكفي في كتاب اإلشارات بقكلو:   
الغسؿ, كاحتج  " )كأرجمكـ(, قرأ نصؼ القراء بفتح البلـ نصبا عطفا عمى الكجكه كاأليدم في

, الشيعةا عمى الرؤكس في المسح, كاحتج بو بو الجميكر, كقرأ الباقكف بكسر البلـ جرا عطف
ثـ كؿ كاحد مف الفريقيف تأٌكؿ قراءة اآلخر عمى خبلؼ الظاىر, فالجميكر تأكلكا قراءة الجر 

 .. (ُ)عمى المجاكرة لمرؤكس" 
النحكم لآلية فمف نصب فحكمو  نبلحظ أف الطكفي بنى الرأم الفقيي عمى التكجيو  

الغسؿ عطفا عمى حكـ الكجو كاليديف كىك مذىب الجميكر, كمف جر فالحكـ عنده المسح 
عطفا عمى مسح الرأس, إال أف الجميكر عمدكا إلى تأكيؿ قراءة الجر بالحمؿ عمى الجر 

 بالمجاكرة. 
 

 المسالة الثانية: العطف عمى الضمير  
, كمف كقع الخبلؼ بيف النحكييف في العطؼ عمى الضمير مف جكانب متعددة   

,  عمى الضمير المجركر االسـ الظاىر النحاة ىي عطؼ فييا جيات الخبلؼ التي تكمـ 
كما اشتير بينيـ في قكلو ))فما بؾ كاألياـً (( , ككذلؾ اختمؼ في العطؼ عمى الضمير 

ـَٔاَدُم قكلو تعالى : ) "يذه المسألة , فيالمرفكع ببل تككيد كقد تعرض الطكفي ل َِا َيَٰٓ َۡ َوكُۡي  ٱۡشُل
َُج َوَزوُۡجَم 

َ
ِهثَ أ ( كقمت أنا كزيد , كالنحاة اختمفكا في كجكبو إذا عيطؼ  ّٓ) البقرة : ( ٣٥ََ ٱۡۡلَ

عميو ظاىر مف جية العربية , فمف أكجبو قاؿ : ألنو بدكنو كالعطؼ عمى بعض المفظ , 
 كمف أجازه احتج بكقكعو في كبلميـ كثيرا . 

ٔاْ :) أما مف جية الصناعة التي نحف فييا, فالتككيد أكلى, ألنو أبمغ كقكلو تعالى   ُ كَال
 َُ ن ُهُلَٔن ََنۡ

َ
ٓ أ ا ٌه ن حُۡيِِقَ ِإَو

َ
ٓ أ ا ٌه ََٔسَٰٓ إِ ٍُ ۡيلِيَ َيى ٍُ ۡ (  فتأكيد السحرة ضمير ُُٓ) األعراؼ:(١١٥ٱل

ما أف تمقي أنت ( دليؿ عمى  أنفسيـ في اإللقاء دكف ضمير مكسى, حيث لـ يقكلكا : ) كا 
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حر عظيـ تتقرر عظمتو في أذىاف أنيـ أحبكا التقدـ في اإللقاء, لعمميـ بأنيـ يأتكف بس
نما  بمكسى فعرضكا عميو  اابتدأك الحاضريف , فبل يرفعيا ما يأتي بعدىا عمى زعميـ, كا 

أك  ـ مع قرنائيـ, كأىؿ الفضؿ عمييـ البداءة باإللقاء عمى عادة العمماء كالصناع في تأدبي
 .( ُ)عمى جية إظيار القكة كاإلنصاؼ " 

ىناؾ ربطا بيف المعنى الذم يقصد المتكمـ إيصالو, كبيف  كتحميؿ ما ذكره الطكفي أف  
, كلذا أكدكا عمى طريقة التعبير التي ييساؽ عمييا الخطاب, فيؤكد الكبلـ عند قصد المبالغة

تأكيد ضميرىـ دكف ضمير النبي مكسى)ع(, كنبلحظ أف تفسير الطكفي لـ ينطمؽ مف 
نما أخذ بعيف االعتبار ا    لبعد الداللي. التكجيو النحكم فحسب, كا 

مف جيات الخبلؼ التي جاءت في عبارة الطكفي سالفة الذكر ىي العطؼ عمى ك   
   , كبلـ أعبلـ العربية قديما كحديثاضمير الرفع المتصؿ ببل تككيده , كىي مسالة جاءت في 

كممف نص عمى ىذه المسالة كضركرة اإلتياف بالضمير المنفصؿ عند عطؼ الظاىر عميو 
حيث أنو حكـ عمى الكبلـ بالقبح عند عدـ اإلتياف بالضمير المنفصؿ, فقد ذكر  ىك سيبكيو,

قمت : اذىب كزيد,   لك  أنو " إف حممت الثاني عمى االسـ المرفكع المضمر فيك قبيح ألنؾ
كاف قبيحا حتى تقكؿ : اذىب أنت كزيد, فإف قمت : إياؾ أنت كزيد فأنت بالخيار, إف شئت 

ف شئت عمى المرفكع المضمر " )  .(ِحممتو عمى المنصكب , كا 
بي العباس المبرد في المقتضب فقد جاء أريب مف عبارة سيبكيو جاءت عبارة كق   

ف شئت قمت: اياؾ انت ك  زيدان, فجعمت )أنت( لذلؾ المضمر فاف قمت: اياؾ كزيد فيو: )كا 
, فالذم يبلحظ في عبارة المبرد أنو (ّ)فيك قبيح, كىك عمى قبحو جائز كجكازه في قـ كزيد(

فصؿ خبلفان نرفكع المستتر مف دكف تككيده بالميذىب لجكاز العطؼ عمى الضمير الم
, كممف أكجب تككيد المضمر مف لممشيكر, كذلؾ في قكلو: )قـ كزيد( نعـ حكـ بقبح ذلؾ

زمي في شرحو, فقد ذكر قبؿ العطؼ الزمخشرم في المفٌصؿ, ك كافقو كذلؾ الخكار 
كالمضمر منفصمة بمنزلة المظير يعطؼ كيعطؼ عميو تقكؿ: جاءني زيد "الزمخشرم: 

ياؾ, كما جاءني إال أنت كزيد... كاما متصمة فبل يتأتى أف يعطؼ  كأنت, كدعكت عمران كا 
عميو, خبل أنو يشترط في مرفكعة أف يؤكد بالمنفصؿ, تقكؿ: ذىبت أنت كزيد,  كيعطؼ
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ۡب فَ  كذىبكا ىـ كقكمؾ, كخرجنا نحف كبنك تميـ, قاؿ اهلل عز كجؿ: ) َْ َُج َوَربَُّم فََقىخََِلٓ إُِها  ٱۡذ
َ
أ

ىػُِدونَ  َِا َق ُٓ  .(ُ)(ِْ() المائدة:٢٤َهى
العطؼ  الطكفي عند المانعيف مف ذلؾ كىككقد ذكر الخكارزمي التعميؿ الذم ذكره   

كىذا ألف الفاعؿ السيما المضمر منو لشدة اعتناؽ الفعؿ إياه "عمى جزء المفظ, فقد ذكر: 
كصار بمنزلة الجزء منو... كالجزء مف الفعؿ ال يعطؼ عميو االسـ, فإذا تأكد بالضمير 

 .(ِ)"عؿ, كذىب عف ككنو جزءان المنفصؿ امتاز عف الف
كمف العمماء الذيف صرحكا بعدـ جكاز العطؼ إال بعد تككيده بالمنفصؿ ابفي يعيش   

في شرح المفصؿ, فقد ذكر أف الضمير )إف كاف مرفكع المكضع, لـ يجز العطؼ عميو اال 
َۡ نا كزيد(, قاؿ اهلل عز كجؿ: )أنحك: )زيد قاـ ىك كعمرك(, )كقمت بعد تأكيده,  َُج  ٱۡشُل

َ
أ

ِهثَ َوَزوُۡجَم  لما أراد العطؼ عمى الضمير في )اسكف( أكده بالضمير  (ّٓ() البقرة:٣٥ََ ٱۡۡلَ
المنفصؿ, ثـ أتى بالمعطكؼ, مثمو قكلو تعالى: )إنو يراكـ ىك كقبيمو( أكد الضمير المرقكع 

 ,(ّ)في )يراكـ( ثـ عطؼ عميو(
كيد كقد تحصؿ مف جممة ما تقدـ أف المشيكر مف النحكييف ذىبكا إلى كجكب تك   

الضمير بػ ضمير منفصؿ, كمف النحاة مف قاؿ بالجكاز كما دلت عمى ذلؾ عبارة المبرد 
المتقدمة, كظير مما تقدـ أف الرأم األشير بيف النحاة ىك كجكب تككيده بالضمير المنفصؿ, 

, كمف النحاة مف جعؿ التككيد (ْ)كيشيد لذلؾ ما نقؿ مف كممات النحاة المتقدمة كغيرىا
حكـ بكجكبو, كىذا ما تدؿ عميو عبارة ابف مالؾ في شرح التسييؿ, فقد جاء فيو: راجحان كلـ ي

)إف كاف المعطكؼ عميو ضميران متصبلن مرفكعان فالجيد الكثير أف يؤكد قبؿ العاطؼ بضمير 
تِي  منفصؿ, كقكلو تعالى: ) ٌُّ ًۡ ِف َضَلىو   ًۡ َوَءاةَآؤُُك ُُخ

َ
ًۡ أ , فقد (ٓ)(ْٓ)األنبياء:  (٥٤كَاَل ىََلۡد ُنُِخ

ي كبلـ النحاة, بيد أف ظير مف جميع ما تقدـ أف القكليف المذيف ذكرىا الطكفي قد جاءا ف
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يكر ىك القكؿ بضركرة تككيد الضمير بضمير منفصؿ قبؿ العطؼ عميو. كيظير شالرأم الم
ؾ تحميبل كذلؾ ميؿ الطكفي إلى الرأم الذم عميو مشيكر النحاة , نعـ ىك حاكؿ أف يحمؿ ذل

 .ببلغيا كما ظير ذلؾ  في قصة مكسى مع السحرة
كنبلحظ أيضا تحكيـ الجانب الداللي بمعية الصناعة النحكية لدل الطكفي, فمـ   

يقتصر األمر عنده عمى ما تنٌص عميو القاعدة النحكية, بؿ الحظ مدخمية ذلؾ في المقصكد 
 كالمبالغة كالتككيد في إيصالو. 

 
 الفصل بين الجــار والمجــرورالمسالة الثالثة: 

مما نمحظ في كبلـ العرب, في استعماليـ لمغة كقبؿ تفكير العمماء في كضع القكاعد   
رساء القكانيف التي ايريد ليا أف تحكـ استعماالت المغة بيدؼ المحافظة عمييا مف التغيير,  كا 

, (ُ)غيرىما( يبلحظ أف العرب: )تكسعت في الظرؼ كالجار كالمجركر ما لـ تتكسع في
فأعطت ليما جممة مف األحكاـ كتسامحت فييما في بعض القكاعد, فمثبل في باب كاف 

ََل  )كأخكاتيا ذىب بعض النحاة إلى جكاز تقدـ الخبر عمى النسخ نفسو محتجا بقكلو تعالى 
َ
أ

ًََُِۡٓۡ وفًا َخ ًۡ ىَيَۡس َمۡۡصُ ِٓ تِي
ۡ
َٔۡم يَأ عمييا كىك يؤذف بجكاز  ىا( حيث تقدـ معمكؿ خبر ٖ)ىكد : (٨يَ

كمف جممة األحكاـ التي سمح  ( ِ)تقدـ العامؿ كاجيب عميو بأف المعمكؿ ظرؼ فيٌتسع فيو 
فييا العرب في الجار كالمجركر ىي مسألة الفصؿ بيف الجار كالمجركر بالحرؼ الزائد, كقد 

ا , نحك: )الزيادة في الكبلـ لغير فائدة": , قاؿتعرض لذلؾ نجـ الديف الطكفي في كبلمو ٍَ ِ فَت
 ََ ِ ٌّ ِ رَۡۡحَث   ۖۡ َ ٱَّلله ًۡ ُٓ َ ( أم: فبرحمة, ك)ما( زائدة ال معنى ليا, كىذا كىـ ٗٓؿ عمراف: آ( )١٥٩نِلَج ل

ف فائدة )ما( ىا ىنا تعديؿ أجزاء الكبلـ, إف مثمو المتضمع مف عمـ البياف, فقبيح السيما م
ف أصكلييف خريف مف النحاة كاألآكعجزىا, كقد منع ابف السراج مع  كالتسكية بيف صدر اآلية

كىمت زيادتو منو, ػتلو ألف ذلؾ عيب, كىك حؽ, ككؿ ما ف زائد ال معنى آكف في القر يك
, كالقكؿ بزيادة )ما( في ىذا المكضع قد نص عميو (ّ)"ئدتو ما ذكرناه مف تعديؿ العبارةففا

بينيـ, كلكف الطكفي في كبلمو حمؿ الزيادة عمى  اجممة مف النحاة, كيكاد يككف مشيكر 
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نما عني في  معنى المغك في الكبلـ, كىذا ما لـ يكف مقصكدان قطعان في كبلـ النحاة, كا 
كبلميـ أف الزيادة تكجب التأكيد كزيادة المعنى,  كمف متقدمي النحاة الذيف قالكا بكقكع )ما( 

ََ قراف, كذلؾ في قكلو تعالى: )زائدة بيف الجار كالمجركر األخفش في معاني ال ِ ٌّ ا رَۡۡحَث   ٍَ ِ فَت
 ِ  , فحمؿ ما عمى أنيا زائدة (ُ)( يقكؿ: )فبرحمة( كما زائدة( ٱَّلله
مف ذىب إلى جكاز مجيء الحرؼ الزائد بيف الجار كالمجركر الزجاجي في مك   

)تككف حركؼ المعاني, كذلؾ عند استعراضو لمجيء )ما( زائدة بيف الجار كالمجركر فقاؿ: 
زائدة في مكضعيف, أحد المكضعيف ال تخؿُّ فيو بإعراب كال معنى, كقكلو تعالى: )فبما رحمة 

ًۡ مف اهلل( كقكلو تعالى: ) ُٓ ِيَثىَل ٌّ  ًِٓ ا َجۡلِض ٍَ ِ , كممف ذكر زيادة )ما( بيف (ِ)(ُّ)المائدة:(١٣فَت
أنيا: تككف مزيدةن الجار كالمجركر أبك عمي الفارسي في تعميقة عمي كتاب سيبكيو, فذكر 

ْ َُاٗرالمتأكيد كقكلو تعالى: ) ٔا ۡدِخيُ
ُ
ْ فَأ ٔا ۡغرِكُ

ُ
ًۡ أ ِٓ ا َخِطئَٰٓـخِ ٍه ,  ثـ اف نجـ الديف (ّ)(ِٓ)نكح:  (٢٥ّمِ

يضان لمخبلؼ القائـ بيف النحكييف كالمفسريف كعمماء األصكؿ في جكاز كقكع أالطكفي تعرض 
ثالث دة, كىذه المسألة سيأتي ذكرىا في الفصؿ الالزيادة في القراف الكريـ كتفسير معنى الزيا

ذ جؿ الزيادة المدعاة ىي في الحركؼ, كقد اختمفت االقكاؿ فييا كثيران بيف إالمعقكد لمحركؼ, 
 .(ْ)زيف كالمانعيفيالمج

كالذم ييصار إليو مما تقدـ أف إنكار كقكع الفاصؿ الزائد بيف الجار كالمجركر عمى   
خبلؼ ما اشتير بيف النحاة حيث جكزكا الفصؿ بالزائد كما أنبأت بذلؾ أقكاليـ المتقدمة , 
كأف الطكفي خبلؼ مشيكر النحاة في الحكـ بقبح ذلؾ, كلعمو فٌسر الزائد بمعنى حشك الكبلـ 

 .في الببلغة كفنكنيامع الكبلـ المتناىي  الذم ال ينسجـ
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 الصرف عالمسألة الرابعة: في عمل من
عندما كضع عمماء العربية تمؾ األحكاـ التي ايستقيت مف كبلـ العرب نفسو, كقد   

كانت تمؾ األحكاـ مما سار عمييا العرب قديما بحكـ السميقة, كلكف بعد أف تغيرت السميقة 
جيعمت تمؾ األحكاـ المعيارية كالتي ايتخذت مف كبلـ العرب في عصر االستشياد أساسان ليا, 

أقساـ الكمـ قد تتميز بأحكاـ مغايره لؤلقساـ األخرل, لذا نجد لبلسـ كقد لكحظ أف بعض 
 أحكاما تغاير الفعؿ , كلمفعؿ أحكاما قد تغاير االسـ كىكذا.  

كمف تمؾ األحكاـ ىي ككف االسـ بحسب األصؿ منصرفان منكنان, بمعنى أنو يككف   
  " األلفية قاببل لمتنكيف , فإف الصرؼ ىك التنكيف , كما يقكؿ ابف مالؾ في

 (ُ)" عنى بو يككف االسـ أمكنام  الصرؼ تنكيف أتى مبينان 

منصرؼ منكف, كيجر بالكسرة لعبلمة أصيمة لبلسـ المجركر, كلكنو  يخرج  باألصؿفاالسـ 
ألف المعركؼ بيف  ؛كالعمة في ذلؾ ىي بسبب الشبوعف ىذا األصؿ فيمنع مف الصرؼ, 

 .(ِ)حكموشبو شيئا أخذ أالشيء إذا  النحاة أف
عند العمة المكجبة لمنع الصرؼ في بعض األسماء , كأف ىذه   الطكفيكقد كقؼ   

العمة في ذلؾ ىي قاعدة الشبو, كذلؾ : " ألف العرب تعطي الشيء حكـ ما يشبيو أك 
 عؿ فرعيف مف الفركع التسعة فيو منبعضو... كاالسـ الذم ال ينصرؼ: لما أشبو الفعؿ بدخك 

 .(ّ" )مف الجر كالتنكيف كالفعؿ
ة, ككذلؾ منعو كسر جر االسـ الممنكع مف الصرؼ بالفقد جعؿ الطكفي المانع مف   

 .الطكفي  قد ذكره عدة مف النحاة في كبلميـمف التنكيف ىك مشابية الفعؿ. كىذا الذم ذكره 
قدامى  أما جعؿ عمة منع الصرؼ ىي شبو الفعؿ فقد صرح بذلؾ كثير مف النحكييف,  

مف ذلؾ ما جاء في الكتاب لسيبكيو: " اعمـ أف أفعؿ إذا كاف صفةن لـ ينصرؼ  كمتأخريف, 
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في معرفة كال نكرة, كذلؾ ألنيا أشبيت األفعاؿ... ألف الصفات كاألفعاؿ فاستثقمكا التنكيف 
بناء فيو كما استثقمكه في األفعاؿ, كأرادكا أف يككف في االستثقاؿ كالفعؿ إذا كاف مثمو في ال

 .  (ُ" )كالزيادة كضارعو
كفي مكضع آخر مف الكتاب يقكؿ سيبكيو: "كمما يترؾ صرفو ألنو يشبو الفعؿ كال   

, فتحصؿ أف العمة المكجبة لمنع الصرؼ في االسماء (ِ" )يجعؿ الحرؼ األكؿ منو زائدان...
ختاره المكضعيف, قد اعند سيبكيو ىي مشابية الفعؿ,  كىذا الذم  صرح بو سيبكيو في 

عمـ أف حؽ اشابية الفعؿ فجاء في المقتضب: " جعؿ عمة منع الصرؼ ىي م إذالمبردي  
األسماء أف تيعرب جمع كتصرؼ, فما امتنع منيا مف الصرؼ فممضارعو األفعاؿ, ألف 

فييا كال خفض, فمف ثـ ال يخفى ما ال   الصرؼ إنما ىك التنكيف, كاألفعاؿ ال تنكيف
 .(ّ" )ينصرؼ

نما منع ما ال ينصرؼ الصرؼ لشبيوكفي    بالفعؿ كما  األصكؿ البف السراج: "كا 
, كالذم يبدك مما تقدـ أف ثمة اتفاقا بيف النحاة عمى أف (ْ" )شبو االسـأأعرب مف األفعاؿ ما 

العمؿ المكجبة لمنع الصرؼ ىي مشابية الفعؿ, كما صرح بذلؾ مف تقدمت أقكاليـ أك غيرىـ 
 طكفي آخذه برأم ما أطبؽ عميو النحكيكف في عمة ذلؾ. ممف أشير إليو, كأف ال

أف االسـ إنما يمنع مف الصرؼ متى ما  كفي ذكر في ذيؿ كبلمو المتقدـ ثـ إف الط  
تكفرت فيو عمتاف فرعيتاف مف عمؿ تسع, فنذكر في ذيؿ كبلمو:  االسـ لما اشبو الفعؿ 

 .(ٓ)بدخكؿ عمتيف فرعيتيف مف الفركع التسعة فيو منع مف الجر كالتنكيف كالفعؿ
السـ فقد جعؿ الطكفي العمؿ المانعة لمصرؼ في االسـ تسعا, متى ما كجدت في ا   

كثير مف النحكييف, ففي  يوب منع الصرؼ فيو, كىذا ما نٌص عماثنتاف منيا, فإف ذلؾ يكج
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األصكؿ البف السراج جاء  في ذكر األسباب التي تمنع االسـ مف الصرؼ: " متى كاف في 
 .(ُ" )الصرؼ عيا, أك تكرر كاحد في شيء منيا مناالسـ اثناف من

ر العمؿ المانعة لمصرؼ استقراء كتتبع في سبب حصكفي عمؿ النحك البف الكراؽ   
فإف قاؿ قائؿ: مف أيف صارت العمؿ التسع تكجب منع "بأنيا تسع, فقد تساءؿ بقكلو: 

 االسـ, ككانت ىذه العمؿ فركعا الصرؼ ؟ فالجكاب في ذلؾ: أف الفعؿ لما ثبت أنو فرع عمى
 .(ِ)"كرناه ... فمٌما استقرت ىذه األشياء فركعا, شابيت الفعؿ لما ذ

كأكضح  مما تقدـ في عبارة ابف الكراؽ في بياف عمؿ منع الصرؼ, ما جاء في   
المقرب البف عصفكر فذكر أنو: " ال يمنع االسـ مف الصرؼ حتى تكجد فيو عمتاف فرعيتاف 
... أك عمة تقـك مقاـ عمتيف, كالعمؿ التسع: العدؿ, كالتعريؼ,  فصاعدان مف عمؿ تسعو

ث, كالعجمة, كالتركيب, ككزف الفعؿ, كالجمع الذم ال نظير لو في اآلحاد, كالصفة, كالتأني
 .(ّ" )كزيادة األلؼ كالنكف

االسـ الذم ال ينصرؼ منو ما يمتنع لعمة كاحدة , كىك أف مسالؾ أكضح ال كجاء في  
الذم فيو ألؼ التأنيث, أك الجمع المكازف ؿ"مفاعؿ أك مفاعيؿ" كالثاني ما يمتنع صرفو 

 (ْ) بعمتيف
عؿ العمؿ تسع , كلكف مف النحاة مف جفتحصؿ مما تقدـ أف الطكفي مكافؽ لممشيكر في 
عميا ابف خركؼ عشر , فقاؿ في شرح جصرح بغير ذلؾ, فزاد في عدد عمؿ منع الصرؼ, ف

 الجمؿ : " أنشدكا في العمؿ المانعة مف الصرؼ , كىي عشر 
 ي العمـ تحرصمكانع صرؼ االسـ عشر فياكيا      ممخصة إف كنت ف

 فجمع كتعريؼ كعدؿ كعجمة       ككصؼ كتأنيث ككزف مخصص 
 ( ُ)كما زيد في عمقى كعمراف فانتبو     كعاشرىا التركيب ىذا ممخص"
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فيبلحظ أف ابف خركؼ يجعؿ عمؿ منع الصرؼ عشرة , كىذا ما نقمو عنو السيكطي   
مف أنو جعميا عشرة, كقاؿ في األشباه كالنظائر باختبلؼ يسير عما جاء في شرح الجمؿ  

 :  ابف خركؼ في شرح الجمؿ: أنشد األستاذ أبك بكر بف طاىر في العمؿ المانعة مف الصرؼ
 (ِ)مكانع صرؼ االسـ عشر فياكيا ...  كعاشرىا التركيب ىذا ممخص "

 ق(ِٖٓ)بالنظر لمخبلؼ القائـ بيف النحاة في ىذه المسألة كما شابييا نجد السييمي  
: " زعمكا أف االسـ الذم ال قاؿف النحاة في تعميؿ المسالة , يحكـ بضعؼ ما جاء ع

 ينصرؼ مف االسماء ما ينصرؼ امتنع مف الخفض كالتنكيف لمضارعتو لمفعؿ ... كالذم ال
عمتاف فرعيتاف ... كتعميميـ ليذا الباب يشتمؿ عمى ضركب مف التحكـ كأنكاع مف  وفي

 (ّالتناقض كفساد مف العمؿ " )
كمما تقدـ يظير أف ما ذكره الطكفي مف ضركرة اجتماع عمتيف ىك مكافؽ فيو لما   

طكفي لتقدمة لـ يمثؿ امذلؾ, كفي عبارتو ال اة كما مرت األقكاؿ التي تؤشر عميو آراء النح
عف كجكد المعٌرب في  مثبل ليا في كتاب آخر بصدد حديثو لعمؿ منع الصرؼ , لكنو ذكر

سماعيؿ ى أف في القرآف ألفاظا أعجمية األ" كمف الدليؿ عم :ؿاالقرآف ق صؿ أف إبراىيـ كا 
 كيعقكب كنحكىا غير منصرفة الجتماع العممية كالعجمة فييا , كما اتصؼ بالعجمة فيك

كقد  (ْ)"معربة لفاظ عمى نيج لغتيا فصارت أعجميةمت العرب ىذه األأعجمي, ثـ استعم
اكتفى الطكفي باإلشارة العامة المجممة لعمؿ منع الصرؼ كلـ يسيب في بيانيا, كما مرت 

 عبارتو منقكلة بالنص.
 
 
 
 

                                                                                                                                               
11
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 المسألة الخامسة: العطف عمى محل المجرور
قسميف: عطؼ بياف, كعطؼ نسؽ, كعطؼ النسؽ ىك  عمىـ النحاة العطؼ قسٌ   

الذم يتكسط بينو كبيف متبكعو أحد حركؼ العطؼ المتنكعة, سكاء كاف المعطكؼ يشارؾ 
 يشاركو في اإلعراب فقط.  ـمعطكؼ عميو في المعنى كاألعراب أال
كفي عطؼ النسؽ يككف المعطكؼ مشاركان لممعطكؼ عميو في اعرابو كمف ىنا سمي   

, كلكف احيانان يككف تابعان لمحؿ المعطكؼ عميو كلمكضعو كليس لمفظو, كىذه ىي (ُ)تابعان 
 بٌيف الكجكه اإلعرابية آلية الكضكء في قكلو تعالى:  إذمسألة التي كقؼ عندىا الطكفي, ال
ا ) َٓ حُّ

َ
أ ََ َيَٰٓ ِي ًۡ إَِّل  ٱَّله ُخ ٍۡ ْ إَِذا ُق ٔٓا ُِ ٌَ ةِ َءا ٔى يَ ْ فَ  ٱلصه ٔا ًۡ  ٱۡغِصيُ ُل َْ ًۡ إَِّل وُُجٔ يِۡديَُل

َ
َرافِقِ َوأ ٍَ ۡ ْ وَ  ٱل ٔا  ٱۡمَصُح

ًۡ إَِّل  رُۡجيَُل
َ
ًۡ َوأ ن ةُِرُءوِشُل (, قرأ ابف كثير كحمزة كأبك عمرك كأبك بكر ٔالمائدة :( )٦ ٱىَۡهۡػَتۡيِ

عطؼ الرجميف عمى الرؤكس في حكـ المسح,  وعاصـ بكسر البلـ, فظاىره بؿ صريحعف 
دح في ذلؾ, ألف النصب عمى محؿ الجار كالمجركر, كىك كقراءة الباقيف بفتح البلـ ال تق

 )برؤكسكـ( كىك نصب بكقكع الفعؿ كىك )أمسحكا( عميو, كقكؿ الشاعر: 
 فمسنا بالجباؿ كال الحديدا  معاكم إننا بشر فأسجع

س(, أم: لسنا جباالن كال نصب )الحديد( عمى مكضع )بالجباؿ( كىك نصب عمى خبر)لي
 .(ِ)"حديدان 

فقد جعؿ الطكفي مف حمؿ االسـ المنصكب)كال الحديدا( نصبان عمى االسـ المجركر   
)بالجباؿ( كجعمو شاىدان كنظيران لتخريج قراءة النصب كقد صرح بو بعض أئمة العربية, مف 

 ذلؾ ما ذكره سيبكيو: كقاؿ رجؿ مف بني مىذًحج: 
 ال أـ لي أف كاف ذلؾ كال أب  ىذا لعمرؾ الصغار بعينو 

الخميؿ )رحمو اهلل( أف ىذا يجرم عمى المكضع ال عمى الحرؼ الذم عمؿ في االسـ  فزعـ
 " أف الشاعر حيف قاؿ

  فمسنا بالجباؿ كال الحديدا                                 
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 .(ُ)"  أجراه عمى المكضع
فيبلحظ أف صريح قكؿ سيبكيو ىك حمؿ االسـ المعطكؼ عمى المكضع ال عمى   

ف قراءة اآلية المتقدمة نصبان عمى المحؿ ىك مختار مدرسة اإلمامية الذيف قالكا المفظ, ثـ إ
بكجكب المسح عمى القدميف, ال الغسؿ في الكضكء, كالطكفي نفسو قد نسب ذلؾ إلييـ 

كقالت اإلمامية كىـ  بقكلو: " الفرض في الرجميف في الكضكء الغسؿ عند الجميكر ...
 .(ِ" )القدـرض فييما مسح ظير فالرافضة: ال

حيث جعؿ  ثـ شرع الطكفي في بياف مستند اإلمامية الذيف قالكا بكجكب المسح,  
 اإلمامية )كأرجمكـ( حكميا المسح ال الغسؿ, كقد بيني تكجيو اآلية عمى ذلؾ.

 َْٔكىذا الذم نسبو لئلمامية قد صٌرح بو  عمماؤىـ, فقد ذكر الشيخ الطكسي ت)   
( في التبياف: " كأما القراءة بالنصب فقد بينا أنيا معطكفة عمى مكضع الرؤكس ألف 
مكضعيا النصب, كالحكـ فيو المسح, كالعطؼ عمى المكضع جائز, ألنيـ يقكلكف لست بقائـو 

  كال قاعدان... كقاؿ الشاعر:
 فمسنا بالجباؿ كال الحديدا  معاكم إننا بشر فأسجع

 كقاؿ آخر: 
 أك عبد رب أخا عكف بف مخراؽ   ىؿ أنت باعث دينار لحاجتنا

نما نصب عبد رب, ألف التقدير باعث ديناران, فحممو عمى المكضع  .(ّ" )كا 
فظير مما تقدـ أف قراءة اآلية كتكجيو قراءتيا ينعكس عمى الحكـ الشرعي المترتب   

عمييا, فمف أكجب الغسؿ لمقدميف إنما بنى ذلؾ عمى أساس تكجيو القراءة كىي العطؼ عمى 
 األيدم, كمف جعؿ الفرض المسح فبنى عمى العطؼ عمى المحؿ. 
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لمجركر أبك البركات في كمف النحاة الذيف صرحكا بجكاز العطؼ عمى محؿ ا  
األنصاؼ, فذكر أنو: " يجكز أيضان الحمؿ عمى المكضع في العطؼ نحك:)مررت بزيدو 

 كعمران(... كقاؿ اآلخر كىك عقيبة األسدم:
 فمسنا بالجباؿ كال الحديدا  معاكم إننا بشر فأسجع

 .(ُ)"ف مكضعيا النصب بأنيا خبر )ليس(فنصب )الحديد( حمبلن عمى مكضع )بالجباؿ( أل
كفي األقكاؿ المتقدمة ظير أف جممة مف العمماء المتقدميف عمى الطكفي قد ذكركا   

المفسريف, كقد بني عمى ىذا الخبلؼ اختبلؼ في فرع مف  ـىذه المسألة, سكاء النحاة منيـ أ
 فركع الفقو اإلسبلمي كىك الفرض في القدميف كما سبقت اإلشارة لذلؾ.

ف ذكركا مسألة العطؼ عمى المحؿ ابف ىشاـ في كمف العمماء المتأخريف الذي  
المغني, فقد ذكر أف العطؼ عمى ثبلثة أقساـ, كالقسـ الثاني منو العطؼ عمى المحؿ نحك: 

 .(ِ))ليس زيده بقائـو كال قاعدان( بالنصب, ثـ ذكر عميو جممة مف الشركط التي البد مف تكفرىا
اآلية يؤشر عمى مدخميو التكجيو كالحاصؿ مما ذكر اف ما ذكره الطكفي في تكجيو   

النحكم كأثره في الحكـ الشرعي المستنبط مف ذلؾ النص كىذا يعني أف الفقيو إنما يحكـ 
بأحد الكجييف أك الكجكه عمى أساس ما يرجح مف تكجيو نحكم متفرع عف صحة النقؿ 

 كالركاية بتمؾ القراءة.
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 الفصل الثاني
 األفعال

 مدخل 
مف جممة ما يبلحظ في كبلـ نجـ الديف الطكفي, ىك أنو عندما يتناكؿ القاعدة   

النحكية إنما يتكقؼ عندىا باعتبار مدخميتيا في جانب مف جكانب المكضكعات التي ىك 
معني بيا أكالن كبالذات, فيك يدرس كيقؼ عند القاعدة النحكية باعتبارىا تشكؿ أصبل 

, كفي باب مف المسائؿث كقد ظير ذلؾ في جممة مجاؿ بحمكضكعيا في ما يدرسو في 
قرآف األفعاؿ تحديدا تبلحظ أمثمة عديدة, كمف ذلؾ ما ذكره في بياف تأثير اإلعراب في ال

" أنو إذا فتح اليمزة مف)اىدنا ( في الفاتحة بطمت صبلتو في أصح كمثالو الكريـ كالسنة, 
ككف بكسر اليمزة إذا ابتدأ بيا, أك كصؿ الكجييف؛ ألنو يخيؿُّ بالمعنى المقصكد, كذلؾ إنما ي

بنٌية الكقؼ, ألف أصمو مف الفعؿ الثبلثي, يقاؿ ىديتي القـك الطريؽ ىداية... فأما فتحيا 
 .(ُ)" إىداء كأىديتي إلى البيت ىديا كىدٌيا, فاألمر مف أىًد بفتح اليمزةفمف قكلؾ أىديتي اليدية 

المتفرع عف تغير  فيك يتحدث عف أحكاـ اليمزة بما ليا مف تأثير في بطبلف الصبلة   
)ال( الناىية  ما ذكره في حكـ مسح القرآف الكريـ الذم بيني عمى ما تفيده يضان أ نوالمعنى. كم
" تمسؾ أصحابينا كالجميكر بو تحريـ مس المحدث المصحؼ, كجعمكىا إذ  قاؿ:الجازمة 

 ( ِ)رية" ناىية بصيغة الخب
كمف ذلؾ أيضا ما ذكره في قراءة مف قاؿ" )آميف( بتشديد الميـ بطمت صبلتو ؛ ألف   

ـٌ ( كىك القاصد, كجمعو )آمُّكف (, رفعا, ك)آمِّيف( جرا كنصبا" ذلؾ جمع )أ
(ّ  ). 

في االغراض  مثمة التي بينيا الفقيو الطكفي بما ليا مف المدخميةكغير ذلؾ مف األ  
 كالمقاصد التي ساقتو إلى األبحاث النحكية . 

كقد لكحظ أف الطكفي كظؼ العديد مف المكضكعات التي تتصؿ باألفعاؿ بأنكاعيا الثبلثة, 
كسنقؼ عند جممة منيا, كقد تضمف جممة مف المسائؿ التي تندرج تحت األفعاؿ, كقد تنكعت 

  .رع فاألمرالمضافنكاع الثبلثة لؤلفعاؿ الماضي إلى األ

                                                 
11

ذذ.ذ.ذ341341(ذاظصعؼةذاظغضبقةذ:ذ(ذاظصعؼةذاظغضبقةذ:ذ  ((
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ذذ.ذ.ذذذ446446(ذادلصدرذغػدهذ:ذ(ذادلصدرذغػدهذ:ذ  ((  
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 المبحث االول
 يضـل الماالفع

لما كاف التقسيـ الثبلثي لمفعؿ ىك التقسيـ المشيكر بيف النحاة, خبلفان لمف جعؿ   
التقسيـ ثنائيان بإدراج فعؿ األمر مع الفعؿ المضارع, كاف التقسيـ الثبلثي ىك األكثر شيرة 

, كقد لكحظ أف المسألة ىك المعتمد في التبكيب في ىذه الدراسة  بيف األعبلـ مف النحكييف
دراجيا إقسيـ الثبلثي, فيناؾ مسائؿ يمكف النحكية التي تناكليا الطكفي تندرج ضمف ىذا الت

 تحت الفعؿ الماضي.
 

 المسألة األولى: تحكيم في لغة )اكموني البراغيث(
ؽ عبلمة التثنية  كالجمع عندما يككف احاة كاختمفت أقكاليـ في تكجيو لحتعدد آراء الن  
ؿ مثنى أك جمعان, فمف النحاة مف أجاز ذلؾ كمنيـ مف منع, كقد اصطمح عمى مف فاعال

أجاز ذلؾ بػ )لغة اكمكني البراغيث(,كقد كردت فييا الركاية عف العرب في عصر االحتجاج 
  .كذكرىا المتقدمكف مف النحاة كما ستأتي اإلشارة لذلؾ

ىذه المسألة غير مختصة في الفعؿ الماضي إذ إنيا تتعمؽ باتصاؿ عبلمة كقد تبدك   
ؿ مثنى أك مجمكعا, كلكف المسٌكغ إلدراجيا  في الفعؿ لثنية كالجمع عندما يككف الفاعا

 الماضي ما شاع بيف النحاة مف نعتيا بيذا االسـ. 
واْ كقد ذكر الطكفي مثاالن قرآنيا كىك قكلو تعالى)   ََسُّ

َ
َٔىٱنله َوأ ََ  ۡج ِي ٔاْ  ٱَّله ٍُ األنبياء ()٣َظيَ

فعؿ ( أدرجو جممة مف النحاة في ىذه المغة,  قاؿ " قكلو: افتاؾ الناس كافتكؾ, إنما كٌحد الّ:
ع الثاني إلسناده الى ضمير, كاألصؿ في الفعؿ إنما يككف لو األكؿ ألسناده إلى ظاىر, كجم

واْ فاعؿ كاحد... كأما قكلو عز كجؿ: ) ََسُّ
َ
َٔىَوأ ََ  ٱنلهۡج ِي ٔاْ  ٱَّله ٍُ ٔاْ َنثرِيٞ ( ك)٣َظيَ ٍُّ ٔاْ َوَص ٍُ ًه َخ ُث

  ًۡ ُٓ ِۡ ِ مف باب تعدد الفاعؿ, كال مف فيك مف باب البدؿ مف الضمير, ال ( ُٕ) المائدة:( ٧١ٌّ
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كمكني البراغيث, فإنيا لغة ضعيفة, كقد تأكليا قـك عمى أف الضمير عبلمة جمع أباب 
 .(ُ"  )ىند عبلمة تأنيث الفاعؿالفاعؿ, كالتاء في قامت 

كعند مبلحظة ما ذكره الطكفي,  كمكازنتو مع ما ذكره النحكيكف القدامى كالمحدثكف   
نجد أف الحكـ بضعؼ ىذه المغة ليس عمى إطبلقو ؛ ألف ىذه المغة قد ذكرىا كبار عمماء 

"  :ذلؾ قكلو العربية بؿ نجد أف سيبكيو ذكر ىذه المغة في أكثر مف مكضع مف الكتاب, كمف
ضمار كالتثنية في قكؿ مف قاؿ: اكمكني البراغيث, كا ليحذفكا األلؼ ألنيا عبلمة اإلكلـ يككن

ذا أردت جمع المؤنث في الفعؿ المضارع ألحقت لمعبلمة  كبمنزلة التاء في قمت كقالت... كا 
 .(ِ)نكنان, ككانت عبلمة اإلضمار كالجمع فيمف قاؿ اكمكني البراغيث" 

آخر مف الكتاب, ذكر ىذه المغة بعبارة أكثر صرامة مف كبلمو السابؽ,  كفي مكضع  
مف العرب مف يقكؿ: ضربكني قكمؾ كضرباني أخكاؾ "  مع حكمو عمييا بالقمة فذكر أف

فشبيكا ىذا بالتاء التي يظيركنيا في قالت فبلنة, ككأنيـ أرادكا أف يجعمكا لمجمع عبلمة كما 
 لشاعر كىك الفرزدؽ: جعمكا لممؤنث, كىي قميمة قاؿ ا

 بحكراف يعصرف السميط أقاربو  كلكف ديافي أبكه كأمو     
كمكني البراغيث أجرل ىذا عمى أكلو فقاؿ: مررت أمف قاؿ  كقاؿ الخميؿ رحمو اهلل  

 .(ّ" )رجؿ حسنيف أبكاه كمررف بقـك قرشييف آباؤىـ
ركايتيا عف العرب,  بيد كيظير مف كبلـ سيبكيو المتقدـ أنو ييٌسمـ بيذه المغة كقبكؿ   

نما نطؽ بيا بعض العرب.  أنيا لـ تكف ىي المغة المشيكرة عف العرب, كا 
فإف اردت أف تثني قمت: الينداف الزيداف ضاربتيما ىما, "  كفي األصكؿ البف السراج  

ألف )ضاربو( ليس فيو ضمير الينديف, إنما ىك فعؿ فاعمو المضمر ىذا عمى قكؿ مف قاؿ: 
ؾ, فأما مف قاؿ: اكمكني البراغيث فيجعؿ في الفعؿ عبلمة التثنية كالجمع كلـ يرد أقائـ أخكا

                                                 
حمد حمد ىػ, تحقيؽ: أىػ, تحقيؽ: إُُٕٔٔٔعبد القكم الطكفي عبد القكم الطكفي كتاب التعييف في شرح األربعيف: تأليؼ العبلمة نجـ الديف سميماف بف كتاب التعييف في شرح األربعيف: تأليؼ العبلمة نجـ الديف سميماف بف   (ُ(ُ))

  ُُُُِِىػ, ص: ىػ, ص: ُُُُْْٗٗ, , ُُحاج محمد عثماف, مؤسسة الرياف, بيركت, طحاج محمد عثماف, مؤسسة الرياف, بيركت, ط
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ذذ.ذ.ذذذ4444/ذ/ذ11(طتابذدقبوؼهذ:ذ(طتابذدقبوؼهذ:ذ  ((

  ..ْْْْٕٕ//ِِ, كينظر: معاني القراف لؤلخفش: , كينظر: معاني القراف لؤلخفش:   ِِٖٖ--ِِٕٕ/ / ِِالمصدر نفسو: المصدر نفسو:   (ّ(ّ))
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الضمير ليدؿ عمى أف فاعمو مثنى أك مجمكع, كما كانت التاء في )فعمت ىند( فرقان بيف فعؿ 
 .(ُ" )المذكر كالمؤنث

لعرب قد لكحظ في كبلـ ابف السراج أنو يكافؽ سيبكيو في قبكؿ ركاية ىذه المغة عف اف  
مف يكثؽ بعربيتو, ثـ إف قبكؿ ىذه الركاية في ىذه المغة لـ كأنيا كصمت بركاية صحيحة ع

يقتصر عمى ذكر النحاة ليا , بؿ ذكرىا بعض المفسريف, ففي مجمع البياف لمطبرسي في 
واْ ) تفسير قكلو تعالى: ََسُّ

َ
َٔىَوأ ََ  ٱنلهۡج ِي ٔاْ  ٱَّله ٍُ اؿ الضمير (, في تكجيو اتصّ)األنبياء: ( ٣َظيَ

فاعؿ )أسركا( عمى لغة مف يقكؿ:  كالثالث: أف يككف"  بالفعؿ مع كجكد االسـ الظاىر قاؿ
ء في قالت كال يككف كمكني البراغيث, كتككف الكاك في )أسركا( حرفان لعبلمة الجمع كالتاأ

 .(ِ)" اسمان 
نفسيا يضان جاء في الكشاؼ لمزمخشرم في اآلية أ ق(ّٔٓ)كمثؿ ما ذكره الطبرسي  

كأسركا أك جاء عمى لغة  فمعنى)أسركا( أنيـ بالغكا  اإلخفاء بأف أبدؿ )الذيف ظممكا( مف كاك
 .(ّ)كمكني البراغيث(أمف قاؿ )

كمف النحاة الذيف كقفكا مع ىذه المغة مستعرضيف الشكاىد التي كردت فييا  ابف مالؾ   
فجاء في شرح التسييؿ" إذا  في جممة مف مؤلفتو, كقد اطمؽ عمييا  بعضيـ لغة )يتعاقبكف(

كال جمع... كمف العرب  ثنيةو عبلمة تتقدـ الفعؿ عمى المسند إليو فالمغة المشيكرة أال تمحق
مف يكليو قبؿ االثنيف ألفان, كقبؿ المذكريف كاكان كقبؿ االناث نكنان, مدلكالن بيا عمى حاؿ الفاعؿ 

قبؿ أف يذكر اسميا, كالعمـ عمى  الفاعؿا دلت فعمت ىند عمى تأنيث اآلتي قبؿ أف يأتي, كم

                                                 

  ..ُُٕٕ//ُُاألصكؿ: األصكؿ: ( ( ُُ))
, مؤسسة التاريخ العربي, , مؤسسة التاريخ العربي, ((ىػىػّّٔٓٔٓ)ت )ت   سيسيالحسف الطبر الحسف الطبر : تأليؼ ابي الفضؿ بف : تأليؼ ابي الفضؿ بف مجمع البياف في تفسير القرافمجمع البياف في تفسير القراف( ( ِِ))

  ..ّّٖٖ//ٕٕ: : ــََََِِٖٖ, , ُُبيركت, طبيركت, ط
ىػ, ضبطو: محمد عبد السبلـ شاىيف دار الكتب العممية, ىػ, ضبطو: محمد عبد السبلـ شاىيف دار الكتب العممية, ّّٖٖٓٓينظر: تفسير الكشاؼ: لجار اهلل الزمخشرم تينظر: تفسير الكشاؼ: لجار اهلل الزمخشرم ت( ( ّّ))

  ..ٗٗٗٗ//ّّ: : ــََََِِٗٗ, , ٓٓبيركت, طبيركت, ط
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ىذه المغة قكؿ بعض العرب: اكمكني البراغيث كقد تكمـ بيا النبي )ص( فقاؿ: يتعاقبكف فيكـ 
 .(ُ" )مبلئكة بالميؿ كمبلئكة بالنيار

 ىاذكرت ليذه المغة, ثـ ذكر بعد بف مالؾ  جممة مف الشكاىد التياثـ بعد ذلؾ ساؽ   
يؿ كالتكجيو الذم ذكره النحاة, كىؿ يمكف أف تحمؿ عميو األمثمة الكاردة كبلمان ميمان في التأك 

عف العرب عمى ضكء ىذه المغة فذكر أف" بعض النحكييف يجعؿ ما كرد مف ىذا خبران مقدمان 
كمبتدأ مؤخرا, كبعضيـ يبدؿ ما بعد األلؼ كالكاك كالنكف منيف... كأما أف يحمؿ الجميع ما 

كالكاك كالنكف فيو ضمائر فغير صحيح ألف أئمة ىذا العمـ  كرد مف ذلؾ عمى أف األلؼ
متفقكف عمى أف ذلؾ لغة لقـك مف العرب مخصكصيف , فكجب تصديقيـ في ذلؾ كما 

 .( ِ)تصدقيـ في غيره"
ك عدـ أيؼ ىذه المغة كاضح في كبلـ ابف مالؾ المتقدـ أنو ال يرتضي تضعمف ال  

قبكليا أك تخريج جميع الشكاىد فييا عمى جعؿ ما يتصؿ بالفعؿ مف الكاك كاأللؼ كما شابييا 
ف لـ تكف  ضمائر؛ كالسبب في ذلؾ أنيا كصمت بركاية صحيحة عف مف يكثؽ بعربيتو, كا 

يضان في شرح الكافية الشافية مصرحان بأف " االئمة ألغة مشيكر العرب, كمثؿ ذلؾ ذكره ىي 
عنيـ ىذا الشأف متفقكف عمى أف ذلؾ لغة لقـك مخصكصيف مف العرب فكجب المأخكذ 

 . (ّ" )تصديقيـ في ذلؾ كما تصدقيـ في غيره
فإذا كانت ىذه المغة قد ثبتت ركايتيا عف العرب كسمـ بيا كبار عمماء النحك كسيبكيو   

 قكؿ الشاعر: ك (ْ), فضبل عف أنيا جاءت عمى لساف الشعراء,كابف السراج كابف مالؾ كغيرىـ
 ؿ أىمي فكميـ ألـكػػػػػػػػ  يمكمكنني في اشتراء النخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كقكلو:    
 تكلى قتاؿ المارقيف بنفسو                   كقد أسمماه مبعد كحميـ        

                                                 

  ..ََٓٓ//ِِشرح التسييؿ: شرح التسييؿ: ( ( ُُ))
22

ذذ.ذ.ذ5050/ذ/ذ22(ذذرحذاظتدفقلذ:ذ(ذذرحذاظتدفقلذ:ذ  

  ..ُُٗٓٗٓ, كينظر: شرح القيو ابف مالؾ البف الناظـ: , كينظر: شرح القيو ابف مالؾ البف الناظـ: ّّٖٖٓٓ//ِِة الشافية: ة الشافية: شرح الكافيشرح الكافي( ( ّّ))
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فما الذم جعؿ الطكفي يحكـ بضعؼ ىذه المغة كعدـ قبكليا؟ لعؿ ذلؾ يرجع إلى أف  
الطكفي فقيو أصكلي كما عيرؼ عنو ذلؾ ككما عٌده عمماء التراجـ في قائمة مف عيرؼ بيذا, 

, كما صٌرح بذلؾ في تحكمان في االستدالؿ ف القياس ىك األكثرإفكفي مجاؿ الفقو كاألصكؿ 
ذا كجد الجامع بيف األصؿ كالفرع في األسماء المغكية, كجب أف  بعض مصنفاتو, قاؿ:" كا 

 (ُ)يجكز القياس, كالقياس الشرعي"

كمف الكاضح أف ىذه المغة عمى خبلؼ القياس الذم يقتضي تجريد الفعؿ مف   
 .(ِ)العبلمة, لذا جعمكا مف أحكاـ الفاعؿ تجريد عاممو مف عبلمة التشبيو كالجمع

يقتضي تحكيؿ الضمير إلى حرؼ داؿ عمى مجرد الجمع أك  "فإف ذلؾ التركيب  
 .(ّ)" التشبيو كمخالفة القاعدة التي أرساىا النحاة

بالدرجة األكلى كىذا ما فالطكفي لما كاف فقييان, كالفقيو يستند إلى القياس الفقيي   
 لى انكار أك تضعيؼ ىذه المغة مع صحة ركايتيا.إافضى بو 

 
 الزيادة في )أعشب واعشوشب وأمثاليما(المسألة الثانية: اثر 

كتنطمؽ فكره ىذه المسألة مف تساؤؿ مفاده: ىؿ أف زيادة المفظ يؤدم إلى زيادة   
المعنى, كبكممة أخرل أف الزيادة التي تطرأ عمى عدد حركؼ الكممة األصمية ىؿ ينعكس 

ىا تندرج عدٌ ان ال بتعد ىذه المسألة ميمة جدعمى زيادة المعنى الذم تدؿ عميو تمؾ الكممة, ك 
نما تنشأ أىميتيا مف جية اندراجيا تحت مقكلة تنٌكع الداللة  في ما ذكره الطكفي  فحسب, كا 

الناشئة مف اختبلؼ األبنية لذا يقكؿ الدكتكر السامرائي في ىذا المكضكع بأنو " غاية األىمية 
 .(ْ" )في البحث المغكم فإنو يبحث في داللة البنية كمعناىا

                                                 
11

  .ذ.ذ477477/ذ/ذ11(ذذرحذخمتصرذاظروضة:ذ(ذذرحذخمتصرذاظروضة:ذذذ

  ..ُُّّٓٓ//ُُينظر: ىمع اليكامع: ينظر: ىمع اليكامع: ( ( ِِ))
انمكذجان(, د. مصطفى عكض بني انمكذجان(, د. مصطفى عكض بني الميجات بيف التماسؾ النصي, كالقاعدة النحكية )لغة اكمكني البراغيث الميجات بيف التماسؾ النصي, كالقاعدة النحكية )لغة اكمكني البراغيث ( ( ّّ))

  ..ُُّّذياب, كد. حسيف يكسؼ فرؽ: ذياب, كد. حسيف يكسؼ فرؽ: 
  ـ.ـ.ََََِِٕٕ, , ِِمعاني األبنية في العربية: الدكتكر صالح السامرائي, دار عمار, طمعاني األبنية في العربية: الدكتكر صالح السامرائي, دار عمار, ط( ( ْْ))
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كمعنى ذلؾ أف الزيادة التي تطرأ عمى بنية الكممة قد  تؤدم إلى كظائؼ داللية في   
المفظ الذم أيلحقت لو كتقكية المعنى, كاستحكامو في نفس المتمقي كذكر الطكفي ىذه المسألة 
كاقفا عند نماذج تطبيقية في األفعاؿ كتغٌير داللتيا عند زيادة صيغتيا بقكلو " في قكة المفظ 

فاظ قمةن ككثرة, أك ىيئةن لالمعاني قكةن كضعفان الختبلؼ األمعنى, كالمراد بو: اختبلؼ لقكة ال
ككزنان... كفي األفعاؿ نحك: أعشب كاعشكشب, كخشف الرجؿ كاخشكشف, كقدر كاقتدر, 

 . (ُ" )كحمؽ كاستحمؽ
بيف  المسألة , كىي العبلمة هلعمماء الذيف أكلكا اىتمامان ليذكييعد ابف  جني مف أكثر ا  

المحتسب أنو " إذا  المفظ كالمعنى , كالتأكيد عمى المناسبة الطبيعية بينيما,  فقد ذكر في
كردناه كنحكه مما استطمناه فحذفناه يدؿ أف األصكات تابعة لممعاني, فمتى أكاف جميع ما 

قكيت قكيت, كمتى ضعفت ضعفت, كيكفيؾ مف ذلؾ قكليـ: قطع كقٌطع, ككسر ككٌسر, 
مت أف قراءة مف قرأ )يا الصكت لزيادة المعنى كانتصركا فيو القتصادىـ فيو, عمزادكا في 

 .(ِ" )عمى العباد( بالياء ساكنة إنما ىك لتقكية المعنى في النفس ةحسر 
فقد صرح ابف جني بكجكد عبلمة بيف المفظ كالمعنى كأف الزيادة في المفظ تكجب   

كتاب الخصائص في مكاضع متعددة مف  تقكية المعنى, كأٌكد ابف جني ىذه القاعدة في
الكتاب, مؤكدان عمى أف بعض الصيغ تككف اقكل مف بعضيا في المفظ, كىذا بدكره ينعكس 

عف عمارة )في قراءة  "عمى المعنى قكةن أك ضعفان, كما في الحادثة التي حصمت ألبي العباس
ُۡو َوََل ) ن َشاةُِق  ٱِله ارِ َٓ ؟ فقاؿ: بنصب النيار, ( َْ) يس:( ٤٠ ٱنله كاف أبا العباس قاؿ لو: ما أردتى

أردتي )سابؽه النيار( قاؿ أبك العباس فقمت لو: فيبل قمتو؟ فقاؿ: لك قمتو لكاف أكزف, أم 
اقكل, فيذا يدلؾ عمى أنيـ قد يتكممكف بما غيرىـ عندىـ أقكل منو, كذلؾ الستخفافيـ 

مة ينعكس عمى المعني الذم , فصريح كبلـ ابف جني أف الزيادة في بنية الكم(ّ) األضعؼ"
 مو في كبل قكليو المتقديف.تعطيو تمؾ المفردة, كىذا ما يظير مف كبل

                                                 

  ..ِِٗٓٗٓكسير في عمـ التفسير: كسير في عمـ التفسير: اإلاإل( ( ُُ))
: عمي : عمي ىػ, تحقيؽىػ, تحقيؽِِّّٗٗتح عثماف بف جني تتح عثماف بف جني تالقراءات كااليضاح عنيا: ألبي الفالقراءات كااليضاح عنيا: ألبي الفالمحتسب في تبيف كجكه شكاذ المحتسب في تبيف كجكه شكاذ ( ( ِِ))

  ..ََُُ//ِِـ ـ ُُْْٗٗٗٗؤكف اإلسبلمية, القاىرة, ؤكف اإلسبلمية, القاىرة, لفتاح إسماعيؿ, المجمس األعمى لمشلفتاح إسماعيؿ, المجمس األعمى لمشالنجدم ناصؼ, عبد االنجدم ناصؼ, عبد ا
  ..ّّّّٕٕ/ / ُُالخصائص: الخصائص: ( ( ّّ))
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كممف صرح بيذه القاعدة مف النحكييف ابف يعيش في شرح المفصؿ بصدد حديثو   
عف اختبلؼ صيغ أسماء اإلشارة بيف القريب كالبعيد قائبلن " فإف زاد بعد المشار إليو, أتكا 

لكاؼ, فقالكا: )ذلؾ( كاستفيد باجتماعيما زيادة في التباعد, ألف قكة المفظ مشعرة بالبلـ مع ا
 .(ُ" )بقكة المعنى

كلـ يتفؽ ذلؾ التأكيد عمى ىذه القاعدة عند  كممات متقدمي النحاة,  بؿ ذكرىا كأكد    
ي زيادة عميو جممة مف العمماء كالباحثيف المحدثيف, كككف الزيادة ليا كظائؼ داللية امعانان ف

ف كؿ ذلؾ لو أثره في التعبير, فيناؾ معنى جامع كلكف دالالتو تختمؼ باختبلؼ  المعنى, كا 
ك الثبلثة يؤدم إلى اختبلؼ أؼ الكاحد في المفظيف أك الحرفيف الصيغ فيو, فإف اختبلؼ الحر 

ف دقة المعنى تتفؽ مع جرس ا مف دقيؽ في المعنى المراد لحرؼ المختار, فكاف المفظ, كا 
خر كقكليـ: خشف يو الصكت اآللمصكت ليؤدم المعنى المغاير لما يؤد دىناؾ اختيار مقصك 

كاخشكشف, كحبل كاحمكل كخمؽ كاخمكلؽ فمعنى خشف دكف معنى اخشكشف لما فيو مف تكرير 
 .(ِ)العيف كزيادة الكاك

ذلؾ ف العبلقة بيف المفظ كالمعنى عبلقة كثيقة في الداللة سكاء أكاف أشكاؿ في إفبل   
في الدالالت المتفرعة عنيا, ككمما طرأت زيادة عمى عدد الحركؼ  ـي الداللة المركزية, أف

األصمية المؤدية ألصؿ المعنى زاد المعنى كدؿ عمى تفريعات جديدة في مفيكمو لـ يدؿ 
 .(ّ)عمييا المفظ في جذره األصمي

لقكة المفظ لـ ينفرد  ف قكة المعنى تابعةأف ما ذكره الطكفي في أكالحاصؿ مما تقدـ    
بو بؿ صرح بو جممة مف العمماء السابقيف عمى الطكفي كأكدت عميو جممة مف دراسات 

 المحدثيف.

                                                 

  ..ّّٓٔٓٔ/ / ِِشرح المفصؿ البف يعيش: شرح المفصؿ البف يعيش: ( ( ُُ))
ـ, ـ, ََُُٖٖٗٗكالصكتية عند ابف جني: الدكتكر حساـ سعيد النعيمي, دار الرشيد, العراؽ, كالصكتية عند ابف جني: الدكتكر حساـ سعيد النعيمي, دار الرشيد, العراؽ,   يينظر: الدراسات الميجيةيينظر: الدراسات الميجية( ( ِِ))

  ..ِِِِٖٖ--ِِٖٖٕٕص: ص: 
ينظر: إشكالية زيادة المبنى كداللتيا عمى زيادة المعنى: ـ. د. محمد ذنكف يكنس فيخي الراشدم, كمية التربية ينظر: إشكالية زيادة المبنى كداللتيا عمى زيادة المعنى: ـ. د. محمد ذنكف يكنس فيخي الراشدم, كمية التربية ( ( ّّ))

  ..ُُّّٖٖالعدد , ص: العدد , ص:   ٖٖلمبنات, جامعة المكصؿ, مجمة أبحاث كمية التربية األساسية, المجمد لمبنات, جامعة المكصؿ, مجمة أبحاث كمية التربية األساسية, المجمد 
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 المسألة الثالثة: مجيء )إّن وأّن  فعاًل ماضيًا(
التنكع في  كلنحاة, كأعطكىا مساحة مف البحث ىمف الظكاىر المغكية التي الحظيا ا  

 تتعمماستعماؿ األدكات فنجد حرفان مف الحركؼ يستعمؿ اسمان كالكاؼ كعف كعمى فقد اسي 
  " :, فالكاؼ جاءت بمعنى مثؿ اسمان, كما صرح ابف مالؾ في األلفية بقكلواءاسم

 يجيء كزائدان لتككػػػيد كرد شبو بكاؼ كبيا التعميؿ قػػد      
 جؿ ذا عمييما مف دخبلأمف   كاستعمؿ اسمان ككذا عف كعمى     

لى االسمية, فتككف إكتخرج عف الحرفية  ,ككف)الكاؼ( الجارة حرؼ تشبيو ىك المشيكر
 .(ُ)" فاعمة... كمبتدأ

حيث تخرج مف الحرفية  قد كقؼ الطكفي عند ىذه الظاىرة المغكية مع )إٌف ك أٌف(ك   
اليمزة كتشديد النكف, كىي المحققة األكؿ: كسر "  في بعض استعماالتيا بقكلو فعمية إلى ال

المؤكدة الناصبة لبلسـ, الرافعة لمخبر, نحك: )إف زيدان قائـ... الثاني: فتح اليمزة كتشديد 
النكف, كىي أخت المذككرة أكالن في العمؿ, نحك عممت أف زيدان قائـ, كتككف فعبلن ماضيان مف 

في آخر باب صفة الصبلة في قكلو )أك )األنيف( نحك: أٌف الرجؿ يئف أنينان, كقد ذكر الشيخ 
 .(ِ)" أف أك بكى مف خكؼ اهلل, فبل بأس

فقد صرح الطكفي بأف )إٌف كأٌف( قد ترد في كبلـ العرب فعبلن ماضيان كقد ذكر ذلؾ   
كاعمـ أٌف )إٌف(  " بعض النحكييف, مف ذلؾ ما ذكره عبد القاىر الجرجاني في كتاب العكامؿ

إذا كانت فعبلن يككف مشتركان في خمسة مكاضع: األكؿ منيا: )إف( فعؿ ماض معمـك مسند 
إلى ضمير جماعة النساء مشتؽ مف األيف: كىك التعب.. كالثاني منيا: أف يككف )إٌف( مبنيان 

ٌف: فعؿ لممفعكؿ مف األنيف, نحك: أف, يئف, كأف: كفر يفر فرار, تقكؿ: إٌف زيد حزينان, فإ
 .(ّ)"يسـ فاعمو, كحزينان: حاؿ مف زيد ماض مجيكؿ كزيد مفعكؿ ما لـ

                                                 

  ..ِِٓٔٓٔشرح ألفية ابف مالؾ البف الناظـ: شرح ألفية ابف مالؾ البف الناظـ: ( ( ُُ))
  ..ٖٖٔٓٔٓ--ٔٔٔٔٓٓالصعقة الغضبية: الصعقة الغضبية: ( ( ِِ))
  ..ٖٖٓٓ--ْْٖٖالعكامؿ المائة: العكامؿ المائة: ( ( ّّ))
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كمف النحاة المتأخريف الذيف ذكركا ىذا المعنى كىك استعماؿ )إٌف( فعبلن ماضيان ابف   
ىشاـ االنصارم في مغني المبيب, فقد ذكر تنبييا  بٌيف فيو حالة مجيء )إٌف( فعبلن كذلؾ بعد 

تنبيو: تأتي)إف( فعبلن ماضيان مسندان لجماعة "  ماليا المتنكعة قائبلن أف بٌيف حاالت استع
المؤنث مف األيف كىك التعب, تقكؿ: النساء إٌف, أم: تعيف, أك مف )إٌف( بمعنى)قرب( أك 
مسندا لغيرىف عمى أنو مف األنيف, كعمى أنو مبني لممفعكؿ عمى لغة مف قاؿ في )رٌد( 

شبييا لو بػ : )قيؿ كبيع( كاألصؿ مثبلن: إٌف زيد يـك الخميس, ك)حٌب( : ً)رٌد كًحٌب( بالكسر ت
 .(ُ)ثـ قيؿ: اف يـك الخميس(

ٌف( فعبلن ماضيان قد صرح  فٌ أف الذم ذكره الطكفي مف استعماؿ )أفظير مما تقدـ    كا 
بو النحاة في تصانيفيـ, كقد ذكركا القاعدة العامة التي تندرج تحتيا ىذه المسألة مف التكسع 

تعماؿ األدكات, كىذا الذم ذكره الطكفي مؤيدان بما ذكره النحاة سكاء السابقيف منيـ عف في اس
 الطكفي أك مف تأخر عنو قد أيده بعض الدارسيف كالعمماء في كقكع )إٌف كأٌف( فعبلن ماضيان.

فقد تحٌصؿ مما تقدـ أف الذم ذكره الطكفي مف كقكع ) إٌف كأٌف( فعبل ماضيا, لـ ينفرد بو, 
صرح بو بعض النحكييف في كبلميـ كجاء قكؿ الطكفي مكافقا ليذه األقكاؿ التي سبقت بؿ 

 اإلشارة لبعضيا كما مٌر.
 

 المسألة الرابعة: واو )وانتحى(
جاء في كتاب )مكائد الحيس( في فكائد امرئ القيس كذلؾ في تعميؽ الطكفي عمى   

 معمقة امرؤ القيس في قكلو: 
 (ِ)عقنقؿ طف خبت ذم حقاؼبنا ب  حىا ساحة الحي كانتفمما أجزن

                                                 

ىػ, تحقيؽ: الدكتكر عبد المطيؼ محمد ىػ, تحقيؽ: الدكتكر عبد المطيؼ محمد ِِٕٕٔٔمغني المبيب عف كتب االعاريب: البف ىشاـ االنصارم ت: مغني المبيب عف كتب االعاريب: البف ىشاـ االنصارم ت: ( ( ُُ))
  ..ََِِٓٓ--ِِْْٗٗ/ / ُُ, , ُُالخطيب, التراث العربي, الككيت, طالخطيب, التراث العربي, الككيت, ط

تحقيؽ: محمد محي تحقيؽ: محمد محي   ىػ(,ىػ(,  ََِِٓٓنظر: شرح القصائد العشر: البي زكريا يحيى بف عمي بف محمد التبريزم )ت نظر: شرح القصائد العشر: البي زكريا يحيى بف عمي بف محمد التبريزم )ت يي يي   ((ِِ))
  ..ٖٖٔٔالديف عبد الحميد, مكتبة محمد عمي صبيح, األزىرم: الديف عبد الحميد, مكتبة محمد عمي صبيح, األزىرم: 
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كثير مف أىؿ المغة زعمكا أف الكاك في "  :الطكفي عمى البيت المتقدـ بقكلو ؽفقد عم  
ا )كانتحى( زائدة, كجعمكه شاىدان في زيادة الكاك في نحك: ) َٓ ىُب ةَۡن

َ
ا َوفُخَِحۡج أ َْ َٰٓ إَِذا َجآُءو  (٧٣َحته

ا ) ,(ّٕ)الزمر:  ٍَ ۡشيَ
َ
آ أ ٍه ُّ فَيَ (... كأشباه ذلؾ, كىك كىـ بؿ َُّ( )الصافات: ١٠٣لِۡيَجتِيِ  ۥَوحَيه

 .(ُ)الكاك ىنا عاطفة((
مثؿ: )كانتحى( قد ذكره كثير مف  كىذا الذم ذكره الطكفي مف الخبلؼ في الكاك في  
طمؽ عمى ىذه أي كتاب الجمؿ المنسكب إليو, حيث عبلـ النحك القدامى, فقد ذكره الخميؿ فأ

 الكاك في )كانتحى( كأمثاليا كاك اإلقحاـ, كما في قكؿ امرئ القيس: 
 عقنقؿ خبت ذم حقاؼبنا بطف   ا ساحة الحي كانتحىفمما أجزن

ُّ )معناه: انتحى, فأدخؿ الكاك حشكان كاقحامان, كمنو قكلو تعالى:  ا َوحَيه ٍَ ۡشيَ
َ
آ أ ٍه  ١٠٣لِۡيَجتِيِ  ۥفَيَ

 ُّ ًُ  َوَنىَديَۡجى ِي ْى إِةَۡر ن َيَٰٓ
َ
ۡكَج ١٠٤أ ٓ  كَۡد َصده ۡحِصنِيَ إُِها َنَذىلَِم ََنۡزِي  ٱلرُّۡءيَا ٍُ ۡ  ( َُٓ_َُّ) الصافات: (١٠٥ٱل

ََ إِنه معناه: ناديناه, كمثمو قكلو تعالى ) ِي وَن َغَ َشبِيِو  ٱَّله َِ َكَفُرواْ َويَُصدُّ , (ِٓ)الحج: (٢٥ٱَّلله
 . (ِ)حشكان كاقحامان الكاك ىنا ال مكضع ليا كادخمت 

فقد لكحظ في الكتاب المنسكب لمخميؿ أنو جعؿ الكاك في )كانتحى( حشكان , كأتى   
بنظائر أخرل تككف فيو الكاك كذلؾ,  ثـ إف المسألة طرحت في كبلـ النحكييف كالمفسريف 
عمى أنيا مف المسائؿ التي كقع فييا الخبلؼ بينيـ, كمف المفسريف الذيف صرحكا بكجكد 

ًُ في تفسيره البسيط, كذلؾ في قكلو تعالى: ) ق(ْٖٔ)خبلؼ الكاحدمال ِي ْى إِةَۡر ن َيَٰٓ
َ
ُّ أ ( ١٠٤َوَنىَديَۡجى

ُّ أف ىذا جكاب فمما في قكلو تعالى ) "(, فذكرَُْ)الصافات:  ا َوحَيه ٍَ ۡشيَ
َ
ٓ أ ا ٍه (  ١٠٣لِۡيَجتِيِ  ۥفَيَ

 . (ّ)" ال يجكز ذلؾعند الفراء كالككفييف, كالكاك مقحمة زائدة, كعف البصرييف 

                                                 

  ..ّّّّٖٖمكائد الحيس: مكائد الحيس:   ((ُُ))
كتاب الجمؿ في النحك, تصنيؼ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم, تحقيؽ: د. فخر الديف قباكة, مؤسسة كتاب الجمؿ في النحك, تصنيؼ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم, تحقيؽ: د. فخر الديف قباكة, مؤسسة ينظر: ينظر:   ((ِِ))

  ..ِِٖٖٖٖ: : ُُٖٖٓٗٓٗ, بيركت, , بيركت, ُُالرسالة, طالرسالة, ط
ىػ(, تحقيؽ: د. محمد بف عبد اهلل الطيار, ىػ(, تحقيؽ: د. محمد بف عبد اهلل الطيار,   ْْٖٖٔٔمد الكاحدم )ت مد الكاحدم )ت التفسير البسيط, لعمي بف أحمد بف محالتفسير البسيط, لعمي بف أحمد بف مح  ((ّّ))

, كينظر: مفاتيح الغيب لمفخر , كينظر: مفاتيح الغيب لمفخر ََٗٗ/ / ُُٗٗالمممكة العربية السعكدية, جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية: المممكة العربية السعكدية, جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية: 
  ..ُُٕٕٓٓ/ / ِِٔٔالرازم: الرازم: 



 ...............األفعالالفصل الثاني 

 

  86 

كمف الشكاىد التي ذكرىا ابف األنبارم في مجيء الكاك زائدة بيت امرئ القيس الذم   
ذكره الطكفي, حيث ذكر أبك البركات أف الككفييف ذكركا شكاىد متعددة لكقكع الكاك حشكان 

 كاقحامان مف ذلؾ قكؿ الشاعر: 
 عقنقؿ ذم خبت حقاؼبنا بطف   ة الحي كانتحىفمما أجزنا ساح

 كالتقدير فيو: انتحى, كالكاك زائدة, ألنو جاء جكابان )لما( كقاؿ اآلخر: 
 ايتـ أبنائكـ شبك أكر   حتى إذا قممت بطكنكـ

 إف المئيـ العاجز الخب  كقبمتـ ظير المجف لػػػػنا 
 .(ُ)كالتقدير: قبمتـ, كالكاك زائدة

كمع تصريح األقكاؿ السابقة عمى جكاز كقكع الكاك زائدة في )كانتحى( كما ناظرىا,   
نجد الطكفي قد كصؼ القكؿ بزيادتيا بأنو كىـ كما صٌرح بذلؾ في مطمع ىذه المسألة, ألف 

كأما " بقكلو: الطكفي كافؽ البصرييف في ىذه المسألة, حيث منعكا مف كقكعيا زائدة, 
قالكا: الكاك في األصؿ حرؼ كضع لمعنى, فبل يجكز أف يحكـ البصريكف فاحتجكا بأف 

بزيادتو ميما أمكف أف يجرم عمى أصمو ىا ىنا, كجميع ما استشيدكا بو عمى الزيادة يمكف 
 .(ِ)" أف يحمؿ فيو عمى أصمو

كفي المفٌصؿ البف يعيش نسب القكؿ بكقكع الكاك زائدة إلى البغدادييف, فقد جاء في   
اعمـ أف البغدادييف قد أجازكا في الكاك أف تككف زائدة, كاحتجكا بأنيا قد ك "  شرح المفٌصؿ

ُّ )جاءت في مكاضع كذلؾ منيا قكلو تعالى:  ا َوحَيه ٍَ ۡشيَ
َ
ٓ أ ا ٍه ن  ١٠٣لِۡيَجتِيِ  ۥفَيَ

َ
ُّ أ َوَنىَديَۡجى

 ًُ ِي ْى إِةَۡر ۡكَج ١٠٤َيَٰٓ ٓ  كَۡد َصده ۡحِصنِيَ إُِها َنَذىلَِم ََنۡزِي  ٱلرُّۡءيَا ٍُ ۡ (, قالكا: َُٓ-َُّالصافات: ) (١٠٥ٱل
 .(ّ)"معناه: ناديناه أف يا إبراىيـ, كالكاك زائدة... كأما اصحابنا, فبل يركف زيادة ىذه الكاك

                                                 

  ..ّّٖٖٖٖ/ / ْْ, كينظر: مغني المبيب: , كينظر: مغني المبيب: ْْٕٕٓٓ/ / ِِاالنصاؼ: االنصاؼ:   ينظر:ينظر:  ((ُُ))
  . .   ْْٖٖٓٓ/ / ِِاالنصاؼ: االنصاؼ:   ((ِِ))
  ..ُُُُ/ / ٓٓح المفٌصؿ البف يعيش: ح المفٌصؿ البف يعيش: شر شر   ((ّّ))
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فقد ظير مما تقدـ أف القكؿ بكقكع الكاك زائدة نسب تارةن لمككفييف كأخرل لمبغدادييف,   
المفٌصؿ نسب لمبغدادييف, كأف الذم عميو أكثر فنسبو صاحب األنصاؼ لمككفييف, كفي 

 النحاة أف ىذا قكؿ الككفييف.
كقكعيا زائدة بأنو كىـ , كىك  دٌ يبدك مما تقدـ  أف الطكفي يمنع  كقكعيا زائدة, لذا عك   

في ذلؾ  مكافؽ لقكؿ البصرييف الذيف منعكا مف القكؿ بزيادة الكاك في ىذه المكاضع المتقدمة 
 عمى معافو أخرل عندىـ.  كميا , لذا حممت

 
 المسألة الخامسة: بناء فعل التعجب )أحسَن(

بنى جممة مف األحكاـ النحكية عمى أمف المبس, ككضكح المعنى حتى جيعمت قاعدة تي   
أمف المبس مف القكاعد العامة المطردة في النحك العربي,  فكؿ مكضع يخاؼ فيو الكقكع في 

كممات بعض أعبلـ العربية  مف  نمتفت إلى ما جاءبد مف تجنبو, كيكفي أف  المبس فبل
,تأكيدان عمى ىذه القاعدة, فالمبرد يعقد بابان مستقبلن بعنكاف: ما يحذؼ استخفافان؛ ألف المبس 
فيو مأمكف, كساؽ لنا جممة مف األحكاـ التي بنيت عمى أمف المبس تارة, أك خكؼ المبس 

كسرتيا)البلـ( لئبل تمتبس ببلـ االبتداء, كلـ تكف ًزيد فإف قمت: الماؿ لً "  :أخرل مف ذلؾ قكلو
ف ا  يذا, ك اس أنؾ لك قمت: إف زيدان لى , كمكضع االلتبفيسمميا عمى ما خميت الحركة فييا إعرابان 

لذاؾ, كأنت تريد الـ الممؾ لـ يدًر السامع أييما أردت: إف زيدان في ممؾ ذاؾ, أك إف عمران ى 
 .(ُ)" زيدان ذاؾ

الذم اعتمده المبرد في تحريؾ البلـ كسران أك فتحان ىك أمف  فكاضح أف األساس  
 المبس.

                                                 

  . . ُُٖٖٗٗ/ / ُُالمقتضب: المقتضب:   ((ُُ))
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عدـ جكاز التقديـ فإف: الثاني عشر: في عدة مكارد  جاء كفي األصكؿ البف السراج  
التقديـ إذا ألبس عمى السامع أنو مقدـ, كما في مثؿ )ضرب مكسى عيسى(, فبل يجكز فيو 

 .(ُ)التقديـ ألنو ممبس
لفقيو الطكفي تطبيقان في ذلؾ أكعز مف خبللو إلى أىمية عمـ النحك كقد ذكر لنا ا  

كفضمو في صيانة الكبلـ مف االلتباس مف خبلؿ صيغة التعجب التي كضعت ليا بنية 
" أما النحك, فؤلف بو تقسيـ معاني :قياسية تقتضي مجيء الفعؿ معيا مفتكحان كما في قكلو

النفصاـ, كليذا قيؿ: النحك في الكبلـ كالممح في الكبلـ, كتصاف عرل تأليفو عف االنحبلؿ كا
الطعاـ, أم: ال يصح إال بو, كمثالو المشيكر: لك قاؿ قائؿ: )ما أحسٍف زيٍد( بسككف النكف 

االستفياـ بالتعجب, كلـ نعمـ ما أراد, كلك أعرب لفيمنا ك كالداؿ, غير معرب؛ اللتبس النفي 
كتاب فضؿ العربية أمثمة كثيرة مف ىذا  المراد ... كالنصب عمى التعجب, كقد ذكرت في

 .(ِ" )الباب
فقد ذكر الطكفي أف صيغة التعجب تأتي عمى ىذا النحك: )ما أحسفى زيدان( كأحد   

أخرل  يس؛ ألف ىذا التركيب قد يعطي معانمبررات التزاـ ىذه الصيغة فقط ىك أمف المب
 كالنفي كاالستفياـ كالذم يميز بيف ىذه التراكيب ىك الحركة األعرابية. 

كفي العمؿ البف الكراؽ بياف لسبب لزـك الفتح في فعؿ التعجب, حيث أرجع ذلؾ   
األكؿ لبلستدالؿ عمى فعميتو ردان عمى الككفييف,  كدفع التباسو باالستفياـ, حيث  :ألمريف

ف فتح نسبو لمفراء قاؿ تيا قمت: ما أحسفى زيدان, فتفتح, كلك كاف الذم بعدىا )مػا( اسمان " كا 
... دٌؿ عميو قكؿ الفراء: إنما يفتح أخره ليفرؽ  الرتفع, فمما لزمو الفتح دؿ عمى أنو فعؿ ماضو

 .(ّ" )بينو كبيف االستفياـ

                                                 

  . . ِِْْٓٓ/ / ِِينظر: األصكؿ: ينظر: األصكؿ:   ((ُُ))
  . . ََٖٖاإلكسير:اإلكسير:  ((ِِ))
  ..ِِّّٓٓعمؿ النحك لمكراؽ: عمؿ النحك لمكراؽ:   ((ّّ))
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أيضان جاء التدليؿ عمى فتح الفعؿ في صيغة التعجب في المقتصد في شرح ك   
جاء في شرحو" التعجب يككف بمفظيف: أحدىما قكلؾ:  إذبد القاىر الجرجاني , يضاح لعاإل

ـى عمران  , نحك: ما أحسفى زيدان, كما أعم ما أفعؿى
( "ُ). 

كالحاصؿ مما ذكر أف صيغة فعؿ التعجب )ما أفعمو( يككف الفعؿ معيا مبنيان عمى   
اإلشارة لبعض األقكاؿ الفتح, كما ذكره الطكفي, حيث ذىب لذلؾ جميكر النحاة كما مرت 

 .(ِ)كغير ذلؾ مف ذىب لذلؾ
مف المبس تعد مف القكاعد المعيارية التي أفتحصؿ مف جميع ما تقدـ أف قاعدة   

كضعيا النحاة مستقاة مف كبلـ العرب كاليدؼ مف ذلؾ إيصاؿ المعنى لممتمقي غير ممبس, 
 كقد بنى الطكفي الحركة في فعؿ التعجب عمى ضكء ىذه القاعدة. 

 عندأساسان مف أسس نظرية التكاصؿ  كتؤيد دراسات المحدثيف ىذه القاعدة كتعدىا  
المحدثيف, فيذا الدكتكر تماـ حساف نجده يبنى النظاـ المغكم استنادان إلى ىذه القاعدة, مع 

" فإنو ليمكف الزعـ  قاؿ:ص عمييا الدرس المغكم قديمان التصريح بأف ىذه القاعدة الجميمة قد ن
أف كؿ نظاـ لغكم يبنى أساسان عمى مجمكعة مف القيـ الخبلفية التي بدكنيا ال يككف المبس 

مالؾ محقان حيف لخص القضية في شطر كاحد مف  ابف مأمكنان, كال الكبلـ مفيكمان, كقد كاف
ف بشكؿ خيؼ لبس يجتنب  .(ّ" )ألفيتو يقكؿ: ... كا 

مف القكانيف العامة التي يجب األخذ بيا ألنو يحقؽ  فقد جعؿ قانكف أمف المبس  
اليدؼ مف النظاـ المغكم التكاصمي, كىذا ما تدؿ عميو عبارة الطكفي , فقد جعؿ النحك كممح 
الطعاـ الذم يعطيو المذاؽ الخاص لدل متناكلو كناية عف أثر األحكاـ النحكية , فقد جيعمت 

يص   .اليا لممتمقيالقكاعد النحكية لضبط مداليؿ الكبلـ كا 
 
 
 

                                                 

  . . ّّّّٕٕ/ / ُُالمقتصد في شرح االيضاح: المقتصد في شرح االيضاح:   ((ُُ))
  . . ُُٖٖٔٔ/ / ْْ, الكافية: , الكافية: ِِٖٖٓٓ, التبييف: , التبييف: ُُُُِِ, اسرار العربية: , اسرار العربية: ََّّٖٖينظر: البصريات لمفارسي: ينظر: البصريات لمفارسي:   ((ِِ))
  . . ِِْْ: : ُُْْٗٗٗٗالمغة العربية معناىا كمبناىا, د. تماـ حساف, دار الثقافة, المغة العربية معناىا كمبناىا, د. تماـ حساف, دار الثقافة,   ((ّّ))
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 المبحث الثاني
 الفــــعل المضــــارع

 المسألة االولى: إعراب الفعل المضـــارع 
كتعد ىذه المسألة مف جممة المسائؿ التي تكقؼ متقدمك النحاة عند تعميميا كبياف   

السبب الذم اقتضى خركج الفعؿ المضارع مف حالة البناء التي ىي األصؿ فيو بناءن عمى ما 
ذىب إليو الجميكر مف أف االصؿ في الفعؿ ىك البناء ال اإلعراب, كقد خرج الفعؿ المضارع 

 ر معربان. عف ىذا االصؿ ك صا
كقد ذكر الطكفي تعميبل في سبب إعراب الفعؿ المضارع, مندرجا في كبرل قاعدة   

الشبو التي نص عمييا العديد مف النحاة, فقد جاء في كبلمو" كألف العرب تعطي الشيء حكـ 
شبو االسـ مف كجكه أغتيـ, بدليؿ الفعؿ المضارع: لما ما يشبيو أك بعضو, كذلؾ كثير في ل

 . (ُ)عربكا االسـ"أما عربكه كأ
كىذا الذم ذكره الطكفي في تعميؿ إعراب الفعؿ المضارع قد نص عميو العديد مف   

النحاة في كتبيـ, ففي الكتاب لسيبكيو "كحرؼ اإلعراب لؤلسماء المتمكنة كلؤلفعاؿ المضارعة 
 .(ِ)كالنكف"ألسماء الفاعميف التي في أكليا أكائميا الزكائد االربع: اليمزة كالتاء كالياء 

عراب مف الكمـ كىك األسماء المتمكنة كاألفعاؿ المشابية حدد سيبكيو ما يستحؽ اإل  
ليا, مع إشارة لكجو الشبو, كىك حركؼ المضارعة. كتعٌرض لذلؾ المبرد في باب إعراب ما 

نما كاألفعاؿ ثبلثة  ":ييعرب مف األفعاؿ فقاؿ عربت ىذه أي أضرب: فضرب منيا يعرب... كا 
لمضارعتيا األسماء, كمعنى المضارعة, أنيا  ,ؿ بعد أف كاف حدُّىا عمى ما كصفت لؾاألفعا

تقع في مكاقعيا, كتؤدم معانييا. فمف ذلؾ: زيد يضرب فيجكز أف تريد أنو يضرب فيما 
 . (ّ" )يستقبؿ

                                                 

  . . ْْٕٕٓٓ( الصعقة الغضبية: ( الصعقة الغضبية: ُُ))
  . .   ّّٗٗ//ُُ( كتاب سيبكيو: ( كتاب سيبكيو: ِِ))
  . . ٖٖٓٓ/ / ْْالمقتضب: المقتضب:   ((ّّ))
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ثـ أخذ المبرد يستعرض بعض كجكه الشبو بيف الفعؿ المضارع كاالسـ, كالتي أكجبت   
إعراب الفعؿ المضارع, فالذم يبدك مف عبارة المبرد رجكع إعراب الفعؿ المضارع إلى قاعدة 

 الشبو أما األصؿ فيو فيك البناء. 
, فقد ذكر صكؿؾ قاعدة الشبو ابفي السراج في األذل عؿكممف ذكر عمة اإلعراب, كج  

ممضارع ترؾ عمى سككنو فعاؿ" فمما لـ يكف مضارعا لبلسـ كال مضارعا لفي باب إعراب األ
نما أعربكا منيا ما أشبو األسماء كضارعياألف أصؿ األ  .(ُ" )فعاؿ السككف ك البناء, كا 

فابف السراج بعد جعمو األصؿ في األفعاؿ البناء أخذ يعمؿ لنا السبب الذم أكجب   
 معربا كىك مشابية االسـ. كجاءالفعؿ المضارع عف ىذا األصؿ  خركج

يضاح لمزجاج بٌيف أف المسألة لـ تكف محؿ كفاؽ بيف النحاة بؿ ىناؾ كفي اإل  
اختبلؼ في المكضكع, فقد ذكر الزجاج أنو قد ذىب الخميؿ ك سيبكيو كجميع البصرييف أف 

فعاؿ كالحركؼ, ثـ ىك األ مبناءسماء, كالمستحؽ لالمستحؽ لئلعراب مف الكبلـ ىك األ
سماء عمة منعتيا مف اإلعراب فبنيت, كعرض لبعض األفعاؿ ما أكجب ليا عرض لبعض األ

  سماء. أيعربت, كتمؾ العمة ىي مضارعة األاإلعراب ف
كقاؿ الككفيكف: أصؿ اإلعراب لؤلسماء كاألفعاؿ, كأصؿ البناء لمحركؼ, فكؿ شيء زاؿ مف 

 .(ِ), أزالتو عف أصمواألسماء كاألفعاؿ فمعمةو 
فقد لكحظ في كبلـ الزجاجي المتقدـ  أف مسألة إعراب المضارع , بسبب الشبو لـ   

تكف إجماعية بيف النحاة بؿ خالؼ في ذلؾ الككفيكف, حيث عدكا اإلعراب أصبل في األسماء 
 األفعاؿ, ك مف ثـ ال تأتي قاعدة الشبو في المقاـ الذم نحف فيو. ك 
كجاء الخبلؼ ذاتو في أسرار العربية ألبي البركات, حيث تساءؿ في الفعؿ المضارع   

عراب إنما بسبب ككنو محمكال عمى االسـ, أك مبني, كبيف أف مف يدعي فيو اإلأمعرب ىك 
كليس بأصؿ فيو, ألف األصؿ في اإلعراب إنما يككف لؤلسماء دكف األفعاؿ كالحركؼ, كأما 

                                                 

  ..ُُْْٓٓ/ / ِِاألصكؿ: األصكؿ:   ((ُُ))
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 ...............األفعالالفصل الثاني 

 

  92 

ؿ عمى االسـ في اإلعراب لذا سمي مضارعا, كالمضارعة تعني: الفعؿ المضارع فإنو حيم
 .(ُ)المشابية, كلذا سمي الضرع ضرعا ألنو يشابو أخاه ككجكه الشبو خمسة

 فأرجع أبك البركات اإلعراب لمشبو مع بياف كجكه الشبو بينو كبيف االسـ.    
األعبلـ مف كممف نص عمى الخبلؼ كلكف بعبارة مغايرة لمف سبؽ نقمو مف كممات   

النحاة, فقد جاء في التبييف لمعكبرم" المعرب بحؽ األصؿ ىك االسـ, كالفعؿ المضارع 
 . (ِ" )محمكؿ عميو, كقاؿ بعض الككفييف: المضارع أصؿ في اإلعراب ايضا

 خذ العكبرم بسرد أدلة كؿو مف القكليف, ثـ انتصر لقكؿ البصرييف. أثـ   
إعراب الفعؿ المضارع راجع إلى عمة الشبو بينو  فإفقد تحٌصؿ مما تقدـ أف القكؿ ب  

كبيف االسـ, كىذا ما ذكره الطكفي في كبلمو المتقدـ ىك القكؿ المشيكر بيف النحكييف, كىك 
مختار البصرييف ىذا الذم اختاره الطكفي في بياف سبب إعراب الفعؿ المضارع كالذم جاء 

خبلفا لما ذىب إليو الككفيكف في جعمو , (ّ)التصريح بو عند جممة مف العمماء كفي كمماتيـ
 معربا باألصؿ.

 
 المسألة الثانية: رفع الفعل المضارع

ف اختمفت االقكا    ؿ في سبب إعرابو,اتفؽ النحاة في عد الفعؿ المضارع معربان, كا 
باختبلؼ تكجيو السبب المكجب لذلؾ, كقع  ؛كبعد الفراغ مف جعؿ الفعؿ المضارع معربان 

إعرابو رفعان كنصبان كجزمان, كقد اختمؼ النحاة في العامؿ الذم اقتضى  الكبلـ  في حاالت
رفع الفعؿ المضارع, كقد ذكر نجـ الديف الطكفي ىذه المسألة في معرض حديثو عف )ال( 

" كاعمـ أٌنا قد فرضنا أنيا عاممة ىنا, يقتضي أنيا ىي :النافية التي  قد يمييا الفعؿ بقكلو
الرافعة لمفعؿ بعدىا, كفي ىذا نظر فبل تغفمٌف عنو, فإف جميكر النحاة ذىبكا إلى أف الفعؿ 

                                                 

  . . ِِٓٓينظر: أسرار العربية: ينظر: أسرار العربية:   ((ُُ))
  ..ُُّّٓٓالتبييف: التبييف:   ((ِِ))
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, كىذا يقتضي أف )ال( ليست عاممة, بؿ العامؿ فيو  المضارع يرتفع لخمكه مف ناصب كجاـز
 .(ُ" )الرافع لو حركؼ المضارعة ... عدمي, كىك ما ذكرناه كذىب الكسائي إلى أف

كبياف ذلؾ عمى ضكء ما ذكره النحاة , ذىب سيبكيو إلى أف الفعؿ المضارع إنما   
ىذا باب كجو دخكؿ الرفع في ىذه  "  دخؿ عميو الرفع لكقكعو مكقع االسـ فقد ذكر فييا

سـ مبني عمى األفعاؿ المضارعة لؤلسماء, اعمـ أنيا كانت في مكضع اسـ مبتدأ أك مكضع ا
 .(ِ" )الرفع فييافإنيا مرتفعة ككينكنتيا في ىذه المكاضع ألزمتيا الرفع كىي سبب دخكؿ  ...مبتدأ

كاضح أف سيبكيو يجعؿ سبب رفع الفعؿ المضارع ىك حمكلو محؿ االسـ, أك مف الف  
" اعمـ أف ىذه  :كقكعو في مكقع االسـ, كقد اختار ىذا القكؿ المبرد في المقتضب فقاؿ

ألفعاؿ المضارعة ترتفع بكقكعيا مكاقع األسماء, مرفكعة كانت األسماء أك منصكبة أك ا
 .(ّ" )مخفكضة, فكقكعيا مكاقع األسماء ىك الذم يرفعيا

فالمبرد متفؽ في القكؿ مع سيبكيو في جعؿ السبب ىك كقكعو مكقع االسـ كحمكلو   
 كات في أسرار العربية.محمو , ككذلؾ ذىب لذلؾ ابف السراج في األصكؿ, كأبك البر 

أما القكؿ الذم ذكره الطكفي منسكبان لمجميكر فيك رأم  الفراء كجماعة مف النحكييف,   
فقد ذكر أبك البركات أف الفراء ذىب" إلى أف الفعؿ المضارع يرتفع لسبلمتو مف العكامؿ 

 .(ْ" )الناصبة كالجازمة
كافقو الرضي في الشرح مصرحان  كاختار ىذا القكؿ أيضا ابفي الحاجب في الكافية, ك  

,  :بأف ىذا القكؿ ىك رأم الفراء, قاؿ ابف الحاجب " كيرتفع إذا تجرد عف الناصب كالجاـز
ف لـ يصرح بأف عامؿ الرفع ىك ا لتجرد عف العكامؿ نحك: )يقكؿ زيد( قاؿ الرضي: ىذا كا 

 .(ٓ)" راءفكما ىك مذىب ال

                                                 

  . . ْْْْٓٓالصعقة الغضبية: الصعقة الغضبية:   ((ُُ))
  . . ٕٕ//ّّكتاب سيبكيو: كتاب سيبكيو:   ((ِِ))
  . . ٔٔٔٔ, كاسرار العربية: , كاسرار العربية: ُُْْٔٔ//ِِ, كينظر: األصكؿ: , كينظر: األصكؿ: ٓٓ//ِِالمقتضب: المقتضب:   ((ّّ))
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ء في بياف سبب رفع الفعؿ المضارع, فابف الحاجب ككذلؾ الرضي متفقاف مع الفرا  
, كىذا يعني أف العامؿ فيو معنكم, كىك  كأف السبب في ذلؾ ىك تجرده مف الناصب كالجاـز

 نفس التجرد مف الناصب كالجاـز المقتضي لرفعو.  
ثـ ذكر الفقيو الطكفي قكالن آخر في المسألة كىك القكؿ المنسكب لمكسائي, كالذم   

ضارعة  حركؼ المضارعة ثـ رد عميو, قاؿ "كذىب الكسائي إلى أف جعؿ العمة في رفع الم
الرافع لو حرؼ المضارعة, كىك باطؿ, لكقكع النصب كالجـز عميو مع بقاء عامؿ الرفع عمى 

 .(ُ")زعمو
فالرد الذم ذكره الطكفي عمى الكسائي يتمٌخص بأف ىذه األحرؼ باقية في الفعؿ   

, كىذا خبلؼ جعميا عمة لمرفع؛ ألف المعمكؿ   المضارع حتى في حالتي النصب كالجـز
 ينبغي أف ال يتخمؼ عف عمتو. 

كىذا الذم نسبو الطكفي لمكسائي قد صرح بو النحاة منسكبان لمكسائي, كممف صٌرح   
أبك البركات في االنصاؼ قد ذكر أنو قد " ذىب الكسائي إلى أنو يرفع بالزائد في بذلؾ 

: أنو كاف ينبغي أف ال تدخؿ عميو عكامؿ النصب كالجـز أحدىاأكلو... كىك فاسد مف كجكه: 
: أنو لك كاف األمر عمى ما والوجو الثانيألف عكامؿ النصب كالجـز ال تدخؿ عمى العكامؿ, 

, لكجكد الزائد أبدان زعـ لكاف ينبغي أ ف ال ينتصب بدخكؿ النكاصب, كال يجـز بدخكؿ الجكاـز
 .(ِ" )دٌؿ عمى فساد ما ذىب اليوفمما انتصب بدخكؿ النكاصب كانجـز بدخكؿ الجكاـز في أكلو, 

كممف ذكر قكؿ الكسائي الرضي في شرح الكافية, فقد جاء فيو " كقاؿ الكسائي:   
كؿ الكممة فحدث الرفع بحدكثيا... كلـ أ, ألنيا دخمت في و حركؼ المضارعةعامؿ الرفع في

 .(ّ)يكف فيو ىذا الرفع, بؿ حدث مع  حدكث ىذه الحركؼ" 
كذكره ابف ىشاـ ايضا فجاء في شرح القطر: أجمع النحكيكف عمى أف الفعؿ   

المضارع إذا تجٌرد مف الناصب كالجاـز كاف مرفكعا, كذىب الكسائي أف العامؿ فيو حركؼ 
                                                 

  . . ْْْْٓٓية: ية: الصعقة الغضبالصعقة الغضب  ((ُُ))
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المضارعة, كييفسد قكؿ الكسائي أف جزء الشٍي ال يعمؿ فيو, كيمـز عميو أف يككف المضارع 
 .(ُ)مرفكعا دائمان 

فالخبلؼ في رفع الفعؿ المضارع قد صرح بو عدة مف النحكييف,  كىذا ما نسبو إليو   
نما اكتفى بالنقؿ عف  الطكفي, كالذم يظير مف عبارتو أنو ال يبيف الرأم المختار عنده, كا 

ف كانت عبارتو تممح إلى ميمو لمقكؿ األكؿ, كالذم عزاه لمجميكر,  كىذا  ,التجرد كىكالنحاة, كا 
 القكؿ ىك الذم عميو األكثر كالذم يجرم عمى ألسنة المعربيف. 

ثـ إف الطكفي كبعد ما ذكره في حالة رفع المضارع كبياف األقكاؿ فيو , جاء بتطبيؽ   
ُّ الداللة المستفادة منو كذلؾ في قكلو تعالى : ) إعرابي لمفعؿ المضارع لمعرفة ىَُلۡرَءاٞن  ۥإُِه

 ًٞ ُِٔن   ٧٧َنرِي ۡه ٌه ُّ  ٧٨ِف نَِتىب   صُّ ٍَ ُرونَ إَِله  ۥٓ َله َح ٓه َط ٍُ ۡ َِ رهّبِ  ٧٩ٱل ٌّ ٍِيَ حزَنِيٞو  -ٕٕ)الكاقعة : (٪٧ٱۡىَعىيَ
, فقاؿ: تمسؾ أصحابنا كالجميكر بو في تحريـ المصحؼ(, كمحاكلة استفادة تحريـ مس َٖ

مس المحدث المصحؼ, كجعمكىا ناىية بصيغة الخبرية, كذىب داككد إلى جكاز مٌسو 
لمحائض كالجنب, كالحؽ أنو ال حجة ألصحابنا في اآلية؛ ألف صيغتيا صيغة الخبر, بدليؿ 

كف تابعا لمصيغة فبل رفع الفعؿ بعدىا, كعبلمة رفعو ضُـّ سينو, كاألصؿ في المعنى أف يك
( بسينيف إحداىما ساكنو ح كلك أراد النيي لقاؿ ) ال يمسسوييعدؿي بالمعنى عنيا إال لدليؿ صال

 . (ِ) ؿ: )ال يمسسو ( بسينيف إحداىما ساكنو, كما قا
نبلحظ في عبارة الطكفي أنو رٌد قكؿ الجميكر كأصحابو مف الحنابمة, بدعكل كقكع   

(, كقد بنى ذلؾ عمى التكجيو  ۥالَّ يىمىسُّوي الفعؿ المضارع مرفكعا بعد ال في قكلو تعالى:) 
مف ذلؾ  عمى ما تيعطيو الصيغة, كاستفاد أف المعنى البد أف ييبنى  كالذم مفاده ,الداللي

كىك عدـ جكاز لمس القرآف الكريـ لغير المتكضأ كما تقرر ذلؾ في الفقو حكما شرعيا, 
        اإلسبلمي.

  
 
 

                                                 

  . . ٖٕٖٕ( ينظر: شرح قطر الندل: ( ينظر: شرح قطر الندل: ُُ))
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 ـادىالمسألة الثالثة: العامل في المن
اختمفت أقكاؿ النحاة في تحديد العامؿ الذم نصب المنادل بعد أف الحظكا أف الجممة   

جمعكا عمى أمف اإلخبار إلى االستدعاء, فقد  التي دخمت عمييا أداة النداء قد تحكلت داللتيا
كمف جية أخرل الحظكا أداة النداء , (ُ)أف النداء ليس اخباران, لذا ادرجكه في مكاضع الطمب
 مع المنادل يتـ بو الكبلـ كال يستدعي كبلمان غيرىما.

كقد كقؼ الطكفي عند ىذه المسألة في معرض حديثو عف صكر تأليؼ الكبلـ, كأنو   
يتألؼ إال مف اسميف أك فعؿ كاسـ, كذكر في صكر تأليؼ الكبلـ" كالكبلـ البد مف مسند ال 

كمسند إليو, فاالسـ مع االسـ كبلـ لكجكد المسند كالمسند إليو جميعا مف نكع كاحد, كالفعؿ 
مع االسـ كبلـ لكجكدىما مف نكعيف, كاالسـ مع الحرؼ ليس بكبلـ لعدـ أحدىما المسند 

 . (ِ)كالفعؿ مع الفعؿ كذلؾ؛ لعدـ المسند إليو, كالفعؿ مع الحرؼ كذلؾ أكلى"كالمسند إليو, 
أف صكرة النداء ال تندرج تحت أقؿ صكر التأليؼ كما يبدك مف  لمكىمة األكلىفيظير   

تركيب الجممة ظاىرا , كحيث اشتممت عمى أداة النداء كالمنادل, كلكنيا عند إمعاف النظر 
ؼ الكبلـ عمى كفؽ تحديد العامؿ في المنادل, فبٌيف ذلؾ بقكلو " يمكف إدراجيا في صكر تألي

ف كاف حرفان كاسمان في المفظ, فإنو فعؿ كاسـ في المعنى, فإٌف )يػا(  كالجكاب: أف يا زيد كا 
 نادلأك أنادم زيدان, كليذا كاف المزيدان,  عك, فقكلؾ: يا زيد, تقديره: أدعكنائبة مناب أد

, كاقعان مكقع المنصكب, نظران إلى الفعؿ الذم  المبني عمى الضـ, نحك: يا زيدي ك يا رجؿي
نابت عنو )يػػا( فمك قيؿ: ال يتألؼ الكبلـ إال مف اسميف أك فعؿ كاسـ, لفظان أك تقديران الندفع 

 .(ّ" ) ىذا النقض بػ : )يا زيد( ألنو فعؿ كاسـ تقديران 

                                                 

ىػ(, تصحيح: أحمد عزك عناية, دار ىػ(, تصحيح: أحمد عزك عناية, دار   ِِٕٕٗٗنظر: المطكؿ, شرح تمخيص المفتاح, سعد الديف التفتازاني )ت نظر: المطكؿ, شرح تمخيص المفتاح, سعد الديف التفتازاني )ت ( يي ( يي ُُ))
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نٌص عميو سيبكيو في الكتاب  كىذا الذم ذكره الطكفي مف جعؿ العامؿ فعبلن مقدران قد  
في باب النداء, فذكر أف النداء" كؿ اسـ مضاؼ فيو فيك نصب عمى إضمار الفعؿ المتركؾ 

 .(ُ" )إظياره, كالمفرد رفع كىك في مكضع اسـ منصكب
كقد اختار المبردي قكؿ سيبكيو المتقدـ في جعؿ العامؿ فعبلن مقدران , كجاءت عبارتو   

ظياره, كذلؾ قكلؾ: يا إاب المنادل يككف بالفعؿ المتركؾ ,  كأف انتصقريبة  مف كبلـ سيبكيو
 .(ِ)عبد اهلل, ألف )يػػا( بدؿ مف قكلؾ: أدعكا عبد اهلل, كأريد

كفي تكضيح ىذا المعنى الذم جاء في كبلـ سيبكيو ككافقو المبرد,  يقكؿ أبك عمي   
)ناديت( فانتصب االسـ بعد "  الفارسي في تعميقو عمى كتاب سيبكيو: العمؿ بالعبارة عنو

)يػا( كصار في مكضع نصب كما انتصب بعد )ناديت( إال أف الفصؿ بيف ما ينتصب 
ذا انتصب بالمعبر  بالعمؿ نفسو, كما ينتصب بالعبارة أنو إذا انتصب بالعبارة كاف خبران, كا 

 .(ّ" ) عنو لـ يكف خبران 
مسالة,  إذ جيعؿ النداء مندرجا كما ذكره أبك عمي الفارسي يؤيد ما ذيكر في بداية ال  

 في اإلنشاء ال اإلخبار. 
كفي أسرار العربية  ذكر أبك البركات أف العامؿ قد اختمؼ فيو, كذكر أف في المسالة   

 ب فعؿ مقدر, كالتقدير فيو: )أدعكعدة مف االقكاؿ " فذىب بعضيـ إلى أف العامؿ فيو النص
نصكب بػ )يػا( ألنيا نابت عف: )أدعك كانادم( زيدان كأنادم زيدان, كذىب آخركف إلى أنو م

كالذم يدؿ عمى ذلؾ أنو تجكز فيو اإلمالة نحك: )يا زيد( كاإلمالة ال تجكز في الحركؼ, إال 
 .(ْ" )أنو لما قاـ مقاـ الفعؿ جازت اإلمالة فيو

كىي   ىك كجكد خاصية مف خصائص الفعؿ فجعؿ الدليؿ عمى تقدير العامؿ فعبل  
 اإلمالة حيث أنيا ال تأتي مع الحركؼ. 

                                                 

  . . ََُُّّ/ / ِِكتابو سيبكيو: كتابو سيبكيو:   ((ُُ))
  ..ََّّْْ/ / ُُ, كينظر: األصكؿ: , كينظر: األصكؿ: ََِِِِ/ / ْْنظر: المقتضب: نظر: المقتضب: يي يي   ((ِِ))
  ..ِِّّٕٕ/ / ُُالتعميقة عمى كتاب سيبكيو: التعميقة عمى كتاب سيبكيو:   ((ّّ))
  . . ِِْْْْ, كينظر: التبييف عمى مذاىب النحكييف: , كينظر: التبييف عمى مذاىب النحكييف: ِِِِٕٕأسرار العربية: أسرار العربية:   ((ْْ))
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كمف خبلؿ ما تقدـ ظير أف الرأم الذم ذىب إليو الفقيو الطكفي ىك الرأم المشيكر,    
كقد نٌص عميو سيبكيو, كالمبرد, كابف السراج, خبلفان لبعضيـ, كمف ىنا يظير اإلشكاؿ عمى 

, عامؿ المنادل سيبكيو في تعييفلعبارة الرضي في شرح الكافية حيث ذكر أف المبرد مخالؼ 
فإف المبرد ككما تقدـ في عبارتو يكافؽ سيبكيو في جعؿ العامؿ فعبلن مضمران, لكف الرضي 

كانتصاب المنادل عند سيبكيو  " نسب إليو القكؿ بأف  العامؿ ىك )يػا( جاء في شرح الكافية
يدان, فحذؼ الفعؿ حذفان عمى أنو مفعكؿ بو, كناصبو الفعؿ المقدر, كأصمو عنده: يا أدعك ز 

الزمان لكثرة االستعماؿ, كلداللة حرؼ النداء عميو... كأجاز المبرد نصب المنادل عمى حرؼ 
ألنو يماؿ إمالة الفعؿ, فبل يككف, إذف مف ىذا الباب  ؛النداء, لسده مسد الفعؿ, كليس ببعيد

 .(ُ)" أم: ما انتصب المفعكؿ بو بعامؿ كاجب الحذؼ
رضي لممبرد يتنافى مع ما يظير مف عبارة المبرد كالتي صٌرح بيا فإف ما نسبو ال  

, فعبارة (ِ)" بقكلو" اعمـ أنؾ إذا دعكت مضافان نصبو كانتصابو عمى الفعؿ المتركؾ اظياره
 المبرد صريحة في جعؿ العامؿ فعبلن محذكؼ كجكبان كفاقان لسيبكيو.

 امضارع يجعؿ العامؿ فعبل مما تقدـ يظير أف الطكفي انتصر لمقكؿ المشيكر الذم  
مقدرا, تقديره : )أدعك أك أنادم(, كىذا القكؿ ىك الذم ذىب إليو مشيكر النحكييف, خبلفا 

 لمف جعؿ العامؿ ىك نفس حرؼ النداء كما استقرب ذلؾ الرضي.
 

 المسألة الرابعة: التنازع في العمل
بعضيا عند  مف المسائؿ التي تتعمؽ بأصكؿ التفكير النحكم, كمدل استحكاـ  

االتجاىات النحكية, كالتي تجاذبت فييا األقكاؿ بيف السماع كالقياس, ىي إعماؿ أم العامميف 
في باب التنازع في العمؿ, ككيفية تحرير الشكاىد التي تندرج تحت ىذه المسألة عمى ضكء 

 المباني النحكية. 

                                                 

  ..ِِْْٓٓ/ / ُُشرح كافية ابف الحاجب: شرح كافية ابف الحاجب:   ((ُُ))
  . . ََِِِِ/ / ْْالمقتضب: المقتضب:   ((ِِ))
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اس أك مخالفة لو, كمف ىنا صرح أحد الباحثيف بأف التنازع كأمثمتو خارجة عف القي  
 .(ُ)فبل بد أف يككف فيو القياس عمى قدر, كيككف فيو  لمسماع الشأف األعظـ

كقد عرض الطكفي أحد الشكاىد المندرجة في ىذه المسألة مبينان الخبلؼ النحكم   
كران األقكاؿ فييا, كمرجحان لبعضيا, كذلؾ تعميقاى عمى بيتيف مف البلمية المشيكرة افييا, ذ
 القيس  كحيث جاء نص كبلمو " قكلو:ألمرل 

 مف الماؿ طمب قميبلأكفاني كلـ  سعى ألدنى معيشة    ألك أف ما 
 كقد يدرؾ المجد المؤثؿ أمثػػػالي كلكنما اسعى لمجد مؤثػػؿ         

احتج الككفيكف بقكلو: )كفاني كلـ أطمب قميؿ( عمى إعماؿ األكؿ عند تنازع   
ـ البصريكف الفارسي في اإليضاح عمى أنو مف ىذا الباب, كزعالعامميف, ك كافقيـ أبك عمي 

 .(ِ" )لى التناقضإأنو ليس منو, ألدائو 
فقد صرح الطكفي بكبلمو المتقدـ أف ىناؾ اختبلفان في إعماؿ أم مف العامميف, كىذا   

ما ذكره جممة مف النحاة, فقد ذكر أبك البركات في االنصاؼ, في القكؿ  في أكلى العامميف 
بالعمؿ في التنازع " فذىب الككفيكف في إعماؿ الفعميف, نحك: )أكرمني كأكرمت زيدان, 
كأكرمت كأكرمني زيد( إلى أف إعماؿ الفعؿ األكؿ أكلى, كذىب البصريكف إلى أف إعماؿ 
الثاني أكلى, أما الككفيكف فاحتجكا بأف قالكا: الدليؿ عمى أف إعماؿ الفعؿ األكؿ أكلى, النقؿ, 

 أما النقؿ فقد جاء عنيـ كثيران, قاؿ امرؤ القيس:كالقياس, 
 مف العماؿ كفاني كلـ أطمب قميبل  سعى ألدنى معيشة   أف ما أفمك 

 .(ّ" )فأعمؿ الفعؿ األكؿ, لك أعمؿ الثاني لنصب )قميبلن( كذلؾ لـ يركه احد
كذلؾ باعتباره  ؛ممعمكؿلا العامؿ األكؿ ىك المقتضي فكاضح أف الككفييف جعمك   

الطالب لممعمكؿ فيك اسبؽ بطمب المعمكؿ, كقد ظير ذلؾ في عبارة الفراء تعميقان عمى قكلو 
فۡرِۡغ َغيَۡيِّ كِۡطٗرا) تعالى:

ُ
 .(ُ), فقاؿ فيو الفراء: )آتكني قطران عميو((ٔٗ:)الكيؼ (٩٦َءاحُِِٔنٓ أ

                                                 

كر, كمية كر, كمية ينظر: اإلضمار في أسمكب التنازع بيف السماع كالقياس, د. سعكد بف عبد العزيز الخنيف, بحث منشينظر: اإلضمار في أسمكب التنازع بيف السماع كالقياس, د. سعكد بف عبد العزيز الخنيف, بحث منش  ((ُُ))
  . . ٖٕٖٕىػ: ىػ:   ُُّّْْٓٓ(, (, ِِّّالمغة العربية, جامعة اإلماـ محمد بف سعكد, مجمة العمـك العرية, العدد )المغة العربية, جامعة اإلماـ محمد بف سعكد, مجمة العمـك العرية, العدد )

  . . ّّّّٓٓ: : ئد امرئ القيسئد امرئ القيسمكائد الحيس في فكامكائد الحيس في فكا  ((ِِ))
  ..ّّٖٖ/ / ُُنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ: نصاؼ في مسائؿ الخبلؼ: االاال  ((ّّ))
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العمؿ لمعامؿ  كافقد جعمفجعؿ التأثير لمعامؿ األكؿ عمى كفؽ مبناىـ, أما البصريكف   
الثاني كذلؾ لقربو مف المعمكؿ كىذا ما جعميـ يرفضكف االستدالؿ بالبيت المتقدـ ألمرئ 
القيس,  كذلؾ ألف االستدالؿ بالبيت المتقدـ يكجب فساد المعنى, ألنو يؤدم إلى التناقض, 

قاؿ فقد ذكر سيبكيو أنو " إنما كاف الذم يميو أكلى لقرب جكاره كأنو ال ينقض معنى... ك 
 امرؤ القيس: 

 كفاني كلـ أطمب قميؿ مف الماؿ فمك أف ما اسعى ألدنى معيشة    
نما كاف المطمكب عنده الممؾ كجعؿ القميؿ كافيان,  فإنما رفع ألنو لـ يجعؿ القميؿ مطمكبان, كا 

 .(ِ" )كلك لـ يرد ذلؾ كنصب فسد المعنى
كالتأثير, ألنو متصؿ  فكاضح أف سيبكيو جعؿ العامؿ األقرب ىك األكلى في العمؿ  

 بمعمكلو كال مكجب لتقديـ غيره عميو. 
أما فساد المعنى أك حصكؿ التناقض في البيت فقد أكضحو الرضي في شرح الكافية   

بنحكو كاؼو حيث ذكر أنو " أجاب البصرية بأف ىذا االستدالؿ إنما يصح إذا كاف البيت مف 
مبني عمى مقدمة, كىي أف )لػك( تنفي شرطيا باب التنازع, كليس منو لفساد المعنى, كبيانو 

كجزاءىا... كقكلو: أف ما اسعى ألدنى معيشة شرط )لػك( أم لك ثبت سعيي ألدنى معيشة 
فيككف المعنى: لـ يثبت أف سعيي ألدنى معيشة, أم: أف طمبي: القميؿ مف الماؿ, كقكلو: 

ككف حكمو حكـ الجكاب كفاني, جزاء )لك( كقكلو )لـ أطمب قميؿ مف الماؿ عطؼ عميو, في
فيككف عدـ طمب قميؿ مف الماؿ منفيان, أم ثبت اف طمبي: لقميؿ مف الماؿ كىك اثبات لما 

 .(ّ" )نفاه بعينو في المصراع األكؿ, فيككف تناقضان فيفسد المعنى
نسبو الطكفي ألبي عمي الفارسي مف مكافقتو لمككفييف في إعماؿ الثاني في  ما كأما  

 كمف إعماؿ األكؿ قكلو: " فقد صرح بو أبك عمي في االيضاح بقكلوالبيت المتقدـ, 

                                                                                                                                               

  . . ََُُٔٔ/ / ُُمعاني القرآف: معاني القرآف: ينظر: ينظر:   ((ُُ))
  . . ٕٕٓٓ/ / ْْ, كينظر: المقتضب: , كينظر: المقتضب: ٖٖٔٔ/ / ُُكتاب سيبكيو: كتاب سيبكيو:   ((ِِ))
  . . ُُٖٖٓٓ/ / ُُشرح كافية ابف الحاجب: شرح كافية ابف الحاجب:   ((ّّ))
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 .(ُ)" كفاني كلـ أطمب قميؿ مف الماؿ  فمك أف ما اسعى ألدنى معيشة   
 ـيف سكاء بنينا عمى إعماؿ األكؿ أثـ بيف الطكفي التكجيو الذم يقتضيو كؿ مف الرأي  

عمى إعماؿ الثاني " فعمى األكؿ تقديره كفاني قميؿ مف الماؿ كلـ أطمبو, بؿ كاف يأتيني عفكان 
ببل تعب, كعمى الثاني تقديره: كفاني قميؿ مف الماؿ كلـ أطمب الممؾ, فمـ يتكجيا الى معمكؿ 

 .(ِ)" ف النصكص مع البصرييف أكثرأاحد, كاألشبو قكؿ الككفييف, غير ك 
كفي مف ككف األشبو ىك قكؿ الككفييف ىك أنو مما يقتضيو القياس, كالذم يريد الط  

ف كاف القكؿ اآلخر الذم ذىب إليو البصريكف ىك الذم يتماشى مع كثرة الشكاىد  كا 
كالنصكص, كىذا ما جعؿ أكثر النحاة يميمكف  لقكؿ البصرييف, قاؿ ابف مالؾ في شرح 

ى األكؿ, كمذىب الككفييف العكس, كما سييؿ " كمذىب البصرييف ترجيح إعماؿ الثاني عمتال
ذىب إليو البصريكف ىك الصحيح, ألف إعماؿ الثاني أكثر في الكبلـ مف إعماؿ األكؿ, 

 .(ّ" )كمكافقو األكثر أكلى مف مكافقة األقؿ
أما كبلـ الفقيو الطكفي فقد راعى كبل القكليف بمحاظ ما فيو مف قكة فاألكؿ مقتضى   

رة النصكص, كلكف عمى مستكل الترجيح ماؿ لقكؿ الككفييف لذا قاؿ القياس, كالثاني عميو كث
  (ْ)" كاألشبو قكؿ الككفييف , غير أف النصكص مع البصرييف  أكثر" 

كقد يبدك أف السبب الذم جعمو يميؿ لقكؿ الككفييف أف ىذا القكؿ ىك مقتضى القياس   
, بدعكل أف المدرسة الفقيية تكلي عناية لمقياس بشكؿ ممحكظ,  كىذا ما سييعمؿ في محمو 
عند الحديث عف منيج الطكفي , كلكنو كازف بيف االتجاىيف بنحكو أعطى لكؿ اتجاه جانب 

 ماعا . القكة فيو قياسا أك س
 
 

                                                 

  ..ِِّّْْ/ / ُُالمقتصد في شرح اإليضاح: المقتصد في شرح اإليضاح:   ((ُُ))
  ..ّّّّٓٓمكائد الحس: مكائد الحس:   ((ِِ))
  . . ٔٗٔٗ/ / ِِشرح التسييؿ: شرح التسييؿ:   ((ّّ))
44
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 المسألة الخامسة: الجزم بـ )كيف, كيفما(
قسميف: منيا ما يجـز  عمىـ النحكيكف األدكات التي ييجـز بيا الفعؿ المضارع قسَّ   

)إف( الشرطية, كقد أطمؽ عمى األدكات التي ػمنيا ما يجـز فعميف كك فعبلن كاحدان كػ )لـ كلما(, 
 .(ُ)ة كما صرح بذلؾ غير كاحد مف النحكييفتجـز فعميف بأنيا أدكات الجزاء أك المجازا

كقد كقع الخبلؼ في كقكع )كيؼ أك كيفما( جازمة لممضارع, كىذا الخبلؼ مبني   
كمتفرع عمى كقكعيا لممجازاة, بمعنى أٌف جعؿ كيؼ مف أدكات الجـز مبني عمى تضمنيا 

 معنى الجزاء الذم عينكنت بو أدكات الشرط.
الخبلؼ مرجحان في ذلؾ القكؿ بكقكعيا أداة لمجـز كالجزاء كقد كقؼ الطكفي عند ىذا   

بقكلو " كأما  )كيؼ ككيفما(: فيجازل بيا عند الككفييف, كأنكره البصريكف محتجيف بأف الجزاء 
 يتكقؼ عمى السماع أك القياس, كال كاحد منيما.

 أما السماع: فمـ يرد. كأما القياس: فممتنع لكجييف:  
ؿ عف الحاؿ, فبل يصح أف يقاؿ: كيؼ تكف أكف, ألف مف األحكاؿ : أف )كيؼ( سؤاأحدىما

ما يككف اضطراريان ال يدخؿ تحت االختيار, كالمرض كالجنكف, فبل يصح أف تعمؽ عميو 
حاؿ أخرل... الثاني: أف )كيؼ( لك جكزم بيا لعمقت حاؿ بحاؿ, كاألحكاؿ خفية ال يمكف 

 .(ِ" )الكقكؼ عمييا, فيجازل بعضيا ببعض
بلؼ بينيـ, كأف البصرييف بيف الطكفي أف مسألة المجازاة بػ )كيؼ( ىي محؿ خ فقد  

 :ذلؾ, كمف المتقدميف الذم صرحكا بالمنع, ىك ما جاء في كبلـ سيبكيو صريحان بقكلو منعكا 
" كسألت الخميؿ عف قكلو: كيؼ تصنع أصنع فقاؿ: ىي مستكرىة كليست مف حركؼ الجزاء  

 .(ّ" )عناىا عمى أم حاؿ تكف أكفكمخرجيا عمى الجزاء ألف م

                                                 

  . . ْْٓٓ  //ِِ, كالمقتضب, , كالمقتضب, ّّْْ/ / ّّينظر: كتاب سيبكيو, ينظر: كتاب سيبكيو,   ((ُُ))
  ..ََْْٓٓ  --ّّٗٓٗٓية: ية: ببضضالصعقة الغالصعقة الغ  ((ِِ))
  . . ْْٔٔ/ / ّّ: : كتاب سيبكيوكتاب سيبكيو  ((ّّ))
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ف تضمنت التصريح بالمنع مف كقكعيا لمم   جازاة حيث جعؿ كعبارة سيبكيو المتقدمة كا 
, كلكف في ذيؿ العبارة ما يشعر بجكاز كقكعيا لمجزاء إذ أنيا تيخٌرج  االخميؿ ذلؾ مستكرى
 عمى معنى المجازاة.

أما ابف السراج فقد صرح بالخبلؼ المتقدـ ذاكران القكليف, مستيبلن ذلؾ بنقؿ كبلـ   
سيبكيو السابؽ بشيء مف التغيير في لفظو, كنص عبارتو في األصكؿ " كقاؿ سيبكيو: سألت 
ـى  لـ  يجازكا بيا؟ فقاؿ: ىي فيو مستكرىة, كأصميا مف الجزاء؛ ألف  الخميؿ عف )كيؼ(:ً ل

نما امتنعت )كيؼ( مف المجازاة ألف حركؼ الجزاء التي معناىا عمى أم حا ؿ تكف أكف... كا 
يستفيـ بيا كانت استفيامان قبؿ أف تككف جزاء, كالدليؿ عمى تقديـ االستفياـ كتمكنو, أف 
االستفياـ يدخؿ عمى الجزاء... كال يدخؿ الجزاء عمى االستفياـ ... كالككفيكف يدخمكف )كيؼ 

 .(ُ" )كلك جازت العرب بيا ألتبعناىا ككيفما( في حركؼ الجزاء,
فقد تضمنت عبارة ابف السراج كبل الدليميف المذيف استدؿ بيما البصريكف في المنع   

قياسان كسماعان, أما القياس فيك ما ذكره عف سبب المنع مف أف الجزاء ال يدخؿ عمى 
ـ ترد في كبلـ العرب االستفياـ, كأما السماع فيك ما ذكره في ذيؿ عبارتو مف أف المجازاة ل

 كلـ يسمع ذلؾ منيـ.
كيؼ  نفسو الذم اقتضى المنع مف كقكع  كفي عمؿ النحك البف الكراؽ جاء التعميؿ  

إف قاؿ قائؿ: كيؼ جاز  :"في المجازاة, كالذم ذكره الطكفي في كبلمو المتقدمة فذكر أنو
أحدىا... )كيؼ( فيي )متى كأيف( كلـ يجز الجـز بػ )كيؼ(... في ذلؾ مف كجكه: ػالجـز ب

سؤاؿ عف حاؿ, فظاىر الشرط بيا يقتضي في أم حاؿ كاف المخاطب أف يككف السائؿ ىك 
المستفيـ فييا, كىذا ال يجكز ألنو قد يككف المخاطب المسؤكؿ عف أحكاؿ كثيرة, يتعذر أف 
 يتفؽ لممجازم أف يككف عمييا, فما كاف متعذران ذلؾ عميو سقط الجزاء بػ )كيؼ( كجاء في

 .(ِ" )()متى كأيف
                                                 

  . . ُُٖٖٗٗ  --ُُٕٕٗٗ/ / ِِاألصكؿ: األصكؿ:   ((ُُ))
ىػ(, تحقيؽ: د. محمكد جاسـ محمد الدركيش, ىػ(, تحقيؽ: د. محمكد جاسـ محمد الدركيش,   ِِّّٓٓعمؿ النحك, ألبي الحسف محمد بف عبد اهلل الكراؽ )ت عمؿ النحك, ألبي الحسف محمد بف عبد اهلل الكراؽ )ت   ((ِِ))

  . . ِِِِٓٓ: : ُُٗٗٗٗٗٗ, , ُُمكتبة الرشيد, الرياض, طمكتبة الرشيد, الرياض, ط
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كجاء التصريح بالخبلؼ المتقدـ في مسائؿ الخبلؼ البي البركات, فذكر أنو قد   
ذىب الككفيكف إلى أنو )كيؼ( يجازل بيا كما يجازل بػ متى كما شابييا مف كممات 

 .(ُ)المجازاة, كذىب البصريكف إلى عدـ جكاز ذلؾ
بأنيا لك جكزم بيا, فإف ذلؾ بالسماع أك كاحتج العكبرم لممنع مف المجازاة بػ )كيؼ(   

بالقياس عمى المسمكع, كال كجو لؤلكؿ فإنو لـ يثبت فيو سماع, كال كجو لمثاني, ألف )كيؼ( 
لمحاؿ, كالحاؿ ال يمكف ذلؾ فييا لخفائيا, كألف مف األحكاؿ ما ال يدخؿ تحت االختيار فبل 

أذىب, فذىب مكرىان أك مغمكمان  يصح أف يعمؽ عمييا حاؿ أال ترل أنو لك قاؿ: كيؼ تذىب
 .(ِ)لـ يصح تكمؼ ذلؾ في جكاب الشرط

اف الخبلؼ كبعد الكقكؼ عمى أقكاؿ النحاة, كمدل مكافقة ما ذكره الطكفي ليا في بي  
أنو رجح قكؿ الككفييف في جكاز كقكع )كيؼ(  إذ ,لى ترجيح الطكفيإالمتقدـ, ننقؿ الحديث 

, فإٌف في المجازاة قائبلن " قمت: كمذىب  الككفييف متكجو كما ذكره البصريكف غير الـز
ف انتفى إال أف المغة تثبت قياسان عمى أصمنا, كليس بممتنع, كحينئذ يصح إلحاؽ  السماع كا 

اؿ )كيؼ( بباقي أدكات الشرط فإف معنى: كيؼ تكف أكف, ككيؼ تصنع أصنع: عمي أم ح
ركه مف االضطرار كعدـ االختيار )أيا( في المعنى, كما ذكأك أم صنع تكف أكف, فقد اشبيت

في بعض األحكاؿ معارض بمثمو في قكليـ: مف يأتني أكرمو, كأم الخيؿ أجد أركبو, فإنو قد 
ال يتمكف مف اإلكراـ كالرككب, لضيؽ ذات يده, كاعتياص الفرس عميو... كما ذكركه مف 

 .(ّ" )خفاء األحكاؿ كظيكر األفعاؿ مطمقان ممنكع, فإف مف األحكاؿ ما يظير
كمما تقدـ في كبلـ الطكفي األخير تبٌيف أنو استدؿ عمى جكاز كقكعيا لممجازاة   

بقاعدة الشبو, كأنيا اشبيت )أيػان( في المعنى, كىذا الذم ذكره الطكفي , مف التعميؿ بالشبو 
 قد صرح بو أبك البركات في االنصاؼ في جكاز كقكع )كيؼ( لممجازاة قائبلن:

                                                 

  ..ّّْْٔٔ/ / ِِنصاؼ: نصاؼ: نظر: االنظر: االيي يي   ((ُُ))
ىأ(, تحقيؽ: محمد عثماف, مكتبة ىأ(, تحقيؽ: محمد عثماف, مكتبة   ُُٔٔٔٔنظر: المباب في عمؿ البناء كاإلعراب, تأليؼ ابي البقاء العكبرم )ت نظر: المباب في عمؿ البناء كاإلعراب, تأليؼ ابي البقاء العكبرم )ت يي يي   ((ِِ))

  ..ّّٓٓٓٓ: : ََََِِٗٗ, , ُُالثقافة الدينية, القاىرة, طالثقافة الدينية, القاىرة, ط
  ..ََْْٓٓية: ية: ببضضالصعقة الغالصعقة الغ  ((ّّ))
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فاحتجكا بأف قالكا: إنما قمنا أنو يجكز المجازاة بيا )أم: كيؼ( ألنيا ف ك يا الككف" كأم  
مشابية لكممات المجازاة في االستفياـ, أال ترل أف )كيؼ( سؤاؿ عف الحاؿ كما أف )أيف( 

 .(ُ" )سؤاؿ عف المكاف ك )متى( سؤاؿ عف الزماف
في المسألة ,  كقبؿ ختـ الحديث في ىذه المسألة نشير إلى قكؿ ثالث ذكره الجرجاني  

مف أدكات الجزاء دكف كىك الذم يفٌرؽ بيف )كيؼ ككيفما( كجعؿ الثانية )كيفما( منيا 
, بمعنى أنيا حتى تككف لمجزاء ال بد مف اتصاؿ )ما( بيا فقاؿ " كتستعمؿ األكلى)كيؼ(

كيؼ عمى كجييف: األكؿ: أف تككف شرطان فتقتضي فعميف متفقي المفظ كالمعنى غير 
ليو ذىب الككفيكف,ك مجزكميف...   .(ِ" )كقيؿ: يجكز الجـز بشرط اقترانيا بما قيؿ: يجكز مطمقان كا 

ثـ إف الطكفي أخذ بتكجيو المسألة عمى ضكء ما يترٌجح عنو كبتكجييو الذم يتبناه   
في المسألة, قاؿ:"  فحاصؿ ىذا: أف صريح العقؿ يكجب حمؿ كبلـ المشترط بسائر األدكات 

ع كالمتعذر ليس في كيسع البشر, كما ذكركه مف خفاء األحكاؿ عمى الممكف؛ إذ الممتن
كظيكر األحكاؿ مطمقا ممنكع, فإف مف األحكاؿ ما يظير, نحك كيؼ تكتب أكتب, فإنو 

كلو: ما تعتقد يمكنو أف يراه يكتب فيكتب مثمو؛ إذ الحاؿ ظاىر, كمف األفعاؿ ما يخفى نحك ق
 (ّ)مف أفعاؿ القمكب, ال يظيراف إال بالتصريح"أعتقد, كما تنك أنك؛ فإف االعتقاد كالنية 

كالذم يتٌحصؿ مف جميع ما تقدـ أف الطكفي بعد أف كقؼ عند الخبلؼ الكاقع في   
مسألة كقكع )كيؼ( لممجازاة كبياف األدلة التي ذكرت في ذلؾ شرع في بياف القكؿ الراجح 

 خر في المسألة.تدالن عميو مع الرد عمى القكؿ اآلعنده مس
 
 
 
 

                                                 

  ..ّّْْٔٔ/ / ِِنصاؼ: نصاؼ: االاال  ((ُُ))
  . . ُُْْٕٕالعكامؿ المائة النحكية: العكامؿ المائة النحكية:   ((ِِ))
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 المبحث الثالث
 فعـــــل االمــــــــر

مرت اإلشارة في المباحث السابقة عمى أف الدراسة اقتضت أف تسير عمى التقسيـ   
الشائع بيف النحكييف, كالذم جعؿ األفعاؿ عمى ثبلثة اقساـ: ماض كمضارع كأمر, خبلفان 

كالمسائؿ النحكية لمف اختار التقسيـ الثنائي الذم أدرج فعؿ األمر تحت الفعؿ المضارع, 
عؿ االمر, كقد تناكلت التي كقؼ عندىا الفقيو نجـ الديف الطكفي يندرج  بعضيا تحت ف

 بعض المسائؿ مبررة المنيجية التي سار عمييا الطكفي في معالجتو تمؾ المسائؿ. الدراسة 
 

 المسألة االولى: حذف فعل األمر
اإلشارة  اجماالن إلى أىمية الحذؼ, بد مف  ىذه المسألة ال تكقبؿ الكقكؼ عند حيثيا  

كاىتماـ النحاة بو,  حيث ادرجو ابف جني تحت باب) شجاعة العربية( كقد أعطاه العديد مف 
السمات كاالمثمة,  ذاكران أف الحذؼ في المفرد يقع في ثبلثة أضرب: اسـ كفعؿ كحرؼ, كأف 

عدة الحذؼ في النحك , كىك في ىذا كمو يؤكد عمى أىمية قا(ُ)الحذؼ الفعمي لو حاالت
 ة ىذه المغة.مالعربي , كأنيا مف أىـ مؤشرات قي

كقد كقؼ الطكفي عند حذؼ الفعؿ مبينان أف الحذؼ فيو إما يككف مع القكؿ أك في    
غير القكؿ, كمف الحذؼ في غير القكؿ ىك " حذفو إلى بدؿ  كىك المصدر, كيسمى إقامة 

ََ ًُ فَإَِذا ىَلِيخُ المصدر مقاـ الفعؿ, نحك: ) ِي أم: فاضربكا (ْ() محمد:٤ ٱلّرِكَابِ َكَفُرواْ فَََضَۡب  ٱَّله
 .(ِ" )الرقاب ضربان, كما قاؿ: )فاضربكا فكؽ االعناؽ

كالمراد بقكلو )أنو حذؼ إلى بدؿ( أم أنو حيذؼ لنيابة المصدر منابو , كىذه الحالة   
كالمتأخريف, فقد جاء   مف حذؼ فعؿ األمر قد ذكرىا العديد مف العمماء المتقدميف منيـ,

ضمار الفعؿ المتركؾ إظياره إ" ىذا باب ما ينتصب عمى  :ذكرىا في كتاب سيبكيو بقكلو

                                                 

  ..ََّّٔٔ//ِِالخصائص: الخصائص: ينظر: ينظر: ( ( ُُ))
  ..ُُِِٖٖ--ُُِِٕٕكسير: كسير: اإلاإل( ( ِِ))
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استغناءن عنو , كسأمثمو لؾ مظيران لتعمـ ما أرادكا إف شاء اهلل تعالى, ىذا باب ما جرل منو 
عمى األمر كالتحذير, كذلؾ قكلؾ: إذا كنت تحذر: إياؾ,  كأنؾ قمت: إياؾ نح, كاياؾ 
باعد... كمما جعؿ بدالن مف المفظ بالفعؿ قكليـ: الحذر الحذر, كالنجاء النجاء, كضربان ضربان 

, كعميؾ النجاء, كلكنيـ حذفكه ألنو صار بمنزلة افعؿ إنما  .(ُ" )انتصب ىذا عمى الـز
فقد لكحظ في كبلـ سيبكيو أف أرجع الحذؼ في ىذا المكضع مف الجممة إلى فعؿ   

 األمر كأنو ىك المقدر كجكده فييا, فيككف كبلـ الطكفي متكافقا مع ما تضٌمنتو عبارة سيبكيو.
لمزمخشرم أكثر تصريحان في جعؿ المحذكؼ فعؿ األمر, كجاءت عبارة المفٌصؿ   

مف العامؿ  حيث قسـ حذؼ العامؿ في المفعكؿ المطمؽ إلى ثبلثة أنكاع, كجعؿ النكع الثاني
مر لنيابة المصدر فذكر أف " النكع الثاني قكلؾ: سقيان كرعيان كخيبة المحذكؼ, لحذؼ فعؿ األ

, (ِ" )كشكران ال كفران, كافعؿ ذلؾ ككرامةن كمسرةن  كجدعٌا كعقران كبؤسان كبعدٌا كسحقان كحمدان 
 فالمحذكؼ في جميع ما ذيكر مف أمثمة الزمخشرم ىك فعؿ األمر.

ف    فقد لكحظ في ما تقدـ أف ثمة اتفاقا عمى أف العامؿ المحذكؼ ىك فعؿ األمر, كا 
ف مالؾ تنكعت أمثمة ذلؾ بينيـ, مع االتفاؽ في جكىر المسألة, كفي شرح التسييؿ ذكر اب

المثاؿ نفسو الذم نقمو الطكفي في المسألة مع االستشياد بما ذكره سيبكيو في كبلمو المتقدـ, 
كأنو مف العامؿ المحذكؼ كجكبان؛ لككنو بدالن مف لفظ الفعؿ المستعمؿ في الطمب نحك: 

 غفرانؾ كضرب الرقاب, كمثمو في فعؿ األمر:
 بمستطاع فصبران في مجاؿ المكت صبران   فما نيؿ الخمكد

كالكارد منو في خبر إنشائي: حمدٌا كشكران, قاؿ سيبكيو: كمما ينصب فيو المصدر عمى 
 . (ّ) ؛ألنو صار بدالياره إضمار الفعؿ المتركؾ اظ

كأكثر مف ذلؾ تصريحان ما جاء في شرح الكافية الشافية, فقد ذكر ابف مالؾ " مف   
الحذؼ الكاجب: حذؼ عامؿ المصدر الذم يذكر بدالن مف المفظ بفعمو, كىك عمى ضربيف: 

                                                 

  ..ُُِِْْ--ِِّّٗٗ/ / ُُالكتاب: الكتاب: ( ( ُُ))
  ..ََِِّّ//ِِ, كالتخمير , كالتخمير ِِِِّّ//ُُنظر: االيضاح في شرح المفصؿ نظر: االيضاح في شرح المفصؿ كيي كيي   ٔٓٔٓالمفصؿ: المفصؿ: ( ( ِِ))
  ..ُُُُٔٔ//ِِنظر: شرح التسييؿ: نظر: شرح التسييؿ: يي يي ( ( ّّ))
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خبر كطمب, فالخبر نحك قكلؾ عند تذكر النعمة: )حمدان ال كفران( كالطمب كقكلو تعالى: 
 .(ُ)" (ْمحمد:) (٤ ٱلّرِكَاِب فَََضَۡب )
اة التي مرَّ ذكرىا ىك فعؿ جعؿ الحذؼ في المكاضع التي ذيكرت مف أقكاؿ النح  

 .األمر
فقد ظير مما مر ذكره أف الذم ذكره الطكفي مف حذؼ فعؿ األمر, كنيابة المصدر   

منابو ىك محؿ كفاؽ  عند أكثر النحاة سكاء مف نقمنا أقكاليـ أك غيرىـ , فإف كثيرا مف الكتب 
 , عبلكةن عمى ما نقمنا مف أقكاؿ جاء فييا ذلؾ.(ِ)النحكية قد صٌرحت بذلؾ

 
 المسألة الثانية: استعمال )إّن( فعل امر 

تقدـ الكبلـ في مسألة سابقة أف ثمة ظاىرة لغكية الحظيا العمماء في العربية,  كىي   
 ـسبيؿ االشتراؾ أكاف ذلؾ عمى أالتكسع في استعماؿ المفردة أك الكممة عند العرب, سكاء 

االستعماؿ المجازم , فنجد بعض المفردات قد استعممت في معافو متعددة, كفي  ـالنقؿ أ
 دالالت مختمفة.

كمما يندرج تحت ىذه الظاىرة مجيء )إٌف( فعؿ أمر, كقد كقؼ الطكفي عند ىذه   
"  ( ىي أف)إٌف( فذكر أف كاحدان مف معاني )إفٌ  إلييا معاني التي خرجتالمسألة متعرضان لم

 .(ّ)" نيف, نحك: إٌف يا زيدمف األ راأم -ايضان –تككف 
كىذا الذم ذكره الطكفي قد صرح بو عدة مف أعبلـ النحاة كممف كقؼ عند ىذا   

قد يككف "  اني الحركؼ, فذكر مف معاني )إٌف(في مع ق(ّْٖ)المعنى أبك الحسف الرماني
فعبلن عمى كجكه صناعية كلغكية, الصناعية أف تقكؿ: كأيت أم كعدت, فاذا أمرت بالنكف 

                                                 

  ..ٖٖٓٔٓٔ//ِِشرح الكافية الشافية: شرح الكافية الشافية: ( ( ُُ))
, ىمع , ىمع ِِْْٖٖ//ُُ, أكضح المسالؾ: , أكضح المسالؾ: ََُُٗٗ, كشرح الفية ابف مالؾ البف الناظـ: , كشرح الفية ابف مالؾ البف الناظـ: ُُْْْْ//ّّنظر: شرح الكافية نظر: شرح الكافية يي يي ( ( ِِ))

  ..ٖٕٖٕ//ِِاليكامع: اليكامع: 
  ..ٖٖٔٓٔٓالصعقة الغضبية: الصعقة الغضبية: ( ( ّّ))
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ا تقكؿ: بعف يا الثقيمة مؤنثان قمت: إٌف يا ىذه...  فإذا أمرت مؤنثان مجمكعان قمت: إٌف, كم
 .(ُ)" ثنيفيا زيد إذا أمرتو باالخبرت عف جماعة مؤنث كتقكؿ: إٌف أنسكة, ككذلؾ إذا 

نبلحظ في عبارة الرماني )فإذا أمرتى بالنكف( أك )فإذا أمرت مؤنثان( )إذا أمرتو   
 باألثنيف( فقد صٌرح  بكقكعيا فعؿ أمر في ىذه المكاضع.

يككف )إٌف( فعؿ األمر مف ىذا الباب لمكاحد المذكر, تقكؿ: إٌف  "كجاء في العكامؿ المائة:  
الحاضر مف كأم يئي, بمعنى: كعد يعد مؤكدان زيدان قائمان, فإٌف: فعؿ أمر لمكاحد المذكر 

اء... فإٌف: فعؿ بالنكف الثقيمة... كعمى ىذا ما جاء في بعض األلغاز: إٌف ىند الممحية الحسن
, كقد ظير مما مر ذكره أف كبلـ الجرجاني يتكافؽ في الجممة مع ما (ِ)"أمر مؤكد بالنكف

ي ني المفردات بصدد حديثو عف المعانجاء في كبلـ الرماني, كفي مغني المبيب في باب معا
ثنيف, أك الجماعة اإلناث مف أك فعؿ أمر لمكاحد مف اال"التي يمكف أف تدؿ عمييا إٌف : 

 األبف, أك مف أف بمعنى قرب, أك لمكاحدة مؤكدان بالنكف مف )كأم( بمعنى كعد كقكلو: 
فقد دٌؿ قكؿ ابف ىشاـ , (ّ)"الحسناء  كأم مف اضمرت لخؿ كفاء إٌف ىذه المميحة          

 الذم ذكره الطكفي   ىك المتقدـ عمى كركد )إٌف( فعؿ أمر كىك المعنى الذم بصدده , ك 
 حاالتليا عند حيث ذكر فائدةن كقؼ مف خبل ق(ْٕٗ)كفي الجنى الداني لممرادم  

, (ْ)"مذكر مف األثنيف نحك: إٌف يا زيدمران لمكاحد الأكالثالث: أف تككف "مجيء )إٌف( قاؿ: 
فالحاصؿ مما تقدـ أف ما ذكره الطكفي مف مجيء )إٌف( فعؿ أمر  قد صرح بو النحاة في 

 أقكاليـ كما مر ذكره في ما نقؿ مف كبلميـ السابؽ.
 
 

                                                 

حسكنو, حسكنو,   ىػ , حققو: الشيخ عرفاف بف سميـ العشاىػ , حققو: الشيخ عرفاف بف سميـ العشاّّْْٖٖمعاني الحركؼ: البي الحسف عمي بف عيسى الرماني تمعاني الحركؼ: البي الحسف عمي بف عيسى الرماني ت( ( ُُ))
  ..ُُْْْْالمكتبة العصرية, بيركت, ص: المكتبة العصرية, بيركت, ص: 

  ..ٖٖٔٔ--ٖٖٓٓالعكامؿ المائة: العكامؿ المائة: ( ( ِِ))
  ..ََِِٓٓ/ / ُُمغني المبيب: مغني المبيب: ( ( ّّ))
تحقيؽ: د. فخر الديف قبارة, محمد نديـ تحقيؽ: د. فخر الديف قبارة, محمد نديـ   ىػىػْْٕٕٗٗلجنى الداني في حركؼ المعاني, الحسيف بف قاسـ المراكم,لجنى الداني في حركؼ المعاني, الحسيف بف قاسـ المراكم,اا( ( ْْ))

  . . ََََْْ: : ُُِِٗٗٗٗ, , ُُفاضؿ, دار الكتب العممية, بيركت, طفاضؿ, دار الكتب العممية, بيركت, ط
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 المسألة الثالثة: حركة ىمزة فعل األمر
لجممة المتككنة يحرص العرب في لغتيـ عمى االنسجاـ كالتجانس الصكتي سكاء في ا  

حركؼ الكممة, كىذا ما يجعميـ يستكرىكف اجتماع حرفيف غير  ـأ مف مجمكع كممات
متجانسيف نطقان, أك بينيما تباعد في المخارج أك الصفات كلـ يقتصر ذلؾ عمى الحركؼ 
فحسب بؿ انسحب ذلؾ إلى الحركات أيضان, لذا ال يستحسنكف النطؽ بالحركات غير 

 المتجانسة صكتيان. 
ه القاعدة ىي حركة ىمزة فعؿ األمر فإنيا تفتح كمف المكاضع المندرجة تحت ىذ  

أحيانان كتكسر ثانيةن, كقد تضـ في حاالت أخرل, كقد ذكر لنا نجـ الديف الطكفي حاالت 
حركات فتحان ككسران كضمان, كذلؾ عند حديثو عف حركة ىمزة )اىدنا( كفي الفاتحة, كككف 

أف الفعؿ الماضي إما رباعي "  هالفتح فييا يكجب خمؿ المعنى, فقد ذكر لذلؾ ضابطان مفاد
, فاألمر منو  أك غيره, فالرباعي ما كاف عمى أربعة أحرؼ نحك: أكرـى كأرسؿى كأقبؿى كأدبرى

, أىرسٍؿ, أقبٍؿ, أدبٍر, كنحكه..  .(ُ)" بفتح اليمزة نحك: أكرـٍ
كىذا الذم ذكره الطكفي مف فتح اليمزة قد صٌرح بو بعض عمماء النحك في عباراتيـ,   

زةو, فإف كاف الفعؿ رباعيان مفتكحة مذكر ابف الحاجب في الكافية أف فعؿ األمر يبدأ بيفقد 
, بمعنى أف اليمزة تككف ىمزة قطع إذا كاف الفعؿ رباعيان كتككف مفتكحة, كما ذكر (ِ)مقطكعة

 ذلؾ الطكفي.
فإف كاف ماضيو أفعؿ حذؼ حرؼ "  كفي شرح التسييؿ في حديثو عف أبنية الفعؿ  

المضارعة, كجعمت مكانو ىمزة قطع مفتكحة, كذلؾ كاجب في كؿ فعؿ أمر ماضيو عمى 
 .(ّ)" كزف أفعؿ

كضح كيفية تحريؾ ىمزة أاألخرل ليمزة فعؿ األمر بعد أف  ثـ بيف الطكفي الحاالت   
مزة األمر غير الرباعي أما ثبلثي أك غيره, فالثبلثي: ى"  ما كاف ماضيو رباعيان, فذكر أف

                                                 

  ..ُُّّْْالصعقة الغضبية: الصعقة الغضبية:   ((ُُ))
  . . ََُُّّ/ / ْْينظر: شرح كافية ابف الحاجب لمرضي: ينظر: شرح كافية ابف الحاجب لمرضي:   ((ِِ))
  . . ُُُُٗٗ/ / ِِ, كينظر: أكضح المسالؾ: , كينظر: أكضح المسالؾ: ُُّّٖٖ/ / ّّشرح التسييؿ: شرح التسييؿ:   ((ّّ))
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مو إف كانت مضمكمة نحك: يقيبؿ, كيدخيؿ, كيخريج, نحك: أقيبؿ, حركة عيف مستق منو عمى
ف كانت مكسكرة أك مفتكحة كيسرت كأما غير الثبلثي كيعمـ كيركب, يقاؿ:  أيدخيؿ, أيخريج, كا 
 , ًاضرب, ًاعمـ, ًاركب, كأما غير الثبلثي فيك الخماسي كالسداسي, نحك: ًاقتطعى, ًاستخرجى

 .(ُ)" ًاستخرج مكسكرة نحك: ًاقتطًع,كىمزة األمر منو 
مف النحكييف, ففي  في بياف حاالت ىمزة الكصؿ  مصٌرح بوكما ذكره الطرفي   

تمبت لو ىمزة الكصؿ, جإلى االبتداء بو, ككاف ساكنان ا كؿ حرؼ احتج"  التكممة ألبي عمي
ي ىي فييا الكممة التكىذه اليمزة المكصكلة مكسكرة أبدان في ىذا النحك, إال أف يككف ثالث 

, (ِ) " نيا تنظـ في ىذا المكضع, كذلؾ نحك: أقتؿ, كأحشر, أدعإمضمكمان ضمةن الزمة, ف
فقد جعؿ في الكبلـ السابؽ األصؿ في ىمزة الكصؿ ىك ككنيا مكسكرةن كال تخرج عف ذلؾ 

 إال في مكاضع التخمص مف الثقؿ. 
ـ أف كينبغي أف يعم"  :فقاؿ كممف صٌرح بذلؾ عبد القاىر الجرجاني في المقتصد  

, فإذا أأصؿ ىمزة الكصؿ الكسر, كما  ف أصؿ ىمزة القطع الفتح, أم: في الفعؿ نحك: أكـر
ضمت فؤلجؿ اإلتباع, كذلؾ قكلؾ في نحك: قتؿ يقتؿ اقتؿ, كرىكا أف يقكلكا )إقتؿ( فيخرجكا 

 عؿ في كبلميـمف كسرةو إلى ضمةو كليس ىناؾ إال حرؼ ساكف, كالستنكارىـ ذلؾ رفضكا إف
"(ّ). 
التي كقفت عند ما ذكره الطكفي كفاقان لما ذكره النحاة قبمو,  حديثةكمف الدراسات ال  

صؿ "  فمف ذلؾ ما نجده عند بعض شركح المية ابف مالؾ لبعض المحدثيف شرحان لقكلو
ساكنان كاف بالمحذكؼ منصبلن, فقد جاء فيو أف بناء فعؿ األمر مف الرباعي تككف ىمزتو 

                                                 

  ..ُُّّْْ( الصعقة الغضبية: ( الصعقة الغضبية: ُُ))
, عالـ , عالـ ِِىػ(, تحقيؽ: د. كاظـ بحر المرجاف, طىػ(, تحقيؽ: د. كاظـ بحر المرجاف, ط  ّّٕٕٕٕ( كتاب التكممة ألبي عمي الحسف بف أحمد الفارسي )ت ( كتاب التكممة ألبي عمي الحسف بف أحمد الفارسي )ت ِِ))

  . . ََِِِِ: : ُُٗٗٗٗٗٗالكتب, بيركت, الكتب, بيركت, 
  .   .   ّّٕٕٓٓ/ / ّّ, كينظر: التخمير: , كينظر: التخمير: ُُِِْْ/ / ُُ( المقتضب في فرح التكممة: ( المقتضب في فرح التكممة: ّّ))
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صؿ فييا, كيخرج ىمزة قطع مفتكحة, كما سكاه تككف اليمزة ىمزة كصؿ مكسكرة كما ىك األ
 .(ُ)" مف الكسر ما كاف ثالثو مضمكمان فإف اليمزة فيو تككف مضمكمةن 

كمما يبلحظ عمى ما ذكره الطكفي في أف الثبلثي عمى حركة عيف مستقبمو إف كانت   
الفعؿ بالضـ عمى غير لغتو المشيكر كىذا ما مضمكمة نحك: يقبؿ مف أقبؿ فإف مجيء ىذا 

الفعؿ: يقبؿ بضـ العيف الذم "لصعقة, حيث جاء في اليامش فيو: نبو عميو المحقؽ لكتاب ا
أكرده الطكفي غير مشيكر كال متبادر, كالمتبادر منو المشيكر ىك: يقبؿ: بكسر العيف 

المراد ىنا ىك: يقبؿ الذم ما مضارع أقبؿ بمعنى قدـ كجاء ألنو أكرده قبؿ سطر, لكف الفعؿ 
 . (ِ)"قبيؿ, بمعنى قبيبلن, أم: كفيبلن فيو: قبَّؿ أك 

كتحصؿ مما تقدـ أف ما ذكره نجـ الديف الطكفي في اجتبلب اليمزة في أكؿ فعؿ   
األمر ككيفية تحريكيا ىك عمى كفؽ ما ذكره النحاة الميـ إال في تمثيمو في الفعؿ )أقبؿ( 

 و في الفقرة السابقة. كالذم مرت اإلشارة إلي
تحريؾ اليمزة في فعؿ األمر  كقد لكحظ أيضان أف الطكفي ذكر نتيجة مترتبة بكيفية  

ىدنا( في االخمؿ في المعنى كما في قراءة ) ف الخطأ في كيفية تحريكيا أحيانان يكجبأكىي 
 .الفاتحة بالفتح

 
 المسألة الرابعة: داللة صيغة األمر

كثير مف أبكابو كمسائمو بالجانب الداللي, كمف ىنا نجد أف  يرتبط الدرس النحكم في  
عندنا دالالت  ظيرتميو مف داللة, لذا بعض المسائؿ النحكية مبنية عمى ما يشتمؿ ع

ف لـ يفرد الدرس  متعددة يبحث عنيا الدرس النحكم كالتككيد كالتنبيو كالتحضيض, ىذا كا 
صان, إال أف األبحاث الداللية جاءت متناثرة النحكم القديـ لمبحث الداللي مجاالن كمستكل خا

 في أبكاب النحك المختمفة. 
                                                 

, دار الفكر, بيركت, , دار الفكر, بيركت, ُُ( عكف المعيف بشرح البلمية, تأليؼ: أحمد بف محمد األميف بف أحمد المختار, ط( عكف المعيف بشرح البلمية, تأليؼ: أحمد بف محمد األميف بف أحمد المختار, طُُ))
ََََُُِِ : :ِِٕٕ   .   .  

    . . ُُّّْْ( الصعقة الغضبية: ( الصعقة الغضبية: ِِ))
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كفي داللة صيغة األمر نجد النحاة, قد بينكا دالالت متنكعة لصيغة األمر, ثـ كقع البحث 
ىؿ أنيا كميا حقيقية أـ جاء بعضيا عمى نحك التكسع كالمجاز, كقد كقؼ الطكفي عند معنى 

األمر: قيؿ: ىك القكؿ "  عة, فجاء في البمبؿ في شرح المختصرصيغة األمر كداللتو المتنك 
المقتضي طاعة المأمكر بو, كقيؿ: استدعاء الفعؿ بالقكؿ عمى كجو االستعبلء, كلؤلمر 
صيغة تدؿ بمجردىا عميو, كىي حقيقة في الطمب الجاـز فجاز في غيره مما كرد كالندب 

طادكا  ككنكا حجارةن, ككنكا قردةن, كالتمني كاإلباحة كالتعجيز كالتسخير, نحك: كاتبكىـ, اص
 .(ُ)" ))أال يا أييا الميؿ الطكيؿ أال أنجًؿ((

 اكىك الطمب كالثاني مجازي اجعؿ الطكفي صيغة األمر محتممة لمعنييف, األكؿ حقيقي  
 كىك تمؾ المعاني التي تخرج إلييا الصيغة كذلؾ بعد أف ذكر تعريفان لمصيغة. 

األمر صيغة يطمب بيا الفعؿ مف الفاعؿ المخاطب سكاء طمب بو في شرح الكافية:   
الفعؿ عمى سبيؿ االستعبلء كىك المسمى أمران عند األصكلييف نحك قكلؾ: اضرب عمى كجو 
االستعبلء أك طمب الفعؿ عمى نحك الخضكع كىك الدعاء نحك: الميـ أرحـ أك مف غيره 

)اعممكا ما شئتـ( أك غير ذلؾ محتمبلت كاإلباحة نحك: )كمكا كاشربكا( أك لمتيديد نحك: 
 .  (ِ)الصيغة

, فالذم ذكره الطكفي في كبلمو المتقدـ يتكافؽ (ّ)فإف ذلؾ يكجب بطبلف الصبلة  
عمكمان مع ما جاء في كبلـ الرضي مف جية جعؿ الصيغة استدعاء لمفعؿ كطمب لو سكاء 

 كانت صادرة عمى نحك االستعبلء أكالن. 
 اعمـ أف األمر معناه: طمب الفعؿ بصيغة مخصكمة" ف يعيشكفي شرح المفصؿ الب  
, كمف الكاضح أف ما ذكره ابف يعيش ىك محصؿ ما جاء في كبلـ الرضي كىك بياف (ُ)"

 لمعنى الصيغة كداللتيا.

                                                 

, الرياض, , الرياض, ِِىػ(, مكتبة اإلماـ الشافعي, طىػ(, مكتبة اإلماـ الشافعي, ط  ُُٕٕٔٔصكؿ الفقو, سميماف بف عبد القكم الطكفي )ت صكؿ الفقو, سميماف بف عبد القكم الطكفي )ت أأ( البمبؿ في ( البمبؿ في ُُ))
  .  .  ّّّّْْ/ / ِِ, كينظر: شرح مختصر الركضة: , كينظر: شرح مختصر الركضة: ََّّْْٖٖٖٖىػ: ىػ:   ََُُُُْْ

  . . ْْٔٔ/ / ِِ, كينظر: اإليضاح في شرح المفصؿ: , كينظر: اإليضاح في شرح المفصؿ: ََُُّّ/ / ْْ( ينظر: شرح كافية ابف الحاجب لمرضي: ( ينظر: شرح كافية ابف الحاجب لمرضي: ِِ))
  ..ُُِِْْالصعقة الغضبية )اليامش(: الصعقة الغضبية )اليامش(: ينظر: ينظر: ( ( ّّ))
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إنما الخبلؼ في أف قكلو)افعٍؿ( ىؿ يدؿ عمى األمر "   كفي المستصفى لمغزالي  
فإنو قد يطمؽ عمى أكجو منيا: الكجكب كقكلو تعالى: بمجرد صيغتو إذا تجرد عف القرائف, 

أقـ الصبلة, كالندب كقكلو: ))كاتبكىـ ((, كاإلرشاد كقكلو: ))كاستشيدكا((, كاإلباحة كقكلو: 
))فاصطادكا((, كالتيديد كقكلو: ))اعممكا ما شئتـ((, كالتسخير كقكلو: ))ككنكا قردةن 

 .(ِ)" (خاسئيف((, كالتعجيز ))ككنكا حجارة أك حديد(
بيف النحاة كاألصكلييف في داللة صيغة األمر كىذا ما  اظير مما تقدـ أف ثمة تكافق  
ذكركا في داللة صيغة األمر ىذا المعنى الذم اتفقت  إذشارت لو بعض دراسات المحدثيف, أ

 عميو األقكاؿ السابقة. 
فقد ذكر بعض الباحثيف المحدثيف أف األمر طمب الفعؿ أك ايقاعو أك طمب ايجاد   

الفعؿ أك ىك صيغة تستدعي الفعؿ, كىؿ يشترط فيو العمك خبلفان لآلمدم الذم ذكر أنيا قد 
تكجد فيما ليس فيو امر كالتيديد كاإلباحة كاالستناف كاإلكراـ إلى غير ذلؾ مف المحامؿ, فبل 

 .(ّ)أتي مف العالي إلى الداني كما ىك المتبادر منيايشترط فييا أف ت
أف طريقة تعاطي الطكفي مع المسائؿ النحكية في باب  ـكقد ظير مف جميع ما تقدٌ   

األفعاؿ جاء متفاكتا بحسب ما انتيى إليو رأيو كاجتياده إيجازا أك تفصيبل فقد فٌصؿ في 
 بعص المسائؿ كأكجز في أخرل.  

   

                                                                                                                                               

  . . ِِٖٖٗٗ/ / ْْ( شرح المفصؿ البف يعيش: ( شرح المفصؿ البف يعيش: ُُ))
ىػ(, تحقيؽ: أحمد زكي حماد: ىػ(, تحقيؽ: أحمد زكي حماد:   ََٓٓٓٓ( المستصفى مف عمـ األصكؿ, البي حامد محمد بف محمد الغزالي )ت ( المستصفى مف عمـ األصكؿ, البي حامد محمد بف محمد الغزالي )ت ِِ))

  . . ُُّّّّ/ / ُُصكؿ األحكاـ لآلمدم: صكؿ األحكاـ لآلمدم: أأ, كينظر: اإلحكاـ في , كينظر: اإلحكاـ في ّّٕٖٕٖ
  . . ْْٖٖ  --ِِٖٖكسي: كسي: سماعيؿ األسماعيؿ األإإساليب الطمب عند النحكييف كالببلغييف, د. قيس ساليب الطمب عند النحكييف كالببلغييف, د. قيس أأ( ينظر: ( ينظر: ّّ))
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 الفصل الثالث
 الحروف

 مدخل 
التي ذكرىا أكائؿ النحاة, بؿ جاء ذكره في التقسـ المتقدـ, الحرؼ ىك أحد أقساـ الكمـ   

كالذم يركل أف اإلماـ عمي )ع( أعطى ألبي األسكد الدؤلي رقعة فكجد فييا: الكبلـ كمو 
,اسـ, كفعؿ, كحرؼ, فذكر الحرؼ كقسيـ لبلسـ كالفعؿ, مندرجا تحت أقساـ الكممة, كىك 

رىا, كقد تعرض الطكفي لجممة مف المسائؿ ييعٌرؼ عادة بأنو:  كممة تدؿ عمى معنى في غي
كالتفاصيؿ المرتبطة بالحرؼ مصدرا إياىا بالكقكؼ عند تعريفو لغة كاصطبلحا بقكلو " في 

 المغة : الطرؼ , يقاؿ : حرؼ الجبؿ أم طرفو. 
كفي االصطبلح الصناعي: عبارة عما دٌؿ عمى معنى في غيره فقط مف الكمـ,   

عنيا,  لمجممة بؿ منحرفان  مف معناه المغكم, ألنو ال يككف جزءان كمعناه في االصطبلح مأخكذ 
دة لمعنى في أحد أجزاء الجممة, كمعنى ككنو ال يدؿ عمى معنى في نفسو أف فائ داخبلن 

, كقكلنا: ) زيد في أك مف ( ال تتـ فائدة الكبلـ حتى تقكؿ مثبل الكبلـ ال تتـ إال بذكر متعمؽ
  (ُ)ىذا القياس في جميع الحركؼ ": الدار أك بني ىاشـ ... كعمى 

كتحقيؽ ذلؾ أف ما ذكره الطكفي منسكب ألىؿ المغة مف أف معنى الحرؼ ىك   
" حرؼ: ق(ّٓٗالبف فارس) الطرؼ قد صرح بو عدة مف اصحاب المعاجـ , ففي المقاييس

الحاء كالراء كالفاء ثبلثة أصكؿ : حد الشيء , كالعدكؿ كتقدير الشيء , فأما الحد فحرؼ 
 (ِ)كؿ شيء حده, كالسيؼ كغيره " 

الطرؼ , كفي أساس الببلغة ىك  ف أحد المداليؿ المغكية لمحرؼ ىكفقد جاء فيو أ  
 (ّ) .عمى حرؼ مف أمره , أم عمى طرؼ كالذم في طرؼ العسكر
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الحرؼ حرفا فحرؼ كؿ شيء ناحيتو كحرؼ الجبؿ  في لساف العرب " كأما تسميتيـك   
 (ُ)"كغيره كالسيؼ كالنير 

ىذا ما يتعمؽ بتحديد الداللة المغكية لمحرؼ, كظير مف ذلؾ مكافقة الطكفي لما ذكره   
 أصحاب المعاجـ في تحديد معنى الحرؼ.

كأما الحرؼ في عرؼ النحاة فقد ذكر الزجاج في اإليضاح أنو " سمي القسـ الثالث    
فكأنو لكصمو بيف حرفا ألنو حد ما بيف ىذيف القسميف كرباط ليما, كالحرؼ حد الشيء, 

 (ِ)ؼ التي تمي ما ىك متصؿ بيا " ك ىذيف كالحر 
فالحرؼ ىك حد الشيء كطرفو, ىذا ما تتضمنو عبارة الزجاج , كمثمو ايضا في   

ـى سمي الحرؼ حرفا؟ قيؿ: ألف الحرؼ في المغة  أسرار العربية , فقد جاء فيو " فإف قيؿ : ل
, فسمي حرفا ألنو يأتي في طرؼ الكبلـ ىك الطرؼ , كمنو يقاؿ : حرؼ الجبؿ, أم طرفو 

  (ّ), فإف قيؿ : فما حده ؟ قيؿ : ما جاء لمعنى في غيره "
فيظير أف الداللة االصطبلحية لمحرؼ تتكافؽ مع المعنى المغكم لو , كىذا ما ألمح   

 إليو الطكفي في كبلمو المتقدـ.
ٌد بحدكد    كثيرة, كمف أحسنيا كفي الجنى الداني في حديثو عف حد الحرؼ " كقد حي

 (ْ)قكؿ بعضيـ : الحرؼ كممة دلت عمى معنى في غيرىا فقط " 
كمما تقدـ يظير أف الطكفي يكافؽ المغكييف كالنحاة في تحديد معنى الحرؼ لغة   

كاصطبلحا , حيث جعؿ الحرؼ لغة ىك : الطرؼ, كاصطبلحا:  كممة دلت عمى معنى في 
 غيرىا كىك ما جاء ذكره صريحا عندىـ. 
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 المبحث األول
 حروف العطف

 العطف
, كما ذكر ذلؾ عدة مف أصحاب المعاجـ, ففي الشيءالعطؼ لغةن ىك الميؿ كثني   

: إذا الشيءالمقاييس " العيف كالطاء كالفاء أصؿ كاحد يدؿ عمى انثناء كعياج, يقاؿ: عطفت 
 (ُ)يميؿ عمييا". كالرجؿ يعطؼ الكسادة, يثنييا, كسمي الجانباف عطفاف ألف اإلنساف… اممتو

 (ِ)كفي أساس الببلغة الرجؿ يعطؼ الكسادة يثنييا فيرتقييا.  
يعطفو عطفان كعطكفان, فانعطؼ, كعٌطفو, فتعٌطؼ:  الشيءكفي لساف العرب" عطؼ   

كيقاؿ: عطؼ رأس الخشبة, فانعطؼ أم حنيتو, فانحنى, كعطفت أم: …. حناه كأمالو
 (ّ)ممت".

فالذم تتفؽ عميو كممات أصحاب المعاجـ المتقدمة ,أف العطؼ بمعنى الميؿ كثني   
 .الشيء

كأما اصطبلحان فالتعريؼ الذم يشتير في ألسنة المعربيف لمعطؼ  بأنو تابع يتكسط   
 بينو كبيف متبكعو أحد أحرؼ العطؼ المعركفة.

إذا أممتو إليو, يقاؿ:)عطؼ  الشيءففي المفٌصؿ البف يعيش" ىك مصدر عطؼ   
فبلف عمى فبلف( ك) عطؼ زماـ الناقة( ك) عطؼ الفارس عنانو( أم: ثناه كأمالو, كسمي 
ىذا القبيؿ عطفان؛ ألف الثاني مثني إلى األكؿ كمحمكؿ عميو في إعرابو, كالنسؽ مف عبارات 

ا كاف عمى نظاـ الككفييف, كىك قكليـ:) ثغر نسؽ( إذا كانت أسنانو مستكيو, ككبلـ نسؽ إذ
 (ْ)كاحد, فمما شارؾ الثاني األكؿ كساكاه في إعرابو سمي نسقان".

                                                 
11

  ..351351//44.ذععجمذعؼاؼقسذاظؾغة:ذابنذصارس:ذ.ذععجمذعؼاؼقسذاظؾغة:ذابنذصارس:ذذذ

22

ذذ..662662//11أداسذاظبالشة:ذأداسذاظبالشة:ذ.ذؼـظر:ذ.ذؼـظر:ذذذ

33

  ..249249//99.ذظدانذاظعرب:,ذ.ذظدانذاظعرب:,ذذذ

44

  ..33//55.ذذرحذادلػّصلذالبنذؼعقش:ذ.ذذرحذادلػّصلذالبنذؼعقش:ذذذ



 الحروف……………………………….الفصل الثالث

 

  
118 

كفي شرح التسييؿ البف مالؾ في تعريؼ العطؼ" ىك المجعكؿ تابعان بأحد حركفو   
 (ُ)كىي: الكاك, الفاء, ثـ, حتى, أـ, بؿ, ال ".

 ي.فظير أف ثمة تكافقا بيف المدلكؿ المغكم لمعطؼ كالمعنى االصطبلح  
كفي كبلـ الطكفي في بياف معنى العطؼ ذكر تكضيحان ميمان, كبٌيف جممة مف   

المسائؿ كالتفاصيؿ التي تتعمؽ بحركؼ العطؼ كىي ما سيأتي تباعان في مسائؿ ىذا 
المبحث. ففي ما يتعمؽ بالعطؼ نراه يقكؿ: كالمعطكؼ  في حكـ المعطكؼ عميو, كىما 

 (ِ)طؼ بينيما.بمنزلة المفظ الكاحد لرابطة حرؼ الع
 

 المسألة األولى: الواو العاطفة
ستٌدؿ اكتعد الكاك مف أكثر أدكات العطؼ كركدان كداللة عمى العطؼ, بؿ أنيا ككما   

عمى ذلؾ أقكاؿ النحاة تعد داللتيا المركزية ىي مطمؽ الجمع كالتشريؾ بيف المعطكؼ 
 كالمعطكؼ عميو.

عف الكاك في مكاضع عديدة, كأكثر ىذًه المكاضع تفصيبلن, ما  الطكفي  قد تحدث   
ذكره في حديثو عف الطبلؽ, كالذم استعممت فيو الكاك عطفان, قاؿ" كأما الكاك: فإنيا تقتضي 

 كىذا مكضع ذكر الكاك فمنستكًؼ الكبلـ فيو, كقد تقدـ مف فركعًو مسألة… الجمع المطمؽ
ؼ في الزكاة, فنقكؿ كباهلل التكفيؽ: الكاك العاطفة: صناالترتيب في الكضكء, كاستيعاب األ

تقضي الجمع المطمؽ فقط دكف الترتيب كالمعية عندنا , كىك قكؿ الحنفية كالمالكية, كبعض 
ع, كىك مذىب ثعمب كغبلمو أبي أصحاب الشافعية, كقاؿ بعضيـ: تقتضي الترتيب مع الجم

 (ّ)".اىد, كنقؿ عف الكسائي كالفراء أيضان الز  عمر
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كىذا الذم ذكره في إفادة) الكاك( لمطمؽ الجمع  قد صٌرح بو في مكاضع متعددة مف   
, كفي (ُ)كبلمو, ففي حديثو عف الترتيب بيف أعضاء الكضكء قاؿ" ألف الكاك لمجمع المطمؽ".

 (ِ)مكضع آخر قاؿ" فينبغي أف تفيد) الكاك( الترتيب المطمؽ الصالح لممعنييف".
فقد ذكر إفادة الكاك لمجمع كالتشريؾ في الحكـ مطمقان عدة مف  كتحقيؽ المسألة نحكيان   

منيا: الكاك كمعناىا: إشراؾ  ه المبرد في باب حركؼ العطؼ بأفالنحكييف, فمف ذلؾ ما ذكر 
الثاني فيما دخؿ فيو األكؿ, كليس فييا دليؿ عمى أييما كاف أكالن, نحك قكلؾ: جاءني زيده 

ًُ )كعمرك, كمررت بالككفة كالبصرة,  فجائز أف تككف البصرة أكالن, كما قاؿ عز كجؿ:  ۡرَي ٍَ ى  َي
ُِِت  َع  ٱۡرَنِع وَ  ٱۡشُجِديلَِرّبِِم وَ  ٱۡق ىنِػِ ٌَ  (ّ)( كالسجكد بعد الرككع".ّْآؿ عمراف: ()٤٣يَ ٱىره

فقد اقتصر المبرد في معنى الكاك عمى الجمع كالتشريؾ, ببل داللةو فييا عمى معنى   
الترتيب, مستدالن عمى ذلؾ بالدليؿ النقمي كىك اآلية المتقدمة, فإنيا ال داللة فييا عمى 

 لرككع قبؿ السجكد.الترتيب إذ المعطكؼ فييا يأتي قبؿ المعطكؼ عميو, فا
في بياف حركؼ العطؼ)الكاك(: كمعناىا إشراؾ في النحك البف السراج كفي األصكؿ   

الثاني فيما دخؿ فيو األكؿ, كليس فييا دليؿ عمى أييما كاف أكالن نحك قكلؾ: جاء زيد 
أف  كعمرك, كلقيت بكران كخالدان, كمررت بالككفة كالبصرة فجائز أف تككف البصرة أكالن, كجائز

ًُ تككف الككفة أكالن, قاؿ اهلل عز كجؿ: ) ۡرَي ٍَ ى َع  ٱۡرَنِع وَ  ٱۡشُجِديلَِرّبِِم وَ  ٱۡقُِِت  َي ىنِػِيَ ٌَ ( ٤٣ٱىره
 (ْ)كالرككع قبؿ السجكد.

كيبلحظ مدل التكافؽ بيف عبارة المبرد كابف السراج,  حتى يكاد يككف الثاني نقميا   
ف المتقدميف كال يتنٌكركف ليا, فنجد القكؿ منقكالن عف األكؿ, كىذه المسألة كانت متعارفة بي

 بتمامًو ببل نسبةو .
فصيبلن, فذكر أما الرماني فقد كقؼ عند الخبلؼ في إفادة الكاك لمترتيب بنحك أكثر ت  

منيا الكاك" تككف عاطفة جامعة كقكلؾ: قاـ زيد كعمر, يحتمؿ أف  في الحركؼ االحادية, 
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و كيحتمؿ أف يقكما معان في كقت كاحد, يدؿ عمى ذلؾ قكلو يقـك كؿ كاحد منيما قبؿ صاحب
 …(, كالنذر قبؿ العذابُٔ)القمر:( ١٦ََكَن َغَذاِِب َوُُُذرِ  فََهۡيَف )تعالى: 

كذىب قطرب, كعمي بف عيسى الربعي إلى أنو يجكز أف تككف مرتبة, نحك قكلو   
ِٓدَ )تعالى:  ُ  َش ُّ  ٱَّلله ُه

َ
َٔ  ۥأ ُْ َّ إَِله  ى َلَٰٓهَِهثُ وَ ََلٓ إَِل ٍَ ۡ ٔاْ  ٱل ُ ْول

ُ
ًِ َوأ كىذا يؤيد (… ُٖ) آؿ عمراف: ( ١٨ ٱىۡػِۡي
 (ُ)مذىب الشافعي في أف الكاك يجكز أف ترتب".

فبيف الرماني في كبلمو مف يذىب إلى داللتيا عمى الترتيب , مع المستند الذم استند   
 إليو ىؤالء, كىك اآلية المتقدمة . 

في شرح الكافية" فالكاك لمجمع مطمقان, معنى مطمقان أنو يحتمؿ أف يككف حصؿ مف ك   
كمييما في زماف كاحد, كأف يككف حصؿ  مف زيد أكالن, كأف يككف حصؿ مف عمر أكالن, فيذًه 

منيا, ىذا مذىب جميع البصرييف  شيءثبلثة احتماالت عقمية, ال دليؿ في الكاك عمى 
الفراء كالكسائي كثعمب, كابف درستكيو, كبو قاؿ بعض الفقياء  كالككفييف, كنقؿ بعضيـ عف

 (ِ)أنيا لمترتيب دليؿ الجميكر استعماليا فيما يستحيؿ فيو الترتيب".
ثـ إف الفقيو الطكفي أخذ بذكر أدلة الفريقيف, كبدأ بذكر أدلة مف قالكا بأنيا تفيد   

, ثـ خمص إلى الرأم المختار عنده الترتيب, فذكر في ذلؾ عدةن مف األدلة كأخذ بردىا جميعان 
, كىك رأم البصرييف الذم منع مف داللتيا عمى الترتيب, فقاؿ" ثـ لنا عمى المسألة سماعان 

ًُ كاستدالالن أدلة, أما السماع: فمف الكتاب قكلو تعالى: ) ۡرَي ٍَ ى ُِِت  َي َع  ٱۡرَنِع وَ  ٱۡشُجِديلَِرّبِِم وَ  ٱۡق ٌَ

ىنِػِيَ  ْ وَ كقكلو تعالى:) ,السجكد ( كالرككع قبؿ٤٣ٱىره ٔا ثٞ  ٱۡۡلَاَب  ٱۡدُخيُ ٔاْ ِحطه ُ ٗدا َوكُٔل  ( ٨ُشجه
ثٞ وَ (, كفي مكضع آخر)ٖٓ)البقرة: ٔاْ ِحطه ُ ْ َوكُٔل ٔا ٗدا  ٱۡۡلَاَب  ٱۡدُخيُ ( كالقصة ُُٔ)األعراؼ:(١٦١ُشجه

 (ّ)كاحدة, كلك أفادت الترتيب لكقع التناقض في كبلـ اهلل تعالى كىك محاؿ".
مف أدلة السماع عشرة شكاىد منيا القرآف الكريـ, كمنيا كبلـ العرب الذيف فذكر   

" كفض الختاـ, قبؿ :يحتج بعربيتيـ لنفي الترتيب, كانتيى بالقكؿ إلى الدليؿ العقمي بقكلو
القدح كاالستقاء: قبؿ السقي, كالعمؿ: بعد النيؿ. أما االستدالؿ: فإف) الكاك( تستعمؿ فيما 
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نحك: اختصـ زيد كعمرك كاشتركا كاصطمحا, كالترتيب ينافي أبنية  يمتنع فيو الترتيب
المفاعمة, كألنو لك اقتضت الترتيب لكاف قكلنا: )قاـ زيد كعمرك قبمو( تناقضان, )كبعده( تكراران 

 (ُ)ك)معان( جمعان بيف لمنقيضيف: المعية كالتعقيب, كالكؿ باطؿ".
دليؿ النقمي فيو, ثـ بٌيف الدليؿ العقمي كىذا االستدالؿ الذم ذكره الطكفي حيث قدـ ال  

االستداللي, كيبتنى الدليؿ العقمي عمكما عمى فكرة عامة كىي أف القكؿ بالترتيب يفضي بنا 
 إلى التناقض .

عند المالقي بنحك مكجز مقارنةن بما ذكره الطكفي, فذكر المالقي كرد كىذا االستدالؿ    
البصرييف, فإنو قد يككف الثاني في العمؿ قبؿ في الرصؼ: كال تعطي الترتيب عند ق(َِٕ)

ًُ ) األكؿ تارةن , كمعو أخرل, فالذم قبمو كقكلو تعالى: ۡريَ ٍَ ى ُِِت  َي َع  ٱۡرَنِع وَ  ٱۡشُجِديلَِرّبِِم وَ  ٱۡق ٌَ

ىنِػِيَ  فالرككع قبؿ السجكد, كالذم معو كقكلو: اختصـ زيد كعمرك, ( ّْ) مريـ:( ٤٣ٱىره
ف اثنيف معان, كمف الذم يقع قبؿ األكؿ قكؿ الشاعر: )أك جكنة فاالختصاـ ال يصح إاٌل م

 قدحت كفض ختاميا(, ففض الختاـ قبؿ القدح كىك الغرؼ.
 إَِذاكعند الككفييف أنيا تعطي الترتيب كالفاء عند البصرييف, كاحتجكا بقكلو تعالى")  

ۡرُض ُزلۡزِىَِج 
َ
ا ٱۡۡل َٓ َ ۡخرََجِج  ١زِلَۡزال

َ
ۡرُض  َوأ

َ
ا ٱۡۡل َٓ َ ۡثَلال

َ
ايكبقكلو تعالى) (,ِ-ُ()الزلزلة:٢أ َٓ حُّ

َ
ََ  َََىَٓأ ِي  ٱَّله

ٔاْ  ُِ ٌَ ْ َءا ٔا ْ وَ  ْۤاوُدُجۡسٱوَ  ٱۡرَنُػ ًۡ وَ  ٱۡختُُدوا ْ َربهُل ٔا ًۡ ُتۡفيُِحَٔن۩ ٱۡۡلَرۡيَ  ٱۡفَػيُ ( كمعمـك أف ٕٕ)الحج:(٧٧ىََػيهُل
في ىذا رد عمى كليس …. إخراج األثقاؿ إنما ىك بعد الزلزاؿ, كالسجكد بعد الرككع

المالقي أنو يكافؽ البصرييف , كال يرل في دليؿ الككفييف  كيظير مف ذيؿ كبلـ (ِ)البصرييف".
 نقضا عمى البصرييف. 

فظير مما تقد أف الطكفي ذىب إلى عدـ إفادة الكاك لمترتيب ,كأنيا لمطمؽ الجمع,   
لمترتيب إلى ثعمب كغبلمو, حيث مٌر في كبلمو" كقاؿ بعضيـ:  كقد نسب القكؿ بافادتيا
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تقتضي الترتيب كالجمع, كىك مذىب ثعمب كغبلمو أبي عمر الزاىد, كنقؿ عف الكسائي 
 (ُ)كالفراء ذلؾ".

ثعمب كغبلمو ما جاء في  الجنى ػػكمف النحاة الذيف نسبكا داللتيا عمى الترتيب ل  
رب, فجاء في كبلمو" مذىب الجميكر أنيا لمجمع الداني كذلؾ أضافة إلى نسبتو لقط

المطمؽ, كذىب قـك إلى أنيا لمترتيب كىك منقكؿ عف قطرب كثعمب كأبي عمر الزاىد) غبلـ 
 (ِ)ثعمب(".

, كلكف ابف د اختمؼ فيو, فقد جاء ذلؾ في الكافيةأما نسبة القكؿ بالترتيب لمفراء فق  
جاء في شرح التسييؿ" كنسب قـك إلى الفراء أف  مالؾ ناقش في نسبة إفادتيا لمترتيب لمفراء,

الكاك مرتبة, كال يصح ذلؾ, فإنو قاؿ في معاني سكرة األعراؼ: فأما الكاك فإف شئت جعمت 
اآلخر ىك األكؿ, كاألكؿ ىك اآلخر, فإف قمت: زرت عبداهلل كزيدان, فأييما شئت كاف المبتدأ 

 (ّ)يره مف البصرييف كالككفييف".بالزيارة, كىذا نصو, كىك مكافؽ لكبلـ سيبكيو كغ

أما القكؿ بأنيا إلفادة الترتيب منسكبان لمشافعي, حيث جاء ذلؾ في عبارة الطكفي فقد   
ذكره المرادم في الجنى الداني فجاء فيو" كقاؿ ابف الخباز: كذىب الشافعي إلى أنيا لمترتيب, 

 (ْ)كيقاؿ: نقمو عف الفراء".
, مف الناحية الفقيية فقد ذكر مقارنة بمعنى) ثـ(  الكاكأما األثر المترتب عمى معنى   

لو الطكفي عدة مسائؿ, مف ذلؾ ما ذكره في باب الكقؼ, إذ قاؿ:" إذا قاؿ: كقفت عمى زيد 
ثـ بكر لـ اؿ: كقفت عمى زيد ثـ عمرك تحقكا عميو جميعا مجتمعيف, كلك قكعمرك كبكر, اس

يستحقكا جميعا إال عمى التعاقب, ككذا لك قاؿ: كقفت عمى أكالدم كأكالدىـ كأكالد أكالدىـ, 
استحقكا الكقؼ مجتمعيف حتى لك اجتمعت البطكف الثبلثة تساككا فييا, كلك قاؿ: عمى أكالدم 
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يما : أنو ثـ عمى أكالدىـ ثـ عمى أكالد أكالدىـ لـ يستحقكا إال عمى التعاقب ... كالفرؽ بين
  (ُ)كىذا أصؿ يتفرع عنو"في الصكرة األكلى عطؼ بػ)الكاك( كىي لمجمع المطمؽ...

فقد ظير مف جميع ما تقدـ أف الطكفي ذىب لرأم البصرييف الذيف قالكا بأف الكاك   
لمطمؽ الجمع, كقد ذكر عمدة أدلة البصرييف النقمية السمعية, كاألدلة العقمية, كتعٌرض كذلؾ 

ر الذم نسب لبعض الككفييف, ككذلؾ نسب لبعض الفقياء كالشافعي, كلكف القكؿ لمقكؿ اآلخ
الذم يجعميا لمترتيب ناقشو مشيكر النحاة, حتى قاؿ عنو ابف يعيش في شرح المفٌصؿ" كال 

 (ِ)نعمـ أحدان يكثؽ بعربيتو يذىب إلى أف الكاك تفيد الترتيب".
كىك االعتماد عمى السياؽ في تحديد المعنى الذم كلعؿ ما ذكره الطكفي ىك األرجح   

 تعطيو, كىذا ما تميؿ إليو الدراسات الحديثة التي تيحٌكـ السياؽ في بياف مقاصد الكبلـ. 
 

 المسألة الثانية: الفاء
كىي ثاني حركؼ العطؼ, كالتي ذكرىا النحاة بنحكو مجمع عميو, فمـ نرى في ذلؾ   

 التعقيب , أم ببل ميمة بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو.مخالفا في أنيا تفيد الترتيب ك 
كقد ذكر الطكفي إفادة الفاء لمجمع كالترتيب في عدة مكاضع مف كبلمو, فقاؿ كىك   

في معرض حديثو عف المقارنة بينيا كبيف الكاك" ثـ إف الفرؽ بيف الفاء كالكاك حيث اقتضت 
ذاكره, كىك: أف األصؿ في كؿ حرؼ  الجمع المطمؽ, كالفاء لمجمع مع الترتيب, بمعنى أنا

مف حركؼ المعاني أف يككف مكضكعان بإزاء معنى كاحد, إاٌل أف يعرض عارض يكجب جعمو 
ذا ثبت ذلؾ: فالكاك لـ يعرض ليا ما يخرجيا عف األصؿ في  بإزاء أكثر مف معنى كاحد, كا 

ما الفاء: فإنو ككنيا بإزاء معنى كاحد, فاقتضت الجمع فقط استمراران عمى حكـ األصؿ, كأ
 (ّ)عرض ليا عارض أكجب ليا اقتضاء معنى آخر فكؽ الجمع كىك الترتيب".

                                                 
11

  ..462462__461461(ذاظصعؼةذاظغضبقة:(ذاظصعؼةذاظغضبقة:ذذ

22

  ..66//55.ذذرحذادلػّصل:ذ.ذذرحذادلػّصل:ذذذ

33

  ..475475--474474.ذاظصعؼةذاظغضبقة:ذ.ذاظصعؼةذاظغضبقة:ذذذ



 الحروف……………………………….الفصل الثالث

 

  
124 

كىذا المعنى الذم ذكره الطكفي لمفاء في أنيا تفيد الجمع كالترتيب قد صٌرح بو   
جميكر النحكييف في كتبيـ, ففي المقتضب في فصؿ حركؼ العطؼ" كمنيا: الفاء: كىي 

كأف األمر بينيما قريب, نحك قكلؾ: رأيتي زيدان فعمران, كدخمت تكجب أف الثاني بعد األكؿ, 
 كىك صريح في داللتيا عمى الترتيب.  (ُ)مكة فالمدينة".

كفي األصكؿ" الفاء: كىي تكجب أف الثاني بعد األكؿ, كأف األمر بينيما قريب, نحك   
 (ِ)قكلؾ: كمررت بزيد فعمرك, فيي تجيء لتقدـ كاتصاؿ الثاني فيو".

في قكلي المبرد كابف السراج عمى أف الفاء لمترتيب مع  اثمة اتفاق فيبلحظ أفٌ   
 التعقيب.

كفي المقرب ذكر لنا ابف عصفكر أنحاءن مف العطؼ بالفاء فذكر أف ترتيبيا قد يككف   
 في معنى العامؿ, كقد يككف في الذكر, كقكلو:

 
 فالتبلع الدكافع مف فرقنا فالفكارع               فجنبا أريؾ عفا ذك حسا

الف المخبر قد تحضره أسماء ىذًه األماكف, في حيف كاحد, فما سبؽ إلى ذكره أتى   
 (ّ)بو أكالن, كما تػأخر في ذكره عطفو بالفاء.

كذكر المالقي بعض كجكه الخبلؼ في الفاء, كأنيا تككف حرؼ عطؼ في المفردات   
لفظان كمعنىن أػك في المفظ فقط, ككذلؾ كالجمؿ, كأف عطفيا في المفردات لمعنى الترتيب 

َِ  َوَكًتعطي معنى التعقيب, كزعـ الككفيكف أف الترتيب ال يبلزميا, كاستدلكا بقكلو تعالى:) ٌّ

ًۡ كَآنِئُنَ  ُْ ۡو 
َ
ُشَِا ةََحىًخا أ

ۡ
ا ةَأ َْ ا فََجآَء َٓ يَۡهَجى ْۡ َ

( قالكا: فالبأس في الكجكد كاقع ْ)األعراؼ:(٤كَۡرَيٍث أ
قبؿ اإلىبلؾ, كىك في اآلية مؤخر عنو, كىذا عند البصرييف مؤكؿ تقديره: ككـ مف قريةو 

اأردنا إىبلكيا فجاءىا بأسنا فيمكت كما قاؿ تعالى:)  َٓ حُّ
َ
أ ََ  َيَٰٓ ِي ًۡ إَِّل  ٱَّله ُخ ٍۡ ْ إَِذا ُق ٔٓا ُِ ٌَ ِ َءا ة ٔى يَ  ٱلصه
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ْ فَ  ٔا أم إذا أردتـ القياـ إلى الصبلة, كىك في الكبلـ كثير, فالفاء عندىـ ( ٔلمائدة:)ا( ٦ ٱۡغِصيُ
 (ُ)في اآلية باقية عمى مكضعيا مف الترتيب المعنكم.

َِ كَۡريٍَث  َوَكًكقد فييـ مف عبارة الفراء أنيا ال تقتضي الترتيب في قكلو تعالى")    ٌّ

َِا ُش
ۡ
ا ةَأ َْ ا فََجآَء َٓ يَۡهَجى ْۡ َ

: ألف اليبلؾ كالبأس يقعاف ( أ , إنما أتاىا البأس مف قبؿ اإلىبلؾ, قمتي
, فمـ يكف اإلحساف بعد اإلعطاء كال قبمو, إنما كقعا معان فأحسنتمعان, كما يقكؿ: أعطيتني 

فاستجيز ذلؾ.. كال يككف في الشركط التي خمفتيا بمقدـ معركؼ أف يقـك المؤخر أك يؤخر 
 (ِ)كى, كأعطيتو فاستغنى".المقدـ, مثؿ قكلؾ: ضربتو فب

نما يمكف أف يقعا    فيظير مف عبارتو السابقة أنو ال يجعؿ الفاء دالةن عمى الترتيب كا 
 فييا معان, بؿ يجكز فييا التقديـ في المعطكؼ عمى المعطكؼ عميو .

كىذا ما نسبو إليو بعض النحاة المتأخريف تارةن إليو , كأخرل إلى الككفييف بأنيـ ال   
داللتيا عمى الترتيب, ففي مغني المبيب" كقاؿ الفراء: ال تفيد الترتيب مطمقان, كىذا مع  يمزمكف

ُشَِا  َوَكً): قكلًو أف الكاك تفيد الترتيب غريب. كاحتج بقكلو تعالى
ۡ
ا ةَأ َْ ا فََجآَء َٓ يَۡهَجى ْۡ َ

َِ كَۡرَيٍث أ ٌّ

ًۡ كَآنِئُنَ  ُْ ۡو 
َ
أردنا إىبلكيا, أك بأنيا لمترتيب  كاجيب: بأف المعنى( ْ)األعراؼ:(٤ةََحىًخا أ

 (ّ)الذكرم".

كمما تقدـ يظير أف الفقيو الطكفي يذىب مع مذىب المشيكر في جعؿ الفاء دالةن   
ف  عمى الترتيب كالتعقيب خبلفان لما نسب لمفراء كالككفييف مف نفي الداللة عمى الترتيب , كا 

 كانت عبارة الفراء قد يظير منيا غير ذلؾ .
 

 لثالثة: ثمالمسألة ا
)ثـ( كأنيا تفيد معنى الترتيب الحركؼ التي عدىا النحاة لمعطؼ ىك مف جممة   

كالتراخي , أم كجكد الفاصؿ الزمني بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو, كقد جاء ذكرىا عند 
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" قاؿ: أنًت طالؽه ثـ :الطكفي كذلؾ في حديثو عف بعض األحكاـ المتعمقة بالطبلؽ بقكلو
طمقتيف أيضان لما مٌر في تكجيو المسألة قبميا. إاٌل أف الفرؽ بينيما مف حيث: طالؽ, تطمؽ 

أف تمؾ حركؼ العطؼ فييا) الفاء( كىي لمتعقيب ببل ميمة, كفي ىذًه) ثـ( كىي لمميمة 
كالتراخي لزيادة حركفيا عف الفاء, فيتأخر كقكع الثانية فييا عف األكلى بما يقع عميو اسـ 

 (ُ)ميمة".
ار الطكفي في كبلمًو السابؽ داللة) ثـ( عمى الترتيب كالتراخي أم الترتيب فقد اخت  

 .لمعطكؼ كالمعطكؼ عميومع كجكد ميمةو بيف ا
ففي المقتضب في بياف حركؼ العطؼ")ثـ(: مثؿ الفاء إاٌل أنيا أشد تراخيان, تقكؿ:   

 (ِ)ضربتي زيدان ثـ عمران, كأتيتي البيت ثـ المسجد".
ؼ" )ثـ(: كىي مف الحركؼ اليكامؿ, كمعناىا العطؼ, كىي تدؿ كفي معاني الحرك   

عمى التراخي كالميمة, كذلؾ قكلؾ: قاـ زيد ثـ عمرك, كالمعنى أف عمران قاـ بعد زيد كبينيما 
َلَٰٓهَِهثِ  َوىََلدۡ ميمة, فأما قكلو تعالى: ) ٍَ َِا لِۡي ًه كُۡي ًۡ ُث ۡرَنىُل ٔه ًه َص ًۡ ُث ْ َخيَۡلَجىُل  (١١َم ٓأِلدَ  ٱۡشُجُدوا

( كاألمر بالسجكد كاف قبؿ خمقنا ففيو ثبلثة أقكاؿ لمعمماء: إما يحمؿ عمى ُُاألعراؼ:)
التقدير كالتأكيؿ, أك الترتيب في الخبر, أك أنيا في ىذًه اآلية تحديدان مثؿ الكاك كاقعة مكقع 

 دؿ الكبلـ السابؽ عمى داللة )ثـ( عمى الترتيب كالتراخي .  (ّ)االشراؾ".
شرح المفٌصؿ" كأما )ثـ( فيي كالفاء في أف الثاني بعد األكؿ إاٌل أنيا تفيد ميمة كفي   

كتراخي عف األكؿ, فمذلؾ ال تقع مكاقع الفاء في الجكاب, فبل تقكؿ: )إف تعطني ثـ أنا 
أشكرؾ( كما تقكؿ: أنا أشكرؾ, ألف الجزاء ال يتراخى عف الشرط, فعمى ىذا تقكؿ: ضربتي 

(, كال مى اهلل عميو كآلو كسٌمـ)صان عمران بعد شير, كبعث اهلل آدـ ثـ محمد زيدان يـك الجمعة ثـ
تقكؿ مثؿ ذلؾ في الفاء, ألنو لما تراخى لفظيا بكثرة حركفيا تراخى معناىا, ألف قكة المفظ 

 (ْ)مؤذنة بقكة المعنى".
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الذم  فقد جاء في عبارة المفٌصؿ السالفة داللة)ثـ( عمى التراخي كالميمة, كىك المعنى  
 صٌرح بو أصحاب األقكاؿ المتقدمة, كالذم أختاره الطكفي, كىك مبنى المشيكر مف النحاة.

إلفادة )ثـ( لمتراخي, كأف ذلؾ بسبب زيادة  أيضان في عبارة ابف يعيش تعميؿ كيبلحظ  
حركفيا الذم يؤدم إلى زيادة المعنى, فجاء في عبارتو" ألنو لٌما تراخى لفظيا بكثرة حركفيا 

ى معناىا, ألف قكة المفظ مؤذنة بقكة المعنى, كفي عبارة الطكفي: كفي ىذًه)ثـ( كىي تراخ
 (ُ)الميمة كالتراخي لزيادة حركفيا عف الفاء".

 فقد جعؿ الطكفي سبب داللة)ثـ( عمى التراخي ىك ما فييا مف زيادة في الحركؼ.  
الحركؼ الثبلثة اشتركت كفي االيضاح مقارنة بيف)ثـ( كبيف الكاك كالفاء, حيث أف   

في الجمع كالتشريؾ كلكف" كثـ معناىا الترتيب إاٌل أٌف بينيما ميمة, كقد فارقت الكاك بالترتيب, 
 (ِ)كفارقت الفاء بالميمة".

 كالتعقيب,  فالجامع المشترؾ بيف الحركؼ الثبلثة الجمع, كتميزت الفاء في الترتيب  
 كتميزت)ثـ( بالتراخي كالميمة .

بعض النحاة ذكركا خبلفان في)ثـ( كأف بعض العمماء لـ يسممكا بداللة)ثـ( عمى ثـ إف   
 المعنى المتقدـ مف الترتيب كالتراخي.

اني" ثـ تككف حرؼ عطؼ مفردان عمى مفرد كجممة عمى جممة, فإذا ففي رصؼ المب  
ىك  عطؼ مفردان عمى مفرد مف األسماء كاألفعاؿ شركت بيف األكؿ كالثاني في المفظ الذم

كاختمؼ الككفيكف كالبصريكف مف النحكييف ىؿ تقتضي رتبة أك ال … األسمية أك الفعمية
 تعطي, فذىب الككفيكف إلى عدـ الترتيب 

كالصحيح مذىب البصرييف بدليؿ استقراء كبلـ العرب أنيا ال تككف إاٌل مرتبة, كما   
 (ّ)احتج بو الككفيكف ال حجة فيو".
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داللة )ثـ( عمى الترتيب كأف الككفييف ينكركف ذلؾ, فقد جاء في عبارة الرصؼ    
كالمستند في ذلؾ عندىـ كجكد نصكص ال تصمح لمحمؿ عمى الترتيب, كقد مٌر في كبلـ 

 الرماني كيفية التعامؿ مع ىكذا أمثمة.
كممف كقؼ عند المسألة المرادم في الجنى الداني, حيث نسب إلى الفراء كقطرب   

يب, فذكر أنيا تفيد الترتيب بميمةو, كىذا ىك مذىب الجميكر, كما إنكار داللتيا عمى الترت
أكىـ الخبلؼ تأكلكه, كذىب الفراء فيما حكاه عنو السيرافي كاألخفش, كقطرب إلى أف)ثـ( 
بمنزلة الكاك ال ترتب, كمنو عندىـ: خمقناكـ مف نفس كاحدة ثـ جعؿ منيا زكجيا. كالجعؿ 

 (ُ)قبؿ الخمؽ.
لة)ثـ( عمى الترتيب بالميمة لمفراء كقطرب, كىذا ما نسبو صاحب فقد نسب إنكار دال  

 الرصؼ إلى الككفييف كما مٌر ذلؾ.
كفي مغني المبيب البف ىشاـ أف)ثـ( حرؼ عطؼ يقتضي ثبلثة أمكر التشريؾ في   

 (ِ)الحكـ كالترتيب كالميمة كفي كؿ منيا خبلؼ.
ذلؾ إلى قكؿ البصرييف الذم ثـ بٌيف ابف ىشاـ كجكه الخبلؼ الثبلثة منتصران في   

 يقكؿ بإفادتيا لممعاني الثبلثة.
ثـ إف الفقيو الطكفي بعد بياف الرأم المختار لو في داللة)ثـ( بٌيف األثر المترتب   

عمييا في الحكـ الفقيي كذلؾ في مسألة الطبلؽ فيما لك قاؿ الرجؿ لزكجتو) أنًت طالؽ ثـ 
 (ّ)معنى التراخي كالميمة. في داللة)ثـ( مف طمقتيف لماطالؽ( تطمؽ 

ة,  كاألثر كيكىذا ما كقفت عنده بعض دراسات المحدثيف في بياف المسألة المغ  
الفقيي المترتب عمييا, فذكر بعض الدارسيف فيما يترتب عمى جعؿ)ثـ( لمترتيب كالتراخي, 

كقاؿ أبك … كأثر التراخي في الحكـ حيث قاؿ أبك حنيفة: إف أثره يظير في الحكـ كالتكميؼ
كتظير …التراخي راجع إلى الكجكد, أم يكجد ما دٌؿ المفظ عميو متراخيان … يكسؼ كمحمد
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الخبلؼ فيما إذا قاؿ الرجؿ المرأتو قبؿ الدخكؿ) أنًت طالؽ ثـ طالؽ ثـ طالؽ( إف  ثمرة
 (ُ)دخمت الدار, ففي ىذًه المسألة كجكه مبنية فيـ الشرط كالتعميؽ.

كفي مكضع آخر قاؿ: " إذا عرفت ذلؾ: فمتى عطؼ الطمقات بعضيا عمى بعض    
ا أكال, كعمى التقديريف فإما أف تؤخر بػ)ثـ( كعمقيا بشرط فالمرأة إما أف يككف مدخكال بي

 . ( ِ)الشرط أك تقدمو"
في كجكىيا الفقيية عمى التفصيؿ الذم ذكره في ثـ أخذ الطكفي ببياف المسألة    

 عرضو 
فظير مما تقدـ أف الطكفي يكافؽ رأم الجميكر في داللة)ثـ( عمى الترتيب كالتراخي,   

 ىذًه الداللة.مرتبان في ذلؾ األثر الفقيي المرتقب في 
   

 المسألة الرابعة: أو العاطفة
عمييا, حتى تفاكتت كممات النحاة في)أك( العاطفة كالمعاني التي يمكف أف تدؿ   

تمؼ في الداللة األ صمية أك المركزية ليا, كأف تنكعت استعماالتيا كلكف الطكفي تناكؿ اخي
ٌرد بو عف سائر النحاة مفتتحان المسألة بشكؿ مسيب في عدة صفحات, كقد تبٌنى فييا رأيا تف

إياه بقكلو " كأما الكبلـ عمى)أك( مف حيث المغة , فأنا ألٌخصي أقكاؿ مف كقفت عمى قكلًو مف 
فقاؿ القرافي: )أك( ليا …و عمى ما في كبلميـ مما ينبغي التنبيو عميوأىؿ العمـ فييا, كأنب

: اإلباحة كالتخيير نحك: أصحب العمماء أك الزى اد, فمؾ الجمع بينيما, كخذ خمسة معافو
, كأنت ال تدرم مع بينيما, كالشؾ نحك: جاءني زيده أك عمركه الثكب أك الدينار, فميس لؾ الج

نما قصدت  اآلتي منيما, كاإلبياـ, نحك: جاءني زيد أك عمرك, كأنت تعمـ اآلتي منيـ, كا 
 كج أك فرد, قالو المبرد.اإلبياـ عمى السامع خشية مفسدة التعييف, كالتنكيع, نحك: العدد إما ز 

… قسماف مف أقساميا الخمسة كالتخييرقمت: كمقتضى تقسيمو, أف اإلباحة   
 (ُ)ألف حقيقة اإلباحة ىي التخيير".…كالتحقيؽ, أنيا قسـ كاحد كما سيأتي في كبلـ المبرد
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خمسة, كىك مكضع خبلؼ  في بعد نقمو لمعاني)أك( أنيا عيدتفظير مف كبلـ الطك   
بينيـ, كلكف الذم انفرد بو الطكفي كيدعي نسبتو لممبرد ىك إرجاع اإلباحة كالتخيير لمعنى 

 كاحد فقط.
كتحقيؽ المسألة نحكيان بحسب ما ذكره النحكيكف مف المتقدميف كالمتأخريف أف ىناؾ   

حد األمريف عند شؾ تفاكتان في ذكر معاني)أك( كقد جاء في المقتضب " )كمنيا: أك( كىي أل
, ىذا إذا ان أك عمران, كجاءني رجؿ أك امرأةالمتكمـ, أك قصدًه أحدىما, كذلؾ قكلؾ: أتيتي زيد

شؾ, فأما إذا قصد فقكلو: كؿ السمؾ أك اشرب المبف: أم ال تجمع بينيما, كلكف اختر أييما 
 شئت, ككذلؾ اعطني ديناران أك اكسني ثكبان.

عناه: اإلباحة كذلؾ قكلؾ جالس الحسف أك ابف سيريف, كقد يككف ليا مكضع آخر م  
تياف ىذا  كأنت في المسجد أك السكؽ, أم أذنتي لؾ في مجالسة ىذا الضرب مف الناس, كا 

 (ِ)الضرب مف المكاضع".
, كىي التخيير كاإلباحة كالشؾ,    فالظاىر مف عبارة المبرد أنو يجعؿ لػ)أك( ثبلثة معافو

 إليو الطكفي مف جعميا عمى معنى كاحد. كىك ما يتنافى مع ما نسبو
كفي حركؼ المعاني لمزجاجي ذكرىا في مكضعيف, ففي المكضع األكؿ ذكر أف"   

مف صياـ أك صدقو أك نيسؾ( كتككف بمعنى)بؿ(  ففدية)أك(: بمعنى التخيير, قكلو تعالى: )
)) وۡ كتككف بمعنى اإلبياـ, كقكلو تعالى: )…))لبثنا يكمان أك بعض يـك

َ
ََ نَ  أ ِ ٌّ آءِ َصّيِب   ٍَ  (١٩ ٱلصه

 (ّ)".(ُٗ)البقرة:
كفي المكضع اآلخر ذكر الزجاجي أف")أك( تككف شكان, كقكلؾ: لقيت زيدان أك عمران,   

كتككف تخييران, كقكلؾ خيذ ديناران أك درىما, كتككف لئلباحة, كقكلؾ: جالس الحسف أك ابف 
 (ْ)سيريف".

                                                                                                                                               
11

  ..284284//11.ذذرحذخمتصرذاظروضة:ذ.ذذرحذخمتصرذاظروضة:ذذذ

22

  ,ذبـحوذضرؼبذجدًاذمماذصقهذادلؼتضب.,ذبـحوذضرؼبذجدًاذمماذصقهذادلؼتضب.5555//22,ذوُؼـظرذاألصولذالبنذاظدراج:,ذوُؼـظرذاألصولذالبنذاظدراج:149149//11.ذادلؼتضب:.ذادلؼتضب:ذذ

33

  ..1313.ذحروفذادلعاغيذظؾزجاجي:.ذحروفذادلعاغيذظؾزجاجي:ذذ

44

  ..5151:ذ:ذغػدهغػده.ذادلصدرذ.ذادلصدرذذذ



 الحروف……………………………….الفصل الثالث

 

  
131 

معانييا خمسة: التخيير كاإلباحة كالشؾ كاإلبياـ فيككف مجمكع ما ذكره الزجاجي مف   
 كبمعنى بؿ.

أما الرماني فقد جعؿ)أك( دالةن عمى معنييف ىما: التخيير كاإلباحة, ثـ أشار لؤلقكاؿ   
األخرل التي ذىب إلييا بعضيـ, كذلؾ بالنظر إلى ما فييـ مف بعض النصكص كالشكاىد 

حممت عمى معنى الكاك في بعض فحيممت عمى معنى الشؾ, أك بمعنى بؿ, ككذلؾ 
ُّ النصكص, كما فيـ الككفيكف مف قكلو تعالى: ) ۡو ََيَۡشى  ۥىهَػيه

َ
ُر أ     (ُ)(.ْْطو:) (٤٤َحَخَذنه

فالذم تدؿ عميو عبارة الرماني اعتبار)أك( دالة عمى أحد معنييف ثـ تعٌرض فييا   
 كاإلباحة.ألقكاؿ أخرل, أما المعنياف المذاف اختارىما فيما: التخيير 

: الشؾ كاإلبياـ كالتخيير كاإلباحة    كفي المقرب" كأما )أك( فميا خمسة معافو
كالتفصيؿ, نحك قكلو تعالى: كقالكا ككنكا ىكدان أك نصارل, فأك فصمت ما قالت الييكد كما 

 (ِ)قالت النصارل".
كبعد استعراض لجممة مف أقكاؿ النحاة ظير أف ىناؾ تفاكتا في داللة)أك( كتحديد   

ذلؾ, فأكصميا بعضيـ إلى خمسة كجكه مف الداللة كما ىك ظاىر عبارة الزجاجي, كابف 
 عصفكر كالمالقي في رصؼ المباني, كاقتصر بعضيـ عمى أقؿ مف ذلؾ.

احد, ألف حقيقة اإلباحة ىي التخيير, أما الطكفي فقد أرجع اإلباحة كالتخيير لمعنى ك   
كما سكل ذلؾ مف معافو فإنيا تفيـ مف قرائف االستعماؿ كال تيعد تعددان في كضع االداة, لذا 
قاؿ بعد عرضو لمعاني)أك( الخمسة : كالتحقيؽ أنيا قسـ كاحد, ألف حقيقة اإلباحة ىي 

ف شئت ال تفعؿ, ىذا  ىك معناىا عمى كؿ قكؿ, التخيير, بأف يقاؿ: إف شئت افعؿ كذا, كا 
 (ّ)جعميا قسميف.
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رجاع اإلباحة إلى التخيير, كقد ـ المبرد دليبلن عمى مرادًه مف إثـ إف الطكفي جعؿ كبل  
مرت عبارة المبرد, حيث جاء في قكلو " كقد يككف ليا مكضع آخر, معناه اإلباحة, كذلؾ 

 (ُ).أم قد أذنت لؾ في مجالسة"… قكلؾ: جالس الحسف أك ابفى سيريف
قاؿ الطكفي: ليس في كبلـ القائؿ ما يدؿ عمى المنع إاٌل قرينة العرؼ, كتبيف بيذا  إذ  

 (ِ)أف اإلباحة كالتخيير قسـ  كاحد.
ثـ إف الطكفي رٌد عمى بعض العمماء الذيف ذكركا داللتي التخيير كاإلباحة, فرد عمى   

دخؿ الخبر دٌؿ عمى  في معجمو الصحاح" أك: حرؼ إذا ق(ّّٗ)الجكىرم, قاؿ الجكىرم
ذا دخؿ األمر كالنيي دٌؿ عمى التخيير كاإلباحة, فأما الشؾ فكقكلؾ: رأيت  الشؾ كاإلبياـ, كا 

نا أك إزيدان أك عمران,  ياكـ لعمى ىدل أك في ضبلؿ مبيف(, كالتخيير كاإلبياـ كقكلو تعالى:) كا 
كلؾ: جالس الحسف أك كقكلؾ: كؿ السمؾ أك أشرب المبف, أم: ال تجمع بينيما, كاإلباحة كق

 (ّ)ابف سيريف".
كقاؿ الجكىرم" أك حرؼ عطؼ إذا  ىذا النص نفسو عف الجكىرم بقكلو:"كقد نقؿ   

ذا دخؿ عمى األمر كالنيي دؿ عمى التخيير  دخؿ عمى الخبر دؿ عمى الشؾ كاإلبياـ, كا 
… قمت: فقد فرؽ بيف التخيير كاإلباحة, حيث أفرد كؿ كاحدة منيا بمفظ كمثاؿ… كاإلباحة

نما ذلؾ لمقرينة العرفية كما ذكرت, فإف الجمع بيف السمؾ كالمبف في األ كؿ مضر مذمـك كا 
مف جية الطب, بخبلؼ الجمع بيف الحسف كابف سيريف في المجالسة, فمذلؾ فيمكا الفرؽ ال 

 (ْ)لمعنى خاص بالتخيير دكف اإلباحة".
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ككذلؾ رٌد عمى ابف جني في الممع الذم ذكر التخيير كاإلباحة كمعنييف لػ) أك( فقاؿ   
يما فكأنيـ يركف جكاز الجمع في اإلباحة في رده " ككذلؾ ابف جني في الممع كغيره فرقكا بين

 (ُ)دكف التخيير ".
كىذا ما ذكره ابف جني في الممع " كتككف تخييران, تقكؿ: اضرب زيدان أك عمران, أم:   

احدىما, كتككف إباحة, تقكؿ: جالس الحسف أك ابف سيريف, أم: قد أبحتيؾ مجالسة ىذا 
 (ِ)الضرب مف الناس ".

الؼ جميكر النحاة في عدـ قبكلو التعدد بيف التخيير فقد ظير أف الطكفي يخ  
نما مرجع االختبلؼ بيف ىذيف المعنييف ىك االستعماؿ كالقرائف  كاإلباحة كتعددو في الداللة, كا 

 العرفية الدالة عمى جكاز الجمع بيف األمريف أك المنع منو.
ف كانت لغكية مع تفاصيؿ المسألة بٌيف أف ىذه المسألة  ثـ إف الطكفي بعد كقكفو   كا 

إال أنيا تيبنى عمييا العديد مف الفركع, قاؿ: " كلعؿ بعض مف يقؼ عمى ىذا الكبلـ يزعـ أني 
نما قصدتي أف باحث المغةأطنبت فيو, كخرجت عما أنا بصدده مف مسائؿ األصكؿ إلى م , كا 

تحقيؽ أقرري ىذه القاعدة؛ ألنيا مف الكميات, كقد كقع فييا الخيمؼ كاالضطراب, فكاف في 
القكؿ فييا كشؼ لمبس عف الناظر في الكتاب كالسنة كغيرىما,  فإف مف تدبر تخريجنا 
لمصكر المذككرة في أصؿ الباب في )أك( أمكنو أف يخٌرج عمى ذلؾ ما كقع لو مف الصكر 

 . ( ّ)التي لـ نذكرىا, إنما كضعنا ىذا لممحققيف العارفيف لمعمـ كالنظر فيو"
ف كانت - , كأنياإيضاح أف ىذه المسألة فة الذكر فيعبارة الطكفي سالدلت    كا 

تيبنى عمييا بعض , إال أف المسٌكغ لئلطناب فييا ككنيا مف القكاعد الكمية التي -لغكية
في ىذه األداة)أك( بما لـ  ظ أيضا أف الطكفي يدعي أنو مجتيد محقؽالمسائؿ الفرعية, كنبلح

 ييسبؽ إليو. 

                                                 
11

  ..287287//11.ذادلصدرذغػده:ذ.ذادلصدرذغػده:ذذذ

22

  ..247247.ذوؼـظرذذرحذاظؾؿعذالبنذبرػان:.ذوؼـظرذذرحذاظؾؿعذالبنذبرػان:2929.ذاظؾؿعذالبنذجين:.ذاظؾؿعذالبنذجين:ذذ

33

  .ذ.ذ294294//11(ذذرحذخمتصرذاظروضة:(ذذرحذخمتصرذاظروضة:ذذ



 الحروف……………………………….الفصل الثالث

 

  
134 

في األحكاـ الشرعية الفقيية, لة انتقؿ إلى تكظيفيا كبعد عرض الطكفي ليذه المسأ  
فقاؿ:" كأما ما ييبنى عمى القاعدة المذككرة مف األحكاـ شرعا, فمنو الكفارات, كمنيا كفارة 
الكطء في رمضاف, كىؿ ىي عمى الترتيب أك التخيير بيف عتؽ رقبة كصياـ شيريف 

طعاـ  ء, كقكالف ألحمد أظيرىما الترتيب... ستيف مسكينا, فيو خبلؼ بيف العممامتتابعيف كا 
أحدا قاؿ كمنيا كفارتا الظيار كالقتؿ, كىما عمى الترتيب في الخصاؿ الثبلث, كما أظف 

 .  (ُ)" ...كمنيا كفارة اليميف كىي تجمع بيف الترتيب كالتخييرفييما بالترتيب
مة مف يؤكد عمى تكظيؼ ىذه القاعدة في استنباط جمنبلحظ في كبلـ الطكفي أنو   

, كىذا ما دفعو األحكاـ الفقيية, كأف ىذه القاعدة تبتنى عمييا العديد مف المسائؿ الفرعية
 لمخكض في تفاصيميا كالتحقيؽ فييا.

   
 المسألة الخامسة : بل

كىي التي تدؿ عمى االضراب كالعدكؿ في الحكـ عف األكؿ كاثباتًو لمثاني, كما في   
بؿ أخكه(, كقد ذكرىا الطكفي عند حديثو عف  ك)جاء محمدربت زيدان بؿ عمران( قكلنا: )ض

حركؼ العطؼ مقارنان بينيما مف جية دالالتيا, كذلؾ في أثر ذلؾ في مسألةو فقيية كىي 
الطبلؽ فقاؿ" ))المسألة الثالثة: قاؿ: )أنًت طالؽ طمقةن بؿ طمقتيف(. تطمؽ طمقتيف أيضان, 

ثبات ما بعدىا, كقكلؾ: قاـ زيد بؿ ألف العطؼ فييا بػ )بؿ( كىي لئلضراب عما قب ميا, كا 
عمرك, كاإلضراب عف الشيء: اإلعراض عنو, فكأنو ىينا أعرض عف الطمقة الكاحدة فمـ 

 (ِ)يقنع بإيقاعيا كأكقع طمقتيف".
كما ذكره الطكفي مف داللة بؿ عمى ىذا المعنى جاءت االشارة إليو في عبارات عدةو   

 مف النحكييف أك قريب مف ذلؾ.
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" بؿ: كمعناىا اإلضراب عف األكؿ كاإلثبات لمثاني,  في النحك  صكؿففي كتاب األ  
 (ُ)نحك قكلؾ: ضربتي زيدان بؿ عمران ".

لكف بعبارة مغايرة فقاؿ " بؿ: تأتي لتدارؾ كبلـ  نفسو المعنى كفي عبارة الزجاجي  
ًمط فيو, تقكؿ: رأيتي زيدان بؿ عمران, كتككف لترؾ  ذا … ذو في غيرهمف الكبلـ كأخ شيءغي كا 

 كانت مبدأة ككليت اسمان شيبيت برب كبالكاك كبأم كخفض بيا, قاؿ أبك النجـ :
 (ِ)بؿ مذىؿو ناءو مف الغياض "                               

كيبلحظ في كبلـ الزجاج أنو كبعد ذكرًه لمعنى بؿ كىك اإلضراب كالعدكؿ ذكر ليا   
بعدىا كىك الذم يذكره النحاة مف حذؼ)رب( بعد  االسـ المجركر كىك مجيء معنى آخر

بقاء االسـ ر ذلؾ مف جممة مكاضع حذؼ حرؼ الجحيث يذك (ّ)الكاك كالفاء كبؿ. ر كا 
 مجركرا حيث كردت أمثمة كثيرة لمحذؼ في )رب(

كفي العمؿ البف الكراؽ " كأما بؿ: فتستعمؿ عمى ضربيف: أحدىما بعد النفي ,   
بعد خبر , كالثاني مكجب كاألكؿ  فإذا استعممت بعد النفي كاف خبران كاآلخر بعد االيجاب, 

فكقكلنا:ما جاء زيد بؿ عمرك  منفي استعممت بعد الكاجب فما قبميا يذكر عمى كجييف  , كا 
ما عمى طريؽ النسياف  (ْ)". كقكلنا: جاء زيده بؿ عمرك اما عمى طريؽ الغمط, كا 

بعضيـ, كلكنيا  االتفاصيؿ التي لـ يذكرىكقد لكحظ أف في عبارة ابف الكراؽ مف   
 ترجع بالمضمكف إلى ما ذكر, حيث ذكر أنيا تأتي مع المنفي كالمثبت معان.

كقد ذيكر في معاني الحركؼ لمرماني أف فييا خبلفان بيف البصرييف كالككفييف ففيو   
مثاني, ذكر " أف: بؿ كىي مف الحركؼ اليكامؿ, كمعناىا اإلضراب عف األكؿ, كااليجاب ل

تقكؿ عف ذلؾ: ما قاـ زيده بؿ عمرك, كخرج أخكؾ بؿ أبكؾ, تقع بعد النفي كااليجاب جميعان 
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نما تقع عندىـ بعد  ىذا مذىب البصرييف, كأما الككفيكف فبل يجيزكف أف تقع بعد االيجاب كا 
ذا جاءت في القرآف كانت تركان   (ُ)كأخذان في غيرًه ". لشيءالنفي أك ما يجرم مجراه, كا 

كذكر صاحب رصؼ المباني أف بؿ في كبلـ العرب لئلضراب عف األكؿ إما تركان   
 لو كأخذان في غيرًه لمعنى يظير لو.

كقد ظير أف جؿ الكتب النحكية التي تعرضت لحركؼ العطؼ ذكرت ما تعطيو)بؿ(   
 مف معنى اإلضراب, كما ذكره الطكفي.

ذكره الطكفي نقبل عف صاحب أما ما يترتب عمى ذلؾ مف أثر فقيي فمف ذلؾ ما   
المحرر بأنو " لك قاؿ: أنت طالؽ طمقةن بؿ طمقة, أك طالؽ بؿ طالؽ, طمقت المدخكؿ بيا 
طمقتيف, كعنو طمقة كاحدة ... أما ككنيا تطمؽ طمقتيف عمى األكلى فؤلف حاصؿ كبلمو أنو 

قع عميؾ, كالفرؽ أكقع طمقة ثـ أراد أف يرفعيا فمـ يكف لو ذلؾ, كما لك قاؿ: طالؽ طمقة ال ت
بيف ىذا كبيف قكلو: أنًت طالؽ طمقة بؿ طمقتيف أنو ىناؾ أضرب عف طمقة إلى ما ىي 
داخمة فيو, فأفاد إضرابو, بخبلؼ ىينا, فإنو ال فائدة لئلضراب فيو إال رفع الطبلؽ 

 (.ِ)الكاقع"

كذكر بعض الدارسيف نتائج فقيية مترتبة عمى معنى )بؿ(, كاختبلؼ الفقياء في    
تدارؾ, قاؿ داللتيا, قاؿ: " كلككف )بؿ( إلثبات ما بعده كاإلعراض عما قبمو عمى سبيؿ ال

ٌي ألؼ درىـ بؿ ألفاف يمزمو ثبلثة آالؼ ألنو أقر باأللفيف, كرجع عف زفر: إذا قاؿ لفبلف عم
, لكف اإلقرار صحيح كالرجكع باطؿ, لتعمؽ حؽ المقر بو فمزمو, كما لك قاؿ المرأتو: األكؿ 
 .(ّ)طالؽ كاحدة بؿ ثنتيف أنيا تطمؽ ثبلثا"أنت 

كنبلحظ مما تقدـ أف الطكفي يكافؽ مذىب مشيكر النحاة في معنى )بؿ(, كقد ذكر   
 بعض النتائج المترتبة عمى ذلؾ نقبل عف كتاب المحرر. 
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 المبحث الثاني
 حروف الشرط

 الشرط
مستندان في معرفة داللة عند الكقكؼ عمى المدلكؿ المغكم لمفردة)الشرط( لجعميا   

مصطمح الشرط في االصطبلح النحكم الفقيي , فإننا نجد مف أكائؿ أصحاب المعاجـ كىك 
المتداكؿ بيف الفقياء, كذلؾ في مادة)شرط( يقكؿ"  يؿ أكضح معنى الشرط مف جية معناهالخم

 (ُ)الشرط: معركؼ في البيع, كالفعؿ شارطو فشرط لو عمى كذا ككذا يشرط لو ".
فقد اقتصر الخميؿ عمى ما يصطمح عميو الفقياء مف معنى الشرط مف دكف بياف   

 داللتو المغكية.
كفي مقاييس المغة في مادة)شرط( " الشيف كالراء كالطاء يدؿ عمى عمـو كعبلمة, كما   

قارب ذلؾ مف عمـ, مف ذلؾ الشرط العبلمة, كأشراط الساعة: عبلماتيا, كمف ذلؾ الحديث 
ييعرفكف الساعة, كىي عبلماتيا كسمي الشرط ألنيـ جعمكه ألنفسيـ عبلمة  حيث ذكر أشراط

 (ِ)".بيا 
كالشىرىط  التزامو في البيع كنحكه كالشريطة...ك  الشيءكفي تاج العركس " الشرط إلزاـ   

بالتحريؾ العبلمة التي يجعميا بينيـ أشراط أيضان, كأشراط الساعة: عبلماتيا, كىك منو, كفي 
ًۡ يز)الكتاب العز  ُٓ ى ًۡ ذِۡنَرى ُٓ ًۡ إَِذا َجآَءۡت ُٓ َ ى ل ّنه

َ
ا  فَأ َٓ اُط ۡۡشَ

َ
 (ّ)(".ُٖ() محمد:١٨َفَلۡد َجآَء أ

بارة الخميؿ مف الشرط الفقيي فقد تضمنت عبارة الزبيدم كبل القكليف, ما جاء في ع  
يتصؿ بالمعاكضة الفقيية, أك الشرط بمعنى العبلمة , كالذم ذكره ابف فارس في  الذم
 مو.معج

كقػػػػد ذكػػػػر الطػػػػكفي فػػػػي مطمػػػػع حديثػػػػو عػػػػف أدكات الشػػػػرط عػػػػف معنػػػػى الشػػػػرط لغػػػػة   
" فػي الشػرط: كىػك فػي المغػة: العبلمػة, كأشػراط  :ففي المعنػى المغػكم لمشػرط قػاؿ ,كاصطبلحان 
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السػػػاعة: عبلماتيػػػا كسػػػمي غممػػػاف الػػػديكف شيػػػرطان, ألنيػػػـ جعمػػػكا ألنفسػػػيـ عبلمػػػة يعرفػػػكف بيػػػا 
مػؽ بػو  كأشرط فبلف نفسو لميمكة: إذ جعميػا عممػان لميػبلؾ, كعٌرضػيا لػو, كسػمي الفعػؿ الػذم عي

 (ُ)غيره شرطان, ألف كقكعو عبلمة لكقكع ما عيمؽ عميو".
كفػػي شػػرح الركضػػة ذكػػر الطػػكفي أف الشػػرط فػػي المغػػة " العبلمػػة, ألنػػو عبلمػػة عمػػى   

ۡو المشركط كمنو قكلو تعالى: ) َٓ اَغثَ يَُِظُروَن إَِله  َف ن  ٱلصه
َ
ًۡ إَِذا أ ُٓ َ ى ل ّنه

َ
ا  فَأ َٓ اُط ۡۡشَ

َ
ۖۡ َفَلۡد َجآَء أ ً َبۡغَخٗث ُٓ تَِي

ۡ
حَأ

 ًۡ ُٓ ى ًۡ ذِۡنــَرى ُٓ أم: عبلماتيػػا, كقػػاؿ الجػػكىرم: الشػػرط معػػركؼ: يعنػػػي  (ُٖ() محمػػد:١٨َجــآَءۡت
بالسككف_ كالشىرىط كبالتحريؾ: العبلمة, كأشراط الساعة عبلماتيا ".
(ِ) 

مف مادة)شرط( بالتسكيف كبالتحريؾ  المتيف جاءتا كفي إلى نقؿ الصيغتيففيخمص الط  
 (ّ)" قمت: كمع اتفاؽ المادة ال أثر الختبلؼ الحركات, كالكؿ ثابت عف أىؿ المغة ".:ثـ يقكؿ

كعنػػد مراجعػػة مػػا ذكػػره متقػػدمك النحػػاة نجػػد بعػػض المتقػػدميف قػػد اصػػطمح عمػػى الشػػرط   
بمعنػػى الشػػرط سػػيبكيو, كقػػد جػػاء  بمصػػطمح)الجزاء أك المجػػازاة(, كممػػف اسػػتعمؿ كممػػة الجػػزاء

 ذلؾ في قكلو " فما كاف مف الجزاء بػ)إذما( قكؿ العباس بف مرداس:
 (ْ)إذ ما أتيت عمى الرسكؿ فقؿ لو        حقان عميؾ إذا اطمأف المجمس ".

 كمف الكاضح أف المقصكد بالجزاء في قكؿ سيبكيو ىك الشرط أك التعميؽ.  
ة بمعنػػى الشػػرط األخفػػش حيػػث قػػاؿ " بػػاب المجػػازاة: كممػػا كردت عنػػده كممػػة المجػػازا  

ىَي فَ  قكلػو تعػالى ) ًۡ ِإَويه ِدُك ۡٓ وِف ةَِػ
ُ
ِدٓي أ ۡٓ ٔاْ ةَِػ ۡوفُ

َ
ُتٔنِ َوأ َْ ( فإنمػا جػـز الفعػؿ اآلخػر َْ)البقػرة: (٤٠ٱۡر

 (ٓ)ألنو جكاب األمر, مثؿ جكاب ما بعد حركؼ المجازاة ".
بػػػػالمعنى االصػػػػطبلحي الػػػػذم اسػػػػتقر عنػػػػد كمػػػػف المتقػػػػدميف الػػػػذيف اسػػػػتعممكا الشػػػػرط   

لكقػػكع  الشػػيء" كمعنػػى الشػػرط: كقػػكع :    المتػػأخريف, المبػػرد, حيػػث قػػاؿ فػػي تعريػػؼ الشػػرط
 (ُ)غيره ".
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كممف أطمؽ عميو تسمية الشرط ابف الحاجب في الكافية, فذكر أف " عمـ المجازاة   
 (ِ)شرطان كجزاء ".تدخؿ عمى الفعميف, لسببية األكؿ,  كمسببية الثاني, كيسمياف 

ككذلؾ ما ذكره ابف مالؾ في شرح التسييؿ, الذم كسميا بمصطمح الشرط, في   
حديثو عف أدكات الشرط بأنيا " ىي كممات كضعت لتدؿ عمى التعميؽ بيف جممتيف, كالحكـ 

 (ّ)بسببية أكالىما كمسببة الثاني ".
خبلفا  ف ثمةأكضح أك الطكفي بعد أف بيف الشرط النحكم, كالشرط الفقيي ,  ثـ ذكر  

في استعماؿ المصطمح, فيك عند النحاة " ما انتفى الحكـ عند انتفائو, كثبت عند ثبكتو, 
ف قمًت فأنًت طالؽ,  , فإف إكرامؾ إياه ينتفي عند إكرامو إياؾنحك: إف تكرمني أكرمؾ, كا 

ينتفي عند انتفاء قياميا, كيثبت عند ثبكتو, أما عند الفقياء: كيثبت عند ثبكتو, كطبلقيا 
فقيؿ: ىك ما تكقؼ عميو تأثير المؤثر, كقيؿ: ما لـز مف انتفائو انتفاء الحكـ عمى غير جية 

مع التحقيؽ ما قالو النحاة, فأما  -إف شاء اهلل  -كاألكلى… السببية, كىك أجكد ما قيؿ فيو
 (ْ).ما قالو الفقياء ففيو تجكز "

نحاء إلى ما قالو النحاة إاٌل أف مف األف ما قالو الفقياء يرجع بنحكو إ :كيمكف أف يقاؿ  
الفقياء صبكا اىتماميـ عمى ما يترتب عمى التعميؽ مف انتفاء المشركط عند انتفاء شرطًو, 
أما النحاة فإف جية البحث عندىـ أصؿ الشرط كالتعميؽ كىك الثبكت عند الثبكت كاالنتفاء 

 (ٓ)صكلييف.نى الذم ذكره بعض المحدثيف مف األند االنتفاء, كىك المعع
كفي شرح الركضة ذكر الطكفي حدا آخر لمشرط, كقد بنى عميو ثمرة فقيية مترتبة   

عمى المعنى المختار في تحديده, قاؿ: " الشرط ما تكقؼ عمية تأثير المؤثر عمى غير جية 
عند الكبلـ عميو, كىك مف المخصصات كاالستثناء كتأثيره إذا دخؿ  السببية فيساكل ما سبؽ
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عمى السبب في تأخير حكمو حتى يكجد, كال شؾ أف األحكاـ الشرعية ليا عمؿ كىي أسبابيا 
... كشركط يتكقؼ تأثير العمؿ في األحكاـ عمييا, كالزنى ىك عمة الرجـ, كيتكقؼ تأثيره في 

اب ىك المؤثر في كجكب الزكاة, كيتكقؼ تأثيره في إيجاب الرجـ عمى اإلحصاف, ككالنص
 (   ُ)إيجابيا عمى تماـ الحكؿ"

فقد ظير مما تقدـ أف الشرط ىك أحد أجزاء المكضكع الذم إذا تحققت أجزاؤه ترتب   
ال فبل, كىذا ما بنى عميو الطكفي في اختياره لمعنى الشرط.    عميو الحكـ الشرعي كا 

قسـ بمحاظ تأثيرىا فيما بعدىا كعدمًو إلى قسميف, منيا ما كلما كانت أدكات الشرط تن  
 تككف جازمة, كمنيا ما ال تككف جازمة كليذا يقع الكبلـ في ىذا المبحث  في مطمبيف:

 

 المطمب األول: أدوات الشرط الجازمة
 المسألة األولى: إن الشرطية

كىي األصؿ فييا, ذىب جميكر النحاة إلى أٌف)إف( ىي أـ الباب في أدكات الشرط,   
كىذا ما ذكره الطكفي في حديثو عف أدكات الشرط, جاء في كبلمًو " اعمـ أف أصؿ أدكات 

… الشرط )إف( مكسكرة اليمزة خفيفة النكف كباقي أدكات الشرط مشبيةه بيا, كمتضمنة معناىا
أزٍرؾ,  أما)إٍف( فيي أـ الباب, بدليؿ أنيا تعمؿ ظاىرة كمقدرة, أما األكؿ: نحك: إف تزكرني

ًۡ  إِنكمنو)  يُۡذِْۡتُل
ۡ
كأما الثاني فنحك: زرني أزرؾ, كالجاـز (… ُّّالنساء:()١٣٣يََشأ

َُم َوِِلّٗالمجكاب)إٍف( مقدرة, كالتقدير: زرني فإنؾ إف تزرني أزرؾ, كمنو) ُ ٌَِ ِله ۡب ِّل  َٓ يَرِثُِن  ٥َف
َۡ َءاِل َحۡػُلَٔبۖۡ وَ  ٌِ ُّ َوَيرُِث  ا ٱۡجَػۡي , في قراءة مف جـز فأسكف)الثاء((ٔ-ٓمريـ: )(٦َرّبِ رَِضّيٗ

ًۡ وَ  فَٱۡذُنُروِِنٓ ) ۡذُنرُۡك
َ
ْ أ ( كحيث عممت ظاىرة كمقدرة ُِٓالبقرة:) ( ١٥٢ِّل َوََل حَۡلُفُرونِ  ٱۡشُهُروا

 (ِ)دٌؿ عمى قكتيا, كالقكة تدؿ عمى األصالة ".
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كأف سائر فقد جعؿ الطكفي)إف(  أـ الباب في أدكات الشرط, كأنيا األصؿ فييا,   
ت بسبب مشابيتيا لػ)إٍف( الشرطية, كىي مسألة أساسية مف المسائؿ أدكات الشرط إنما عمم

 التي يستدؿ بيا عمى أصالة األداة في أم باب مف أبكاب النحك العربي. 
أما جعؿ)إٍف( أـ الباب, فيذا ما ذكره عدة مف النحكييف المتقدميف, فذكره سيبكيو في   

كزعـ الخميؿ أنؾ إذا قمت: إف تأتني آتؾ, فآتؾ انجزمت بإٍف تأتي كما باب الجزاء بقكلو " 
 تنجـز إذا كانت جكابان لؤلمر حيف قمت: ائتني آًتؾ.

أـ حركؼ الجزاء, فسألتو: لـ قمت ذلؾ؟ قاؿ: مف قبؿ أني  كزعـ الخميؿ أٌف)إٍف( ىي  
يككف فيو الجزاء, كىذًه أرل حركؼ الجزاء قد يتصرفف فيكف استفيامان كمنيا ما يفارقو ما فبل 

 (ُ)عمى حاؿو كاحدة أبدان ال تفارؽ المجازاة ".
فقد جعؿ سيبكيو)إٍف( أمان لمباب لما أفاده مف استاذًه الخميؿ, معمبلن جعميا أـ الباب   

 يرجع إلى أنيا تدؿ عمى المجازاة كال تفارقو في كؿ حاؿو مف األحكاؿ.
اج, يقكؿ " اعمـ أف حركؼ الجزاء ثبلثة كممف صٌرح بأٌف)إٍف( أـ الباب ابف السر   

 (ِ)فأما األكؿ الذم ىك حرؼ الجزاء فإٍف الخفيفة, كيقاؿ ليا: أـ الجزاء ".… أحكاؿ
فقد لكحظ اتفاؽ في األقكاؿ السابقة عمى جعؿ)إٍف( الشرطية ىي االداة التي كضعت   

لمعنى إاٌل مف جية ليذا المعنى كىك الشرط كالتعميؽ, كما سائر االدكات التي اعطت ىذا ا
 االلحاؽ كالتشبو بيا.

كلذا جاء في أسرار العربية أف النحاة حممكا سائر أدكات الشرط التي يجازل بيا عمى   
 (ّ)معنى المجازاة ألنيا قامت مف مقاـ)إٍف( فعممت عمميا ككميا مبنية لقياميا مقاميا.

التي اختصت بيا,  حكاـبعض األة رتب عمى أمكمتيا لمباب كيبلحظ أف بعض النحا  
كما جعؿ الطكفي ذلؾ مف خبلؿ التدليؿ عمى ككنيا األصؿ في أدكات الشرط مف خبلؿ 

" كحيث عممت ظاىرة  ز الفصؿ بينيا كبيف معمكليا, قاؿ:عمميا ظاىرةن كمضمرة, كجكا
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وهُ َفَلۡد  إَِله كمقدرة دٌؿ عمى قكتيا, كالقكة تدؿ عمى األصالة, كربما زيد عمييا)ال( نحك: ) حَُِۡصُ
هُ  ُ ََُۡصَ ًۡ  إَِله (,) َْالتكبة:) (إ٤٠ ٱَّلله ةُۡل َه (, )ّٗالتكبة:( ) ٣٩حَِفُِرواْ ُحَػّذِ ُْ ِإَوَله حَۡۡصِۡف َخّنِ َنۡيَد

 ََ ِ ٌّ ُكَ 
َ
َه َوأ ِٓ ۡصُب إَِِلۡ

َ
ِٓيِيَ أ  (ُ)( ".ّّيكسؼ:) (٣٣ٱىَۡخى
أدكات الشرط استنادنا إلى أمريف: ففي عبارة الطكفي مف االستدالؿ عمى ككنيا أصؿ   

جكاز عمميا مقدرة, كجكاز الفصؿ بينيا كبيف معمكليا, فحيث بقيت عمى عمميا في 
 الصكرتيف دٌؿ ذلؾ عمى تمكنيا كىك مقتضى األصالة فييا.

ما كيؤيد ذلؾ ما جاء في شرح المفٌصؿ, حيث جعؿ ألمكمتيا لمباب دليبلن مقاربان ل  
" كاعمـ أٌف)إٍف( أـ ىذا الباب, لمزكميا ىذا المعنى, كعدـ  و, قاؿ:ذكره الطكفي في استدالل

 (ِ)خركجيا عنو إلى غيرًه كلذلؾ اتسع فييا, كفيصؿ بينيا كبيف مجزكميا ".
فالذم تيشعر بو عبارة ابف يعيش أنو يعمؿ أصالة)إٍف( في ىذا الباب, مف خبلؿ   

بذلؾ, ككذلؾ جكاز فصميا عف لزكميا لمعنى المجازاة كما أجاب الخميؿ عمى سيبكيو 
 معمكليا.

كفي شرح الكافية " كاعمـ أف أـ الكممات الشرطية)إٍف( كمف ثمة يحذؼ بعدىا الشرط   
  (ّ)كالجزاء ".

كفي رصؼ المباني صٌرح المالقي بأنيا األصؿ في أدكات الشرط , كىي كممة أخرل   
ف( الخمسة, يقكؿ " أف تككف حرفان ذكرىا الطكفي لػ)إٍف( كذلؾ فيما ذكره المالقي في مكاضع)إ

لمشرط, فتجـز فعمييف مضارعيف, أحدىما ىك الشرط كالثاني ىك الجزاء, ىذا ىك األصؿ 
 (ْ)فييا, كفي أدكات الشرط ".

كالذم يتحصؿ مف جميع ما تقدـ في)إف( الشرطية أف الطكفي جعميا ىي األصؿ في   
فصؿ بينيا كبيف معمكليا, كقد قدرة كالعماليا مالشرط الجازمة معمبلن ذلؾ بجكاز إأدكات 
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ٍف اختمفت كجكه استدالليـ, كلكف مع اتفاقيـ في كبلـ بذلؾ  جاءت اإلشارة جميكر النحاة كا 
يا أمان لمباب, كلكف الذم استدؿ صريحا عمى أصالتيا ىك الطكفي , كما جاء في عمى جعم

 .كبلمو المتقدـ 
 
 

 المسألة الثانية: إذ ما
راء في التي كقع الخبلؼ فييا, كتنكعت األقكاؿ حكليا كتشعبت اآلىي مف األدكات    

اسـ, كىذا ما ذكره الطكفي في حديثو عنيا, يقكؿ " كمنيا: )إذ  حقيقتيا, كىؿ أنيا حرؼ أك
ما( كىي)إذ( ركبت معيا)ما( كحيثما كأينما, ك)إذ( مفردة: طرؼ زماف ماضو بغير خبلؼ 

َِا نحك: ) ذ أخذنا ميثاقكـ(ُُٕ() االعراؼ:١٧١ ٱۡۡلََتَو ِإَوۡذ َجَخۡل كنظائره كثيرة, ككمو … (, ) كا 
 عبارة عف الزمف الماضي, كال يجازل بيا إاٌل إذا ركبت معيا)ما( قاؿ الشاعر:

 ما أتيت عمى الرسكؿ فقؿ لو     حقان عميؾ إذا اطمأف المجمسإذ
ركبت دلت كفي ككنيا حرفان أك اسمان خبلؼ, فسيبكيو يقكؿ: ىي حرؼ, ألنيا لما   

عمى الزمف المستقبؿ بعد أف كانت لمماضي, كانتقاؿ داللتيا دليؿ حرفيتيا, كقاؿ غيره: 
 (ُ)تركيبيا مع )ما( ال يخرجيا عف االسمية كحيثما كأينما ".

إلى نحكيف مف الخبلؼ النحكم في إذ ما,  في كبلـ الطكفي سالؼ الذكر إشارةه جاء   
 فأشار إلى الخبلؼ في اسميتيا كحرفيتيا, ككذلؾ إلى كقكعيا في المجازاة.

أما الخبلؼ في اسميتيا كحرفيتيا فقد ذكره عدة مف النحكييف في كبلميـ كقكفان عند   
 الخبلؼ فييا.

ما ذىب إليو سيبكيو حيث ذىب  ي شكمت منطقان ميمان في)إذ ما( كمف األقكاؿ الت  
" فما يجازل بو مف االسماء غير  كثر النحكييف في ذلؾ, قاؿ:إلى حرفيتيا صريحان, ككافقو أ

الظركؼ: مىف كما كأييـ, كما يجازل بو مف الظركؼ: أم حيف كمتى كأيف كأنى كحيثما كمف 
ذ ما كال يككف الجزاء في حيث كال في إذ حتى يضـ كؿ كا حد منيما)ما( غيرىما: أف كا 
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فتصير مع )ـ(ا بمنزلة إنما ككأنما كليست ما فييما بمغك, كلكف كؿ كاحد منيما مع ما 
 بمنزلة حرؼ كاحد, فمما كاف مف الجزاء بإذ ما قكؿ العباس بف مرداس:

 ما اتيت عمى الرسكؿ فقؿ لو     حقان عميؾ إذا اطمأف المجمسإذ
 (ُ)ية ".فإذا ضممت إلييا ما صارت بمنزلة إف الشرط  
ما حرفان بمنزلة إٍف الشرطية كذلؾ بعد دخكؿ)ما( فصريح قكؿ سيبكيو ىك جعؿ إذ  

 عمييا.
" فمف عكامميا مف  :في باب المجازاة كحركفيا ف اختار قكؿ سيبكيو المبٌرد, قاؿكمم  

سماء: مىف كما كأم كميما, كمف الحركؼ التي ما, كمف األالظركؼ: أيف كمتى كأنى كحيث
ذ ما ".جاءت لمعن  (ِ)ى: إف كا 

فيما يتحصؿ مف كبلمو, أف ما ابف السراج, كمف النحاة الذيف قالكا بأف)إذ ما( اسـ   
يقع لمجزاء منو ما ىك حرؼ كىك)إٍف( الخفيفة, كيقاؿ ليا أـ الجزاء, كالثاني ما يقع مكقع 

مف حرؼ الجزاء مف االسماء التي تقع مكقعيا, كالتي عمى ضربيف: اسـ غير ظرؼ كىي: 
ذ ما ".  (ّ)ما كأييـ, كأما الظركؼ التي يجازل بيا فيي: متى كأيف كأنى كأم حيف كحيثما كا 

 اقد جعؿ حرؼ الجزاء كاحدج ىك جعؿ)إذ ما( مع األسماء, ففصريح قكؿ ابف السرا  
 كىك)إف( الخفيفة, كأدرج)إذ ما( مع االسماء التي ىي ظركؼ.

ارسي, فقد ذكر في االيضاح أف " كممف ذىب إلى أف)إذ ما( اسـ أبك عمي الف  
ذ ما, كال يجازل بحيث كال بإذ  الظركؼ التي يجازل بيا متى كأيف كأنى كأم حيف كحيثما كا 

 (ْ)حتى يمـز كؿ كاحدةو منيا ما ".
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كمف خبلؿ ما تقدـ يظير اإلشكاؿ فيما نيسب لممبرد بأنو يقكؿ باسميتيا,  كأنو ثالث   
يف قالكا بأٌف)إذ ما( اسـ, فإف المبرد ككما مرت االشارة لقكلًو االثنيف ابف السراج كالفارسي الذ

 فيتيا.مكافؽ لسيبكيو في قكلو بحر 
كلكف يبلحظ أف بعض النحاة كالرضي في شرح الكافية, كابف مالؾ في شرح    

" كأما)إذ ما( فيك عند  إذ ما( اسـ, ففي شرح الكافية,  قاؿ:التسييؿ نسبكا إليو القكؿ بأٌف)
كقاؿ المبرد: إذ ما باقية عمى اسميتيا, كما كافة ليا عند طمب … سيبكيو حرؼ كإفٍ 

 (ُ)اإلضافة ".
فصريح الكبلـ السابؽ بأف المبرد مخالؼ لسيبكيو كأنو يقكؿ باسمية)إذ ما( كذكر ابف   

برد كابف السراج كأبي م" كعند ال أف المبرد يذىب إلى اسميتيا, قاؿ:مالؾ في شرح التسييؿ 
 (ِ)ما باؽو عمى اسميتو ".عمي أف إذ 

فقد نسب لممبرد ككما ىك كاضح في عبارتي الرضي كابف مالؾ أنو يقكؿ بأف)إذ ما(   
… " ىذا باب المجازاة كحركفيا ٌرح بو في باب المجازاة, إذ قاؿ:اسـ كىك يتنافى مع ما ص

ا, كمف االسماء: مف كما كأم كميما كمف فمف عكامميا مف الظركؼ: أيف كمتى كأنى كحيثم
ذ ما ".  (ّ)الحركؼ التي جاءت لمعنى: إف كا 

" ظاىر كبلـ المبرد  :يمواب المقتضب الدكتكر عبد الخالؽ عضمحقؽ كت قاؿكلذا   
 (ْ)أف)إذ ما( حرؼ كما يراه سيبكيو ".

ككافقو  فالمحصؿ مما تقدـ أف ىناؾ خبلفان في)إذ ما( فذىب سيبكيو إلى أنيا حرؼ,  
المشيكر مف النحكييف المتأخريف, بؿ كانتصر بعضيـ لما ذىب إليو سيبكيو, ففي شرح 
التسييؿ: أف إذ ما بزيادة ما عمييا نقمت إلى الحرفية كـ يقكؿ سيبكيو, ألنيا كانت قبؿ دخكؿ 

خاليان مف معنى الشرط, فمما دخمت عمييا)ما( صارت أداة شرط  ايما عمييا اسـ زماف ماض
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)إف( مختصو بالمستقبؿ, كزاؿ ما كاف فييا مف معنى االسـ, كلـ نعمـ نقميا إلى معنى بمعنى
كداللتيا عمى  ف داللتيا عمى معنى الحرؼ متيقنةأل الشرط, فحكمنا بحرفيتيا؛ آخر غير

 (ُ)معنى االسـ مشككؾ فييا, كالحكـ بما يتيقف أكلى.
ػ)ما( اشتراط اقتراف)إذ( بأما جية الخبلؼ االخرل التي كقؼ عندىا الطكفي فيي   

 " كال يجازل بيا)إذ ما( إاٌل إذا ركبت مع)ما( قاؿ الشاعر: حتى تككف حرفان لمشرط, قاؿ:
 (ِ)ما أتيت عمى الرسكؿ فقؿ لو     حقان عميؾ إذا اطمأف المجمس ". إذ
النحاة في كبلميـ, ببل خبلؼ في ذلؾ بيف  اكمسألة اشتراط اتصاليا بػ)ما( ذكرى  

النحاة كمتأخرييـ, ففي الكتاب " كال يككف الجزاء في حيث كال في إذ حتى يضـ إلى متقدمي 
فمما كاف الجزاء بإذ ما قكؿ … كؿ كاحد منيما)ما( فتصير إذ مع ما بمنزلة إنما ككأنما

 العباس بف مرداس:
 (ّ)ما اتيت عمى الرسكؿ فقؿ لو     حقان عميؾ إذا اطمأف المجمس ".إذ

 بقكؿو صريح اقتراف )إذ( بػ)ما( حتى تككف مف أدكات الجزاء. فقد اشترط سيبكيو  
ذ ما كال يجازل  قاؿ:كمثمو أيضا ابف السراج,    " كمف الظرؼ التي يجازل بيا حيثما كا 

 (ْ)بيما حتى يضـ إلييا)ما( تصير مع كؿ كاحدو منيما بمنزلة حرؼ كاحد ".
" كال يقكؿ  في التخمير قاؿ: ا ذكره الخكارزميكممف صٌرح باشتراط اقترانيا بما, م  

كرمتني أكرمتؾ, الميـ إاٌل إذا كفت, ألنو متى دخمت عمييا)ما( كركبت بيا في معناه إذ أ
 (ٓ)صارت مبيمة كحمت محؿ متى ".

فالذم يظير مما تقدـ أف الطكفي كافؽ سيبكيو كجميكر النحاة فيما ذكركه في)إذ ما(   
 ط كقكعيا في المجازاة.ااشتر  حرفيتيا, أـسكاء مف جية الخبلؼ في اسميتيا أـ 
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 المطمب الثاني: أدوات الشرط غير الجازمة
ف لجازمة مف جية أف ىذًه األدكات كا  يمكف التفريؽ بيف أدكات الشرط الجازمة كغير ا  

دلت بعمكميا عمى التعميؽ كالتكقؼ, كأف الشرط بمثابة العمة, كالجزاء بمثابة المعمكؿ, إاٌل أف 
كات منيا ما يترتب عمييا تأثير إعرابي كىي األدكات الجازمة, كمنيا ما ال يترتب ىذًه األد

عمييا تأثير إعرابي كىي الشرطية الجازمة , كقد ذيكرت ليا مف الحركؼ)لك, كلكال( كالذم 
 تكٌمـ عنيا الطكفي في مكاضع مختمفة مف تصانيفو عمى ما سيأتي بيانو .

 
 المسألة األولى: لو

ترد)لك( في المغة في معافو متعددة, فقد تككف عرضان أك تحضيضان أك لمتمني أك    
شرطية غير جازمة كمردي ذلؾ إلى السياؽ الذم ترد فيو, أك القرينة التي تأتي محفكفة بيا 

 كىي التي تدؿ عمى المعنى المفاد منيا 
, كىذا (متناعامتناع ال)كأحد مكاضع استعماليا أف ترد أداة شرط غير جازمة حرؼ   

مف األحاديث األربعيف لمنككم, ما ذكره الطكفي في التعميؽ عمى الحديث الثالث كالثبلثيف 
" قكلو: لك يعطي الناس بدعكاىـ الدعى رجاؿ أمكاؿ قـك كدماءىـ, إف قيؿ: قد اشتير  :ؿقا

رجاؿ  المتناع غيره فيي إذان ىا ىنا تقتضي امتناع دعكل الشيءفي)لك( أنيا تقتضي امتناع 
 (ُ)أمكاؿ غيرىـ, المتناع أف يعطي الناس بدعكاىـ ".

حرؼ  ألسنة بعض النحكييف مف أف)لك(  كىنا يبدأ الطكفي بذكر ما اشتير عمى  
تي اشتيرت في أقكاؿ النحاة, امتناع المتناع, ثـ نقؿ عبارة سيبكيو, أما عبارتو األكلى كال

المتناع غيرًه ىي  الشيء" أحدىما: أف قكليـ في)لك( أنيا تقتضي امتناع  :الطكفي فقاؿ
)لك( لما كاف سيقع لكقكع   فبارة إماـ الفف سيبكيو فييا فيي أعبارة مشايخ النحاة, أما ع
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غيرًه, كعمى ىذا فبل إشكاؿ فإف دعكل رجاؿ ماؿ قـك كاف سيقع لكقكع إعطاء الناس 
 (ُ)بدعاكييـ ".

 (ِ)" لك: لما كاف سيقع لكقكع غيره ".:بكيو فذكرىا سيبكيو بقكلو أما عبارة سي  
كجكد الفرؽ في معنى )لك( بيف ما ذكره سيبكيو,  مع  كالذم تممح بو عبارة الطكفي   

ما ذكره مشيكر النحاة, كتكضيح ذلؾ عمى ضكء ما ذكره النحاة فإننا نجد تقاربا ممحكظا في 
 داللة )لك( في أقكاؿ النحاة .

في باب الحركؼ الذم جاءت لمعنى " كمنيا لك:  في النحك في األصكؿك    
يمنع الثاني مف  قع الثاني مف أجؿ كقكع األكؿ, كلككىك كػ)إف( التي كانت لمجزاء ألف إف تك 

أجؿ امتناع األكؿ, نقكؿ " إف جئتني اكرمتؾ, فاإلكراـ إنما يككف متى إذا كاف منؾ مجيء, 
 كتقكؿ: لك جئتني ألكرمتؾ, كالمعنى: أنو امتنع إكرامي مف أجؿ امتناع مجيئؾ.

كقاؿ سيبكيو: لك لما كاف سيقع لكقكع غيرًه, كىك يرجع إلى ىذا المعنى, ألنو إذا لـ   
 (ّ)األكؿ لـ يقع الثاني ".يقع 

فالذم تدؿ عميو عبارة ابف السراج ىك إرجاع كمتا العبارتيف لمعنى كاحد, عبارة   
المشيكر بأنيا امتناع المتناع , كعبارة سيبكيو لما كاف سيقع لكقكع غيره , كال يفٌرؽ بينيما, 

لحركؼ " كمنيا لك: ففي معاني ا كالشاىد عمى ذلؾ ىك إتيانو بعبارة سيبكيو في ذيؿ كبلمو.
 ( ْ)كىي مف الحركؼ اليكامؿ كفيو معنى الشرط, كمعناىا امتناع الشيء المتناع غيرًه ".
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كفي شرح المفصؿ " لك: معناىا الشرط ألف الثاني يتكقؼ كجكدهي عمى األكؿ, فاألكؿ   
غيرًه ىك الثاني, سببه كعمةه لمثاني, ككأنو امتنع الثاني لعدـ كجكد األكؿ, فالممتنع المتناع 

 (ُ)امتنع المتناع كجكد األكؿ ".
فابف يعيش بنى ما اشتير بيف النحاة في بياف معنى)لك( مف دكف أف يشير إلى عبارة   

 سيبكيو, كما جاءت بو عبارة ابف السراج.
كفي االيضاح " لك أكرمتني أكرمؾ, فمعناه المضي عمى سبيؿ التقدير, ألنيا إذا   

كظاىرىا الداللة … اف معدكمان, كأما الثاني فؤلنو إذا كاف األكؿ معدكمان دلت عمى ارتباطو ك
عمى أف الثاني منتؼو فيمـز منو انتفاء األكؿ, ضركرة أف انتفاء المسبب يدؿ عمى انتفاء 

المتناع غيره, أنيـ  الشيءالسبب, كظاىر كبلـ النحكييف في قكليـ: حرؼ يدؿ عمى امتناع 
ناع الشرط, كما ذكرناه أكلى, ألف انتفاء السبب ال يدؿ عمى انتفاء يعنكف امتناع الجكاب المت

 (ِ)المسبب, لجكاز أف يككف ثـ أسباب أخير, كانتفاء المسبب يدؿ عمى انتفاء السبب ".
)لك( حرؼ  كيمكف أف ييذكر ىنا أف ما جاء في قكؿ مشيكر النحاة مف أف   

الحاجب, ألف )لك( تدؿ عمى امتناع  التي ذكرىا ابفنفسيا النتيجة  امتناع لكجكد ييعطي
أم سبب كىك ذات المعنى الذم  , فامتناع المسبب يدؿ عمى امتناعالجزاء المتناع الشرط

 ذكره ابف الحاجب.
" ثـ  يكر ثـ اختار فييا قكالن آخر قاؿ:كفي شرح الكافية لمرضي, نقؿ ما ذكره المش  

ألكؿ, كقاؿ المصنؼ]ابف الحاجب[: بؿ ىي أف النحاة قالكا: إف)لك( المتناع الثاني المتناع ا
كالصحيح أف يقاؿ كما قاؿ المصنؼ: ىي مكضكعة المتناع … المتناع األكؿ المتناع الثاني

األكؿ المتناع الثاني, أم أف امتناع الثاني دٌؿ عمى امتناع األكؿ, لكف ال لمعمة التي ذكرىا, 
ضي, كالمقدر كجكده في الماضي بؿ ألف)لك( مكضكعة ليككف جزاؤىا مقدر الكجكد في الما

 (ّ)يككف ممتنعان فيو, فيمتنع الشرط الذم ىك ممزـك ألجؿ امتناع الزمًو ".
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كالذم تدؿ عميو عبارة ابف الحاجب أنو ال يتماشى مع المشيكر مف النحكييف  في    
 المتقدـ.عبارتيـ المشيكرة في جعميا حرؼ امتناع المتناع, كيرل األكلى ما ذكره في قكلًو 

 
كيبلحظ أف الرضي يتبنى قكالن آخر في المقاـ قريبا مما جاء في عبارة ابف الحاجب,   

إاٌل أنو يجعؿ األكؿ)الشرط(ىك الممتنع المتناع)الجزاء( أم عمى عكس ما جاء في قكؿ 
 مشيكر النحاة.

أما مقارنة قكؿ سيبكيو بالقكؿ المشيكر عمى ألسنة النحاة, فقد انبرل لو ابف مالؾ   
بقصد ايجاد المقاربة بيف القكليف, قاؿ: " لك: حرؼ شرط يقتضي امتناع ما يميو كاستمزامو 

المتناع غيرًه, أم عمى  الشيءكقاؿ أكثر النحكييف: لك حرؼ يدؿ عمى امتناع … لتاليو
غير أف ما قالكه عندم تفسير صحيح كاًؼ بشرح معنى)لك( …ناع األكؿامتناع الثاني المت

كىك الذم قصده سيبكيو) رحمو اهلل( مف قكلو: لما كاف سيقع لكقكع غيرًه, يعني أنيا تقتضي 
دلت عبارة ابف مالؾ  (ُ)فعبلن امتنع المتناع ما كاف يثبت لثبكتو, كىك نحك ما قاؿ غيره ".

 يبكيو كقكؿ المشيكر. عمى عدـ كجكد فرؽ بيف قكؿ س
كقد تبدك عبارة الطكفي ألكؿ نظرةو بأنو يرل أنو ثمة اختبلفا بيف عبارة مشيكر النحاة   

 كعبارة سيبكيو؛ حيث جعؿ مف الفرؽ بيف التعبيريف كجيان مف كجكه رد اإلشكاؿ.
المتناع غيرًه, ىي  الشيءجاء في عبارتو " أف قكليـ في)لك(: أنيا تقتضي امتناع  إذ  

عبارة مشايخ النحاة, أماـ عبارة إماـ الفف سيبكيو فيي: أف)لك( لما كاف سيقع لكقكع غيرًه, 
 (ِ)كعمى ىذا فبل اشكاؿ ".

فقد جعؿ مف عبارة سيبكيو منطمقان في رد اإلشكاؿ الكارد عمى الحديث بأف )لك( ال   
 تقتضي نفي كامتناع الجزاء مطمقان.

بتعريؼ )لك( كىك  أف سيبكيو لو قكؿ يكاد ينفرد بو ف جميع ما تقدـكالذم يتحصؿ م  
ف  ككنيا مما سيقع لكقكع غيره, كأما النحاة فعندىـ)لك( تدؿ عمى االمتناع عند االمتناع , كا 

                                                 
11

  ..411411//33.ذذرحذاظتدفقل:ذ.ذذرحذاظتدفقل:ذذذ

22

  ..281281.ذاظتعقني:ذ.ذاظتعقني:ذذذ



 الحروف……………………………….الفصل الثالث

 

  
151 

امتناع  ع الجزاء المتناع الشرط ,أكاختيمؼ في أف أييما يقتضي امتناع اآلخر, ىؿ امتنا
 (ُ)ناعيـ معان عمى أقكاؿ.الشرط المتناع الجزاء أك امت

 
 المسألة الثانية: لوال

كىي مف أدكات الشرط غير الجازمة مركبة مف)لك( التي ىي حرؼ امتناع المتناع,   
 ك)ال( النافية.

كقد ذكرىا الفقيو الطكفي في معرض استداللو عمى أف المباح يجكز الترخيص بو,   
تناقض كذلؾ في الحديث الكارد عف كلك قمنا بعدـ جكاز الترخيص بو ألدل ذلؾ إلى ال

يقكؿ " لك كاف المندكب مأمكران بو لتناقض قكلو) لكال أف اشؽ عمى  )صمى اهلل عميو كآلو كسمـ(النبي
أمتي ألمرتيـ بالسكاؾ( مع تصريحو باألمر بالسكاؾ أمران مؤكدان, نحك قكلو عميو 

 (ِ)السبلـ)استاككا تطيركا مسالؾ القرآف( في أحاديث غير ذلؾ ".
ني فقد جعؿ الطكفي مف معنى)لكال( أساسان في االستدالؿ عمى كقكع التناقض لك ب  

" ككجو التناقض: أف لكال تقتضي في المساف امتناع  عمى أف المندكب مأمكر بو, قاؿ:
لكجكد غيره, فقكلو) فمكال أف اشؽ عمى امتي ألمرتيـ بالسكاؾ( يقتضي امتناع أمره  الشيء

قة عمييـ, فدؿَّ عمى أنو ما أمرىـ بو, كقكلو: استاككا كنحكه تصريح بالسكاؾ, لكجكد المش
 (ّ)باألمر بو فصار آمران بو غير آمر بو كىك عيف التناقض ".

كتحميؿ ذلؾ ما تتضمنو لكال مف داللتيا عمى امتناع الجزاء لكجكد الشرط, فدؿ ذلؾ    
داال عمى الكجكب كاإللزاـ  بو مكجب لمتناقض, كىك دليؿ ككف األمر اأف ككف السكاؾ مأمكر 

                        . 
كىذا المعنى الذم ذكره الطكفي في)لكال( قد اشتير ذكره في كممات النحاة, كمف   

في باب الحركؼ التي جاءت  ليا ىذا المعنى ابف السراج, قاؿ متقدمي النحاة الذيف ذكركا
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تبتدأ بعدىا, كذلؾ أنيا تمنع الثاني " كمنيا: لكال كىي مركبة مف معنى أف كلك, ك  :لمعنى
نما امتنع اليبلؾ  لكجكد األكؿ, تقكؿ: لكاله ليمكنا, تريد: لكال زيد في ىذا المكاف ليمكنا, كا 

 (ُ)لكجكد زيد في المكاف".

 فصريح قكؿ ابف السراج داللة)لكال( عمى امتناع الجزاء لكجكد الشرط   
كىك ما يظير مف  (ِ)لكجكد غيره ". الشيءيمتنع بيا  الكفي حركؼ المعاني " لك   

 األقكاؿ المتقدمة.
كفي عبارة الزجاجي داللة عمى التعميؽ العاـ في معنى)لكال( فيؤدم ذلؾ إلى امتناع   

 أحدىما لكجكد اآلخر, ببل تحديد في أييما العمة أك المعمكؿ.
كقد ذيكر " لكال: كىي مف الحركؼ اليكامؿ  قاؿ: كمثمو أيضان في عبارة الرماني إذ  

لكجكد غيرًه,  الشيءالثاني أف يككف المتناع … أنيا مركبة مف)لك( ك)ال( كليا مكضعاف:
 (ّ)كذلؾ نحك قكلؾ: لكال زيد ألكرمتؾ, فزيد يرتفع باالبتداء كالخبر محذكؼ ".

كجاء في الجنى الداني " لكال: حرؼ لو قسماف: األكؿ: أف يككف حرؼ امتناع   
كد بالداؿ, كيمـز عمى عبارة سيبكيو في)لك( أف يقاؿ: )لكال(: لكجكب, كبعضيـ يقكؿ: لكج

 (ْ)حرؼ لما كاف سيقع النتفاء ما قبمو ".
كمثمو أيضان في شرح ألفية ابف مالؾ البف الناظـ حيث جاء فييا " أنيا حرؼ امتناع   

 (ٓ)لكجكد بعبارةو قريبة مما تقدـ ".
ؼ ما ذىب إليو صاحب كتاب الرصكمف خبلؿ ما تقدـ يمكف أف نبلحظ إيرادان عمى   

" في ذكر ثاني مكاضع لكال: المكضع الثاني: أف تككف  حيث خالؼ المشيكر في لكال, قاؿ:
حرؼ امتناع لكجكب, كما قاؿ النحكيكف في تقسيـ معناىا في ىذا المكضع, كالصحيح أف 
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حرؼ  تفسيرىا بحسب الجمؿ التي تدخؿ عمييا, فإف كانت الجممتاف بعدىا مكجبتيف فيي
ف كانتا مكجبة كمنفية فيي حرؼ كجكب لكجكب…امتناع لكجكب ف كانتا منفية … كا  كا 

 (ُ)كمكجبة فيي امتناع المتناع ".
كيمكف أف يبلحظ عمى ما ذكره بأف معناه كاحد ال يتغير دالةن عمى االمتناع لكجكد,   

كجكد غيرًه, فإذا كاف كلكف ككف مدخكليا شرطان كجكابان مثبتان أك منفيان يحدد ما ىك الممتنع ل
ذا كانا منفييف دلت عمى الثبكت في االثنيف, ألف نفي النفي  الممتنع منفيان دلت عمى إيجابو كا 

 اثبات, ال أف داللة)لكال( تتغير.
كيظير مما تقدـ ذكره أف الطكفي يتماشى مع مقكلة جميكر النحاة في معنى)لكال(   

لحديثية, كقد ألمح إلى أف عبارة سيبكيو قد تعطي مرتبان األثر في ذلؾ مف الناحية الفقيية ا
 .داللة مغايرة عف ما عناه النحاة في أقكاليـ

يظير أف كنبلحظ في تكظيؼ )لكال( أنيا في حديث )لكال أف أشؽ عمى أمتي...(    
عمى التعميؽ الذم تعطيو لكال, إذ إف المعمؽ عمييا ال يمـز االتياف الطكفي جعؿ األثر مترتبا 

نيا تدؿ عمى امتناع الجزاء لكجكد الشرط, كىذا يعني أف مفاد الحديث مف الناجية بو؛ أل
الفقيية عدـ كجكب السكاؾ ألنو يستمـز المشقة, كىذا ىك المعنى الذم أراده الطكفي مف مفاد 

 الحديث المتقدـ 
أف الطكفي تحٌدث عف أدكات الشرط بنكعييا , الجازمة كغير  يضان كمما يبدك أ  

ألف األثر الفقيي مترتب عمى التعميؽ المستفاد منيا بصرؼ النظر عف أثرىا الجازمة 
 اإلعرابي. 
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 مبحث الثالثال
 والقسم حروف الجر

عمى كجكه فقد جعؿ النحاة اإلعراب  ية المتعارفة بيف النحاة, مف الكجكه اإلعرابالجر   
.  (ُ)" فالرفع كالجر كالنصب كالجـز لحركؼ اإلعراب " :سيبكيو أربعة كمنيا الجر, قاؿ

كالجر مف المعاني اإلضافية التي تتقٌكـ بطرفيف, األكؿ ىك العامؿ المحدث لو, كالثاني كىك 
 األثر المترتب عميو, كتكٌكف مف مجمكع األمريف عنكاف الجر.

ف كعند مبلحظة كتب المعاجـ نجد أنيا لمحت ليذا المعنى في ما ذكرت م  
ٌر الفصيؿ فيك مجركر, كأيجٌر  ق(َّٕ)مادة)الجر( ففي تيذيب المغة " كقاؿ الميث: يقاؿ: جي

 (ِ)فيك مجر, كأنشد: إني غير مجركر المساف ".
كسحبو,  الشيءكفي مقاييس المغة " جر: الجيـ كالراء أصؿ كاحد, كىك المد في   

 يقاؿ: جررت الحبؿ كغيره أجره أجران, قاؿ لقيط: 
 (ّ)جبؿ الشمكس فبل           يأسان مبينان نرل منيا كال طمعا ". ينناجرت لما ب

كيبلحظ أف ثمة تقاربا بيف ما ذكره األزىرم كبيف ما ذكره ابف فارس في تحديد الجذر   
 المغكم.

كاعمـ أف المضاؼ  , كفي كتاب سيبكيو " كالجر إنما يككف في كؿ اسـ مضاؼ إليو  
كباسـ ال يككف  ,كبشيء يككف ظرفان  ,يء ليس باسـ كال ظرؼبش  إليو ينجر بثبلثة أشياء:

 (ْ)ظرفان ".
كبعض النحاة أكضح مكضكع حركؼ الجر مف خبلؿ الكقكؼ عند خاصيةو مف   

خصائصو كىك ككنو عبلمةن مف عبلمات االسـ كما جاء ذلؾ في أسرار العربية " إف قاؿ 
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كالحركؼ متى  باألسماءقائؿ: لـ عممت ىذًه الحركؼ الجر؟ قيؿ: إنما عممت ألنيا اختصت 
 (ُ)كانت مختصة كجب أف تككف عاممة ".

لكافية كشرحيا كأكضح مف أعطى تعريفان لحركؼ الجر ما ذكره ابف الحاجب في ا  
ناه إلى بفعؿ أك شبيو أك مع لئلفضاءابف الحاجب " حركؼ الجر ما كضع لمرضي,  قاؿ: 

 (ِ)ما يميو ".
فضاء: الكصكؿ, كالمراد بإيصاؿ الفعؿ إلى االسـ تعديتو إليو حتى الرضي: اإل كقاؿ  

يككف المجركر مفعكالن لذلؾ الفعؿ, فيككف منصكب المحؿ, كيسمييا بعضيـ حركؼ 
اإلضافة, ليذا المعنى, أم تضيؼ إلى األسماء أم تكصميا إلييا, كمف ىذا سميت حركؼ 

نيا تجر معناىا إلييا, كاألظير أنو قيؿ ليا حركؼ الجر ألنيا تعمؿ إعراب الجر, الجر, أل
 (ّ)كما سميت بعض الحركؼ حركؼ الجـز كبعضيا حركؼ النصب.

كلما كانت الحركؼ الجارة لبلسـ منيا ما تأتي لمقسـ, كمنيا ما ال تأتي لمقسـ, كقد   
الطكفي لذا اقتضت المنيجية أف يقع جاء كبل نكعي ىذه الحركؼ في األبحاث التي تناكليا 

ىذا المبحث في مطمبيف, كسيقؼ المطمب األكؿ عند حركؼ الجر التي بحثيا الطكفي, 
 كالمطمب الثاني في حركؼ القسـ.

 

 المطمب األول: حروف الجر
تزيد عمى ذلؾ , كلكف  قد تصؿ إلى عشريف حرفا, أك تعد حركؼ الجر كثيرة  
ب ا كقؼ عنده الطكفي مف ىذه الحركؼ , كىي بحسمٌ البحث علمسائؿ المندرجة في محؿ ا

 اآلتي.ما احتكتو تصانيفو 
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 المسألة األولى: الباء
في  كفي مقدمة ذلؾ بيف الطكفي انقساـ الحرؼ إلى بسيط كمركب كككف الباء تندرج  

كىي حرؼ جر أيحادم, ترد في المغة : " فيما يتعمؽ بػػ)الباء( البسيط, كفي ىذا الحرؼ قاؿ:
متعددة منيا: اإللصاؽ: كىك معناىا العاـ كزائدة ثـ ليا معاف و أصمية نحك: )باء( بكر كبشر 

, ككذلؾ  لرجكع سائر معانييا إليو, ككجكده في جميعيا نحك: ألصقت يدم بالقمـ ككتبتي
و اإللصاؽ في سائر معانييا, يقاؿ: أمسكت الخيط بيدم, أم ا ليو ذىب يتكجَّ لصقتيا بو كا 

 (ُ)أصحابنا, كجميكر أىؿ المغة ".
كىذا الذم ذكره الطكفي مف داللة الباء عمى اإللصاؽ جاء ذكره في أقكاؿ عدةو مف   

النحكييف, مف ذلؾ ما ذكره المبرد في باب اإلضافة يقكؿ " كأما الباء فمعناه اإللصاؽ 
شمت ؾ بزيد, ككذلؾ: لصقت بو, كأت مركر بالشيء, كذلؾ قكلؾ: مررت بزيدو فالباء ألصق

 (ِ)الناس بو ".
 (ّ): كقكلؾ: مررت بزيدو ".لئللصاؽكفي حركؼ المعاني " الباء تككف   
 فقد صٌرح الزجاجي داللتيا عمى اإللصاؽ كىك ما ذكره الطكفي في داللتيا المركزية.  
, كمف المعاني التي ذكر ابف عصفكر  بعض النحاة ذكر لمباء عدة كيبلحظ أف   معافو

حقيقةن أك مجازان,  لئللصاؽ" أنيا تككف زائدة في خبر ما كليس ك فاعؿ كفى, كتككف 
 (ْ)كلبلستعانة كالسبب كلمنقؿ كلمقسـ ".

كالذم يبلحظ أف ما جاء في ذكر معاني الباء إنما يتحدد بحسب سياؽ الجممة مف   
 نى المكضكع ليا.دكف جعؿ داللة خاصة تشكؿ المع

نحك: بو داء, أم التصؽ بو, كقكلؾ مررت بو  لئللصاؽكفي شرح الكافية " كالباء   
أم: ألصقت المركر بمكاف يقرب منو, كمنو أقسمتي بؾ, كبحياتؾ, كتككف لبلستعانة نحك 
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, كىذا معنى مجاز عف اإللصاؽ, كتككف  كتبت بالقمـ كخطت باإلبرة, كبتكفيؽ اهلل حججتي
( كىي التي يقاؿ ليا: باء المصاحبة, كتككف لمتعدية كبقية حركؼ الجر, كتككف بمعنى)مع

 (ُ)لمظرفية بمعنى )في( كلمسببية كىي فرع االستعانة ".
كفي رصؼ المباني أكصؿ معاني الباء إلى ما يقترب مف عشريف مكضعان , مقسمان   

ىذًه المكاضع منيا ما ال يككف زائدان, كمنيا ما يككف زائدان, كقسـ ثالث يحتمؿ الزيادة 
, لئللصاؽكعدميا, كمف المكاضع التي ال تككف فييا زائدة ىي أف تأتي:  : نحك: مررت بزيدو

بشعره, معنى ذلؾ كمو أنؾ ألصقت المركر بزيد كالقكد بالعصا كقدتو بعصاه, كجذبتو 
 (ِ)كالجذب بالشعر ".

كمف النحاة الذيف صرحكا بأف المعنى الحقيقي الذم كضعت لو الباء ىك اإللصاؽ,   
المرادم في الجنى الداني, فذكر في معنى الباب " الباء: حرؼ مختص باالسـ, مبلـز لعمؿ 

غير زائدة, فأما غير الزائدة فقد ذكر النحكيكف ليا ثبلثة عشر الجر, كىك ضرباف: زائدة ك 
 (ّ)معنى: األكؿ: اإللصاؽ: كىك أصؿ معانييا, كلـ يذكر ليا سيبكيو غيرًه ".

ْ وَ  ثـ ذكر الطكفي الخبلؼ في حمؿ الباء عمى التبعيض في قكلو تعالى:)   ٔا  ٱۡمَصُح
ًۡ إَِّل  رُۡجيَُل

َ
ًۡ َوأ ن ةُِرُءوِشُل كأف ىذا خبلؼ بيف الحنابمة كالشافعية فمف  (ٔ)المائدة: (٦ََ ٱىَۡهۡػَتۡيِ

" كقاؿ بعض الشافعية في أصح  بعيض جٌكز المسح ببعض الرأس, قاؿ:حمؿ الباء عمى الت
ْ وَ القكليف ليـ: إذا دخمت عمى فعؿ متعدو اقتضت التبعيض نحك: قكلو تعالى: ) ٔا  ٱۡمَصُح

َ ًۡ ى ىذا األصؿ أنبنى الخبلؼ بيننا كبينيـ في مسح كعمكىك مذىب ابف كيساف,  (٦ةُِرُءوِشُل
 (ْ)الرأس, حيث أكجبنا استيعابو كأكجبكا ىـ مسح بعضو, كىك أقؿ ما يتناكلو اسـ الرأس ".
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" في  نيـ المرادم في الجنى الداني قاؿ:كىذا الخبلؼ ذكره عدة مف النحكييف, م  
بعضيـ عف ىذا بمكافقة)مًف( يعني  باب: ) الحادم عشر: التبعيض: كعٌبرمعاني ال

 (ُ)التبعيضية, كفي ىذا خبلؼ, كممف ذكره األصمعي كالفارسي في التذكرة ".
كفي المغني أف معنى التبعيض اثبتو األصمعي كالفارسي كالقتبي كابف مالؾ, قيؿ:   

 كالككفيكف كجعمكا منو: ) عينان يشرب بيا عباد اهلل( كقكلو: 
 فعت        متى لججو خيضر ليف نئيجشربف بماء البحر ثـ تر 

ْ وَ كقيؿ منو: )   ٔا ًۡ إَِّل  ٱۡمَصُح رُۡجيَُل
َ
ًۡ َوأ ن ةُِرُءوِشُل كالظاىر أف  (ٔ)المائدة: (٦ََ ٱۡىَهۡػتَۡيِ

 (ِ)الباء فييف لئللصاؽ كقيؿ: ىي في آية الكضكء لبلستعانة ".
ف ليا معنى أ ثـ إف المبلحظ في كبلـ الطكفي في مطمع حديثو عف الباء أنو ذكر  

, كىذا غير معنى الزيادة الذم صٌرح بو النحاة, كما مٌر في عبارة ابف عصفكر, تأتي زائدة
 أك ما ذكره المالقي في رصؼ المباني, أك المرادم في الجنى الداني.

كمما يبلحظ أيضان عدـ مكافقة الطكفي مف يقكؿ بمجيء الباء لمتبعيض كما تكحي   
 بذلؾ عبارتو المتقدمة.  

 
 المسألة الثانية: ِمن

في كبلـ النحاة, مع التمميح إلى  يامف حركؼ الجر التي تنكعت دالالت (ًمف)كتيعد  
أصؿ دالالتيا في أقكاليـ, كقد تعرض الطكفي ليا, مبينان ما يترتب عميو مف بعض األحكاـ 

" كأما)ًمف( فيي حرؼ جر  ى األصكؿ المكضكعة في النحك, قاؿ:الفقيية التي تستند إل
, منيا: ابتداء الغاية: كىي بيذا المعنى نقيضة)إلى( نحك: سرت … ثنائي يقع في المغة لمعافو

َۡ مف الككفة إلى البصرة, أم: ابتدأت السير مف الككفة, كمنو قكلو تعالى ) ِ ٌّ فَۡضُخً 
َ
فَإِذَآ أ

ْ َغَرَفىج  فَ  َ  ٱۡذُنُروا ( كمنيا التبعيض: نحك شربتي مف الماء كأخذتي مف ُٖٗالبقرة: () ١٩٨ ٱَّلله
ََ الماء, أم: بعض ذلؾ, كمنو قكلو تعالى)  ٌِ ِ  ٱنلهاِس  َو ِها ة ٌَ َ َحُلُٔل َءا ٌَ ِ (… ٖالبقرة:) (٨ ٱَّلله
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ْ فَ كمنيا: أنيا ترد لبياف الجنس نحك: ) ٔا ََ  ٱلرِّۡجَس  ٱۡجخَنُِت ٌِ َِ ۡوَثى
َ
( أم: َّالحج:( )٣٠ ٱۡۡل

مف جنس األكثاف, كعبلمتيا: أف يحسف عمييا دخكؿ مكصكؿ حصؿ ؿ أك الذم الحاص
 (ُ)كمنيا أف تقع زائدة في الكبلـ المنفي ".… كصمتو

كتحقيؽ المسألة نحكيان: لقد كقع الخبلؼ في بعض معاني)ًمف( كاتفقكا في بعضيا,   
يقكؿ المبرد في تعدادًه كقد تناكؿ ىذًه المسألة النحاة سكاء ًمف المتقدميف كالمتأخريف, 

كككنيا في … لمحركؼ " كمنيا)ًمف( كأصميا ابتداء الغاية, نحك: سرت مف مكة إلى المدينة
التبعيض راجع إلى ىذا, كذلؾ أنؾ تقكؿ: أخذت ماؿ زيد, فإذا أردت البعض قمت: أخذتي مف مالًو, 

 (ِ)".تي أرل ذلؾ كأما قكليـ أنيا تككف زائدة فمس… فإنما رجعت بيا إلى ابتداء الغاية
رجاع التبعيض    فقد ظير مف عبارة المبرد اقتصار داللة)ًمف( عمى ابتداء الغاية, كا 

نكار مجيئيا زائدة.  إلى معنى ابتداء الغاية, كا 
" ًمف: كىي البتداء الغاية كتككف لمتبعيض كتدخؿ تككيدان  البف السراج  كفي األصكؿ  

 (ّ)". بمنزلة ما
, كثالثيا أف تأتي زائدة كسيأتي.كيبلحظ أف ابف     السراج ذكر لنا ثبلثة معافو
كذكر الزجاجي أنيا تككف" البتداء الغاية كقكلؾ: خرجت مف البصرة, كتككف   

كتككف كاقعة في أعـ الجكاب دالة عمى أف ما بعدىا كاحد في معنى جنس, …  لمتبعيض
تككف دالة عمى ضرب مف ك … رجؿ, فقد نفيت قميؿ الجنس ككثيره كقكلؾ: ما جاءني مف
ْ فَ النعت, كقكلو تعالى) ٔا ََ  ٱلرِّۡجَس  ٱۡجَخنِتُ ٌِ َِ ۡوَثى

َ
 (ْ)أك تأتي بمعنى الباء ".… (َّ) الحج:(٣٠ ٱۡۡل

في دالالت)ًمف( كىذا ما جعؿ المعاني التي تدؿ عمييا ىذًه االداة  ايبدك أف ثمة تفاكت  
 تتفاكت فيما بينيـ.
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البتداء الغاية في غير الزماف, كتككف لمغاية كىي الداخمة كفي المقرب " أنيا تككف   
 (ُ)عمى محؿ ابتداء الفعؿ, كتككف لمتبعيض, نحك قكلؾ: قبضتي مف الدراىـ ".

كفي التخمير يبلحظ أنو أرجع جميع المعاني التي ذكرت لممعنى األكؿ فييا كىك   
بصرة, كككنيا مبعضة في نحك: ابتداء الغاية " مف معناىا ابتداء الغاية, كقكلؾ سرتي مف ال

ْ فَ الدراىـ, كمبينة في نحك) مف أخذت ٔا ََ  ٱلرِّۡجَس  ٱۡجخَنُِت ٌِ َِ ۡوَثى
َ
( كمزيدة في نحك: ما ٣٠ ٱۡۡل

 (ِ)جاءني مف أحدو راجع إلى ىذا ".
كىكذا نبلحظ تفاكتان كاضحان في كبلـ النحاة حكؿ المعاني التي تذكر لػً)ًمف( مع   

الحقيقة ليا ىي ابتداء الغاية كما سكل ذلؾ فقد اختمفكا فيو في  االتفاؽ عمى أف الداللة
عبارات جممة مف النحاة فأرجعيا بعض النحاة إلى معنىن كاحد, كبسط فييا بعضيـ القكؿ 

 (ّ)فأكصميا إلى خمسة عشر كجيان.
"  فو عمى استعماالتيا السابقة, قاؿ:أما كقكع)ًمف( زائدة فقد عرضو الطكفي, بعد كقك   

 كمنيا أف تقع زائدة في الكبلـ المنفي, دخكليا كخركجيا نحك قكلو: 
 كما بالربع مف أحدو 

, أما أنيا زائدة مطمقان بحيث ال معنى ليا أصبلن, فبل إذ في دخكليا  كما في الدار مف رجؿو
 لغير اهلل تعالى. اإللييةتأكيد النفي نحك: )مالكـ مف إلو غيره( أكدت نفي 

ٔاْ  كُوأنيا تزداد في الكاجب أيضان, كحممكا عميو قكلو: ) كزعـ الككفيكف   ٌَِِِي َحُغضُّ ۡؤ ٍُ ّىِۡي
 ًۡ ةَۡصىرِِْ

َ
َۡ أ ًۡ ( كقكلو: )َّ)النكر: (٣٠ٌِ َِ ُذُُٔبُِل ٌّ كال حجة ليـ  (ُّ)االحقاؼ:(٣١َحۡغفِۡر ىَُلً 

فيو, ألف غض البصر ال يجب عف كؿ أحد إذ يجكز إلى الزكجة كالجارية, كال عف كؿ 
, كأما الذنكب كالسيئات فبل تيغفر  مكضع إذ يجكز إلى ما عدا العكرة مف الرجؿ كالمحـر

 (ْ)جميعيا ".
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حيث ة, لمخبلؼ القائـ بيف النحاة في كقكع)ًمف( زائد فقد بدا في عبارة الطكفي عرضه   
 و البصريكف إاٌل األخفش كتحقيؽ المسألة نحكيان:جٌكز الككفيكف ذلؾ كمنع

ذىب األخفش إلى جكاز كقكع)ًمف( زائدة مطمقان في النفي كغيرًه بمعنى أنيا كما تقع   
" باب زيادة)ًمف( كأما قكلو: يخرج  زائدة في اإليجاب كاإلثبات, قاؿ: زائدة في النفي كذلؾ تقع

( … لنا مما تنبت األرض مف بقميا كقثائيا  إف شئت جعمتو عمى قكلؾ: )ما رأيتي مف أحدو
. , تريدي: ىؿ جاءؾ رجؿي  نريد: ما رأيتي أحدان كىؿ جاءؾ مف رجؿو

 َويَُلّفِرُ فإف قمت: إنما يككف ىذا في النفي كاالستفياـ, فقد جاء في غير ذلؾ, قاؿ: )  
َِ َشّيِ  ٌّ ًۡ  وَ  َٔ َغُِلً  ُ احُِل ئَُن َخترِيٞ  ٱَّلله ٍَ ا َتۡػ ٍَ ِ ( فيذا ليس باستفياـ كال نفي, ُِٕالبقرة:( )٢٧١ة

كتقكؿ: زيد مف أفضميا, تريد: ىك أفضميا, كتقكؿ العرب: قد كاف مف حديث فخؿ عني حتى 
 (ُ)أذىب, يريدكف: قد كاف حديث ".

زائدة في االثبات كعدـ اقتصار ذلؾ عمى جكاز كقكع)ًمف(  فصريح قكؿ األخفش  
 أكضح اآلراء في جكاز زيادتيا. أم األخفش النفي, كييعد ر 

أـ سكاء في النفي  ,كفي مقابؿ ذلؾ نجد مف النحاة مف منع مف كقكعيا زائدة مطمقان   
" كأما قكليـ: إنما تككف زائدة  الذم منع مف زيادتيا مطمقان, قاؿ:م المبرد ثبات, كىك رأاإل

فمستي أرل ىذا كما قالكا كذلؾ أف كؿ كممة إذا كقعت كقع معيا معنى, فإنما حدثت لذلؾ 
, فذكركا أنيا زائدة,  , كما رأيتي مف رجؿو المعنى كليس بزائدة, فذلؾ قكليـ: ما جاءني مف أحدو

ا, كذلؾ ألنيا إذا لـ تدخؿ جاز كأف المعنى: ما رأيتي رجبلن, كما جاءني أحدي, كليس كما قالك 
أف يقع النفي بكاحد دكف سائر جنسًو, تقكؿ: ما جاءني رجؿ, كما جاءني عبداهلل, إنما نفيت 

 (ِ)مجيء كاحد, فاذا قمت: ما جاءني مف رجؿ فقد نفيت الجنس كمو ".
كاضح أف المبرد ال يقكؿ بمجيء)ًمف( زائدة مطمقان ببل فرؽ بيف االثبات كالنفي,   

يان ذلؾ بأف)ًمف( في المكاضع التي ذكركىا ال تككف زائدة بؿ تيعطي معنى يختمؼ عف مكج
 حالة خمك الجممة منيا.
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" كتدخؿ تككيدان  :في حديثو عف مكاضع)ًمف( ممف ذكر زيادتيا أبف السراج, قاؿك   
 (ُ)بمنزلة )ما( إاٌل أنيا تجر, كذلؾ قكلو: ما أتاني مف رجؿ ككيحو مف رجؿ, أكدتيما بمف ".

فالذم يظير مما تقدـ أف في زيادة)ًمف( عدة أقكاؿ مف يقكؿ بالزيادة مطمقان, كىك   
مذىب األخفش كالككفييف,  كمذىب المنع مطمقان كىك ما جاء في قكؿ المبرد,  كأما القكؿ 

" كأما)ًمف(  , كما جاء في قكؿ ابف عصفكر:المشيكر فيك القائؿ بالجكاز في حالة النفي
كال تزاد إاٌل بشرطيف: … ئدة الستغراؽ الجنس نحك قكلؾ: )ما جاءني مف رجؿ(فإنيا تككف زا

أحدىما: أف يككف االسـ الذم تدخؿ عميو نكرة, كاآلخر: أف يككف الكبلـ غير مكجب, 
 (ِ)كأعني بذلؾ النفي كالنيي كاالستفياـ ".

رة عباكمف النحاة الذيف عرضكا الخبلؼ عمى ضكء ما ذكره الطكفي, ما جاء في   
" كغير األخفش كالككفييف شرط فييا شرطيف, ككنيا في غير  الرضي في شرح الكافية, قاؿ:

المكجب, كدخكليا في النكرات, كالككفيكف كاألخفش ال يشترطكف ذلؾ استدالالن بقكلو تعالى: 
( ًۡ َِ ُذُُٔبُِل ٌّ  (ّ)فًمف في حيز االيجاب ". (ُّ()االحقاؼ:٣١َحۡغفِۡر ىَُلً 
جميع ما تقدـ أف الطكفي كافؽ قكؿ الذيف اجازكا زيادة)ًمف( في النفي, كالمحٌصؿ مف   

كىك الرأم الذم ذىب إليو المشيكر مف النحاة كناقش أدلة مف قاؿ بجكاز كقكعيا زائدة في 
 حالة اإلثبات.

 

 المطمب الثاني: حروف القسم
ي معنى مادتو, يكاد يقترب المعنى االصطبلحي النحكم لمقسـ مما ذكره المغكيكف ف  

" فأما اليميف فالقسـ, قاؿ أىؿ المغة: أصؿ ذلؾ مف القسامة,  :ابف فارسففي المقاييس قاؿ 
 (ْ)كىي األيماف تقسـ عمى أكلياء المقتكؿ إذا ادعكا دـ مقتكليـ عمى ناس اتيمكىـ بو ".
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ليما,  كفي أساس الببلغة " كأقسـ باهلل قسمان باطبلن, كأقسامان باطمة, كقاسميما: حمؼ  
 (ُ)كتقاسمكا باهلل: تحالفكا ".

كفي التعريؼ االصطبلحي الذم ذكره الطكفي بقكلو " بياف القسـ: كىك تأكيد نفي   
 (ِ)". كبلـ أك اثباتو بالحمؼ بمعٌظـ عند الحالؼ كالمحمكؼ لو, أك عند أحدىما, نحك: كاهلل ألقكمف

لقسـ, ال يتعرض لتعريؼ اكتحقيؽ ذلؾ عمى ضكء ما ذكره النحاة, فإف بعض النحاة   
نما يشرع مباشرةن في ذكر حركفًو كأثرىا في االعراب بينما تعٌرض بعض النحاة لتعريؼ  كا 

 فعؿو  عمى حمفت فإذا, لكبلمؾ تككيد القسـ أف اعمـ"  :بقكلو القسـ إذ عٌرؼ  القسـ, كسيبكيو
 كذلؾ الكممة آخر في الثقيمة أك الخفيفة النكف البلـ كلزمت, البلـ لزمتو يقع لـ منفي غير
يؤكد بيا جممة كعرفو ابف عصفكر قائبل: " كالقسـ كؿ جممة  (     ّ) ". ألفعمف كاهلل: قكلؾ

كال بد لمقسـ مف مقسـ بو, كمقسـ عميو, كحركؼ قسـ, كحركؼ … اخرل كمتاىما خبرٌية
 (ْ)القسـ تربط المقسـ بو بالمقسـ عميو, فالمقسـ بو عند العرب كؿ اسـ معٌظـ ".

 شيءفقد جعؿ ابف عصفكر مفاد القسـ  تككيد الجممة بجممةو, كيتـ ذلؾ عف طريؽ   
 معٌظـ, كىذا ىك المفاد مف عبارة الطكفي المتقدمة.

كمثمو ايضان ما جاء في التخمير مف أف القسـ يتـ مف مقسـ بو كمقسـ عميو, نحك   
 (ٓ)قكلؾ: باهلل ألخرجف.

ثـ تعٌرض الطكفي لحركؼ القسـ كبياف ما ىك ىذا ما يتعمؽ ببياف حد القسـ كتعريفو   
حركؼ القسـ األصؿ في ىذه الحركؼ فبٌيف أف األصؿ فييا ىك الباء, لذا جاء الباء أكؿ 

 التي بحثيا الطكفي.  حركؼ القسـ  ذكرا, كجاءت بعدىا بقية
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 المسألة األولى: الباء في القسم
كأصؿ حركفو)الباء( ألف قاؿ الطكفي في بياف مكقع الباء مف حركؼ القسـ:  "   

األصؿ في القسـ: أقسـ أك أحمؼ باهلل, فالباء: ىي التي تعدم الفعؿ إلى المقسـ بو, فحذؼ 
 الفعؿ لكثرة االستعماؿ فبقيت الباء المعدية لو تدؿ عميو.

كيدؿ عمى أصالة الباء في القسـ اجتماعييا مع الفعؿ المحذكؼ نحك: حمفت باهلل,   
ف حركفو نحك: أقسمتي كاهلل أك حمفت تاهلل, كدخكليا عمى المضمر كليس في ذلؾ لغيرىا م

 (ُ)كالمظير, نحك: أقسمت باهلل كبو, بخبلؼ أختييا ".
في حركؼ العطؼ, لسعة  فالذم تدؿ عميو عبارة الطكفي ىك اختيار الباء أصبلن   

 ضمير.في حالة ذكر الفعؿ أك حذفو, ككذلؾ ككنيا تدخؿ عمى االسـ الظاىر كالاستعماليا 
كمف النحكييف الذيف ذكركا القسـ كحركفو, مع التدليؿ عمى أصالة الباء فيو, ما ذكره   

يقتصر عمى الثبلثة ابف السراج, إاٌل أنو تكسع في ذكر الحركؼ التي تستعمؿ في القسـ, كلـ 
الكاك " أدكات القسـ كالمقسـ بو خمس: الكاك كالباء كالتاء كالبلـ كمف, فأكثرىا  المشيكرة, قاؿ:

ثـ الباء كىما يدخبلف عمى محمكؼ, تقكؿ: كاهلل ألفعمف كباهلل ألفعمف, فاألصؿ الباء كما 
 (ِ)ذكرت لؾ ".

كفي أسرار العربية تعميؿ لجعؿ الباء األصؿ في أدكات القسـ, كبقية األدكات بديبلن   
عنيا, جاء فيو: أف األصؿ في حركؼ القسـ ىك الباء دكف غيرىا, ألف فعؿ القسـ المحذكؼ 
, كالحرؼ المعٌدم مف ىذًه الحركؼ ىك)الباء( ألف)الباء( ىك الحرؼ الذم يقتضيو  فعؿ الـز

معناىا اإللصاؽ, فكانت أكلى مف غيرىا ليتصؿ فعؿ القسـ بالمقسـ بو مع  الفعؿ ألف)الباء(
ؿ عمى المضمر كالمظير, كالكاك تدخؿ عمى ختعديتو, كالذم يدؿ عمى أنيا األصؿ أنيا تد

 (ّ)المظير دكف المضمر كالتاء تختص باسـ اهلل تعالى دكف غيره.
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لقسـ مف بيف سائر الحركؼ فقد أستدؿ في الكبلـ السابؽ عمى أصالة )الباء( في ا  
ككنيا مما يقتضييا فعؿ القسـ, ككذلؾ دخكليا عمى االسـ الظاىر كالضمير كالدليؿ الثاني 

 ذكره الطكفي في كبلمًو المزبكر.
كمسألة جعؿ الباء أصبلن في القسـ يكاد يككف متسالما بيف النحاة كما صرح بو   

 (ُ)اصحاب األقكاؿ السابقة كغيرىـ الكثير.
ذكر الطكفي تكظيؼ ىذه المسألة في استنباط األحكاـ الفقيية في كتاب األيماف  كقد  

, فقكؿ ؾنقبل عف كتاب أستاذه مجد الديف بف تيمية في كتاب المحرر, قاؿ: " إذا عرفت ذل
الشيخ:) كال فرؽ في اسـ اهلل( الخ...معناه ال فرؽ في الحمؼ بمفظ اهلل بيف أف يككف حرؼ 

كاكا(, أك )باء(, أك)تاء(؛ ألف جميعيا مف حركؼ القسـ أصبل كبدال, القسـ الداخؿ عميو) 
اسـ كتخصيصو ذلؾ باسـ اهلل إشارة إلى نحك مما ذكرنا, مف أف )التاء( ال تدخؿ عمى غير 

 (ِ)اهلل, فأما اسـ اهلل فالثبلثة مشتركة في الدخكؿ عميو, فمذلؾ سٌكل بينيا فيو"
المسالة في الفركع الفقيية أنيا ييبنى عمييا باب فالمتحصؿ مف كبلـ الطكفي مف أثر   

مف أبكاب الفقو, كىك باب األيماف كالحمؼ, إذ ذكر الفقياء, كمنيـ صاحب المحرر أف 
األصؿ فيو أف يككف بأحد ىذه األحرؼ الثبلثة) الكاك, كالباء, كالتاء ( , كأنيا تدخؿ جميعيا 

 عمى لفظ الجبللة) اهلل(.
 

 او في القسمالمسألة الثانية: الو 
التي تستعمؿ بدالن مف الباء, إاٌل أنيا اكثر استعماالن مف كىي ثاني حركؼ القسـ,   

ذا ما ذكره الطكفي في كبلمو, الباء في القسـ, لكف الباء ىي األصؿ, كالكاك بديؿ عنيا, كى
ألنيـ أزادكا التكسعة في أدكات القسـ لكثرتو,  ؛" ثـ )الكاك( كىي بدؿ مف الباء قاؿ:

أبدلكا)الكاك( مف)الباء( لشبييا بيا مف كجييف األكؿ: المخرج: إذ ىما شفكيتاف, الثاني: ف
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كال تدخؿ)الكاك( عمى … المعنى: كىك أف)الكاك( لمجمع, كالباء)لئللصاؽ( كالمعنياف متقارباف
 (ُ)المضمر, لفرعيتيا نقصان عف أصميا ".

" اعمـ أف كاك القسـ ليا ثبلثة  كتحقيؽ المسألة نحكيان, قاؿ الرضي في شرح الكافية:  
شركط : أحدىا حذؼ فعؿ القسـ معيا ...كذلؾ لكثرة استعماليا في القسـ , فيي أكثر 
حركؼ القسـ استعماال مف أصميا أم الباء , كالثاني أاٌل تستعمؿ في قسـ السؤاؿ ... كالثالث 

بالحكميف األخيريف  أنيا ال تدخؿ عمى الضمير فبل يقاؿ: كؾى , كما يقاؿ بؾ , كاختصاصيا
نما حكـ بأصالتيا ألف أصميا اإللصاؽ فيي تمصؽ فعؿ  لككنيا فرع الباء كبدال منيا , كا 
القسـ بالمقسـ بو , كابدلت الكاك منيا ألف بينيما تناسبا لفظيا لككنيما شفييتيف, كمعنكيا أال 

 (ِ)اؽ " كاك الصرؼ معنى الجمعية القريبة مف معنى اإللص في كاك العطؼ ك ترل أفٌ 
كالذم يبلحظ في عبارة الرضي أنو بيف أصالة الباء مف بيف حركؼ القسـ , كفرعية   

مف التشابو في المفظ لمكاف ما بينيما  ؛الكاك عنيا كسبب جعؿ الكاك بدال مف الباء فيو
 الطكفي في كبلمو المتقدـ.  االمعاني كميا قد صرح بي كالمعنى كىذه

لسييمي في معرض حديثو عف القسـ كحركفو كأف الكاك ككذلؾ ما نجده في أمالي ا   
 (ّ)ال تأتي مع الضمير بسبب تفرعيا عف الباء التي ىي األصؿ مف بيف حركؼ القسـ 

كمف ذلؾ يظير أف ما ذكره الطكفي في أصالة الباء في القسـ كفرعية الكاك عنيا    
إليو عبارة السييمي, ,اف ذكره النحاة في كمماتيـ كما صرحت بذلؾ عبارة الرضي , كألمحت 

 الطكفي متكافؽ مع النحاة فيما قالكه. 
 

 المسألة الثالثة: التاء في القسم  
كىي ثالث حركؼ القسـ التي صرح بيا النحاة , كىي أضيؽ دائرة في استعماليا,   

" ثـ التاء كىي بدؿ الكاك كما أيبدلت في )تراث(  :كىذا ما ذكره الطكفي في كبلمو بقكلو
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ك)نجاة( ك)تيمة( ك)تخمة ( فيي بدؿ بدؿ الباء, كفرع فرعيا, كلضعفيا ببعدىا عف األصؿ 
 (ُ)"  القسـ فبل يقاؿ: تربي كال تالرحمف كقد جاء شاذااختصت باسـ اهلل بيذا المفظ, لكثرتو في 

فرعية التاء عف الكاك كمف ثـ الباء, كىذه الفرعية خصصت بفقد صرح الطكفي   
 استعماليا في لفظ الجبللة فقط , كحكـ عمى استعماليا فيما عدا لفظ الجبللة بالشذكذ 

كتحقيؽ ذلؾ فقد جاء في معاني القرآف لمفراء " كقكلو تاهلل , العرب ال تقكؿ تالرحمف   
كجؿ كذلؾ أنيا أكثر األيماف مجرل في الكبلـ, كال يجعمكف مكاف الكاك تاء إال في اهلل عز 

فتكىمكا أف الكاك منيا لكثرتيا في الكبلـ , كأبدلكا تاء كما قالكا: التراث , كىك كرث , ككما 
اۖۡ ) قاؿ َِا َتۡۡتَ ( كىي مف المكاترة , ككما قالكا : التخمة كىي مف الكخمة ْْف : نك )المؤم(٤٤رُُشيَ

 (ِ) , كالتجاه كىي مف كاجيؾ "
مطابقة ما ذكره الطكفي ليا تنظيرا كاستدالال , سكاء في  كيظير مف عبارة الفراء   

كمثمو أيضا ما جاء في  , مناسبتيا لمكاك أـ اختصاصيا بمفظ الجبللة أـ ,استعماؿ التاء
 (ّ)عبارة السييمي المتقدمة , كفي شرح الجمؿ " كتبدؿ مف الكاك التاء نحك )تاهلل( "

" كالتاء مبدؿ مف الكاك , كما في كراث كتراث كككمة كنكمة كاتعد , كفي شرح الكافية   
فميذا قصرت عف الكاك فمـ تدخؿ إال عمى  لفظة )اهلل( كفييا الخصائص الثبلثة التي كانت 

 (ْ)في الكاك" 
كمف ذلؾ يظير مف جميع ما تقدـ أف الطكفي في الجممة متكافؽ مع النحاة فيما   

كظيؼ القاعدة في االستنباط الفقيي في جممة مف المسائؿ التي ذكركه , كلكنو يأتي إلى ت
 ذكرىا, كأنو قصد تكظيؼ ىذه األدكات التي عرضيا بيدؼ, بياف أثر العربية في االستنباط.
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 الفصل الرابع
 المنيج عند نجم الدين الطوفي

 مدخل 
يشٌكؿ البحث في أدلة األحكاـ سمة ميمة مف سمات العمـك االسبلمية عمكما , كما   

العمـك كعمـك المغة بفركعيا المختمفة, كذلؾ ألف األدلة ىي التي يتفرع منيا أك يتصؿ بيا مف 
اة الدكر الفعاؿ في تقرير القكاعد تسٌكغ لمعمماء التكسع في تطبيقات ىذه االحكاـ, كليذه األد

كضبطيا , كمف ىنا اتخذت ىذه األدلة ألكانا متعددة بحسب داللتيا كصبلحيتيا لبلستدالؿ 
 .كمراتبيا

عف ىذه األدلة باعتباره فقييا أصكليا, مكضحا مراتبيا, كلذا نراه  كقد بحث الطكفي  
: إف االدلة عمى مراتب, أعبلىا القرآف الكريـ, كىك أساس اإليماف , ثـ السنة كىي (ُ)يقكؿ

مستنبط مف الكتاب كالسنة  ألنوف, ثـ القياس في الرتبة الثالثة؛ الرتبة الثانية, ألنيا بياف القرآ
 , ثـ استصحاب الحاؿ لقصكره عف القياس في الرتبة الرابعة.  

فإف الطكفي في كبلمو المتقدـ يضع القانكف األساس الذم البد مف االستناد إليو عند   
 تحكيـ ىذه األدلة كتكظيفيا في استنباط األحكاـ. 

ى مع ما ذكره الفقياء كاألصكليكف ثـ إف ىذا العرض الذم ذكره الطكفي لؤلدلة يتماش  
في تصانيفيـ , إال أنو يقترب كثيرا مف منيج عرض األدلة لدل النحاة, ألف ىذه األدلة إنما 

 ىي نتاج عقمية مشتركة.
لة السماعية , ثـ انتقاال إلى كمف ىنا جاء تبكيب البحث في ىذه األدلة, في األد  

م سار عميو الطكفي في عرضة لدرسو النحكم, لة القياسية, بغية استكشاؼ المنيج الذاألد
 كما انعكس عمى ذلؾ مف مبافو نحكية اتخذىا في عرضو.
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أف منيج الطكفي قد تجمى في ثنايا األبحاث السابقة في  كقد يبدك لمكىمة األكلى   
المسائؿ التي تمت دراستيا, كلكف بمزيد مف النظر نبلحظ أف الطكفي كاف لو اتجاىو 

لؤلدلة كاألصكؿ المعتمدة, لذا نراه في بياف العبلقة بيف أصكؿ النحك  الخاص في عرضو
األصكلي كالنحكم, قاؿ:  كاألشبو بالصكاب كأصكؿ الفقو يؤكد كجكد مبلزمة بيف المنيجيف 

؛ كما دٌؿ عميو الدليؿ اعتبار قكلي األصكلي كالنحكم لتمكنيما درؾ الحكـ كاستخراجو بالدليؿ
ية عقمية, كفييما مف القكاطع, فيتنقح بيا الذىف كيقكل بيا ألف مباحث األصكؿ كالعرب

   (ُ)استعداد النفس إلدراؾ التصكرات كالتصديقات.
كبعد أف بٌيف الطكفي االرتباط بيف أصكؿ النحك كأصكؿ الفقو, ذكر بعض األدلة   

 لي كذاكالمنبيات التي تنصُّ عمى ذلؾ, قاؿ:" كليذا حكي عف أبي عمر الجرمي أنو قاؿ: 
ككذا سنةن أيفتي في الفقو مف كتاب سيبكيو, يعني في النحك, كما ذاؾ إال ألف مأخذ سيبكيو 

ة الدقة ...كىذا رجؿ قد كاف ذكيا, كلو نظره يسير في كتابو في غاية المطافة ,كنظره في غاي
خذه في في الفقو, فعاد يتنبو بمطافة حكمة سيبكيو, كمأخذه في العربية عمى حكـ الشرع, كمأ

ما تقكؿ في المصمي يسيك في صبلتو, ف الكسائي قيؿ لو يكما: حكاـ الشرعية, كيقاؿ: إاأل
كيسيك أنو سيا ىؿ يسجدي لسيك السيك؟ فقاؿ: ال, فقيؿ لو: ما الحجةي في ذلؾ, كمف أيف 
أخذت؟ فقاؿ: إف التصغير عندنا ال يصٌغر, قمت فقد اعتبر القدر المشترؾ بيف 

 . (ِ)الصكرتيف"
نبلحظ في ما ذيكر تأكيد الطكفي عمى كجكد الصمة كالربط بيف مدارؾ أصكؿ الفقو,   

بقرب المأخذ بيف العمميف, كأف بيف العمميف اشتراؾ كارتباط بيف كأصكؿ النحك, كقد أكضح 
 القكاعد العامة فييما. 
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 المبحث األول
 األدلة النقيمة )السماعية(

القكاعد النحكية كالمغكية  طمؽ األكؿ في إرساءنيعد السماع كاألدلة السماعية الم   
سمع عف العرب الذيف ييكثؽ عمكما, فالمغة في بدايتيا األكلى كانت قائمة عمى ما يي كتأسيسيا 
 ثـ الركاية عف أكلئؾ عف طريؽ غير المشافييف. ,بعربيتيـ

سيف مف الطبيعي أف يككف اىتماـ الدار "  :فآؿ ياسي حسيف  لذا يقكؿ الدكتكر محمد  
األكائؿ بالسماع عف العرب كبيرا, ألف ىؤالء ىـ الذيف تصدكا لجمع المادة المغكية كتداكليا, 
فركم أف الكسائي سأؿ الخميؿ: مف أيف أخذت عممؾ؟ فأجابو: مف بكادم الحجاز كنجد 

 ( ُ)" كتيامة
ىك الذم نفسو, ك الذم يقـك عميو القياس  سماع كالركاية ىك المرتكز األساسبؿ يعد ال  

 ككاف" ك , حتى عيرؼ بأف النحك عمـ بمقاييس مستنبطة مف كبلـ العرب,ركح النحك كجكىره
 (ِ)" عمى السماع كالركايةـ ساس القياس عند ىؤالء األكائؿ جميعان يقك أ
صكؿ التفسير عبلكة عمى أصكؿ الفقو, ك ة أد عيني بدراسيا فقا كاف الطكفي فقيكلمٌ   

عميو الباحثكف  فقد جاء اىتمامو بأصكؿ التفكير عمى سمة ما سار ,بحاث المغةأعنايتًو في 
صكؿ الفقو, فيك في مقاـ التنظير لؤلصكؿ لـ يشر إلى االستدالؿ السماعي المبني أفي 

نما بحث عف األدلة بأسمكب عمماء , بطريقة النحاة  عمى كبلـ العرب في عصر االحتجاج كا 
يؽ عرض لنا جممة مف األمثمة التي يبنى فييا إاٌل أنو في مقاـ التطباألصكؿ كمنيجيـ, 
 كما ستأتي أمثمة ذلؾ. ,الدليؿ عمى السماع

, كلذا )األصكؿ(ػكقد بحث الطكفي)السماع( ضمف أدلة األحكاـ حيث عنكنيا ب  
 بػ )االصكؿ(.  ىذا األبحاث في كممات األعبلـ عينكنتٍ 
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جماع كاستصحاب النفي شرح الركضة : األصكؿ: كىي الكتاب كالسنة كاال جاء فيف  
ىي األدلة فأصكؿ الفقو كأدلتو الشرعية, كالمراد بالدليؿ الشرعي: ىك  ,األصمي, كاألصكؿ

 (ُ)طريؽ معرفة الشرع .
 بحاثيـ أ ف الطكفي قد بحث  األدلة التي سار عمييا األصكليكف فيأكمف الكاضح   
القطب الثاني في أدلة االحكاـ كىي "  :ففي المستصفى لمغزالي جاء ذكر ذلؾ بقكلو  

  (ِ)" : الكتاب كالسنة كاالجماع كدليؿ العقؿ المقدر عمى النفي األصميأربعة
األصكؿ عمكمان ىك العمـ  كاكقد صٌرح بذلؾ بعض عمماء األصكؿ المعاصريف فجعم  

دلة العناصر المشتركة في استنباط األحكاـ الشرعية, كىذًه العناصر ىي األ" الذم يبحث في
 (ّ)" ألف تقع دليبلن في استخراج األحكاـ ؛التي ليا صبلحية

ك أك لغكية أفقيية  احكامأكىذًه األحكاـ التي تستخرج مف األدلة ال ييفٌرؽ بيف ككنيا   
 نحكية.

كاألدلة السماعية متنكعة فمنيا القرآف الكريـ, كمنيا الشاىد الشعرم أك النثرم في   
دلة السماعية ىك القرآف الكريـ, كال إشكاؿ في حجيتو عصر االحتجاج, كأكؿ ىذه األ

نما الكبلـ في بعض أحكاـ القراءات الشاذة  كاندراجو ضمف أدلة األحكاـ النحكية كالفقيية, كا 
 أك قراءة األحاد كىذا ما سيأتي تباعا.  

 القرآن الكريم أوال:  
تأصيؿ القكاعد النحكية, بؿ ىـ األدلة التي يستند إلييا النحاة في أ القرآف الكريـ فإ  

يعد االىتماـ بالقرآف الكريـ كالمحافظة عميو مف المحف كالتحريؼ مف أىـ الدكافع لتأسيس 
 (ْ).بنحك خاص منيا الدراسات المغكية عمكمان, كالدراسة النحكية
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كلى كمف ىنا نجد العناية بالقرآف الكريـ , كاالستدالؿ بآياتو بدأت مع الكىمة األ  
  .كما صٌرح الدارسكف بذلؾ مالدرس النحك لتأسيس 

فذكر  األساسية, كككنو مف األدلة ,كقاؿ الطكفي في أصالة االستدالؿ بالقرآف الكريـ  
القرآف ىك الكحي النازؿ عمى محمد)ص( لمبياف كاإلعجاز كالقراءات: ىي  " في مقدمة ذلؾ

خفيؼ أك تثقيؿ, كتحقيؽ أك اختبلؼ ألفاظ الكحي المذككرة في كمية الحركؼ أك كيفيتيا مف ت
 (ُ)" بسبب اختبلؼ لغات العرب ,تسييؿ كنحك ذلؾ

ف يدرسكا مسألة االحتجاج بالقرآف الكريـ , تارةن في الحديث عف أكقد اعتاد الباحثكف   
 القراءات المتكاترة , كأخرل عف القراءات التي ركاىا اآلحاد , كثالثة عف القراءات الشاذة . 

كبلـ الطكفي , حيث بدأ بالحديث عف القراءات المتكاترة كالتي ىي  كىذا ما نجده في  
 (ِ)" القراءات السبع متكاترة"  القراءات السبع , فذكر أف

 :ف القراءات السبع متكاترة, كذلؾ ألف التكاتر عندىـ ىكإ :الطكفي بالقكؿكىنا اكتفى    
كر في , فذي كالقطع بمؤداه اليقيف, بمعنى أنو يفيد سوذلؾ الدليؿ الذم يفيد القطع بالحكـ بنف

رسمنا أثـ تعالى: ))التكاتر لغةن: التتابع, قاؿ الجكىرم: المكاترة: المتابعة, قاؿ  :تعريؼ التكاتر
يمتنع تكاطؤىـ عمى الكذب لكثرتيـ,  ـخبار قك إ(, كاصطبلحان: ىك ْْرسؿ تترا (()المؤمنكف:

ف القطع حاصؿ لنا بكجكد أمـ بالخبر المتكاتر, كتقريره: عيحصؿ الفتر يفيد العمـ, اكالتك 
قاليـ النائية كمكة كمصر كبغداد كاليند كالصيف, كبكجكد األمـ الخالية كأمة نكح البمداف كاأل

براىيـ كىكد, كحصكؿ العمـ بذلؾ ال مف جية الحس كال العقؿ إنما ىك بالتكاتر فدٌؿ عمى  كا 
 . (ّ)أنو يفيد العمـ

القراءات السبع متكاترة كما صٌرح في كبلمو السابؽ, كبااللتفات إلى معنى فمما كانت   
 .األدلة النقمية السماعية ف القراءات السبع ىي مف أكضح كأجمىأالتكاتر المتقدـ دٌؿ ذلؾ عمى 
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 لمع األدلة جاء فيف ,صكؿ التفكير النحكمأ كىذا ما صٌرح بو النحاة الذيف كتبكا في  
ينقسـ إلى قسميف: تكاتر كآحاد, فأما التكاتر فمغة القرآف كما تكاتر مف السنة اعمـ أف النقؿ " 

ككبلـ العرب, كىذا القسـ دليؿ قطعي مف أدلة النحك يفيد العمـ... كاعمـ أف أكثر العمماء 
يجكز عمى مثميـ االتفاؽ عمى  ذىبكا إلى أف شرط التكاتر أف يبمغ عدد النقمة إلى حدو ال

 (ُ)" القرآف الكذب, كنقمة لغة
 كمثؿ ما, االنبارم أف لغة القرآف المتكاترة تيعد دليبلن قطعيان مف أدلة النحك فقد صٌرح   

أف مف أدلة السماع ىك االستدالؿ بالقرآف الكريـ, االقتراح, جاء في  ,نجده في لمع األدلة
المَّو ثبت في كبلـ مف يكثؽ بفصاحتو, فشمؿ كبلـ  ما " ف دليؿ السماع ييعنى بوأحيث 
رئ بو جاز نو قي أما القرآف فكؿ ما كرد أكىك القرآف ككبلـ نبيو ككبلـ العرب...  تعالى

 (ِ)" كاف متكاتران أـ آحادان أـ شاذان أاالحتجاج بو في العربية, سكاء 
أنكاع  ىيعد القرآف الكريـ لدل المغكييف جميعان أعم" :آؿ ياسيف حسيف كيقكؿ محمد  

كبلمو عز اسمو أفصح  :التعبير, يقكؿ البغدادم غح الكبلـ كأبمصألنو أف ؛الشكاىد مرتبة
كذلؾ أف القرآف كصؿ إلينا بقراءات مختمفة , كبلـ كأبمغو كيجكز االستشياد بمتكاترة كشاذه

 (ّ)"منيا المتكاتر كمنيا اآلحاد كمنيا الشاذ
آف شكاؿ في جكاز االحتجاج بالمتكاتر مف القر إفالذم يتحٌصؿ مما تقدـ أنو ال   

 ببل فرؽو في ذلؾ بيف النحك أك الفقو أك سائر العمـك االسبلمية التي تعتمد أدلة النقؿ. ,الكريـ
المسألة الثانية مف مسائؿ الكتاب المنقكؿ  ":ما قراءات اآلحاد فيقكؿ عنيا الطكفيأ  

كىي قراءة ابف مسعكد رضي اهلل عنو حجو  ((,فصياـ ثبلثة اياـ متتابعات))آحاد نحك: 
, أنو في دائرة بيف أف ةبي حنيفة ... لنا عمى أف المنقكؿ مف القرآف آحاد حجأكعند  عندنا

 (ْ)" يككف قرآنان أك خبران, ككبلىما أعني القرآف كالخبر يكجب العمؿ
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القراءات  كىنا عرض الطكفي رأيو في حيجٌية العمؿ بالمنقكؿ آحادان في القراءات أك  
أما األكؿ فؤلف "  :دكف  المتكاتر مف القراءات كقد استدؿ عمى ذلؾ بقكلو الشاذة  كىي ما

الناقؿ جاـز بالسماع مف النبي)ص( فصدكره عف النبي)ص( إما عمى جية تبميغ الكحي, 
كأما الثاني كىك أف كمييما يكجب العمؿ  ,فيككف خبران  هك عمى جية  تفسير أفيككف قرآنان 

 (ُ)ة "فمـز مف ذلؾ أف يككف المنقكؿ مف القرآف آحادان حج ؽ,تفافباال
عبلـ أالقراءات قد ذىب إليو بعض مف أك الشاذ  حاداآلكمسألة االحتجاج بالمنقكؿ   

شذ عف قراءة القراء السبعة  كاعمـ أف جميع ما"  ففي المحتسب البف جني ,العربية صريحان 
شذ عف القراء عاريان مف الصنعة ليس فيو إاٌل ة عف تسميتيـ ضرباف, ضرب ينمغكشيرتيـ 

ابنا ىذا ليس مكضكعان كتكذلؾ ألف ؛ كجو لمتشاغؿ بو الظاىر مما ىذًه سبيمو فبل ويتناكل ما
نما الغرض منو إبانة ما لطفت صفتو  عمى جمع كافة القراءات الشاذة عف قراءة السبعة, كا 

شذ عف السبعة  أعني ما ,سمتو كأيغربٍت طريقتو, كضرب ثافو كىك ىذا الذم نحف عمى
 (ِ)" كغمض عف ظاىر الصنعة, كىك المعتمد المعٌكؿ عميو, المكلى جية االشتغاؿ بو

 ف القراءات عمى نحكيف, كالذم تشعر بو عبارة ابف جني ىك أف يجعؿ الشاذ م  
 ككبلىما مندرج ضمف القراءة الشاذة.

, كقد بالقرآف الكريـ كالقراءات القرآنيةاالحتجاج مف جية ىذا ما يتعمؽ بالبعد النظرم   
ظير منو أف الطكفي يكافؽ جميكر النحاة كاألصكلييف في االحتجاج بالنص القرآني, كىذا 

 يعد متسالما عميو بيف عمماء المسمميف في الجممة. 
فقد جاء في مكاضع متعددة في  ,أما االستدالؿ الفعمي في اآليات القرآنية كالقراءات  

, ككيفية مثمة التي يمكف الكقكؼ عمييا لبياف منيجو في االستدالؿطكفي, كمف األمصنفات ال
 تكظيفو النص القرآني لبلحتجاج كاالستدالؿ. 
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دالن بفمف ذلؾ ما ذكره في مسألة االستدالؿ عمى كجكب غسؿ القدميف عند الكضكء   
 اف:كلنا عمى كجكب الغىسؿ أيضان مسمك " :مامية, يقكؿئلعف المسح خبلفان ل

ْ وَ األكؿ: قكلو) ٔا ًۡ إَِّل  ٱۡمَصُح رُۡجيَُل
َ
ًۡ َوأ ن ةُِرُءوِشُل قرأ بفتح البلـ نافع  (ٔالمائدة :( )٦ ٱىَۡهۡػَتۡيِ

حفص عف عاصـ كىك منصكب عطفان عمى الكجكه كاأليدم ك كابف عامر كالكسائي 
كامسحكا المغسكليف, بكقكع )اغسمكا( عميو فيككف التقدير: اغسمكا كجكىكـ كايديكـ كارجمكـ 

نما أدخؿ الم مف قاؿ بالترتيب تنبييان عميو, زعـ كالت عمى سكح بيف المغسمبرؤكسكـ, كا 
 (ُ)" عمى حكميا ممجاكرة اللكحينئذو تحمؿ قراءة الجر عمى العطؼ عمى لفظ )الرؤكس( 

فقد احتكـ الطكفي لمقراءة القرآنية إلثبات أكلكية الغسؿ عمى المسح, خبلفا لمف قاؿ   
المامية لترجيحيـ بالمسح كىـ االمامية, ثـ انبرل لتكجيو القراءة األخرل التي تمسؾ بيا ا

 المسح.
في اب , كالذم ذكرهاالختبلؼ الفقيي المبني عمى القراءات في ىذه اآلية يؤيد ذلؾك   

ًۡ إَِّل كره )ذ في قكلو عف الطبرم  جرير رُۡجيَُل
َ
ن َوأ  ةفقرأه جماع ":قاؿ أبك جعفر (٦ ٱىَۡهۡػَتۡيِ

ًۡ إَِّل  :)عراؽ الحجاز كال ءمف قرا رُۡجيَُل
َ
ن َوأ ذا قمتـ إلى الصبلة إنصبان فتأكيمو:  (٦ ٱۡىَهۡػتَۡيِ

فاغسمكا كجكىكـ كأيديكـ إلى المرافؽ كأرجمكـ إلى الكعبيف كامسحكا برؤكسكـ... كتككف 
ْ وَ ) ؽار علحجاز كالكا عمى األيدم... كقرأ ذلؾ مف قراءاألرجؿ منصكبو عطفان  ٔا  ٱۡمَصُح

 ًۡ رُۡجيَُل
َ
ًۡ َوأ سبحانو كتعالى ؿ قارئك ذلؾ كذلؾ: أف اهلل األرجؿ, كتأكٌ بخفض ( ٦ةُِرُءوِشُل

رجؿ عطفان عمى الرأس , ا كجعؿ األبمسح األرجؿ في الكضكء دكف غسمي نما أمر عبادهي إ
 (ِ)" فخفضكىا لذلؾ

قرأ نافع كابف عامر كالكسائي))كأرجمكـ(( " كفي تفسير القرطبي في قكلًو ))كأرجمكـ((  
))كأرجمكـ(( بالخفض كبحسب ىذًه القراءات ة كأبك عمرك كحمز .. كقرأ ابف كثير بالنصب.

قرأ بالنصب جعؿ العامؿ))اغسمكا(( كبنى عمى أف الفرض  فمف  اختمؼ الصحابة كالتابعكف,
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كمف قرأ بالخفض جعؿ العامؿ  . في الرجميف الغسؿ دكف المسح, كىذا مذىب الجميكر..
 (ُ)" الباء

كالذم نٌص عمماء التفسير عميو أف الحكـ فقد ظير مما تقدـ في كبلـ الطكفي   
ة, كالتكجيو النحكم ك المسح إنما يبنى عمى أساس القراءات المركيٌ أالفقيي بكجكب الغسؿ 

ٌيت بو ىذه القراءة أك تمؾ  .الذم كجي
كمف اآليات التي يبنى فييا الحكـ الفقيي عمى القراءة كتكجيييا النحكم ىي آية   

ب الفقيية في صحة تكريث األنبياء)ع(, فقد ذكر الطكفي في ختمفت المذاىاالتكريث حيث 
زرني فإنؾ إف تزرني أزرؾ  " , نحكةشرطية كالتي تعمؿ حاؿ ككنيا مقدر حديثو عف)إٍف( ال

َُم َوِِلّٗاكمنو: ) ُ ٌَِ ِله ۡب ِّل  َٓ َۡ َءاِل َحۡػُلَٔبۖۡ وَ  ٥َف ٌِ ُّ يَرِثُِن َوَيرُِث  ا ٱۡجَػۡي  (ٔ-ٓمريـ: )(٦رَّبِ رَِضّيٗ
 (ِ)" في قراءة مف جـز فاسكف )الثاء(

األصكؿ العظيمة التي نشأ فييا نزاع مف جية العربية, فقد ذكر الطكفي أف ىذا مف "  
اختبلؼ الشيعة كالسنة فيما يتعمؽ بأبي بكر الصديؽ)رضي اهلل عنو(, كمنعو فاطمة ) رضي 

 (ّ)اهلل عنيا( فدكا كالعكالي"
يرثني كيرث مف آؿ يعقكب ((قرأ ابف ((تعالىقكلة "  ففي زاد المسير في اآلية السابقة  

( برفعيا , كقرأ ابك عمرك كالكسائي  ةكثير كنافع كعاصـ كابف عامر كحمز  )يرثيني كيرثي
جزاء, كقكلؾ: إف )يرٍثني كيرٍث( بالجـز فييا , ىب لي كليان كارثان, كمف جـز فعمى الشرط كال

 (ْ)" "كىبتو لي كرثني
القراءة في صحة أك عدـ صحة التكريث, كقد ابتنى ىذا الخبلؼ كىنا يظير تكجيو    

 . مف تكجيو نحكم بالرفع أك الجـز الفقيي عمى ضكء ما يظير بو النص
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كمف المكاضع التي يستشيد بيا الطكفي مف خبلؿ اآلية, كتثبيت القاعدة النحكية مف   
مشترؾ لفظيا مفرد  خبلؿ النص القرآني, ما ذكره في االسـ المكصكؿ)مف( كأنيا مكصكؿ

فظيا مفرد كمعناىا الجمع فيضطركف إلى كؿ منيما لكاعمـ أف )مف( "  كمعناىا الجمع, يقكؿ
ُّ : )تعالىتارة, كقكلو  َٓ ًَ وَۡج ۡشيَ

َ
َۡ أ ٌَ ن  ُّ  ۥةََلى َٞ فَيَ َٔ ُُمِۡص ُْ ِ َو ۡجُرهُ  ۥٓ َّلِله

َ
ًۡ َوََل  ۦِغَِد َرّبِِّ  ۥأ ِٓ َوََل َخٌٔۡف َغيَۡي

ًۡ ََيَۡزُُٔنَ  ( ىذا كمو نظرا إلى إفراد المفظ, )) كال خكؼ عمييـ كال ىـ يحزنكف ُُِ)البقرة: (١١٢ُْ
ِهثَ ىََ يَۡدُخَو (( نظرا إلى معنى الجمع , ككذلؾ, ) ًۡ  كُۡو  ٱۡۡلَ ُٓ اجِيُّ ٌَ َ

ۡو ََُصىَرىى  حِيَۡم أ
َ
ًٔدا أ ُْ َ ََكَن  ٌَ إَِله 

ًۡ َصىِدقِيَ  ًۡ إِن ُنُِخ َُِل ٔاْ ةُۡرَهى احُ ( أفرد ضميرىا نظرا إلى المفظ ))ىكدا أك ُُُبقرة: )ال(١١١َْ
 (ُ)"  نصارل(( جمع الخبر, نظرا إلى المعنى

, كمستند ذلؾ ما (ِ)فقد اتفؽ النحاة عمى أف )مف( يجكز فييا مراعاة المفظ أك المعنى  
فيو تارة المفظ, كأيخرل المعنى, كىذا ما أقاـ عميو الطكفي  ىمراع كصؿ إلينا مف كبلـ العرب

  .شاىدا نحكيا مف القرآف الكريـ بما تقدـ ذكره في النصكص القرآنية السابقة
كمف المكاضع التي يستشيد بيا الطكفي بالنص القرآني , ما ذكره في بياف حكـ   

كأشار بقكلو إلى العقكبة عمى ترؾ  " :الجممة الفعمية التي اقترف فعميا بالكصؼ, كما في قكلو
ٔاْ ) اإلسبلـ بقكلو ىخِيُ ََ َق ِي ِ  ٱَّله َُِٔن ة ٌِ ِ ََل يُۡؤ ِ  ٱَّلله ٔۡمِ َوََل ة ا َحرهَم  ٱٓأۡلِخرِ  ٱِۡلَ ٌَ ُ َوََل َُيَّرُِمَٔن  َوََل  ۥَورَُشُٔلُ  ٱَّلله

 ََ َُِٔن دِي ََ  ٱۡۡلَقِّ يَِدي ٌِ ََ ِي ٔاْ  ٱَّله وحُ
ُ
(, كاقتراف الفعؿ بالكصؼ المناسب ِٗ)التكبة: (٢٩ ٱىِۡهَتىَب أ
 ( ّ)."كاجمدكا الزاني تمكا المشركيف(( كاقطعكا السارؽ يفيد التعميؿ بو, لقكلو: ))قا

كمف االحتجاجات الميمة التي نجدىا عند الطكفي ىك محاكلة جعؿ القاعدة النحكية   
و  عمياف محقؽ كتابطفى مكافقة لما جاء عميو التنزيؿ المبارؾ, فيك ككما يقكؿ الدكتكر مص

يؤكد عمى الجانب العممي الكظيفي لؤلدب كالشعر في خدمة عمـك القرآف,  " :كائد الحيسم
 (4)."شأف فركع المغة األيخر في كعائيا لمشريعة

االستشياد  مثمة التطبيقية التي يؤكد فييا الطكفي عمى البعد التطبيقي فيكمف األ 
 تعميقان عمى بعض قكؿ امرل القيس:  وباآليات القرآنية , قكل
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 نقؿقفمما أجزنا ساحة الحي كانتحى           بنا بطف خبثو ذم قفاؼ ع" 
 :قاؿ  
عمكا أف الكاك في ))كانتحى(( زائده كجعمكه شاىدان في زيادة الكاك ز ىؿ المغة أكثير مف   

ــا فػػي نحػػك) َٓ ىُب ةَۡن
َ
ــۡج أ ــا َوفُخَِح َْ َٰٓ إَِذا َجآُءو ــته ُّ ()ّٕ)الزمػػر:(٧٣َح ــ ا َوحَيه ٍَ ــيَ ۡش

َ
ــآ أ ٍه ــيِ  ۥفَيَ ( ١٠٣لِۡيَجتِ

َِا ُمََٔسى َوَهىُروَن ( )َُّ:)الصافات خهلِيَ  ٱۡىُفۡركَانَ َوىََلۡد َءاحَۡي ٍُ  (1)"(ْٖ)األنبياء:(٤٨َوِضَياٗٓء َوذِۡنٗرا ّىِۡي
الػكاك ىدان كدلػيبلن عمػى جعػؿ ففي الكبلـ المتقدـ جعمت الكاك فػي نػص أمػرئ القػيس شػا  

  (2)ىؿ المغة كما مٌر بياف ذلؾأسبو الطكفي لكثيرو مف ن كىذا ما ةزائد
د فييا الطػكفي االسػتدالؿ لمقاعػدة النحكيػة فػي اآليػات القرآنيػة كمف المكاضع التي حشٌ   
أنيػا تػدؿ عمػى مطمػؽ الجمػع فقػط ادة الكاك لمترتيب ك إفبعدـ  ؿنجده في بياف االنتصار لمقك  ما
 : قاؿ
 ثـ لنا عمى المسألة سماعان كاستدالالن أدلة  "  
ًُ :)تعػػالىأمػػا السػػماع: فمػػف الكتػػاب قكلػػو    ــۡرَي ٍَ ى ــِت  َي ُِ ــِم وَ  ٱۡق ِ ــُجِديلَِرّب ــِع وَ  ٱۡش ــَع  ٱۡرَن ٌَ

ىنِػِيَ  ُن ُذو كالرككع قبػؿ السػجكد, كقكلػو:) (ّْ) مريـ:( ٤٣ٱىره ۡٔ ٖ  وَََعدٞ َوفِرَۡغـ ُٔۡم ُُـٔ ًۡ كَ ُٓ ةَۡج َقۡتيَ َنذه
ۡوحَادِ 

َ
ۡصـَدىُب ۡ   ١٢ٱۡۡل

َ
ُٔۡم لُٔط  َوأ ُٔد َوكَ ٍُ ْوَ َٰٓهِـَم  َٔ َوَث

ُ
ن أ ۡحـَزاُب ۡيَهـثِ

َ
)كػذبت  : كفػي مكضػع آخػر ,(١٣ٱۡۡل

( فقدـ في ُّ_ُِ( )ص:صحاب األيكةأكتاد كثمكد كقـك لكط ك قبميـ قـك نكح كفرعكف ذك األ
 اآليتيف كأخر كالمعنى كاحد 

ْ وَ  :)تعػػالىكقكلػػو    ٔا ــ ــاَب  ٱۡدُخيُ ــثٞ  ٱۡۡلَ ٔاْ ِحطه ــ ُ ٗدا َوكُٔل ــجه (, كفػػي مكضػػع ٖٓ)البقػػرة:( ٨ُش
ثٞ وَ آخر) ٔاْ ِحطه ُ ْ َوكُٔل ٔا ٗدا  ٱۡۡلَاَب  ٱۡدُخيُ كالقصػة كاحػدة, كلػك أفػادت الترتيػب ( ُُٔ)األعػراؼ:(١٦١ُشجه

 (ّ)."كىك محاؿ تعالىلكقع التناقض في كبلـ اهلل 
فقػػد اسػػتدؿ الطػػكفي لعػػدـ إفػػادة الػػكاك لمترتيػػب بمػػا تقػػدـ مػػف اآليػػات التػػي جػػاء فييػػا    

  .المعنى غير مبني عمى الترتيب
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ف الطكفي يعتمد في الجممة في استداللو النحكم عمى اآلية القرآنية  أ نبلحظ مما تقدـ  
نماط استداللو كقد ظير ذلؾ مف خبلؿ أ ,مف قراءات اآلحاد ـكاف متكاتران منيا أ سكاء ما

 ذلؾ. إلثباتباألمثمة كالشكاىد التي أكردناىا مف كتبو 
 

 ثانيا: الشعر 
الفقيي األصكلي لدل الطكفي لـ يمنعو مف المصير إلى االستدالؿ  إف المنحى  

ثبات القاعدة النحكية, كلذا شرعية, كالتي يعتمدىا النحكم في إباألدلة السماعية غير ال
تدؿ بيا الطكفي بغير األدلة الشرعية المعتمدة لدل الفقياء ظيرت لنا جممة مسائؿ اس

 كاألصكلييف.
,  فقد جاء ذلؾ في مكاضع متعددة في كتبو , بالشكاىد الشعريةأما استدالؿ الطكفي ك   

 كبأساليب مختمفة مف االستدالؿ .
حيانان في كبلـ أسمان امف ذلؾ ما ذكره في االستدالؿ عمى اسمية )إلى ( كأنيا ترد   

 : قاؿالعرب , 
 )إلى(: كىي حرؼ جر ثبلثي ترد في المغة اسمية كحرفية.ػفيما يتعمؽ ب "  
 أما  دليؿ اسميتيا فقكؿ االعشى :  

 أبيض ال يرىب اليزاؿ كال               يقطع رحمان كال يخكف إلى
 الء )اإللى( النعمة كجمعيا: آ ػقيؿ: معناه ال يخكف نعمة , فالمراد ب  
ٞ  إَِّلى ) :تعالىبكزف : ضمع كأضبلع, كعميو تأكيؿ المعتزلة قكلو    ا َُاِظَرة َٓ ِ )القيامة (٢٣َرّب

ِّ  ) 
 (1)." ة: نعـ ربيا ناظر أم   
 جاء في نص األعشى المتقدـ. فقد جعؿ الطكفي )إلى( اسمان, كالدليؿ ذلؾ ما  
 قكؿ الشاعر : كسير يقكؿ فيو في معنى الصـر فينجده في اإل كمف ذلؾ ما  

 أذاؽ الغكاني حسنو ما أذاقني           كعؼ فجازاىف عمى الصـر
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فإف الصـر في المغة القطعية , يقاؿ: صرمو صرمان : إذا قطعو بضـ الصاد كفتحيا ... قد "
 استعمؿ أمرؤ القيس ىذا في قكلو :

ف كنت قد ازمعت صرمي فاجعميذأفاطـ ميبلن بعض الت  لؿ          كا 
 (1)"مرئ القيس لو حجة استعماؿ ككفى با

مرئ القيس مف األىمية في ااعطى مف المنزلة لكبلـ  بلمة السابؽ ماكفقد تجمى في   
 االحتجاج عمى نص المتنبي المتقدـ 

 كفي مكائد الحيس , في قكؿ امرئ القيس :  
 سمكت إلييا بعد ما ناـ أىميا               سمك حباب الماء حاالن عمى حاؿ   
 :قاؿ  
قيؿ : معناه: شيء بعد شيء , كحباب الماء : الطرائؽ المتكسرة فيو كالكشي , "   

كالتحقيؽ في ىذا أف قكلو : ))سمكت إلييا(( يحتمؿ أنو باليمة أم : سمت ىمتي إلى 
زيارتيا االجتماع بيا , فسعيت إلييا, فيككف المعنى ما سبؽ, ألف الشخص يقطع الطريؽ 

د شيء, كطرائؽ الماء شرم شيء بعد شيء كييحتمؿ أنو بالبدف بأف إلى ما يزكره شيئان بع
 (2)" تسٌكر إلييا مكانان عاليان 

ذكره في استعماؿ )ميما (  م, ماعر ع التي يستشيد الطكفي بالنص الشكمف المكاض  
 لبلستفياـ 

 كقد جاءت )ميما( لبلستفياـ في قكؿ الشاعر: ":يقكؿ  
 أكدم بنعمي كسر باليوميما لي الميمة ميما ليو        

أم: مالي الميمة مالي؟ كىذا متكجو عمى قكؿ الخميؿ , فتككف )ما( االستفيامية   
 (3)كررت مرتيف لتأكيد االستفياـ((
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كمجيء )ميما( لبلستفياـ قميؿ نادر, كالغالب استعمالو شرطية كمف صٌرح بندرة   
ا اسـ استفياـ , كقكؿ الشاعر, كندر مجيء ميم" :قاؿبف مالؾ , اليا في االستفياـ استعما

 أنشده أبك عمي )مف السريع((: 
 باليور ميما لي           أكدم بنعمي كسميما لي الميمة 

 (1)"أراد : مالي الميمة؟ استفياـ عمى طريؽ التعجب   
 في إالٌ تجـز   ( كأنيا البيا الشاىد الشعرم ما ذكره في)إذكمف المكاضع التي يستدؿ   

 :قاؿليا بأدكات الشرط , ر تشبييان الشع
كأما إذا : فيي ظرؼ زماف مستقبؿ, بخبلؼ )إذا(... كال تجـز عند البصرييف لككنيا "  

مكضكعة لزمف معيف كاجب الكقكع , كالشرط الجاـز جائز الكقكع ال كاجبو ... كقد جاء 
 الجـز بيا في الشعر , قاؿ الفرزدؽ:

 ًد قً كاهلل يرفعي لي        ناران إذا خمدت نيرانيـ تى   ترفعي لي خندؼه   
 بكسر الداؿ , كقاؿ آخر :  
ذا تصٍبؾ خصاصة فتجمًؿ     استغًف ما أغناؾ ربؾ بالغنى       كا 
 (  2)ككقكعيا في الجائز , كالجـز بيا تشبيو ليا بأدكات الشرط ((  
ـ أصؿ الشيء, فمنو أـ كمف ذلؾ ما ذكره في معنى أـ القرآف, كأف المراد باأل  

 اإلنساف, ألنيا أصمو الذم خرج منو, كمكة أـ القرل ألنيا اصؿ القرل, كفي شعر أمية: 
 ( ّ)كاألرض منشأنا ككانت أمنا          منيا حقيقتنا, ككانت أمنا.  
 :كمف ذلؾ في االستدالؿ لمجئ )عف( بمعنى بعد, في تعميقو عمى قكلو تعالى  
َنُبه ) (, قاؿ " قيؿ: لتصيرف إلى حاؿ بعد حاؿ, كعف ُٗ: االنشقاؽ)(١٩َطَتًلا َغَ َطَتق   ىََۡتۡ

 بمعنى بعد, كمنو قكؿ العباس في مدح النبي)ص(: 
 تينقؿ مف صالب إلى رحـ     إذا مضى عالـ بدا طبؽ
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  (ُ)كالمراد باآلية: لتصيرف عف الحياة إلى المكت"  
كمف ذلؾ ما ذكره في كتابو االنتصارات في استعماؿ حركؼ المعاني بعضيا بمعنى    

 بعض " كعمى بمعنى)في(, كقكؿ أبي كبير اليذلي: 
 كلقد سريت عمى الظبلـ بمغشـ

 ( ِ)َأم: في الظبلـ"   
فقد ظير مما تقٌدـ أف الطكفي ذكر جممة مف الشكاىد الشعرية التي تيبنى عمييا   

نحكية, كىك في ذلؾ كاه يتماشى مع ما ارتكز عند مشيكر النحاة مف بعض القكاعد ال
 في مقاـ إثبات القكاعد النحكية.االستناد عمى الشاىد الشعرم كقبكلو 

 
 ثالثا: استدالل الطوفي بالحديث 
ىناؾ جدؿ بيف النحاة قديما كحديثا في صحة االحتجاج بالحديث, فيك يكاد يندر   

مؿ ذلؾ بأف المحدثيف جٌكزكا نقؿ الحديث بالمعنى  االستدالؿ بو عند متقدمي النحاة, عي
فادة المسمميف في العصكر المتأخرة  كسٌكغكا ألنفسيـ التصرؼ ببعض األحاديث, بغية نقميا كا 

 امينيا كما تنطكم عميو مف المكاعظ كالعبر. عف صدكر الحديث مف مض
لكف بعض متأخرم النحاة جكزكا االستدالؿ, فاستدؿ بو عدة مف أعبلـ مدرسة   

 , كقد أكثر ابف مالؾ مف االستدالؿ بالحديث. (األندلس كػ)ابف خركؼ كابف مالؾ
ح كىذا ما نبو عميو ابك حياف كما ذكر السيكطي بقكلو: "قاؿ أبك حياف في شر    

التسييؿ: قد أكثر مف االستدالؿ بما كقع في األحاديث عمى إثبات القكاعد الكمية عمى لساف 
العرب , كما رأيت أحدا مف المتقدميف كالمتأخريف سمؾ ىذه الطريقة غيره, عمى أف 
الكاضعيف األكليف لعمـ النحك المستقرئيف لؤلحكاـ مف لساف العرب كأبي عمرك بف العبلء, ك 

رك, كالخميؿ, كسيبكيو, مف أئمة البصرييف, كالكسائي, كالفراء, كعمي بف كعيسى بف عم
مبارؾ األحمر, كىشاـ الضرير, مف أئمة الككفييف لـ يفعمكا ذلؾ , كتبعيـ عمى ىذا المسالؾ 

  (ّ)المتأخركف مف الفريقيف"
                                                 

11

  .ذ.ذ100100--9999(ذتػدريذدورةذاظؼقاعة:ذ(ذتػدريذدورةذاظؼقاعة:ذذذ

22

  .ذ.ذ363688(االغتصاراتذاالدالعقةذيفذطشفذذبفاتذاظـصراغقة:ذرمذاظدؼنذاظطويفذ:ذ(االغتصاراتذاالدالعقةذيفذطشفذذبفاتذاظـصراغقة:ذرمذاظدؼنذاظطويفذ:ذذذ

33

  ذذ4343--4242(ذاالضرتاحذظؾدقوريذ:ذ(ذاالضرتاحذظؾدقوريذ:ذذذ



 المنهج عند نجم الدين الطىفي………………الفصل الرابع

  183 

ثـ إف المانع الذم عممو بعضيـ إلعراض النحاة عف االستدالؿ بالحديث يعكد   
نقؿ الحديث بالمعنى فإف المحٌدثيف جكزكا نقؿ الحديث بالمعنى, كقد كردت أحاديث  ألمريف:

 متعددة نيقمت بالمعنى , كالمانع اآلخر كقكع المحف في األحاديث بعد  نقميا مف الركاة. 
كفي استدالؿ الطكفي في مصنفاتو المختمفة, فمع االلتفات إلى أف الطكفي فقيو   

يف, كمف المعمـك أف الفقو ييعد الحديث مف أىـ مصادر التشريع أصكلي كعيني بيذيف العمم
التي ييتكصؿ مف خبللو إلى استنباط األحكاـ الفقيية, إال أف الطكفي في مجاؿ  ُكأدلتو

 األحكاـ النحكية ندير استداللو بالحديث, كجاء استداللو في مكاضع محدكدة. 
ذكره في الخبلؼ بيف السنة كمف المكضع التي استدؿ بيا الطكفي بالحديث ما    

كالشيعة في تكريث االنبياء)ع( إذ يقكؿ: مف األصكؿ التي نشأ فييا النزاع مف جية العربية: 
اختبلؼ الشيعة كالسنة فيما يتعمؽ بأبي بكر كمنعو فاطمة)ع( عنا )فدكا كالعكالي( , فإنيا 

ما تركنا ) سمعت رسكؿ اهلل )ص( يقكؿ : ءت تطمب إرثيا عف أبييا)ص( قاؿ:لما جا
, كلـ يعطيا شيئا , كمنشأ الخبلؼ بينيـ مف حيث إٌف )ما( كردت في المغة عمى  (صدقة

كجييف : اسمية كحرفية, كلكؿ كاحد منيا أقساـ, فالرافضة حممكا)ما( في قكلو)ص( : ما 
نما تركنا ما تركناه إرثا لغيرنا, كحمميا  تركنا صدقة أنيا نافية , أم إٌنا لـ نترؾ صدقة, كا 
أىؿ السنة عمى أنيا مكصكلة بمعنى الذم, تقديره: الذم تركناه صدقة, بالرفع عمى الخبر, 
كحذفت الياء مف )تركناه(, ألنيا ضمير منصكب , كىك سائغ الحذؼ في الصمة, كقكلو 

ْ ) :تعالى ٔا ُكيُ
ۡ
ِ  ِِلَأ رِه ٍَ فَََل يَۡشُهُرونَ  ۦٌَِ َث

َ
ًۡ  أ ِٓ يِۡدي

َ
ُّ أ ٍِيَۡخ ا َغ ٌَ رئت بحذؼ الياء ( قي ّٓ)يس: (٣٥َو

ثباتيا   (ِ) كا 
فنبلحظ في كبلـ الطكفي المتقدـ أمريف : تكظيفو لمقكاعد النحكية في استنتاج المبنى   

قامة  سكاء بنينا عمى تمامية التكريث أـالفقيي  عدمو , كاستناده لمحديث في مقاـ االستدالؿ كا 
 الدليؿ .

كنبلحظ أف االستدالؿ بالحديث عند الطكفي  لـ يرد بنحك كاضح كما ىك الحاؿ عند   
 مشيكر النحاة.  
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 المبحث الثاني
 أصول التفكير العقمية

 القياسأوال: 
جاء في معجـ العيف لمخميؿ " قيس: القيس مصدر قيستي كالقيس بمنزلة القدر, كعكد   

 (ُ)قياسان كقيسان, كالمقياس: الًمقدار"قيس إصبع: أم قدر إصبع, قيس ىذا بذاؾ 
 فالقياس عمى كفؽ عبارة الخميؿ ىك التقدير, كقياس الشي ىك قىٍدرهي بتسكيف الداؿ.  
كفي المقاييس البف فارس " في مادة)قكس(: )القاؼ كالكاك كالسيف أصؿ كاحد يدؿ   

حد, فالقكس الذراع, عمى تقدير شئ بشئ, ثـ ييصرَّؼ فتقمب كاكه ياءن كالمعنى في جميعو كا
كسميت بذلؾ ألنو ييقٌدر بيا المذركع.. كتقمب الكاك لبعض العمؿ ياءن فيقاؿ: بيني كبينو قيس 

 رمح: أم قدره.
قايستي األمريف  :كمنو القياس: كىك تقدير الشئ بالشئ, كالمقدار مقياس, تقكؿ  

, يقاؿ: قاس بنك كحكى بعضيـ أف القكس: السبؽ كأف أصؿ القياس منو… مقياسةن كقياسان 
 فبلف بني فبلف إذا سبقكىـ كأنشد:

 لعمرم لقد قاس الجميع أبككـ       فيبل تقيسكف الذم كاف قائسان 
 (ِ)كأصؿ ذلؾ كمو الكاك "  
فقد جاء في كبلـ ابف فارس أف القياس إما بمعنى التقدير أك السبؽ كأنيا كممة معبلة   

 المادة.أصميا بالكاك, كأف القياس يرجع إلى ىذه 
ليو قيسان كقياسان كاقتاسو كرجؿ قٌياس,    كفي أساس الببلغة " قيس: قاسو بو كعميو كا 

كىك مقيس عميو, كقاس بالمقياس كالمقاييس الصحيحة, كقايستي بيف الشيئيف, كقبح اهلل قكمان 
كمف … يسكدكنؾ كيقايسكف برأيؾ, كىذًه مسألة ال تنقاس كقاس الطبيب الشبحة بالمقياس

 (ّ)ز, بينيما قيس رمح كقيس إصبع "المجا
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كفي لساف العرب " قيس: قاس الشئ يقيسو قيسان كقياسان, كاقتاسو كقيسو إذا قٌدره   
كالمقياس: المقدار, كقاس الشئ يقكسو قكسان: لغةن في قاسو يقيسو, كيقاؿ: … عمى مثالو

 (ُ)كالمقياس ما قيس بو "…ًقيستو كقيستو أقكسو قكسان كقياسان 
بينيـ عمى أف القياس ىك  ايظير مف أقكاؿ أصحاب المعاجـ أف ثمة اتفاق كالذم  

 تقدير شئ بشئ, كالمقياس ىك المقدار.
كعند مبلحظة ما ذكرهي الفقيو الطكفي عف القياس, فإننا نجده قد ذكر ذلؾ في عدة   

مكاضع مف مصنفاتو, كسنعرض ما ذكره الطكفي ثـ محاكلة ايجاد المقاربة بيف ما ذكره 
اد مف أقكؿ عمماء فثـ مكازنتو مع المست ,بما ذكره المغكيكف في معاجميـ ةلطكفي مقارنا

 المعقكؿ مف األصكلييف كالمناطقة.
كيقؼ عند القياس مكضحان  ,الجدؿ يتعرض الطكفي لطرؽ االستدالؿكتاب في   

ف كاف االستدالؿ  :قاؿأيخذت عمى االستدالؿ بو, حقيقتو كأركانو كاالعتراضات التي  " كا 
بالقياس فيحتاج إلى بياف حقيقتو كأركانو ثـ إلى ذكر االعتراضات الكاردة عميو كجكابيا, أما 
حقيقة القياس فقد اختمؼ في تعريفيا كثيران, كليس غرضنا ذكر الخبلؼ, بؿ يكفي مف ذلؾ 

ؿ: بالعمة أف نقكؿ: القياس تعدية حكـ المنصكص عميو إلى غيرًه بجامع مشترؾ, أك يقا
ف أردنا أعـ مف ىذا قمنا: الحكـ عمى معمـك بمثؿ الحكـ  المستفادة مف النص عند القائس, كا 

في عمة الحكـ عند المجتيد, فيتناكؿ ىذا قياس العمة, كقياس  الشتراكيماعمى معمـك آخر, 
 (ِ)الداللة, كال يقتصر عمى قياس الشبو كأما أركانو فأربعة: أصؿ كفرع كعمة كحكـ "

فالقياس بحسب مفاد عبارة الطكفي تسرية الحكـ مف أحد الشيئيف لآلخر لعمة مشتركة   
الحكـ مف األصؿ كىك المقيس عميو  إلى  , كىذه العمة ىي التي أكجبت تسريةكجامعة بينيما

 الفرع كىك المقيس. 
كىذا القياس الذم ذكره الطكفي في كبلمًو, ىك الذم اشتير في كممات النحكييف   

عمى ما سيأتي في أقكاليـ, كلكف الطكفي في كتابو شرح الركضة ذكر تعريفان آخر لمقياس 
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كمنيا القياس المنطقي, كىك قكؿ مؤلؼ مف "  قائبل:صفان ذلؾ القياس بأنو قياس منطقي اك 
, كىك إما اقتراني أك استثنائي, كاالستثنائي متصؿ لذاتيا قكؿ آخر مقدمات, يمـز مف تسميميا

 (ُ)أك منفصؿ, كمكضع استقصائو كتب المنطؽ "
كىذا القياس الذم ذكره الطكفي في كبلمو السابؽ مغاير لما ذكره النحاة كما سيأتي   

 إيضاح ذلؾ . 
القياس: لغةن التقدير نحك قستي الثكب بالذراع, كالجراحة , ؿ " في بياف األدلةبكفي البم  

, أقيس قيسان كقكسان كقياسان فييما, كشرعان: حمؿ فرع عمى أصؿ في حكـ بجامع بالسبار
بينيما, كقيؿ إثبات مثؿ الحكـ في غير محمو لمقتضو مشترؾ, كقيؿ: تعدية حكـ المنصكص 

 (ِ)كأركانو: أصؿ كفرع كعمة كحكـ "… ةعميو إلى غيرًه بجامع مشترؾ, كمعانييما متقارب

أف نجد مع ما ذكره الدارسكف قديمان كحديثان  ةطكفي مقارناكالذم يبلحظ في عبارة ال  
ىناؾ اصطبلحيف لمقياس أحدىما القياس الفقيي, كاآلخر القياس المنطقي, كالقياس المنطقي 

كتحقيؽ المسألة بعد  ,فقييمغاير لمقياس الفقيي, كالذم شاع في كبلـ النحاة ىك القياس ال
 بياف المعنى المغكم لمقياس:

جاء مصطمح القياس عند عمماء المنطؽ كالفمسفة كىذا ما نجده في كتب المنطؽ,   
 " أصناؼ ما يحتج بو في إثبات شئ :البف سينا كىك مف أئمة المنطؽ يقكؿ اتشار ففي اإل

ال رجكع فيو إلى القبكؿ كالتسميـ أك فيو رجكع لكنو لـ يرجع إليو ثبلثة: أحدىما: القياس, 
كأما القياس, فيك العمدة كىك قكؿ … كالثاني: االستقراء كما معو, كالثالث: التمثيؿ كما معو

ٌمـ ما أكرد فيو مف القضايا لـز عنو لذاتو قكؿ آخر "   (ّ)مؤلؼ مف أقكاؿ, إذا سي
فيك قكؿ مؤلؼ مف قضايا يقتضي  ,ك تعريؼ القياس المعتمد لدل المناطقةفيذا ى  

 التسميـ بيا التسميـ بقكؿ آخر بالضركرة.
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كحد القياس: أنو قكؿ مؤلؼ, إذا … كفي معيار العمـ " كالقياس: أحد أنكاع الحجج  
  (ُ)سمـ ما أكرد فيو مف القضايا لـز عنو لذاتو قكؿ آخر "

في عبارة الغزالي في  بيف ما ذكره ابف سينا, كما جاء اكاضح اقكيبلحظ أف ىناؾ تكاف  
 حد القياس.

ىذًه مف جية ما ذكره المناطقة في القياس عندىـ, كأنو عبارة عف مقدمات تقضي   
 إلى نتيجة حتمية مترتبة عمييا.

كىذا التعريؼ كىك القياس المنطقي قد ذكره الطكفي في شرح الركضة كما مٌر ذكر   
ـ تسميميا مز جاء فيو " كمنيا القياس المنطقي: كىك قكؿ مؤلؼ مف مقدمات ي  ذلؾ حيث

 (ِ)لذاتيا قكؿ آخر "
أما القياس بمعناه اآلخر كالذم ذكره الطكفي في مكضعيف مف كتبو فالذم ذكره   
" اعمـ أف القياس في كضع المساف بمعنى التقدير: كىك مصدر  :االنبارم في لمع األدلةا

كىك في عرؼ … بالشئ مقايسةن كقياسان: قدرتو, كمنو المقياس: أم المقدارقايست الشئ 
جراء  العمماء عبارة عف تقدير الفرع بحكـ األصؿ, كقيؿ: ىك حمؿ فرع عمى أصؿ بعمة, كا 
حكـ األصؿ عمى الفرع, كقيؿ: ىك إلحاؽ الفرع باألصؿ بجامع, كقيؿ: ىك اعتبار الشئ 

 (ّ)اربة "بالشئ بجامع كىذًه الحدكد كميا متق
االنبارم فذكر أف القياس ىك  طي جاء ىذا المعنى منقكالن عفكفي االقتراح لمسيك   

حمؿ غير المنقكؿ عمى المنقكؿ إذا كاف في معناه, كأف القياس ىك المعٌكؿ عميو في غالب 
مسائؿ النحك, كما قيؿ: إنما النحك قياس يتبع, حتى قيؿ في حد النحك: عمـ بمقاييس 

 (ْ)نحك.مستنبطة مف استقراء كبلـ العرب, فالنحك كمو قياس, كال يتأتى إنكاره في ال
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كىذا المعنى لمقياس الذم صٌرح بو ابف االنبارم كتبعو السيكطي قد ذكره في الجممة   
عدةه مف النحاة السابقيف, كاستند إليو العامة مف النحاة حتى نسب التكسع في القياس لعبداهلل 

ف كاف النحك  (ُ)ىػ(.ُُٕبف ابي اسحاؽ الحضرمي) كسار عميو النحاة في طرد مسائميـ كا 
 (ِ)صرم أكثر إعماالن لمقياس مف الككفييف, حتى صٌرح بذلؾ بعض الدارسيف.الب
كمف النحاة الذم ذكركا القياس كأنو يتضمف حمؿ الفرع عمى األصؿ ما نجده في   

كبلـ أبي عمي الفارسي في مسألة تعارض القياس مع السماع كأف األكلكية تككف لمقياس, فقد 
 (ّ)مؿ غير المنقكؿ عميو عمى كفؽ ما تقتضيو القاعدة.تضمف إشارة إلى أف القياس ييقضي ح

كمف أىـ العمماء الذيف أكلكا القياس اىتمامان كبيران ما نجده في تصانيؼ ابف جني,   
"  قاؿ:مف كتابو المذككر,  عٌدة مكاضع ـ عف القياس فيكالسيما كتابو الخصائص فقد تكم

لفرع عمى األصؿ, ما إذا تأممتو عرفت كاعمـ أف العرب تؤثر مف التجانس كالتشابو كحمؿ ا
نعـ كقد دعاىـ إثارىـ لتشبيو االشياء بعضيا ببعض أف حممكا … منو قكة عنايتيا بيذا الشأف

 (ْ)فعمو " عبلؿ , أاٌل تراىـ يعمكف المصدر إلاألصؿ عمى الفرع
كفي مكضع آخر مف كتاب الخصائص نجد لو بابان بعنكاف " ما قيس عمى كبلـ   

العرب فيك مف كبلـ العرب, ىذا مكضع شريؼ, كأكثر الناس يضعؼ عف احتمالًو لغمكضو 
, كقد نص أبك عثماف عميو فقاؿ: ما قيس  ساندتكالكلطفو, كالمنفعة بو عامة,  إليو مقكو مجدو

لعرب, أال ترل أنؾ لـ تسمع انت كال غيرؾ اسـ كؿ فاعؿ عمى كبلـ العرب فيك مف كبلـ ا
نما سمعت البعض فقست عميو غيرًه "  (ٓ)كال مفعكؿ, كا 

كقد ظير مما تقدـ أف ىناؾ معنييف متغايريف لمقياس, األكؿ ما عيرؼ عف المناطقة,   
كالذم جاء في عبارتيـ التي نقمت ككذلؾ نقمو بعض المحدثيف ممف نقمكا عف المنطؽ 
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رسطي كىك القياس البرىاني, كما عرفو المظفر في المنطؽ بقكلو " القياس: قكؿ مؤلؼ اال
 (ُ)مف عدة قضايا متى سممت لـز عنو لذاتو قكؿ آخر "

ما المعنى اآلخر لمقياس فيك الذم ذكره النحاة في تعريفيـ لمقياس كفي تطبيقو في أك   
جراء حكـ مسائميـ النحكية, كالذم قيؿ في تعريفو بأنو " حمؿ  فرع عمى أصؿو بعمةو, كا 
 (ِ)األصؿ عمى الفرع أك ىك إلحاؽ الفرع باألصؿ بجامع "

كىذا المعنى لمقياس قد ذكره الطكفي في أكثر مف مكضع مف مؤلفاتو, فذكر في   
الجدؿ كفي البمبؿ في شرح المختصر فجاء في تعريفو في المكضعيف أنو: حمؿ فرع عمى 

أك ىك تعدية حكـ المنصكص عميو إلى غيرًه بجامع  أصؿ في حكـ, بجامع بينيما,
 (ّ)مشترؾ.

كال يخفى أف عبارة الطكفي تعكس النفس الفقيي عنده, فيك ينظر لمقياس بنظر الفقيو   
ٌؿ نظرًه باألدلة كالنصكص بيدؼ استنباط الحكـ الشرعي لغير المنصكص  الذم يككف جي

 عميو كىك القياس عند الفقياء.
ضي حمؿ غير المنقكؿ عمى المنقكؿ كقياس الغائب قتلمقياس الذم يكىذا المعنى   

 عمى الشاىد مغاير لمعنى القياس عند المناطقة بؿ يسميو المناطقة عندىـ بػ) التمثيؿ(.
نحكم, كالقياس المنطقي بأنو قد قد نبو الطكفي عمى التفريؽ بيف القياس الفقيي ال  

ضعا خاصا بحيث يحصؿ منيما نتيجة, نحك: يطمؽ القياس عمى المقدمتيف المكضكعتيف ك 
مؤلؼ, كيرسمو المنطقيكف بأنو:  جسـ مؤلؼ, يمـز عنو: أف كؿ إنساف كؿ إنساف جسـ, ككؿ

عبارة عف أقكاؿ إذا سيممت لـز عنيا لذاتيا قكؿ آخر, كتسمية المنطقييف ليذا قياسا ىك 
ف معنى التقدير اصطبلح بينيـ, كاألمر في االصطبلحات قريب, عمى أنو ليس عريا ع

 .(ْ)كاالعتبار
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شارات كالتنبييات المنطؽ المتقدميف, ما نجده في اإلكممف صٌرح بذلؾ مف عمماء   
 البف سينا.

" كأما التمثيؿ فيك الذم يعرفو أىؿ زماننا بالقياس, كىك :يقكؿ الشيخ الرئيس ابف سينا  
بحكـ مكجكد في شبيو كىك حكـ عمى جزئي بمثؿ ما في جزئي  يحاكؿ الحكـ عمى الشئ

آخر يكافقو في معنى جامع, كأىؿ زماننا يسمكف المحكـك عميو فرعان, كالشبيو أصبلن, كما 
 (ُ)اشتركا فيو معنى كعمة "

أف ابف سينا يعد التمثيؿ عند المناطقة ىك القياس المتعارؼ لدل غيرىـ مف  نبلحظ  
 ا,كحكم اكجامع اكفرع مف أف فيو أصبل ,الشاىد عمى ذلؾ ما ذكره في بيانوالفقياء كالنحاة, ك 

 لمقياس عندىـ , ككذلؾ الفقو. كىي األركاف نفسيا التي ذكرىا النحاة
بيف ىذيف النحكيف مف القياس,  عمى التفريؽ الذيف أٌكدكاكمف الدارسيف المحدثيف   

, حيث ذكر في مكسكعتو عف العقؿ العربي كسماتو الفيمسكؼ المغاربي محمد عابد الجابرم
في أحد مصنفاتو في العقؿ العربي تفريقان بيف المعنييف المتقدميف لمقياس بقكلو " لعؿ أكؿ ما 
ينبغي إبرازه في ىذا الصدد ىك أف المعنى المغكم لكممة)قياس( مباطف لجميع المعاني 

دؿ عمى أصالة ىذا المصطمح في الحقؿ االصطبلحية التي تعطي ليا العمـك البيانية مما ي
نعـ لقد استعمؿ المناطقة كالفبلسفة لفظ)القياس( ترجمة لػ)السمكجسمكف( … المعرفي البياني

الذم عرفو أرسطك بأنو: قكؿ مؤلؼ مف أقكاؿ إذا كضعت لـز عنيا بذاتيا ال بالعرض قكؿ 
, كسقراط إنساف إذ  (ِ)ف سقراط فافو "آخر غيرىا اضطراران, كقكلنا: كؿ إنسافو فافو

مف القياس, أحدىما المستعمؿ  النكعيف فكاضح أف الجابرم يؤمف باألثنية بيف ىذيف  
في العمـك االسبلمية العامة كمنيا النحك, كبيف القياس الذم ىك مأخكذ عف أرسطك طاليس, 
كلذا يقكؿ في مكضع آخر " فمنسجؿ إذف أف القياس في العمـك البيانية, كلنسمو القياس 
البياني تمييزان لو عف القياس المنطقي األرسطي, ال يعني استخراج نتيجة تمـز ضركرة عف 
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مقدمتيف أك أكثر, بؿ يعني إضافة أمر إلى أمر آخر)بنكع مف المساكاة( إنو ليس عممية 
 (ُ)جمع كتأليؼ, بؿ ىك عممية مقايسة كمقاربة "

كالقياس  ,نطؽ االرسطيكمف خبلؿ ما تقدـ بيانو مف الفرؽ بيف القياس في الم  
أثر النحك في المنطؽ النحاة كالفقياء يظير اإلشكاؿ عمى مف قاؿ بت دالمتعارؼ عميو عن

القياس كأساس فكرم في تأسيس القكاعد النحكية, كذلؾ ألف القياس  عماؿبسبب است
 المستخدـ في النحك مغاير تمامان لمقياس في عيرؼ المناطقة.

كتابو تقكيـ الفكر النحكم أف مف العمـك التي أثرت في النحك فقد ذكر أبك المكاـر في   
ىي المنطؽ كالفمسفة, يقكؿ " كالخط الثاني ىك األخذ بخصائص المنطؽ الصكرم الشكمي 
كبصفةو خاصة في القياس, كعمى الرغـ مف أف األخذ بيذا المنطؽ نكع مف التناكؿ الذىني 

 (ِ)لو "لمغة بيد أنو يمتاز بكجكد ضكابط عقمية تقنف 
فقد جعؿ أبك المكاـر األخذ بالقياس أىـ سمة مف السمات التي تعكس تأثر النحك   

 بالمنطؽ االرسطي.
كممف تعرض لشبية تأثر النحك بالمنطؽ, الدكتكر أحمد مختار عمر الذم كقؼ عند   

كيعد متعرضان لمخبلؼ بيف الدارسيف فييا, يقكؿ "  ,ثبات ىذًه الشبيةإكرت في األقكاؿ التي ذي 
الدكتكر إبراىيـ بيكمي مدككر الذم نشر بحثان … ثبات التأثير اليكنانيمف أشد المتحمسيف إل

أما التأثير المنيجي فقد رآه في اىتماـ … بمجمة األزىر بعنكاف)منطؽ أرسطك كالنحك العربي(
 (ّ)العرب بالقياس النحكم كمحاكلة فمسفتو "

القياس مف ًقبؿ النحاة ال معنى  عماؿستبنى عمى االتأثر التي تي  شبية كنبلحظ أف  
, كما صٌرح المناطقة ىـ أنفسيـ بيذا ليا, ألف القياس لدل النحاة مغاير لما عند المناطقة

 .الفرؽ كما في عبارة اإلشارات البف سينا المتقدمة
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كمف ناحية أخرل فقد عرض الطكفي لمراتب االستدالؿ عنده مبينا أف مرتبة القياس   
صكؿ يأتي في رتبة متأخرة عف القرآف كالسنة, يقكؿ: بأف الدليؿ عمى مراتب, كأصؿ مف األ

أعبلىا كأكليا القرآف كىك أساس اإليماف ثـ السنة في الرتبة الثانية, ألنيا بياف القرآف, ثـ 
القياس في الرتبة الثالثة, ألنو مستنبط مف الكتاب كالسنة, ثـ استصحاب الحاؿ لقصكره عف 

 (ُ)القياس.

إف الطكفي قد تناكؿ القياس في جممة مف المسائؿ التطبيقية كمف جممة ذلؾ ما  ثـ  
ذكره في الخبلؼ في جكاز القياس في المغة كذلؾ في ما ذكره في ذلؾ بقكلو: تثبت االسماء 

 قياسان, كىك قكؿ بعض الشافعية, خبلفان لبعضيـ, كىك قكؿ أبي الخطاب كبعض الحنفية.
أبحاث المغة: تثبت االسماء قياسان.. كليس الخبلؼ في "البحث الثاني مف قاؿ:   

أسماء األعبلـ كزيد كعمرك, كال في أسماء الصفات كعالـ كقادر, إذ ىذا متفؽ عمى امتناع 
نما النزاع في االسماء الكمية: أعني االجناس كاألنكاع التي كضعت لمعاف في  القياس فيو, كا 

ر الذم دار اسمو مع التخمير, ىؿ يجكز إطبلقة مسمياتيا تدكر معيا كجكدان كعدمان, كالخم
 (ِ)عمى النبيذ قياسان بعمة التخمير كاالسكار "

كحاصؿ ذلؾ أف مستند القياس الشرعي ىك استقراء " :كيقكؿ في مكضع آخر  
إف جماعة مف  ...النصكص الشرعية فكذلؾ القياس المغكم مستنده استقراء االسماء المغكية

كتابة المصنؼ كغيره نصكا عمى جكاز القياس في المغة, كقكليـ  أىؿ المغة كابف جني في
 (ّ)"إليو المصيرصيحة في ىذا الشأف فيجب 

العمماء األكائؿ في إرساء  عنايةتعرض فييا لمقياس ىك نقمو لكمف المكاضع التي   
ذلؾ نقمو لما نسب لمكسائي مف اىتمامًو بالقياس  كتأسيس القكاعد النحكية, كمف مصاديؽ

" كمما قيؿ في ىذا المعنى مف الشعر قكؿ  قاؿ: النحكم حتى أنو يجعؿ النحك ىك القياس, 
 عمي بف حمزة الكسائي:
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 (ُ)إنما النحك قياس يتبع          كبو مف كؿ أمر ينتفع "
 كىك القياس.فقد كقؼ الطكفي عند أىـ ما يرتكز عميو الدرس النحكم   
" إف كتبان معينة مف تراثنا العربي عينيت  :كيقكؿ الدكتكر تماـ حساف بيذا الشأف  

ككاف القياس كأركانو)المقيس عميو, كالمقيس, كالعمة, … عناية خاصة بجكانب ىذًه االركاف
كالحكـ(.. أكضح ما عيني بو االصكليكف مف ىيكؿ النظرية النحكية, كربما كاف ذلؾ ألف 

فكا النحك بأنو القياس عمى كبلـ النحاة رأكا النحك العربي قياسان, كالقياس نحكان, حتى عر 
 (ِ)العرب "

" كأما  , قكلو: كمف المكاضع التطبيقية التي كقؼ عمييا الطكفي مستدالن بالقياس  
كيؼ ككيفما: فيجازل بيا عف الككفييف, كأنكره البصريكف محتجيف بأف الجزاء يتكقؼ عمى 

جو. كما ذكره البصريكف قمت: كمذىب الككفييف متك … السماع أك القياس, كال كاحد منيما
ف انتفى إاٌل أف المغة تثبت قياسان عمى أصمنا كليس بممتنع " , فإف السماع كا   (ّ)غير الـز

كؿ كالذم جاء في عبارة الطكفي األخيرة في غاية األىمية, فإنو عبلكة عمى أنو يشٌ   
لطكفي في ا همكضع مف مكاضع تطبيؽ القياس, لكنو مع ذلؾ يبٌيف المبدأ العاـ الذم يختار 

 ىذًه القاعدة الكمية فيك يتبنى إمكاف جرياف القياس في المغة.
كمف المكاضع التي استند فييا الطكفي إلى القياس في المسائؿ النحكية, ما ذكره في   

" كمنيا تقديـ الحاؿ  :تقديـ الحاؿ كاالستثناء كأف مستند ذلؾ يعكد إلى القياس, يقكؿ
ده, كراكبان جاء زيد, كما جاءني إاٌل زيدان أحده, كىك كضرب مف كاالستثناء نحك: جاء راكبان زي

االختصاص إذ لك أخر يحصؿ التردد كاالختيار المذككراف بيف جاء زيده راكبان أك ماشيان أك 
ضاحكان, كغيره مف األحكاؿ, كقياس ما ذكرنا: أف تقديـ الحاؿ عمى الفعؿ كما قاـ مقامو 

 (ْ)باب الحاؿ " حيث يجكز, أبمغ أنكاع التقديـ في
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فالقياس في المكضع المتقدـ ىك المستند الذم جعؿ تقديـ الحاؿ أبمغ أنكاع التقديـ   
 كضع مف مكاضع االستدالؿ بالقياس.في باب الحاؿ, كىك م

كالذم يتحصؿ مف جميع ما تقدـ أف الطكفي عرض لنكعيف مف القياس في إطاره   
كىك غير القياس المشيكر بيف الفقياء كالنحاة, النظرم, أحدىما القياس في عرؼ المناطقة, 

كالثاني كىك القياس الذم اشتير ككنو مدركان في أدلة االحكاـ الفقيية, كأصؿ أساسي مف 
أصكؿ التفكير النحكم, إاٌل أنو في حٌيز التطبيؽ كما ذكره مف أبحاث تفصيمية فإنيا تناكلت 

ذم يقتضي حمؿ غير المنقكؿ عمى القياس بمعناه اآلخر أم القياس النحكم الفقيي ال
 المنقكؿ, كالغائب عمى الشاىد.

 
 ثانيا: العمة

عمـك متعددة كمختمفة, بحسب ما ييبنى عمى ىذا  الحديث عف العمة كالتعميؿ تتجاذب   
 المصطمح مف تفسير عامة تيؤخذ خصكصيتو في العمـك المتنكعة, أما المعنى العاـ لمعمة

ىذا المصطمح, فيك ما جاء في التعريفات  بيف استعماؿ تركاكالذم يمكف أف يككف قاسما مش
لمجرجاني إذ يقكؿ:" العمة: ىي ما يتكقؼ عميو ذلؾ الشيء كىي قسماف: ما يتقٌكـ الماىية 

بأجزائيا  في أجزائيا, كيسمى عمة الماىية, كالثاني: ما يتكقؼ عميو اتصاؼ الماىية المتقٌكمة
 (  ُ)بالكجكد الخارجي, كتسمى عمة الكجكد"

لو الدارسكف قديما كحديثا عند حديثيـ عف أدلة األحكاـ, سكاء أكانت  مما يتعرض  
األحكاـ نحكية أـ فقيية, كذلؾ ألف العمة ىي أحد األركاف األساسية لمقياس, بؿ ىي التي 

لحديث عنيا عادة عقب حديثيـ عف تكجب تسرية الحكـ مف األصؿ إلى الفرع, كلذا يأتي ا
 القياس. 

كقد بحث الطكفي في العمة بعد حديثو عف القياس, باعتبارىا شرطا أساسيا في   
حيجيتو كتمامية االستدالؿ بو, قاؿ: " ىذا الكبلـ في العمة, كىي أحد أركاف القياس, كىي 
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السبب, كاألمارة, عبلمة لثبكت الحكـ كمعٌرؼ لو...ك لمعمة أساـو في االصطبلح, كىي: 
كالداعي, كالمستدعي, كالباعث, كالحامؿ, كالمناط, كالدليؿ, كالمقتضي, كالمكجب, 

 ( ُ)كالمؤثر"
ثـ إف الطكفي بعد بياف العمة كتسمياتيا المتعددة, أخذ ببياف أسباب ىذه التسميات   

ببا, فؤلنيا المختمفة بحسب المناسبة التي اقتضت ىذه التسمية, قاؿ: " قمت: أما تسميتيا س
طريؽ معرفة الحكـ كىك يثبت عند كجكدىا...كأما األمارة فظاىر؛ ألف األمارة _بفتح اليمزة_ 

 ( ِ)العبلمة, كالعمة عبلمة عمى ثبكت الحكـ"
ينبو عمى أىميتيا في مجاؿ  ا الطكفيأشار إليي كالتسمية المتعددة لمعمة كالتي  

 ييصطمح عمييا عندىـ. ما نا متعددة بحسب االستدالؿ عند األصكلييف, إذ إنيا تأخذ ألكا
" كشرط الفرع كجكد :كفي البمبؿ بيف أف الحكـ يدكر مدار العمة كجكدا كعدما, قاؿ  

 (. ّ)عمة األصؿ فيو, إذ ىك كالقاطع في الشرعيات"
كيبدك ما ذكره سائر االصكلييف مكافقا لما أفاده الطكفي في كمماتو السابقة ففي   

رة, رازم ذكر لنا مسالؾ العمؿ كقكادحو, كعٌبر عف مسالؾ العمؿ بأنيا عشالمحصكؿ لمفخر ال
عمٌية الكصؼ في األصؿ, كىي عشرة : النص, كاإليماء,   كىي "الطرؽ الدالة عمى

 . (ْ)كاإلجماع, كالمناسبة, كالتأثير, كالشبو, كالدكراف, كالسبر كالتقسيـ, كالطرد, كتنقيح المناط"
سبعة مف مسالؾ العمؿ, كىي : اإلجماع, كالنص   كقد اقتصر اآلمدم عمى   

الصريح, ما يدؿ عمى العمٌية باإليماء كالتنبيو, في إثبات العمة بالسبر كالتقسيـ, في إثبات 
  (. ٓ)العمة المناسبة كاإلحالة, إثبات العمة بالشبو, إثبات العمة بالطرد كالعكس
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كا عف مأكثر النحاة المتقدميف الذم تكمكأما ما ذكره النحاة عف العمة فييعد ابف جني   
العمة كالتعميؿ, فقارنيا بعمؿ المتكمميف؛ لدقتيا, ثـ عرض لنا نماذج متعددة بنحك خمسيف 

  ( ُ)صفحةن مما جاء في تعميؿ النحاة القدامى.
أف ابف جنى أعطى غاية ما كصؿ إليو التعميؿ النحكم  مازف المبارؾ كذكر الدكتكر  

ؿ: " كنحف إذا كصمنا إلى ابف جني فقد كصمنا إلى أرفع مشارؼ الصنعة مف النضج, إذ يقك 
كبمغنا أىميا في القرف الرابع ببل منازع, كيرل األستاذ األفغاني أف ابف جني بمغ ذركة القياس 
كفمسفتو, كأنو أعمى عمماء العربية كعبا في جميع عصكرىا, كقؼ ابف جني أماـ عمؿ النحك 

يصنؼ, فأتى مف ذلؾ بما لـ يسبؽ مف قبؿ, كلـ يمحؽ فيو مف كقفو طكيمة يدرس كيصؼ ك 
بعد...كقد عقد فصبل رٌد فيو عمى مف أعتقد عمؿ النحكييف, كارتفع بيذه العمؿ في فصؿ آخر 

 ( .  ِ)فكازف بينيا كبيف عمؿ الفقياء كالمتكمميف"
ياس, ا في تمامية االستدالؿ بالقد شرطا أساسبأف العمة تع كمف النحاة مف صٌرح   

ففي االقتراح لمسيكطي, في حديثو عف كيفية ثبكت الحكـ بالعمة, قاؿ: " فقاؿ األكثركف: 
بالعمة ال بالنص, ألنو لك كاف ثابتا بو ال بيا؛ ألدل إلى بطبلف اإللحاؽ, كيسد باب القياس؛ 
ألف القياس حمؿ فرع عمى أصؿ بعمة جامعة, فإذا فيقدت العمة الجامعة بطؿ القياس, ككاف 

فرع مقيسان مف غير أصؿ كذلؾ محاؿ, أال ترل أٌنا لك قمنا: عف الرفع كالنصب في نحك) ال
ضرب زيد عمران( ال بالعمة, لبطؿ اإللحاؽ بالفاعؿ كالمفعكؿ, كالقياس عمييما أصؿ كذلؾ 

 .(ّ)محاؿ"
مة مف األبحاث النظرية, ساؽ لنا جممة مف التطبيقات معرضو لج ثـ إف الطكفي بعد  

 فييا الحكـ النحكم عمى التعميؿ.التي بيني 
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في عدد أنكاع, كىذا ما صٌرح بو النحاة, فقد  اكقد مٌر في ما تقدـ أف ىناؾ اختبلف  
أربعة كعشريف نكعا:  عمى  ذكر السيكطي العمؿ" كاسعة التشعب إال أف مدار المشيكر منيا

   (ُ)َ, كعمة فرؽ..."شبيو, كعمة استغناء, كعمة استثقاؿعمة سماع, كعمة ت
بو بيف عمة كالتعميؿ, ما ذكره مف عمة الشكمف المكاضع التي بناىا الطكفي عمى ال  

الفاء العاطفة كفاء جكاب الشرط الذم أكجب تسرية الحكـ بينيما, قاؿ: " كأما الفاء: فإنو 
عرض ليا عارض أكجب ليا اقتضاء معنى آخر فكؽ الجمع كىك الترتيب, كذلؾ العارض 

؛ الستحالة كجكد المشركط قبؿ شرطو, فمما أشبيت) , فإف اءشبييا لمفا لترتيب فييا الـز
الفاء( العاطفة) الفاء( في جكاب الشرط أيعطيت حكميا في الترتيب؛ الف العرب تعطي 

 ( .  ِ)الشيء حكـ ما يشبيو أك بعضو, كذلؾ كثير في لغتيـ"

كقد تقدـ أف أحد أنكاع العمؿ التي صرح بيا النحاة كاألصكليكف ىي عمة الشبو أك    
 التشبيو. 

كمف المكاضع التطبيقية التي بينيت عمى العمة عند الطكفي, ما ذكره في عممية سائر   
" اعمـ أف أصؿ أدكات الشرط )إف( مكسكرة :أدكات الشرط تشبييا ليا بػ)إف( الشرطية, قاؿ

ة النكف, كباقي أدكات الشرط, كباقي أدكات الشرط مشبية بيا, كمتضمنة معناىا؛ اليمزة خفيف
 (   ّ)كلذلؾ بيني عمييا ما ليس أصمو البناء, كشيٌبو بيا أسماء كظركؼ"

كقد تحٌصؿ مف جميع ما تقدـ أف العمة كالتعميؿ تشٌكؿ كجيا مشتركا بيف النحاة   
ف اختمؼ االتجاىاف ببعض خصائص التعميؿ, تبعا لخصكصية التناكؿ في ذينؾ  كالفقياء, كا 

 المجاليف, لكنيا في المحصؿ تعكد إلى جكىر كاحد حاصؿ نتاج عقمية مشتركة.  
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 استصحاب الحالثالثا: 
كالمراد بو أف يستصحب األصؿ عند فقداف دليؿ النقؿ عف األصؿ كىك فيـ مأخكذ    

فاالستصحاب عند المتفقييف كأصحاب األصكؿ أف  " مف استصحاب الحاؿ في الفقو
اٌل … يستصحب األصؿ عند عدـ الدليؿ الشرعي فإف كجد في النطًؽ ما يغير األصؿ كا 

 (ُ)فيستصحب الحاؿ "
" حقيقتو التمسؾ بدليؿ عقمي أك شرعي لـ يظير عنو  فٌ إنو كيقكؿ الطكفي في بيا  

 (ِ)ناقؿ "
كفي شرح الركضة قاؿ في ذكر لؤلدلة المعتمدة في عمـ األصكؿ " كمنيا:   

استصحاب الحاؿ: ىذا ىك األصؿ الرابع مف األصكؿ المتفؽ عمييا, كىك: استصحاب 
ي لـ يظير عنو ناقؿ, أم لـ كحقيقة استصحاب الحاؿ: التمسؾ بدليؿ عقمي أك شرع… النفي

 (ّ)يظير دليؿ ينقؿ حكمو "
ثـ إف الطكفي في كتاب البمبؿ يكٌضح لنا معنى استصحاب النفي كأنو يعني بمعنى   

مف المعاني استصحاب البراءة كعدـ البناء عمى كجكد التكميؼ عند عدـ كجكد دليؿ مثبت 
ر لنا عنو ناقؿ, أما األكؿ فؤلف لو, قاؿ : " كحقيقتو التمسؾ بديؿ عقمي أك شرعي لـ يظي

الحكـ الشرعي, إما إثبات كالعقؿ قاصر عنو, أك نفي فالعقؿ دؿ عميو قبؿ الشرع فيستصحب 
 ( ْ)كعدـ كجكب صـك شكاؿ كصبلة سادسة"

" اعمـ أف  :ىميا ما ذكره ابف االنبارم بقكلوأكما ذكره النحاة في بياف ىذا الدليؿ, ف  
استصحاب الحاؿ مف األدلة المعتبرة, كالمراد بو استصحاب حاؿ األصؿ في االسماء كىك 
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االعراب, كاستصحاب حاؿ األصؿ في االفعاؿ كىك البناء, حتى يكجد في االسماء ما يكجب 
  (ُ)البناء, كيكجد في االفعاؿ ما يكجب اإلعراب "

قبؿ عركض ما يكجب رفع اليد عنو,  كالمراد باالستصحاب ىنا التمسؾ بأصؿ الشئ  
ف اختمفت األمثمة التي ساقيا الفقياء  كىك تنظير ما ذكره الفقياء في تفسيرىـ ليذا الدليؿ كا 

 مقارنة بأمثمة النحاة إاٌل أف ركح الدليؿ كاحدة في االثنيف.
كقد ذكر بعض الدارسيف أف استصحاب الحاؿ ىك مف أدلة الفقو كلكف النحاة كظفكه   

" كىك في  :عفاؼ حسانيف عف استصحاب الحاؿ ةجاؿ البحث النحكم, تقكؿ الدكتكر في م
األصؿ مصطمح فقيي لمحنفية يريدكف بو أف األصؿ في األشياء اإلباحة, ما لـ يقـ دليؿ 

َٔ ): تعالىعمى عدميا لقكلو  ِيُْ ا ِف  ٱَّله ٌه ۡرِض َخيََق ىَُلً 
َ
ًه  ٱۡۡل ىَٰٓ ََجِيٗػا ُث َٔ آءِ إَِّل  ٱۡشَخ ٍَ ن  ٱلصه َه َشۡتَع َشَمىَنىت  ُٓ ى ى ٔه فََص

 ًٞ ٍء َغيِي َٔ ةُِلّوِ ََشۡ ُْ قيؿ: نقؿ النحاة ىذا المصطمح حيف أرادكا بناء أصكؿ  (, ِٗ)البقرة: (٢َو
 (ِ)النحك كأصكؿ الفقو "

كىذا المعنى الذم جاء في ميفاد كبلـ األصكلييف الستصحاب الحاؿ في الجممة   
 اة في تقريب معنى استصحاب الحاؿ, كما لٌكحت بذلؾ عباراتيـ. مقارب لٌما ذكره النح

" إف البصرييف ذىبكا إلى إفراد)كـ( كاحتجكا عمى  :ابف االنبارم في االنصاؼ قاؿ  
نما التركيب فرع, كمف تمسؾ باألصؿ خرج عف عيدة  ذلؾ: ألف األصؿ ىك اإلفراد, كا 

امة الدليؿ, لعدكلو عف األصؿ, المطالبة بالدليؿ, كمف عدؿ عف األصؿ أفتقر إلى إق
 (ّ)كاستصحاب أحد األدلة المعتبرة "

كمنو يظير أف استصحاب الحاؿ يعني إبقاء ما كاف عمى ما كاف عميو عند عدـ   
كجكد دليؿ عميو فييبنى فيو عمى األصؿ لعدـ الدليؿ الذم يكجب رفع اليد عنو, كىذا المعنى 

 (  ْ)المحدثيف.قد ألمحت إليو بعض عبارات األصكلييف 
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كيبلحظ أف ابف االنبارم في مسألة سابقة نعت ىذا الدليؿ كىك استصحاب الحاؿ  
" كمنيـ مف تمسؾ بأف قاؿ:  :بأنو أضعؼ األدلة يقكؿ في مسألة) نعـ كبئس( كالخبلؼ فييا

الدليؿ عمى أنيما فعبلف ماضياف أنيما مبنياف عمى الفتح, كلك كانا اسميف لما كاف لبنائيما 
و, إذ ال عمى ىا ىنا تكجب بنائيما, كىذا تمسؾ باستصحاب الحاؿ, كىك مف أضعؼ كج

 (ُ)األدلة "
مثمة التي استند فييا النحاة إلى االستدالؿ كفي االقتراح لمسيكطي نجد بعض األ  

ف األصؿ أخكاتيا عمى الحدث استنادان إلى أباستصحاب الحاؿ, كاالستدالؿ عمى داللة كاف ك 
, كككف األصؿ في األسماء الصرؼ, كككف الضمير المتصؿ في )لكالؾ( في األفعاؿ ذلؾ

 (ِ)ضمير رفع استنادان إلى األصؿ "
" ىذا باب لـ يعطو المؤلفكف  :كيقكؿ الدكتكر تماـ حساف عف استصحاب الحاؿ أف  

حقو مف العناية عند عرضيـ ألصكؿ النحك فمقد دأبكا عند ذكر االستصحاب أف يكتفكا بشرح 
دكف الدخكؿ في تفصيؿ النظر, كأف يرددكا مصطمحات مثؿ أصؿ الكضع كأصؿ  المصطمح

 (ّ)القاعدة.. كالعدكؿ عف األصؿ كالرد إلى األصؿ "
كبعد عرض رأم الطكفي في ىذا األصؿ العقمي في الفكر األصكلي النحكم, فإف   

أبحاث الطكفي المغكية قد تكافرت عند نماذج متعددة كمختمفة لقاعدة االستصحاب أك 
استصحاب الحاؿ مف ذلؾ قكلو في مسألة الخبلؼ في تكريث األنبياء, كالنزاع في ذلؾ " 

كيمكـ, ألنو مستغفو عف التقدير, كتأكيمكـ يفتقر إلى سممنا صحتو لكف تأكيمنا أكلى مف تأ
 (ْ)" التقدير, كاألصؿ في الكبلـ أف يككف تامان بذاتًو, كافتقارًه إلى التتمة بالتقدير خبلؼ األصؿ

فقد جعؿ االستناد إلى األصؿ مؤيدان ألحد القكليف في المسألة, كالمراد باألصؿ ىك   
 امان ال مفتقران إذ أنو كضع لئلفادة.استصحاب حالًو في األصؿ حيث يككف ت
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كمف المكاضع التي استند إلييا الطكفي إلى استصحاب الحاؿ, ما ذكره في أصؿ   
"  :االستثناء حيث جعؿ االستناد إلى األصؿ أساسان في تحديد األصؿ في االستثناء, يقكؿ

 كقاؿ النابغة:
 كما رأيتيؾ إاٌل نظرةن عرضت

, فكجب أف يككف النظر مف جنس الرؤية, إذ األصؿ في فاستثنى النظرة مف الرؤية  
 (ُ)االستثناء االتصاؿ, كانقطاعو خبلؼ األصؿ "

كمنو أيضان " إذا ثبت ذلؾ: فالكاك: لـ يعرض ليا ما يخرجيا عف األصؿ في ككنيا   
 (ِ)بإزاء معنى كاحد, فاقتضت الجمع فقط استمراران عمى حكـ األصؿ "

الطكفي لٌما كاف فقييان فقد اتخذ اسمكب الفقياء في بياف معنى كىكذا يمحظ أف الفقيو   
استصحاب الحاؿ, كىك في حٌيز التطبيقات اتخذ االسمكب ذاتو الذم سار عميو كما يبلحظ 

 في ما مٌر ذكره.
كالذم ييتحصؿ مما تقدـ أف عرض األدلة عند الطكفي جاء مكافقا لما عميو الفقياء   

ف تكافرت ف  يو جممة مف التطبيقات النحكية. كاالصكليكف , كا 
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 المبحث الثالث
 الطوفي وتأثره باآلراء والمدارس النحوية

مٌر الكبلـ في التمييد عند الحديث عف شخصية الطكفي أنو مف العمماء الذيف كاف   
كأنو يحاكؿ أف يدلي بدلكه في جؿ  ,عف السمؼ مف العمماء بوخاص تميز ليـ منيج 

الذيف عنكا في العمـك المختمفة, لذا  المكسكعييفمف العمماء  كالمجاالت التي صٌنؼ فييا, في
" الطكفي أحد  :يقكؿ عنو األستاذ الشيخ خالد بف فكزم في مقدمة تحقيؽ كتاب االشارات

كال  قكؿو بنو ينظر في كؿ مسألة كيخرج فييا أذكياء العالـ, كىك صاحب فكر حر, كلذا فإ
 (ُ)يتقيد برأم مف قبمو, إاٌل في المسائؿ التي خرجت عف إطار االجتياد"

ال سيما ما يتصؿ منو بالديف, فإنو  ,في التعامؿ مع المسائؿ أسمكبان كنجد أف لمطكفي   
ر ذلؾ أف مسائؿ فيو " كتحري قاؿكضع لنفسو منيجان خاصان أحتكـ إليو في تحريره لممسائؿ 

الشريعة اما ظني كالفقييات أك عممي قاطع كالتكحيد كالنبكات, أك كاسطة بينيما, كيذًه 
المسائؿ الدائرة بيف أىؿ الحديث كالمعتزلة كالجيمية كنحكىـ, فيذًه أرتفع دليميا عف القسـ 
ا األكؿ, كانحط عف القسـ الثاني, لكف تعارضت فييا الشبو كتصادمت الحجج فجاز فيي

 (ِ)التقميد لمعامي, كلـ يسغ فييا التكفير, كاهلل عز كجؿ أعمـ بالصكاب "
كلكف ىذا المنيج لـ يمنع الطكفي مف أف يتكافؽ مع بعض آراء المدارس النحكية, بؿ   

كأعبلـ النحاة لذا نجده أحيانان ينسب القكؿ لممدرسة فيكافقو أك يعارضو بحسب ما يترجح 
 الحاؿ بالنسبة لآلراء التي نسبيا لمنحاة السابقيف.عنده مف االستدالؿ, ككذلؾ 

 
 آراء نسبيا لجميور النحاة

نجد الطكفي في بعض المسائؿ النحكية يعرض رأم جميكر النحاة ببل تحديد فيو   
مخالفان لو, مف  ـؾ سكاء كاف مكافقان لذلؾ القكؿ ألمدرسةو مف المدارس ثـ يعطي رأيو في ذل

نقؿ خبلفان في ذلؾ بيف النحاة كالفقياء مرجحان قكؿ  إذفي تحديد معنى الشرط ذلؾ ما ذكره 
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فأما في … " الشرط في المغة العبلمة قاؿ:النحاة ثـ حاكؿ تخريج مذىب الفقياء عمى كفقو, 
: ففيو خبلؼ بيف النحاة كالفقياء, فيك عند النحاة: ما انتفى الحكـ عند انتفائو, االصطبلح

ف قمًت فأنت طالؽ, فإف إكرامؾ إياه ينتفي عند كثبت عند ثبكتو ن حك: إف تكرمني أكرمؾ, كا 
 انتفاء إكرامو إياؾ, كيثبت عند ثبكتو, كطبلقيا ينتفي عند انتفاء قياميا, كيثبت عند ثبكتو.

أما الفقياء: فقيؿ: ىك ما تكقؼ عميو تأثير المؤثر, كقيؿ: ما لـز مف انتفائو انتفاء   
كاألكلى إف شاء اهلل مع التحقيؽ ما … سببية, كىك أجكد ما قيؿ فيوالحكـ عمى غير جية ال

كذلؾ ألف شرط صحة الصبلة اإلتياف بجميع ما  ؛فأما ما قالو الفقياء ففيو تجٌكزقالو النحاة 
… ييعتبر ليا, فمف ذلؾ الطيارة مف الحدث كالخبث كالستارة, كدخكؿ الكقت, كاستقباؿ القبمة

: شرط صحة الصبلة كاحد لكنو مركب مف ىذًه  كىذًه األشياء كميا جزئيات لكمي كاحد حينئذو
 (ُ)األجزاء "

شرط عند النحاة, ثـ معناه عند الفقياء كقد نبلحظ كيؼ قارف الطكفي بيف معنى ال  
 (ِ)انتصر بعد ذلؾ لقكؿ النحاة, كأف قكؿ الفقياء فيو مجاز.

 الشيءكقكع عمى أما قكؿ النحاة فقد جاء ذلؾ المعنى عند بعض النحاة كأنو يدؿ   
 (ّ)لكقكع غيره, كمذىب الفقياء صٌرح بو بعض األعبلـ.

متماشيان مع الرأم الذم عميو جميكر النحاة, ما  المسائؿ التي جاء فييا الطكفي كمف  
متعددة منيا: اإللصاؽ: كىك  ثـ ليا معافو … يتعمؽ بػ)الباء(: كىي حرؼ أحادم ترد في المغة

ككذلؾ … معناىا العاـ لرجكع سائر معانييا إليو, ككجكدهي في جميعيا, نحك: كتبتي بالقمـ
ليو ذىب يتكجو اإللصاؽ في سائر معانييا, يقاؿ: أمسكت ا لحبؿ بيدم, أم ألصقتيا بو, كا 

 (ْ)أصحابنا, كجيكر أىؿ العربية "
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" أصحابنا : فقد تقدـ, كقد صٌرح ابف قدامو و:سب ىذا القكؿ إلى الحنابمة بقكلفقد ن  
سكـ(( كالباء ك )) كامسحكا برؤ تعالىبيذا القكؿ في شرح مختصر الخرقي بقكلو " كلنا قكؿ هلل 

 (ُ)كامسحكا رؤكسكـ, فيتناكؿ الجميع "لئللصاؽ فكأنو قاؿ: 

كمف األحكاـ النحكية التي اطمؽ فييا الطكفي النقؿ عف النحكييف عمكمان كلـ ينسبيا   
لمدرسة بعينيا أك عالـ بعينًو, يقكؿ " اإلضمار كىك في المغة: اإلخفاء كالستر تشبيان بالستر 

كمـ أك مخاطب أك غائب, كالضمير عند النحاة: ما كضع لمداللة عمى مت… في الضمير
  (ِ)نحك: أنا, كأنت, كىك, كسمي بذلؾ لخفائو إذ يتكقؼ معرفة صاحبو عمى ظاىر نيتًو "

ره الطكفي منسكبان لمنحاة ما نجده عند ابف مالؾ في ككقريب مف ىذا الحد الذم ذ  
طابو شرح التسييؿ إذ يقكؿ " باب المضمر: كىك المكضكع لتعييف مسماه مشعران بتكممًو أك خ

 (ّ)أك غيبتًو "

 

 الطوفي لممدارس النحويةآراء نسبيا أوال: 
نجد لمطكفي بعض اآلراء النحكية التي نسبيا لممدارس النحكية فمف ذلؾ ما نجده في   

 تقدير أحد العامميف في باب التنازع في قكؿ امرئ القيس
 كلك أف ما أسعى ألدنى معيشة       كفاني كلـ أطمب قميؿ مف الماؿ
 كلكنما أسعى لمجد مؤثؿ             كقد يدرؾ المجد المؤثؿ أمثالي

 يقكؿ:  
احتج الككفيكف بقكلو " ))كفاني كلـ أطمب قميؿ(( عمى إعماؿ األكؿ عند تنازع   

كزعـ البصريكف أنو ليس منو, ألدائو … العامميف, ككافقيـ أبك عمي الفارسي في اإليضاح 
كفاني قميؿ مف الماؿ كلـ أطمبو, بؿ كاف يأتيني عفكان ببل  إلى التناقض فعمى األكؿ تقديره:
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تعب, كعمى الثاني تقديره: كفاني قميؿ مف الماؿ, كلـ أطمب الممؾ فمـ يتكجيا إلى معمكؿ 
 (ُ)كاحد, كاألشبو قكؿ الككفييف غير أف النصكص مع البصرييف أكثر"

ثـ نجده يميؿ إلى قكؿ نبلحظ في النص السابؽ لمطكفي مقارنة بيف قكلي المدرستيف   
 الككفييف, مع اإلشارة إلى نقطة قكة في قكؿ البصرييف.

أما بياف أدلة القكليف فقد صٌرح بو بعض النحاة مع عرض كجكه االستدالؿ عقبلن   
 (ِ) كنقبلن.

كمف المسائؿ التي رجح الطكفي قكؿ الككفييف بعد مقارنتو بقكؿ البصرييف ما ذكره   
" فمنذكر ما قالو أىؿ العربية  :ياؾ( كما تصرؼ منو, إذ يقكؿفي الضمير المنفصؿ )إ

ياه, ىي … في)إياؾ( ياؾ كا  فذىب بعض الككفييف إلى أف الياء, كالكاؼ, كالياء في: إيام كا 
الضمائر المنصكبة, ك)إيا( عماد لو يتكصؿ العامؿ بيا إلى ما بعدىا, كػ)إاٌل( في االستثناء 

ميكر البصرييف إلى أف)إيا( ىي الضمير المنصكب, كذىب ج… ك)الكاك( في المفعكؿ معو
كالذم عميو جميكر الفريقيف ما حيكي … كما أتصؿ بو حركؼ ال مكضع ليا مف اإلعراب

عنيما أكالن, كالحجاج عميو طكيؿ, كجية الحؽ متحاذية بيف الفريقيف فبل يظير لي ترجيح, 
 (ّ)إاٌل أف النفس تميؿ إلى ما قالو الككفيكف "

عرض الطكفي ليذًه المسألة قريبان جدان مما ذكره أبك البركات في االنصاؼ في كيبدك   
الخبلؼ في ىذًه المسألة بيف المدرستيف, لذا يقكؿ الدكتكر محمد بف خالد الفاضؿ محقؽ 
كتابو) الصعقة الغضبية( في ىامشو عمى ىذه المسألة مبينان مدل مكافقة قكؿ الطكفي ألبي 

في) إياؾ كأخكاتيا( ىنا مأخكذ في عمكمو, بؿ كبمفظو في الغالب البركات " كبلـ الطكفي 
( مف مسائؿ الخبلؼ التي عرض ليا أبك البركات ٖٗكىي المسألة رقـ)… مف االنصاؼ

 (ْ") األنبارم في كتابو ىذا
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كمف المكاضع التي صٌرح فييا الطكفي بمخالفتو رأم الككفييف, ما ذكره في الخبلؼ   
" أجاز الككفيكف زيادتيا في  يجاب, حيث صٌرح بعض النحاة بأنوي االفي كقكع)ًمف( زائدة ف

( أم قد كاف مطر   (ُ" )االيجاب بشرط تنكير مجركرىا, كمنو عندىـ: )قد كاف مف مطرو
بجكاز كقكع)ًمف( زائدة في االيجاب, فقد ذكر  في مذىبيـ األخفش كفككافؽ الككفي  

زائدة, إذ يقكؿ " كزعـ الككفيكف أنيا تزاد في الطكفي أف الككفييف ذىبكا إلى كقكع )ًمف( 
ًۡ  كُوالكاجب أيضان, كحممكا عميو قكلو) ةَۡصىرِِْ

َ
َۡ أ ٌِ ٔاْ  ۡؤٌَِِِي َحُغضُّ ٍُ ( كقكلو: َّ)النكر: (٣٠ّىِۡي

( ًۡ َِ ُذُُٔبُِل ٌّ َِ َشّيِ )  ,(ُّ()االحقاؼ:٣١َحۡغفِۡر ىَُلً  ٌّ ًۡ َٞ َٔ َوُيَلّفُِر َغُِلً  كال  (ُِٕ)البقرة:(٢٧١احُِل
, إذ يجكز إلى الزكجة كالجارية, كال  حجة ليـ فيو, ألف غض البصر ال يجب عف كؿ أحدو
عف كؿ مكضع, إذ يجكز إلى ما عدا العكرة مف الرجؿ كالمحٌرـ كأما الذنكب كالسيئات فبل 

ؤثر فيو تغفر جميعيا إذ منيا الكفر كالكبائر, فإنو يعاقب عمييا ما لـ يتب أك يشفع لو فيما ي
 (ِ)الشفاعة كالتكبة منيا "

أنو كجو إذ الفقيي عنده,  كفي رد الطكفي عمى مذىب الككفييف يبرز عندنا المنحى  
الرد عمى أساس فقيي, حيث بنى الحكـ بمزـك غض البصر في اآلية األكلى, فبل يرل غض 

 تكفير السيئات.البصر كاجبان مطمقان, كال غفراف الذنكب في اآلية الثانية كذلؾ, ككذا 
كمف ذلؾ أيضان ما ذكره الطكفي في الخبلؼ في كقكع) كيؼ ككيفما( لممجازاة   
" كأما كيؼ ككيفما: فيجازل بيا عند الككفييف, كأنكره قاؿ: اندراجيا ضمف اسماء الشرط, ك 

البصريكف محتجيف بأف الجزاء يتكقؼ عمى السماع أك القياس, كال كاحد منيما, أما السماع: 
 يرد, كأما القياس فممتنع لكجييف:فمـ 

أحدىما: أف)كيؼ( سؤاؿ عف الحاؿ, فبل يصح أف يقاؿ: كيؼ تكف أكف, ألف مف األحكاؿ ما 
 …يككف اضطراريان ال يدخؿ تحت االختيار

الثاني: أف)كيؼ( لك جيكزم بيا لعمقت حاالن بحاؿ, كاألحكاؿ خفية ال يمكف الكقكؼ عمييا, 
 …فيجازل بعضيا ببعض
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ف انتفى  قمت:   , فإف السماع كا  كمذىب الككفييف متكجو, كما ذكره البصريكف غير الـز
إاٌل أف المغة تثبت قياسان عمى أصمنا كليس ممتنع, كحينئذو يصح إلحاؽ)كيؼ( بباقي أدكات 

كما ذكركه مف االضطرار كعدـ االختيار في بعض األحكاؿ معارض بمثمًو في … الشرط
فحاصؿ ىذا: أف صريح العقؿ يكجب … الخيؿ أجره أك أركبوقكليـ: مف يأتني أكرمو, كأم 

 (ُ)حمؿ كبلـ المشترط بسائر األدكات عمى الممكف "
نبلحظ تصٌريح الطكفي بترجيحو لقكؿ الككفييف, كلـ يكتًؼ بالترجيح بؿ عمد إلى   

 أدلة المنع عف البصرييف فرد عمييا كفندىا.
ذكره بعض النحاة صريحان, فقد جاء  ثـ إف ىذا الرد الذم جاء في عبارة الطكفي,  

 (ِ)ذلؾ في عمؿ النحك البف الكراؽ, كفي المباب لمعكبرم.
كمف المكاضع الميمة التي بدا فييا الطكفي مناصران لمذىب البصرييف ما ذكره في   

اختمؼ أىؿ العربية في العامؿ في المستثنى " ً  :الخبلؼ في العامؿ في االستثناء, إذ يقكؿ
: قاـ القـك إال زيدا, فذىب جميكر البصرييف إلى أف العامؿ ىك الفعؿ أك معناه النصب, نحك

بكاسطة )إال( بتعديتيا...كاحتجكا لمذىبيـ: بأف )إال( حرؼ فجاز أف تيعدم الفعؿ البلـز إلى 
المفعكؿ, كحرؼ الجر ...كذىب الفراء كأتباعو مف الككفييف كىك المشيكر مف مذىبيـ إلى 

ف )إٌف( المشددة ك)ال( النافية, ثـ خففت )إٌف( كأيدغمت في )ال( ك فنصبكا أف )إال( مركبة م
بيا في اإليجاب اعتبارا بػ)إٌف( كرفعكا في النفي اعتبارا بػ)ال(, كما ريٌكبت )لك( مع )ال(  
فصارت حرفا كاحدا...كالصحيح ما قالو البصريكف, كما قالو الفراء دعكل مجردة ال دليؿ 

ألف  , لكجب أف ال تعمؿ رفعا كال نصبا؛التركيب, ثـ لك كاف كما زعـعمييا, كاألصؿ عدـ 
كؿ حرفيف ريٌكب أحدىما مع اآلخر بطؿ عمؿ كؿ كاحد منيما, كأحدث التركيب ليما معنى 

 ( ّ)كػ)لكال( زاؿ معنى مفردييا, كحدث ليا معنى االمتناع لمكجكد" 
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نبلحظ ىنا أف الطكفي صريح في مكافقتو قكؿ البصرييف في اختيار العامؿ في   
 .كدحضيا بؿ عمد إلى أدلتيـ فناقشياالمستثنى خبلفا لمككفييف, كلـ يكتًؼ بمخالفتو لمككفييف, 

حديثو كاكتفى الطكفي باختياره قكؿ البصرييف في بعض المسائؿ كما نجد ذلؾ في   
: " كال تجـز عند البصرييف, لككنيا مكضكعة لزمف معيف كاجب عف كقكع )إذا( جازمة, يقكؿ

)إف( ك)متى(, كمف ثـ جاءت شركط  ائز الكقكع ال كاجبو, كما مر مفالكقكع, كالشرط ج
 ك))انفطرت(( (ُالقرآف الكاجب كقكعيا بػ)إذا( نحك: ))إذا السماء انشقت(()االنشقاؽ: 

( ...ألف ىذه أشياء كاجبة الكقكع, بإخبار ُ( ك))إذا الشمس ككرت(() التككير:ُ)االنفطار:
 (ُ)اهلل تعالى بكقكعيا" 

فيظير مف عبارة الطكفي المتقدمة مكافقتو لمبصرييف, كمما يشيد لذلؾ ما ذكره في   
 تأييد قكليـ مف النصكص القرآنية التي جاءت في ذيؿ عبارتو. 

نما كنبلحظ مما تقدـ أف الطكفي لـ يكف يميؿ لمذىب مف المذىبيف    النحكييف, كا 
يختار منيما ما يترجح عنده مف دليؿ, فبلحظنا اختياره قكؿ الككفييف تارة, كقكؿ البصرييف 

 أيخرل,
 
 ثانيا: آراء نسبيا الطوفي ألحد أعالم النحو: 
نبلحظ الطكفي أحيانان يختار أقكاالن نسبيا ألحد أعبلـ المغة , كأنو يكافقو في ذلؾ أك    

 يخالفو, بحسب ما ينتيي إليو استداللو كاجتياده في ىذًه المسألة أك تمؾ. 
مف ذلؾ ما نجده في مكافقتو رأم ابف جني مع اإلطراء عميو, فيما يتعمؽ بحمؿ   

 إذ يقكؿ:الحرؼ عمى أقرب معانيو ظيكران , 
" قمت: كقد ذكر أىؿ المغة أف )أك( جاءت عمى غير بابيا في اقتضائيا أحد الشيئيف   

في مكاضع متعددة... كقد ذكر ابف جني في )الممع( كىك مف فحكؿ أىؿ المغة كأئمتيـ : 
كأيف كقعت )أك( فيي ألحد الشيئيف, ككذلؾ حكى القاضي أبك العمي في ))العدة (( عمى 
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 , كىذا ىك األصؿ المختار, كىك حمؿ ألفاظ الكتاب كالسنو عمى مقتضياتيا أحمد رحمو اهلل
الظاىرة المشيكرة في عرؼ أىؿ المغة, مالـ يمنع منو مانع قاطع أك راجع, كال يتسارع إلى 

 (ُ)تحريفيا عف مكضكعاتيا بأدنى احتماؿ "
مؿ المعنى فقد جعؿ الطكفي قكؿ أبف جني مؤيدان لما ذىب إليو مف أف األدكات تح  

 الظاىر المتبادر, كالمنسبؽ إلى الذىف مف تمؾ كال يصار إلى تأكيميا .
كمف ذلؾ أيضان ما نجده في نقمو رأم الزمخشرم في معنى )إلى( بعد القكؿ   

, يقكؿ: " ذىب الزمخشرم إلى أنيا  ىؿ إجمالية أـ تفصيميةبحرفيتيا, ثـ الخبلؼ في أنيا 
بكضعيا تناكؿ معناىا, كال عدـ تناكلو, لكنيا لمطمؽ الغاية, إجمالية, بمعنى أنيا ال تقتضي 

عف تناكلو فبقرنية ايضان ... كذىب مف قصرت ف فإف تناكلت معناىا فبقرنية منفصمة, كأ
عداة مف أىؿ المغة إلى أنيا ليست إجمالية, بؿ مكضكعة لمعنى تفصيمي تحديدم تقتضيو 

جماؿ عمى خبلؼ األصؿ, ىذا فيما يدؿ بكضعيا... كما ذكره الزمخشرم مرجكح, ألف اإل
عمى معنى فيو نفسو مف الكممة كاألسماء, نحك : الشفؽ, كالجكف, كالقرء , كالناىؿ , 
كاألفعاؿ نحك : باف, بمعنى : بدا كاختفى . كشاـ سيفو, بمعنى أغمده , كاخترطو . ففي 

ؿ اإلجماؿ كزيادة الحركؼ التي ال داللة ليا عمى معنى في نفسيا أكلى , نضعيا عف احتما
اإلبياـ بدخكلو فييا, فتعيف... أف)إلى( مكضكعة النتياء الغاية , بمعنى أنيا التتناكؿ ما 

 (ِ)بعدىا "
فقد ذكر الطكفي قكؿ الزمخشرم في ككف )إلى( مجممة, ثـ ناقشو, كاختار قكؿ   

قكلو تعالى المشيكر فييا, أما قكؿ الزمخشرم, فقد جاء ذكره في تفسيره الكشاؼ, في تفسير 
ا) َٓ حُّ

َ
أ ََ  َيَٰٓ ِي ًۡ إَِّل  ٱَّله ُخ ٍۡ ٔٓاْ إَِذا ُق ُِ ٌَ ِ َءا ة ٔى يَ ْ فَ  ٱلصه ٔا ًۡ إَِّل  ٱۡغِصيُ يِۡديَُل

َ
ًۡ َوأ ُل َْ َرافِقِ وُُجٔ ٍَ ۡ ( ٔ)المائدة :(٦ ٱل

 يقكؿ:
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إلى : تفيد معنى الغاية مطمقان , فأما دخكليا في الحكـ كخركجيا فأمر يدكر مع "  
( ... كمما فيو  ِٖدليؿ عمى الخركج قكلو:) فنظرة إلى مسيره( )البقرة :الدليؿ , فما في 

 ( ُ)دليؿ عمى الدخكؿ قكلؾ: ) حفظت القرآف مف أكلو إلى آخرًه"
 (ِ)أما قكؿ المشيكر في إفادة )إلى( انتياء الغاية فقد صٌرح بو عدة مف النحكييف.  
ذكره في معنى )لك( كأنيا عند  كمف اآلراء التي نسبيا الطكفي لبعض أعبلـ النحاة ما  

 مشيكر النحاة كالتي إنيا تقتضي امتناع الشيء ال امتناع غيره , يقكؿ :
أما عبارة إماـ الفف سيبكيو فييا فيي: إف )لك( لما كاف سيقع لكقكع غيره , كعمى "  

 (ّ)ىذا فبل إشكاؿ , فإف دعكل رجاؿ ماؿ قـك كاف سيقع لكقكع إعطاء الناس بدعاكييـ"
فيظير مف كبلـ الطكفي المتقدـ أنو يرٌجح تفسير سيبكيو لمعنى )لك( كالشاىد عمى   

 ذلؾ ىك أنو جعؿ تفسير سيبكيو أساسان في شرح معنى الحديث الذم ىك يصدر بيانو.
كؿ اسـ ف المبتدأ "كمف المكاضع ايضان ما ذكره في حدم المبتدأ كالخبر فقد ذكره أ  

بر إليو , أك إلسناد إلى فاعمو ... كقاؿ ابف الحاجب : ىك جيرد لمعكامؿ المفظية إلسناد خ
االسـ المجرد عف العكامؿ المفظية مسندان إليو, أك الصفة الكاقعة بعد حرؼ النفي كألؼ 
االستفياـ رافعةن لظاىر مثؿ زيد قائـ كأقائـ الزيداف, كأما الخبر : فكؿ اسـ جيرد عف العكامؿ 

, كقاؿ ابف الحاجب : ىك المجرد المسند بو المغاير لمصفة المفظية إلسناده إلى المخبر عنو 
 (ْ)اٌل أف أبف الحاجب زاد تحقيقان "المذككرة كالحداف متقارباف , إ

ككافؽ الطكفي ابفى جني في تعريفو لمتمييز, فقد ذكر ذلؾ عند حديثو عف إثبات   
قاؿ" كفي تكميؼ ميؼ الشرعي عمى المكمؼ المميز, باعتباره متعمقا لمحكـ الشرعي, كالت

المميز قكالف عف أحمد ...أحد القكليف, إثبات التكميؼ؛ ألنو يفيـ الخطاب, كلذلؾ سمي 
مميزا, ألنو يميز األقكاؿ كاألفعاؿ بعضيا مف بعض, خيران كشرنا, جيدان كرديئا, كالتمييز: 
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مف التخميص كالتفصيؿ, كليذا قاؿ ابف جني في الممع : التمييز: تخميص األجناس بعضيا 
: ميزت ىذا مف ىذا, أم أفرزتو عنو, كفصمتو منو, فإذا فيـ المميز الخطاب, بعض, كيقاؿ

 .(ُ)كاف مكمفا كالبالغ"
قاؿ أبك الفتح : كمعنى التمييز تخميص األجناس كصريح تعريؼ ابف جني في الممع"   

 .(ِ)بعضيا مع بعض"
نبلحظ في عبارة الطكفي سالفة الذكر أمريف, أحدىما: أنو اعتمد قكؿ ابف جني   

 كشاىدو لو في تفسيره معنى التمييز, كالثاني: اعتماده عمى القاعدة النحكية 
فقد ظير مما تقدـ أف الطكفي عند نقمو لرأمو مف آراء المدارس النحكية أك ينقؿ قكالن   

منسكبان ألحد العمماء , ليس لو منحى ثابت, فقد يكافؽ الككفييف أك البصرييف أك يخالفيـ , 
كقد يكافقو ذلؾ العالـ أك ذاؾ أك يخالفوي كؿ ذلؾ يعكد إلى ما يتٌكصؿ إليو اجتياده في الرأم 

 المسألة . أك 
 

 ثالثا: آراء يبدو فييا الطوفي مجتيدًا :
مما يبلحظ عند الطكفي أنو أحيانان يتفٌرد  بالرأم كيكجيو عمى كفؽ ما يخمص إليو   

مف دليؿ فيو مف دكف أف ينسبو إلى غيره مف العمماء السابقيف عميو, كىك ما يعطي بعدان عف 
 اجتيادًه كتصديو لبياف الرأم المختار عنده.

مف ذلؾ ما نجده في إفادة )أك( العاطفة لمتخيير كاالباحة, فقد أرجع ىذيف المعنييف   
 ث إذ يقكؿ:حد عمى كفؽ ما انتيى إليو مف البحلمعنى كا

كأما الكبلـ عمى )أك( مف حيث المغة , فأنا ألخصي أقكاؿ مف كقفت عمى قكلًو مف "  
التنبيو عميو... فقاؿ القرافي: )أك( ليا أىؿ العمـ فييا, كأنبو عمى ما في كبلميـ مما ينبغي 

: االباحة كالتخيير, نحك : اصحب العمماء أك الزىاد , فمؾ الجمع بينيما , كخذ  خمسة معافو
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الثكب أك الدينار , فمبس لؾ الجمع بينيما كالشؾ ... كاإلبياـ نحك: جاءني زيد أك عمرك , 
نما قصدت اإليياـ عمى الس امع خشية مفسدة التعييف , كالتنكيع كأنت تعمـ اآلتي منيما, كا 

... قمت : كمقتضى تقسيمو أف اإلباحة كالتخيير قسماف مف أقساميا الخمسة , ككبلمو نص 
 في ذلؾ.

كالتحقيؽ: أنيما )أم االباحة كالتخيير( قسـ كاحد... ألف حقيقة اإلباحة ىي التخيير,   
ف شئت ال تفعؿ , ىذا ىك معناىا عمى كؿ قكلو , فجعميما  بأف يقكؿ: إف شئت افعؿ كذا , كا 

 (ُ)يكىـ أف بينيما تفاكت كليس كذلؾ"قسميف 
ثـ بنى الطكفي عمى ىذا التفسير مبناه الفقيي في الترديد في باب الطبلؽ بقكلو:"   

في ىذه المسألة ىؿ ىك بيف األكلييف, فتككف إحداىما المطمقة  كمأخذ الخبلؼ: أف التردد بأك
مع الثالثة , أك بيف األكلى كحدىا كاألخيرتيف معا, فيككف الحكـ كما ذكرنا كيككف التقدير 

في إحدل عمى األكؿ إحدل ىاتيف طالؽ كىذه الثالثة طالؽ فطبلؽ الثالثة مقطكع بو كالترديد 
لى طالؽ أك ىاتاف األخرياف طالقتاف فالترديد بيف طبلؽ األكلييف , كعمى الثاني ىذه األ

  (ِ)األكلى كحدىا كطبلؽ األخرييف معا" 
نبلحظ أف الطكفي يصٌرح برجكع التخيير كاإلباحة لمعنى كاحد كعدـ قبكؿ تعدد   

المعنى فييا , كأف التفريؽ مف جية  إمكاف الجمع أك عدـ فإف ذلؾ يرجع إلى القرائف 
 يقكؿ:الخارجية, لذا 

نما ذلؾ لمقرينة العرفية كما ذكرت , فإف الجمع بيف السمؾ كالمبف في األكؿ "   قمتي : كا 
 (ّ)يف الحسف كابف سريف في المجالسة"مضر مذمـك مف جية الطب , بخبلؼ الجمع ب

كمف اآلراء التي ظير فييا المنحى االجتيادم لمطكفي, ما جاء في ردًه عمى مف قاؿ   
 مستدالن بقكؿ االعشى :باسمية)إلى( 

 أبيض ال يرىب اليزاؿ كال             يقطع رحمان كال يخكف إلى   
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 (.ُ)كالمعنى كال يخكف نعمو , كالمراد بػ )اإللى( النعمة, كجمعيا: آالء  
 كقاؿ في جكابو :  
: كالذم يظير لي فيو أف المراد بقكؿ األعشى : ) كال يخكف إلٌى( بتشديد البلـ  "   قمتي
ًُ  ََل كاإلؿُّ : العيد , قاؿ اهلل تعالى: ) , ُْ ْوَ َٰٓهَِم 

ُ
ٗث  َوأ ٌه  َوََل ذِ

ٗ
ٍَ إَِّل ٌِ ۡػَخُدونَ يَۡرُقُتَٔن ِف ُمۡؤ ٍُ ۡ ( ١٠ٱل

( كلكٌنو خٌفؼ لضركرة الشعر , كىذا أنسب ألنو عطفو عمى قطيعة الرحـ, َُ)التكبة:
 (ِ)عمى ما يدرؾ بمبادرة الذىف" مة ,كقطيعة الرحـ أقرب إلى خيانة العيد منيا إلى كفر النع

 كلذا أيد رده ىذا في كتابو اآلخر تفسير سكرة القيامة بقكلة :  
الثاني : أف )إلى( ليس حرؼ جر , بؿ ىك اسـ بمعنى النعمة , كىك كاحد اآلالء "  

  (ّ)ى االسمية خبلؼ الظاىر المتبادر"... كجكاب الثاني أف حمؿ )إلى( عم
 إفادة عف معنى بعد في قكؿ امرئ القيسكمف مكاضع اجتياد الطكفي ما ذكره في 

 كيضحى فتيت المسؾ فكؽ فراشيا        نؤـك الضحى لـ تنتطؽ عف تفضؿ 
فقد أنكر الطكفي مجيء )عف( بمعنى )بعد( في عجز البيت مع تصريح النحاة   

 كشراح ديكاف امرئ القيس بذلؾ, قاؿ:" قكلو: 
 عف تفضُّؿً لـ تنتطؽ 

ف كاف    زعـ بعضيـ أف عف بمعنى بعد؛ أم: بعد تفضؿ, كال ضركرة إلى ذلؾ, كا 
 (  ْ)المعنى قريبا, بؿ ىي عمى أصميا في المجاكزة؛ إذ معناه لـ تتجاكز التفضؿ إلى االنتطاؽ"

نما ىي     نبلحظ أف الطكفي ال يتكافؽ مع حمؿ )عف( عمى معنى )بعد(, كا 
كقد صرح النحكيكف في حمؿ )عف( عمى ’ في معنى المجاكزةمحمكلة عمى أصؿ كضعيا 

 .(ٓ)معنى المجاكزة, ككذلؾ صرح بو بعض شراح معمقة امرئ القيس
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التي ظير فييا اجتياد الطكفي, كاستناده لممبنى النحكم في مقاـ المسائؿ  كمف   
فيما إذا قاؿ االستنباط, ما ذكره في بياف الحكـ الفقيي عند الترديد ب)أك( في باب الطبلؽ 

الزكج لثبلث نسكة: ىذه أك ىذه كىذه طالؽ فالمذىب أف الثالثة تطمؽ مع إحدل 
األكلييف...كرجحانو مستمد مف قاعدة عربية, كىي أف خبر المبتدأ يجب أف يككف مطابقا لو 
في الجمع كاإلفراد, فتقكؿ: الزيدكف قائمكف, كال يجكز قائـ, كال يجكز قائمكف , كتقكؿ زيد أك 

رك قائـ, كال يجكز قائماف؛ ألف اإلخبار عف أحدىما, كزيد كعمرك قائماف كال يجكز قائـ؛ عم
ألف اإلخبار عنيما جميعا, كما ال تقكؿ: الزيداف قائـ إال بتقدير تكرار الخبر تقديرا, كىك 

 (ُ)خبلؼ األصؿ"
مستند إلى ما اختاره مف قادة كجكب نبلحظ أف الطكفي جعؿ أساس الحكـ الشرعي   

المطابقة بيف المبتدأ كالخبر في اإلفراد كغيره, كفي عبارة الطكفي )كرجحانو مستمد مف قاعدة 
 عربية( البعد التكظيفي لمقاعدة النحكية لدل الطكفي.

كمف مكاضع اجتياد الطكفي ما ذكره بياف تقسيمات األلؼ كالبلـ, كأثر بعض   
لتعريؼ المنكر, نحك رجؿ , كالرجؿ,  أقساميا, قاؿ:" اعمـ أف األلؼ كالبلـ تيستعمؿ تارة 

ارة لمعيد, نحك قكلؾ: رأيتي رجبل, فقمت لمرجؿ؛ فإف ذلؾ كتارة لبلستغراؽ, نحك الرجؿ, كت
 الرجؿ المعركؼ ىك ذاؾ المنكر... كقد تدخؿ) البلـ( مقحمة ال معنى ليا, نحك قكلو: 

ـٌ العمرك عف أسيرىا   باعد أ
ضركرة أك لغرض آخر, كنحك البلـ في الحارث أم: )أـ عمرك( فأقحـ البلـ, إما ل  

كالعباس, فإنيا ال لمعيد, كال لبلستغراؽ؛ إذ ىي داخمة عمى شخص معيف, كال لمتعريؼ؛ إذ 
 (ِ)ىك حاصؿ بالعممية, فتعينت زيادتيا"

كنجد الطكفي يبني مسألة عقائدية خطيرة عمى ما يتباه مف قاعدة نحكية, كىي الحكـ بكفر   
ا  يَۡصَخۡػِجُو )كيـك القيامة, في تعميقو عمى قكلو تعالىالمنكر لممعاد  َٓ ِ ََ ة ِي ۖۡ وَ  ٱَّله ا َٓ ِ َُِٔن ة ٌِ ََ ََل يُۡؤ ِي  ٱَّله

ا  َٓ جه
َ
َٔن أ ٍُ ا َوَيۡػيَ َٓ ِۡ ٌِ ٔاْ ُمۡشفُِلَٔن  ُِ ٌَ ََلٓ إِنه  ٱۡۡلَقُّ  َءا

َ
ََ أ ِي اُروَن ِف  ٱَّله ٍَ اَغثِ ُح ( ١٨ىَِِف َضَلىِۢل ةَػِيدٍ  ٱلصه
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؛ ألنيا مف أركاف اإليماف  الخمسة, كىذا أف مف أنكر القيامة ضاؿ كافرفيو  ,"(ُٖ)الشكرل: 
إجماع حتى قاؿ العمماء: لك قاؿ المرأتو أك أمتو: أنت طالؽ أك حرة إف قامت القيامة, عالما 
بمقتضى حرؼ الشرط  كفر, بخبلؼ إذا قامت ؛ فرقا بينيما بأف)إذا( تقتضي كجكب كقكع 

ٌمؽ عمييا, ك)إف(  تقتضي إمكانو اإلمكاف الخاص الذم ال يقتضي كجكب الكقكع كال ما عي
امتناعو, كذلؾ ينافي كجكب اعتقاد كجكب قياـ القيامة, فكاف كافر, كما لك قاؿ: أنت طالؽ 

 (ُ)إف كاف اهلل مكجكدا, أك محمدا رسكال" 
اهلل كفي ما تقٌدـ تبٌيف حكـ الطكفي بكفر القائؿ )إف قامت القيامة ... أك إف كاف   

( بخبلؼ مف قاؿ: )إذا قامت القيامة...( فبل يحكـ بكفره كىذا مبني عمى تفريقو بيف مكجكدا
ذا(   .)إف()كا 

ا ذكره في حد الكبلـ كصكر تأليفو, قاؿ: " الكبلـ كمف مكاضع اجتياده الطكفي م  
مع مشتؽ مف الكىٍمـ, كىك الجرح, فمذلؾ كجب أف يككف الكبلـ مفيدا, أم يؤثر في نفس السا

فائدة كما يؤثر الجرح في نفس المجركح ألما... كال يأتمؼ إال مف اسميف, نحك: زيد قائـ, أك 
فعؿ كاسـ, نحك: قاـ زيد, كذلؾ؛ الحاصؿ مف تركيب الكمـ الثبلث بعضيا مع بعض ستة 

 (ِ)..." تراكيب ببل تكرار ك كتسعة مع تكرار ثبلثة منيا 
: الرفع , كفي شرحو لمعمقة امرئ القيس, قاؿ:"    ( يجكز في يـك قكلو ) كال سيما يـك

    (ّ)كالنصب, كالجر, عمى الخبر كاالستثناء كاإلضافة"
( ثبلثة كجكه إعرابية, إما خبر لمبتدأ محذكؼ    تقديره)ىك(, كالجر  فقد جعؿ ؿ) يـك

 باإلضافة , كالنصب عمى االستثناء. 
( رفعا كنصبا كجرا, كلكنيـ لـ بلحظ ىنا أف الشراح ذكركا كجكىا إعرابية لػ) كن   يـك

نما جعمكا النصب عمى أنو تمييز  .(ْ)يذكركا النصب عمى االستثناء, كا 
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كيختار الطكفي حدا لمضمير منطمقا فيو مما تتضمنو الداللة المغكية لمعنى   
اإلضمار, قاؿ:" اإلضمار في المغة: اإلخفاء كالستر, تشبييا بالسر في الضمير... كالضمير 

نحاة: ما كضع لمداللة عمى متكمـ أك مخاطب أك غائب, نحك: أنا كأنت كىك, سٌمي عند ال
 . (ُ)؛ إذ يتكقؼ معرفة صاحبو عمى ظاىر نيتو "بذلؾ لخفائو

جعؿ الطكفي مف معنى اإلضمار الكجو في تفسير سبب تسمية الضمير بذلؾ, لما   
 بيف الداللة المغكم كاالصطبلحية مف مناسبة.

ما ذكره مف تحقيؽ في أنكاع الجمؿ, قاؿ: "كأما ذكرنا لطكفي اكمف مكاضع تحقيؽ    
لمجممة الشرطية, فؤلف النحاة يقكلكف: الجممة إما اسمية, نحك: زيد قائـ, أك فعمية, نحك: قاـ 
زيد , أك ظرفية, نحكؾ زيد عندؾ, كعمرك في الدار, أك شرطية, نحك: إف تقـ أقـ. كعند 

الظرفية اسمية, كالشرطية فعمية؛ أما األكؿ: فؤلف الظرؼ في الظرفية التحقيؽ يظير أف 
متعمؽ بخبر, كىك اسـ أك فعمك فالتقدير: زيد مستقر عندؾ, أك استقر عندؾ ...كعمى 
التقديريف يرجع إلى االسمية, كأما الثاني: فؤلف حرؼ الشرط ربط بيف جممتيف فعميتيف, إذ 

احدة مف الجممتيف مركبة مف فعؿ كفاعؿ, فيي إذف راجعة التقدير إف تقـ أنت أقـ أناك ككؿ ك 
   (ِ)إلى الفعمية"

يظير مف جميع ما تقدـ أف الطكفي كاف لو منيجو الخاص الذم سار عميو  كالذم    
في تعاطيو مع األدلة كاالصكؿ, فيك مشيكرم لو سماتو الخاصة في طريقة تعاطيو مع 

 .المختمفةالمسائؿ النحكية التي بحثيا في مصنفاتو 
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  الخاتمة
, االطبلع بسعة انمازت أصكلية فقيية شخصية مع العممية الرحمة ىذه انتيت أف بعد  

 النتائج بعض عف الدراسة كشفت فقد, متعددة عمـك في كالعناية, التصانيؼ ككثرة
 :ذلؾ فمف, كالتكصيات

 كالنحكم, عمكما المغكم كالتفكير, الفقيي التفكير بيف الكاضح التفاعؿ عف الدراسة كشفت. ُ
 أف, األخرل في العقميتيف كبل أثر انعكاس ىك, ىنا بالتفاعؿ كنعني, خاص بنحك

 القاعدة ىذه في الفقيو يتبناه الذم المبنى بحسب يتغير األصكلي أك الفقيي االستنباط
 .تمؾ أك النحكية

 مف عمييا يترتب ما مبلحظة بيدؼ النحكية القكاعد الطكفي الديف نجـ كظؼ قد. لِ
 المبنى نفس لمبلحظة كأخرل, النحكية القاعدة أىمية لمبلحظة تارة, النتائج في اختبلؼ

 إلى حقيقتو في راجع التنكع كىذا, التفسيرم أك األصكلي أك الفقيي الباب في يختاره الذم
 .الطكفي تركيا التي المختمفة المصنفات

 أبرز كلعؿ, الخاصة سماتو لو, لشخصيتو خاصا اسمكبا الطكفي مصنفات في نبلحظ. ّ
 اإليجاز, عمى الرام ىذا بيني سكاء, برأيو اإلدالء إلى نزكعو ىك, مبلمحيا مف مممح

 أك بسطر أحيانا المسألة يكجز فنراه, كالتفصيؿ االطناب عمى بيني أـ, كاالختصار
 الرأم إلى كيخمص, أدلتيا فييا كيناقش اآلراء فييا فيحققيا بعضيا في كيطنب, سطريف
 .عنده المختار

 كتب التي العممية الحقكؿ بحسب تكزعت النحكية الطكفي اىتمامات أف الباحث الحظ. ْ
 مف مجاؿ كؿ بحسب يتحدد أنو بيد, النحكم التكظيؼ لو يظير ذلؾ كؿ كفي, فييا

 .بيا بالتصنيؼ عيني التي المجاالت
,  آرائو تكجيو في الميـ األثر ليا كاف األصكلية الفقيية الطكفي عقمية أف نبلحظ. ٓ

 قراءة يعطينا ما كىذا أصكلية بعقمية النحك في باحث فيك كبالتالي يختارىا التي كالمباني
 عنو كشفت ميـ مممح كىك, أنفسيـ النحاة تعاطي عف تختمؼ, النحكم لمدرس ميمة

 .منيا ميمة مساحة كفي, طياتيا في الدراسة
الحظ الباحث أف الطكفي يحرص عمى بياف اختبلؼ الرؤية العقدية أك الفقيية التي . ٔ

تبتني عمى اختار القاعدة النحكية, كقد اشتغؿ عمى ذلؾ كثيرا, فتارة يبني الخبلؼ العقدم 
عمى التكجيو النحكم, كأخرل يبني الخبلؼ الفقيي عمى المسألة النحكم, ككؿ ذلؾ مبني 
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ره, كما في نقاشو لممعتزلة في رؤية اهلل تعالى, متفرعا عف عمى التكجيو الذم يختا
 الخبلؼ النحكم في)إلى(, كمناقشتو لئلمامية في آية الكضكء.

نبلحظ بركز المممح الداللي في تكجييات الطكفي النحكية, فيك ينبي جممة مف مختاراتو . ٕ
لطكفي بينيت عمى النحكية عمى الجكانب الداللية, فقد الحظ الباحث أف بعض ترجيحات ا

المممح الداللي عنده, كما في اختاره لمعنى)أك( العاطفة خبلفا لجميكر النحاة, أك تقديـ 
 الحاؿ عمى صاحبيا.

الحظ الباحث مدل تقارب األصكؿ المعتمدة في مجالي الفقو كالنحك, فقد ايعتمدت . ٖ
دلة النقمية) األصكلي ذاتيا لدل الفقياء, كما ايعتمدت لدل النحاة, سكاء منيا األ

السماعية( أك العقمية, نعـ الحظ الباحث االختبلؼ في كيفية تكظيؼ كؿ مف العمميف 
لقكاعد كأدلتو, كما نبلحظ اختبلؼ المساحة التطبيقية لكؿ دليؿ بتبع المباني كاختبلفيا 
فقيا أك نحكا, فبل شؾ أف ىناؾ مذاىب فقيية تختمؼ فيما بينيا في أصكؿ االستدالؿ, 

 ما ىك مكجكد لدل مذاىب النحاة. عمى نيج
كشفت الدراسة عدـ كجكد مذىب نحكم خاص لمطكفي, بمعنى أنو لـ يكف بصريا, أك . ٗ

نما كاف يتبنى الرأم بحسب ما ينتيي إليو  ككفيا, أك بغداديا, في مذىبو النحكم, كا 
 اجتياده الخاص, لذا تنكعت آراؤه بحسب يخمص إليو ىك مف رأم.

عف أف الدرس النحكم صالح ألف ييقرأ , قراءات أخرل تكشؼ عف كشفت الدراسة . َُ
بعض مبلمحو, كما إذا قيرء النحك لدل الفقياء, أك األصكلييف, أك المفسريف, أك الفبلسفة 

 كعمماء المعقكؿ, ككؿ ذلؾ يعطينا مبلمح جديدة عف أبحاثو.  
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 قائمة المصادر
 القرآف الكريـ 

 . الكتبأكالن 
الرزاؽ اإلحكاـ في أصكؿ االحكاـ: لمعبلمة عمي بف محمد اآلمدم) عمؽ عميو عبد . ُ

 . ََِّ, ُعفيفي , دار الصميعي , ط
 أساس الببلغة: تأليؼ أبي القاسـ جار اهلل محمكد بف عمر بف أحمد الزمخشرم. ِ

, ُق(, تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد, دار الكتب العممية, بيركت, طّٖٓ)ت
 .ـُٖٗٗ

 أسرار العربية: تأليؼ أبي البركات عبد الرحمف بف محمد بف أبي سعيد األنبارم. ّ
 ق(, تحقيؽ: محمد بيجة البيطار, مطبكعات المجمع العممي العربي بدمشؽ.ٕٕٓ)

, جامعة بغداد, أساليب الطمب عند النحكييف كالببلغييف, د. قيس إسماعيؿ األكسي. ْ
َُٖٗ . 

مباحث األصكلية: نجـ الديف أبك الربيع سميماف بف عبد القكم أبف اإلشارات اإلليية إلى ال. ٓ
ق(, نشر: أبك عاصـ حسف بف عباس بف قطب,  طباعة: ُٕٔعبد الكريـ الطكفي) ت

 ـ.ََِِ, ُالفاركؽ الحديثة, ط
 األشباه كالنظائر في النحك: لمعبلمة جبلؿ الديف السيكطي, دار الكتب العممية, بيركت.. ٔ
دراسة إبستمكلكجية لمفكر المغكم عند العرب: الدكتكر تماـ حساف, عالـ األصكؿ: . ٕ

 ـ.َََِالكتب, القاىرة, 
ق(, ُّٔاألصكؿ في النحك: ألبي بكر محمد بف سيؿ بف السراج النحكم البغدادم )ت. ٖ

 ـ.ُٔٗٗ, ّتحقيؽ: الدكتكر عبد الحسيف الفتمي, مؤسسة الرسالة, بيركت. ط
ألشير الرجاؿ كالنساء, لخير الديف الزركمي, دار العمـ لممبلييف, األعبلـ, قامكس تراجـ . ٗ

 ـ.ُٖٔٗ, ٕبيركت, ط
اإلغراب في جدؿ اإلعراب كلمع األدلة في أصكؿ النحك: تأليؼ أبي البركات عبد  .َُ

ق(, تحقيؽ: سعيد األفغاني, دار الفكر, ٕٕٓالرحمف كماؿ الديف بف محمد األنبارم)ت
 ـ.ُُٕٗ, بيركت, ِط
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ق(, ضبط ُُٗاالقتراح في أصكؿ النحك: تأليؼ جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي)ت .ُُ
 ـ.ََِٔ, ِكتعميؽ: عبد الحكيـ عطية, دار البيركني, ط

اإلكسير في عمـ التفسير: لمفقيو سميماف بف عبد القكم بف عبد الكريـ الطكفي . ُِ
 اآلداب, القاىرة.ق(, تحقيؽ: الدكتكر عبد القدر حسيف, مكتبة ُٕٔالبغدادم)

( , تحقيؽ : قِٖٓأمالي السييمي: ألبي القاسـ عبد الرحمف بف عبداهلل االندلسي ت). ُّ
 محمد إبراىيـ البنا , مطبعة السعادة.

االنتصارات اإلسبلمية في كشؼ شبو النصرانية: تأليؼ سميماف بف عبد القكم الطكفي . ُْ
,  ُني, مكتبة العبيكاف, الرياض,طىػ(, تحقيؽ: د. سالـ بف محمد القر ُٕٔالحنبمي)
 ىػ.ُُْٗ

االنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ: تأليؼ كماؿ الديف أبي البركات عبد الرحمف بف محمد . ُٓ
ق(, دار إحياء التراث العربي, تعميؽ: محمد محي الديف ٕٕٓبف أبي سعيد األنبارم)ت
 ـ.ُُٔٗ, ْعبد الحميد, مصر, ط

: تصنيؼ جماؿ الديف عبد اهلل بف يكسؼ بف ىشاـ مالؾ إلى ألفية ابف أكضح المسالؾ .ُٔ
ق(, تقديـ ككضع اليكامش د. إيميؿ يعقكب, دار الكتب العممية, ُٕٔالػأنصارم)ت
 ق.ُِْْ, ِبيركت, ط

ق(, تحقيؽ ُٕٔإيضاح البياف عف معنى أـ القرآف: نجـ الديف الطكفي البغدادم). ُٕ
 ـ.َََِ الدكتكر عمي حسيف البكاب, مكتبة الثقافة الدينية,

االيضاح في شرح المفصؿ: البي عمر كعثماف بف عمر المعركؼ بابف الحاجب . ُٖ
 حياء التراث اإلسبلمي, العراؽ.إػ تحقيؽ: د. مكسى بنام العمبمي, ىْٔٔت

ىػ(, تحقيؽ: د. مازف المبارؾ, ّّٕااليضاح في عمؿ النحك: ألبي القاسـ الزجاجي )ت. ُٗ
 ـ.ُٕٗٗ, ّدار النفائس, بيركت, ط

, ٔالبحث المغكم عند العرب: الدكتكر أحمد مختار عمر, عالـ الكتب, القاىرة, ط .َِ
 ـ.ُٖٖٗ

البسيط في شرح جمؿ الزجاجي: ألبي الربيع عبيد اهلل بف أحمد بف عبيد اهلل القرشي . ُِ
ق(, تحقيؽ كدراسة: الدكتكر عياد بف عيد الثبيتي, دار الغرب ٖٖٔاإلشبيمي)ت

 ـ.ُٖٔٗ, ُاإلسبلمي, لبناف, ط
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 بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة: جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي. ِِ
 ـ.ُْٔٗ, ُق(, تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ, مطبعة عيسى البابمي, طُُٗ)ت

ىػ(, مكتبة اإلماـ  ُٕٔالبمبؿ في أصكؿ الفقو, سميماف بف عبد القكم الطكفي )ت . ِّ
 ق.َُُْ, الرياض, ِالشافعي, ط

تاج العركس مف جكاىر القامكس: السيد مرتضى الزبيدم)   تحقيؽ: عبد الستار أحمد  . ِْ
 ـ.ُٓٔٗفراج, طبعة الككيت, 

ق(, َْٔالتبياف في تفسير القرآف: تأليؼ أبي جعفر محمد بف الحسف الطكسي)ت. ِٓ
 ق.َُْٗ, ُنشر: مكتب اإلعبلـ اإلسبلمي, تحقيؽ: أحمد حبيب قصير العاممي, ط

(  قٔٓٔريج الفركع عمى األصكؿ : شياب الديف محمكد بف أحمد الزنجاني ت)تخ. ِٔ
 ـ.ُِٔٗ: محمد أديب صالح , مكتبة جامعة دمشؽ , تحقيؽ

 ىػ. ّٕٕالتعميقة عمى كتاب سيبكيو: البي عمي الحسف بف احمد الفارسي ت. ِٕ
ىػ(, تحقيؽ: د. محمد بف  ْٖٔالتفسير البسيط, لعمي بف أحمد بف محمد الكاحدم )ت  .ِٖ

 عبد اهلل الطيار, المممكة العربية السعكدية, جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية.
الطارؽ:  نجـ الديف سميماف بف عبد  -االنشقاؽ  -النبأ -القيامة  -تفسير سكرة : ؽ .ِٗ

 ىػ( تح: د. عمي حسيف البكاب, مكتبة التكبة, الرياض,ُٕٔي)تالقكم الطكفي الحنبم
 .ُِٗٗ, ُط

: لجار اهلل عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ تفسير الكشاؼ. َّ
ق(ػ, ضبطو: محمد عبد السبلـ شاىيف, دار الكتب ّٖٓمحمكد بف عمر الزمخشرم )ت

 ـ.ََِٗ, ٓالعممية, بيركت, ط
, دار غريب, القاىرة, تقكيـ . ُّ  ـ.ََِٓالفكر النحكم: الدكتكر عمي أبك المكاـر
ىػ(, تحقيؽ: د. كاظـ بحر  ّٕٕالتكممة ألبي عمي الحسف بف أحمد الفارسي )ت . ِّ

 ـ.ُٗٗٗ, عالـ الكتب, بيركت, ِالمرجاف, ط
 تككيف العقؿ العربي: الدكتكر محمد عابد الجابرم, مركز دراسات الكحدة العربية,. ّّ

 ـ.ََِٗ, َُبيركت, ط
ىػ, تحقيؽ: عمي حسف اليبللي, الدار َّٕتيذيب المغة: البي منصكر األزىرم ت. ّْ

 المصرية لمتأليؼ كالترجمة.
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ق(, تحقيؽ : د. فايز زكي ّٖٔتكجيو الممع: العبلمة أحمد بف الحسيف الخباز)ت. ّٓ
 ـ.ََِِ, ُمحمد , دار السبلـ , القاىرة ,ط

     رآف: ألبي عبداهلل محمد بف أحمد القرطبي , تحقيؽ: عبد الرزاؽ الجامع ألحكاـ الق. ّٔ
 الميدم, دار الكتاب العربي , بيركت.

لمراكم, تحقيؽ: د. فخر الديف الجنى الداني في حركؼ المعاني, الحسيف بف قاسـ ا. ّٕ
 ـ.ُِٗٗ, ُة, محمد نديـ فاضؿ, دار الكتب العممية, بيركت, طك قبا

الجكىر النضيد في شرح منطؽ التجريد: جماؿ الديف حسف بف يكسؼ العبلمة الحمي . ّٖ
 ىػ.ُِْٔتحقيؽ: محسف بيدارفر, مطبعة بيدار, قـ,  (ىػِٕٔت )
ق(, تحقيؽ: د. فخر ُٕٓتصنيؼ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم)ت :الجمؿ في النحك. ّٗ

 .ُٖٓٗ, بيركت, ُالديف قباكة, مؤسسة الرسالة, ط
ىػ( تحقيؽ:  َّْالبي القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ الزجاجي )ت  لمعاني:حركؼ ا. َْ

 د. عمي تكفيؽ الحمد, مؤسسة الرسالة, األردف.
 حبلؿ العيقد في  بياف أحكاـ المعتقد: لنجـ الديف سميماف بف عبد القكم الطكفي الحنبمي. ُْ

 ـ.َُِٔىػ( تحقيؽ: ليمى دميرم, إسبلـ دية, دار الفارابي, بيركت, ُٕٔ)ت
حمد عمي النجار, , تحقيؽ: مق(ِّٗت )الخصائص: ألبي الفتح عثماف بف جني, . ِْ

 .المكتبة العممية
, ُخبلصة المنطؽ: الدكتكر عبد اليادم الفضمي: الناشر: مكتبة كرار السعدم, ط. ّْ

 ـ.ََِٗ
ياسيف, الدراسات المغكية عند العرب إلى نياية القرف الثالث: الدكتكر محمد حسيف آؿ . ْْ

 ـ.َُٖٗ, ُمنشكرات دار مكتبة الحياة, بيركت, ط
الدراسات الميجية كالصكتية عند ابف جني: الدكتكر حساـ سعيد النعيمي, دار الرشيد, . ْٓ

 ـ.َُٖٗالعراؽ, 
ق(, دار ِٖٓالدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة: لمحافظ ابف حجر العسقبلني)ت. ْٔ

 ـ.َُِِإحياء التراث العربي, بيركت, 
دركس في عمـ األصكؿ) الحمقة األكلى كالثانية(: السيد محمد باقر الصدر, تحقيؽ: . ْٕ

 ق.ُِْٔ, ّلجنة التحقيؽ التابعة لممؤتمر العالمي لئلماـ الشييد الصدر, ط
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دركس في عمـ األصكؿ) الحمقة الثالثة(: السيد محمد باقر الصدر, تحقيؽ: المؤتمر . ْٖ
 ق.ُِْٔ, ّالصدر, طالعالمي لئلماـ الشييد 

ق(, تحقيؽ: د. ٕٓٗالذيؿ عمى طبقات الحنابمة: لمحافظ عبداهلل بف أحمد بف رجب)ت. ْٗ
 ـ.ََِٓ, ُعبد الرحمف بف سميماف العثيميف,  مكتبة العبيكاف, الرياض, ط

ق(, تحقيؽ: أبك ىاجر محمد ْٖٕمف غبر: لمحافظ الذىبي) تذيكؿ العبر في خبر . َٓ
 ـ.ُٖٓٗ, ُالكتب العممية, بيركت, طالسعيد زعمكؿ , دار 

 رسالة اإلفصاح ببعض ما جاء مف الخطأ في االيضاح: البف الطراكة النحكم. ُٓ
 ـ.ُٔٗٗ, ِ, تحقيؽ: د. حاتـ الضامف, عالـ الكتب, ط ق(ِٖٓ)ت

ق(ػ, َِٕرصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني: تأليؼ أحمد عبد النكر المالقي) ت .ِٓ
 .ِالخراط, دار القمـ, دمشؽ, طتحقيؽ: د. أحمد محمد 

( قٕٗٓزاد المسير في عمـ التفسير: جماؿ الديف عبد الرحمف بف الجكزم البغدادم)ت. ّٓ
 ـ.ُّٖٗ, دمشؽ ك  ِالمكتب اإلسبلمي, ط

شرح ابف الناظـ عمى ألفية ابف مالؾ: تأليؼ أبي عبداهلل بدر الديف محمد بف جماؿ  .ْٓ
د باسؿ عيكف السكد, دار الكتب العممية, ق(, تحقيؽ: محمٖٔٔالديف بف مالؾ)ت

 ـ.َََِ, ُبيركت, ط
ق(,كمعو ىامش منحة الجميؿ: ٕٗٔشرح ابف عقيؿ: بياء الديف عبد اهلل بف عقيؿ)ت. ٓٓ

 .ِمحمد محي الديف عبد الحميد, دار التراث, القاىرة, ط
محمد ق(ػ, تحقيؽ: ِٕٔشرح التسييؿ: لجماؿ الديف محمد بف عبد اهلل بف مالؾ)ت. ٔٓ

 .ِعبد القادر عطا, دار الكتب العممية, بيركت , ط
شرح االشارات كالتنبييات: الحكـ أبك عمي بف سينا مع حاشية نصر الديف الطكسي  .ٕٓ

  , تحقيؽ: كريـ فيضي.ُِْْمؤسسة مطبكعات ديني: قـ, 
 ىػ(, تصحيح: أحمد عزك عناية, ِٕٗشرح تمخيص المفتاح, سعد الديف التفتازاني )ت . ٖٓ

 .ُدار إحياء التراث العربي, بيركت, ط
 شرح جمؿ الزجاجي: ألبي الحسف عمي بف مؤمف بف محمد ابف عصفكر اإلشبيمي. ٗٓ

ق(, تقديـ: فكاز الشعار, إشراؼ د. إميؿ يعقكب, دار الكتب العممية, بيركت, ٗٔٔ)ت
 ـ.ُٖٗٗ, ُط
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 شبيميشرح جمؿ الزجاجي: ألبي الحسف عمي بف محمد بف عمي بف خركؼ اإل. َٔ
 ق.ُُْٗق(, تحقيؽ كدراسة: د. سمكل محمد عمر عرب, جامعة أـ القرل, َٗٔ)ت

ق( مع شرح شكاىده ٖٔٔشرح شافية ابف الحاجب: لمشيخ رضي الديف االسترابادم)ت. ُٔ
حققو: محمد نكر الحسف محمد الزفراؼ ’ لعبد القادر البغدادم صاحب خزانة األدب

 ـ.ُِٖٗالكتب العممية, بيركت, محمد محي الديف عبد الحميد, دار 
بف يكسؼ ابف  عبداهللشرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب: تصنيؼ: جماؿ الديف  .ِٔ

, ِق(, تقديـ: د. إميؿ يعقكب, دار الكتب العممية, بيركت, طُٕٔىشاـ األنصارم)ت
 ق.ُِْْ

ىػ(,  َِٓشرح القصائد العشر: البي زكريا يحيى بف عمي بف محمد التبريزم )ت . ّٔ
 تحقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد, مكتبة محمد عمي صبيح, األزىرم.

ىػ( ِّٖشرح القصائد السبع الطكاؿ الجاىميات : ألبي بكر محمد بف القاسـ األنبارم)ت .ْٔ
 .ـََِٖ, القاىرة, ٓرار المعارؼ, ط: عبد السبلـ محمد ىاركف, دقيؽتح

ىػ( تحقيؽ:  ُٕٔالديف بف ىشاـ االنصارم)تشرح قطر الندل كبؿ الصدل: لجماؿ  .ٓٔ
 محمد محي الديف عبد الحميد, دار الفكر.

ىػ(, تحقيؽ: يكسؼ حسف ْٔٔشرح كافية ابف الحاجب: لرضي الديف االسترابادم )ت. ٔٔ
 .ُـََُِ, عمر, دار المجتبى, ط:

هلل بف مالؾ شرح الكافية الشافية: تأليؼ العبلمة جماؿ الديف أبي عبداهلل محمد بف عبدا .ٕٔ
ق(, حققو: الدكتكر عبد المنعـ أحمد ىريرم, دار المأمكف لمتراث, مكة ِٕٔالطائي)

 ـ.ُِٖٗ, ُالمكرمة, ط
, تحقيؽ احمد ّٖٔشرح كتاب سيبكيو: البي سعيد الحسف بف عبد اهلل السيرافي ت .ٖٔ

 ـ.ََِٖ, ُحسف ميدم, دار الكتب العممية, بيركت, ط
ىػ , تحقيؽ: ْٔٓعبد الكاحد بف عمي ابف برىاف العكبرم ت شرح الممع: البي القاسـ . ٗٔ

 .ُْٖٗ, الككيت, ّد. فائز فارس, السمسمة التراثية, ط
ىػ( , تحقيؽ: ّْٓشرح الممع لؤلصفياني: ألبي الحسف عمي بف الحسيف الباقكلي )ت. َٕ

 د. إبراىيـ بف محمد أبك عبادة , جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية , المممكة
 .َُٗٗالعربية السعكدية , 
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 شرح مختصر الركضة: تأليؼ أبي الربيع نجـ الديف سميماف بف عبد القكم الطكفي. ُٕ
, كزارة الشؤكف اإلسبلمية ق(, تحقيؽ الدكتكر: عبد اهلل بف عبد المحسف التركي,ُٕٔ)ت

 .ـُٖٗٗ
لخكارزمي شرح المفصؿ في صنعة اإلعراب المكسـك بالتخمير: تأليؼ صدر االفاضؿ ا. ِٕ

دار الغرب اإلسبلمي, تحقيؽ: الدكتكر عبد الرحمف بف سميماف العثيميف,  ق(ُٕٔ)ت
 .مكة المكرمة

شرح المفصؿ لمزمخشرم: تأليؼ مكفؽ الديف أبي البقاء يعيش بف عمي بف يعيش . ّٕ
, ُق( تحقيؽ: د. إميؿ بديع يعقكب, دار الكتب العممية, بيركت, طّْٔالمكصمي)ت

 ـ.ََُِ
ق(, َُٖٗشذرات الذىب في أخبار مف ذىب: لشياب الديف أحمد بف العماد)ت. ْٕ

 ـ.ُٖٔٗ, ُتحقيؽ: محمكد األرناؤكط, دار ابف كثير, بيركت, ط
(, تحقيؽ: قّّٗالصحاح: تاج المغة كصحاح العربية: إسماعيؿ بف حماد الجكىرم)ت. ٕٓ

 أحمد عبدالغفكر عٌطار, دار العمـ لممبلييف, بيركت.
 الغضبية في الرد عمى منكرم العربية: تأليؼ نجـ الديف الطكفي البغدادم الصعقة. ٕٔ

,الككيت, ُق(, تحقيؽ: الدكتكر محمد بف خالد الفاضؿ, الكعي اإلسبلمي, طُٕٔ)ت
 .ـَُِّ

ق(, المع تمييد لمناشر: ُِّطبقات فحكؿ الشعراء: لمحمد بف سبلـ الجمحي)ت. ٕٕ
 ـ.ََُِالكتب العممية, بيركت,  جكزؼ ىؿ, كدراسة: طو أحمد إبراىيـ, دار

 .ُٓٔٗ, ُالعمة النحكية نشأتيا كتطكرىا: الدكتكر مازف المبارؾ, المكتبة الحديثة, ط. ٖٕ
ىػ(, تحقيؽ: د. محمكد  ِّٓعمؿ النحك: ألبي الحسف محمد بف عبداهلل الكراؽ )ت . ٕٗ

 ـ.ُٗٗٗ, ُجاسـ محمد الدركيش, مكتبة الرشيد, الرياض, ط
 كية )دراسة كصفية في شركح األلفية(, د. أحمد الفتمي, دار الكتب العممية.العمؿ النح. َٖ
عمـ الجذؿ في عمـ الجدؿ: )أك جدؿ القرآف(: نجـ الديف أبك الربيع سميماف بف عبد . ُٖ

تحقيؽ: المستشرؽ) فكلفيارت , ق(ُٕٔالقكم بف عبد الكريـ الطكفي البغدادم)ت
 األردف. ـ,ُٕٖٗىاينريشس(, النشرات اإلسبلمية, 
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 العكامؿ المائة النحكية في أصكؿ عمـ العربية: لئلماـ عبد القاىر الجرجاني. ِٖ
ق(, دراسة كتعميؽ: عادؿ عبدالمنعـ أبك العباس, دار الطبلئع, القاىرة, ُْٕ)ت

 .ـَُِٔ
عكف المعيف بشرح البلمية: تأليؼ: أحمد بف محمد األميف بف أحمد الجكني, دار الفكر  .ّٖ

 ـ.ََُِ, ُت, طالعربي بيرك 
ق(, تحقيؽ: د. فخر ُٕٓتصنيؼ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم)ت :الجمؿ في النحك. ْٖ

 .ُٖٓٗ, بيركت, ُالديف قباكة, مؤسسة الرسالة, ط
كتاب التعييف في شرح األربعيف: تأليؼ العبلمة نجـ الديف سميماف بف عبد القكم . ٖٓ

, ُمؤسسة الرياف, بيركت, ط, تحقيؽ: أحمد حاج محمد عثماف, ق(ُٕٔ)الطكفي
 ىػ.ُُْٗ

ىػ(, تحقيؽ: د. ميدم ُٕٓالعيف: ألبي عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم )ت. ٖٔ
 المخزكمي ك د. إبراىيـ السامرائي.

, تحقيؽ: عبد السبلـ ق(َُٖت)كتاب سيبكيو: ألبي بشر عمرك بف عثماف بف قنبر . ٕٖ
 ـ.ُٖٖٗ, ّ:مكتبة الخانجي, القاىرة, ط , محمد ىاركف

ق(, المع تمييد لمناشر: ُِّطبقات فحكؿ الشعراء: لمحمد بف سبلـ الجمحي)ت. ٖٖ
 ـ.ََُِجكزؼ ىؿ, كدراسة: طو أحمد إبراىيـ, دار الكتب العممية, بيركت, 

ق(, تحقيؽ:  ُٔٔالمباب في عمؿ البناء كاإلعراب : تأليؼ أبي البقاء العكبرم )ت . ٖٗ
 .ََِٗ, ُالدينية, القاىرة, طمحمد عثماف, مكتبة الثقافة 

لساف العرب: لمعبلمة أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ابف منظكر المصرم,  .َٗ
 دار صادر, بيركت.

 ـ.ُْٗٗالمغة العربية معناىا كمبناىا: الدكتكر تماـ حساف, دار الثقافة, المغرب, . ُٗ
: تأليؼ السيد محمكد الياشمي محمد باقر الصدردليؿ المفظي) تقريرات السيد مباحث ال. ِٗ

 ـ.ُٔٗٗ, ّالشاىركدم , دار معارؼ الفقو اإلسبلمي, ط
ىػ(, ّٔٓمجمع البياف في تفسير القراف: تأليؼ أبي الفضؿ بف الحسف الطبرسي)ت . ّٗ

 ـ.ََِٖ, ُمؤسسة التاريخ العربي, بيركت, ط
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ح عثماف بف جني المحتسب في تبيف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا: ألبي الفت. ْٗ
ق(ػ, تحقيؽ: عمي النجدم ناصؼ, عبد الفتاح إسماعيؿ, المجمس األعمى ِّٗ)ت

 ـ.ُْٗٗلمشؤكف اإلسبلمية, القاىرة, 
المحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو: لفخر الديف محمد بف عمر بف الحسيف الرازم . ٓٗ

 ,ِىػ(, دراسة كتحقيؽ: د. طو جابر فياض العمكاني, مؤسسة الرسالة, طَٔٔ)ت
 ـ.ُِٗٗ

, ُالمدارس النحكية: تأليؼ د. خديجة الحديثي , مؤسسة الرافد لممطبكعات, بغداد, ط .ٔٗ
 ـ.َُِِ

 القاىرة. ,ٕطالمدارس النحكية: الدكتكر شكقي ضيؼ, دار المعارؼ,  .ٕٗ
ق(, تقديـ كتحقيؽ: الدكتكر ّٕٕالمسائؿ الحمبيات: تصنيؼ أبي عمى الفارسي)ت. ٖٗ

 ـ.ُٕٖٗ, ُالمنارة, بيركت, طحسف ىنداكم, دار 
, تحقيؽ: د. حسف بف محمكد (ىػّٕٕت) المسائؿ الشيرازيات: ألبي عمي الفارسي .ٗٗ

 ـ.ََِْ, المممكة العربية السعكدية, ُكنكز اشبيميا, ط ىنداكم,
ق( تح: د. عمي ّٕٕالمسائؿ العضديات: ألبي عمي الحسف بف أحمد الفارسي ت). ََُ

 تاب.جابر المنصكرم, عالـ الك
ق( تعميؽ: يحيى مراد, دار الكتب ّٕٕلمفارسي )ت (:المسائؿ المشكمة)البغداديات. َُُ

 ق.ُِْْ, ُبيركت, ط ,العممية
, ق(َٓٓ)تالمستصفى مف عمـ األصكؿ, البي حامد محمد بف محمد الغزالي. َُِ

 .تحقيؽ: أحمد زكي حماد
, ِمعاني األبنية في العربية: الدكتكر فاضؿ صالح السامرائي, دار عمار, األردف, ط .َُّ

 ـ.ََِٕ
, حققو: الشيخ ق(ّْٖ)تمعاني الحركؼ: ألبي الحسف عمي بف عيسى الرماني. َُْ

 عرفاف بف سميـ العشا حسكنو, المكتبة العصرية, بيركت.
 .ُّٖٗ, ّىػ, عالـ الكتب, طَِٕتمعاني القرآف: ألبي ذكريا يحيا بف زياد الفراء . َُٓ
ق(, تحقيؽ ُِٓمعاني القرآف: ألبي الحسف سعيد بف مسعدة األخفش األكسط)ت. َُٔ

 ـ.َُٗٗ, ُالدكتكرة ىدل محمكد قراعة, مكتبة الخانجي, القاىرة, ط
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عرابو: ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف السرم الزجاج)ت  .َُٕ ق(, شرح ُُّمعاني القرآف كا 
 ـ.ُٖٖٗ, ُكتحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شبمي, عالـ الكتب, بيركت,  ط

 ,ق(ُٖٔمعجـ التعريفات: لمعبلمة عمي بف محمد السيد الشريؼ الجرجاني)ت. َُٖ
 : محمد صديؽ المنشاكم, دار الفضيمة, القاىرة.تحقيؽ

ق(, تحقيؽ: ّٓٗمعجـ مقاييس المغة: ألبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا) ت .َُٗ
 ـ.ُٕٗٗعبد السبلـ محمد ىاركف, دار الفكر, 

ىػ( شرح :أحمد شمس  َٓٓمعيار العمـ في المنطؽ: لئلماـ أبي حامد الغزالي)ت . َُُ
 ـ.َُِّ, ِالديف, دار الكتب العممية , بيركت, ط

أبي محمد عبداهلل بف أحمد بف محمد بف قدامو الحنبمي  المغني: لمكفؽ الديف. ُُُ
عالـ  ىػ( تحقيؽ: د. عبداهلل بف عبدالمحسف, د. عبدالفتاح محمد الحمك, دارَِٔت)

 الرياض. ,الكتب
ق(ػ, تحقيؽ: الدكتكر ِٕٔمغني المبيب عف كتب األعاريب: البف ىشاـ االنصارم)ت. ُُِ

 ق. 1ُُُِْالككيت, ط عبد المطيؼ محمد الخطيب, التراث العربي,
مفاتيح الغيب: الفخر الرازم المشتير بالتفسير الكبير كمفاتيح الغيب: لئلماـ محمد . ُُّ

 ـ.ُُٖٗ, ُق(, دار الفكر لمطباعة كالنشر, بيركت,  طَْٔالرازم)ت
 المفصؿ في عمـ اإلعراب: تصنيؼ أبي القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم. ُُْ

, ُالدكتكر فخر صالح قدارة, دار عمار, عماف, طق(دراسة كتحقيؽ: ّٖٓ)ت
 ـ.ََِْ

ق( تحقيؽ: د. كاظـ بحر ُْٕالمقتصد في شرح اإليضاح : عبد القاىر الجرجاني)ت .ُُٓ
 ـ.ُِٖٗالمرجاف, دار الرشيد, العراؽ, 

ق(ػ, تحقيؽ د. محمد عبد ِٖٓالمقتضب: ألبي العباس محمد بف يزيد المبرد )ت .ُُٔ
 ـ.ُْٗٗ, ّ, القاىرة, طالتراث الخالؽ عظيمة, إحياء

 المقدمة الجزكلية في النحك: تصنيؼ أبي مكسى عيسى بف عبد العزيز الجزكلي. ُُٕ
   ـ.َُِْمطبعة أـ القرل,  ,ق(, تحقيؽ: الدكتكر شعباف عبد الكىاب محمدَٕٔ)ت
ق(, تحقيؽ: ٗٔٔالمقرب: تأليؼ عمي بف مؤمف المعركؼ بابف عصفكر االشبيمي)ت .ُُٖ

 ـ.ُِٕٗ, ُأحمد عبد الستار الجكارم, عبد اهلل الجبكرم, المساىـ, ط
 ـ.ُٓٗٗ, ّالمنطؽ: تأليؼ الشيخ محمد رضا المظفر, دار التعارؼ , ط. ُُٗ
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 ف عبد القكم الطكفيمكائد الحيس في فكائد امرئ القيس: نجـ الديف سميماف ب. َُِ
 ـ.َُِْ, ُىػ(, تحقيؽ: د. مصطفى عمياف. الكعي اإلسبلمي, الككيت, طُٕٔ)ت
ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع: تأليؼ جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر . ُُِ

, ّق( , تحقيؽ: أحمد شمس الديف, دار الكتب العممية, بيركت, طُُٗالسيكطي)ت
 ـ.َُِِ

بإبراز البلمية كتكضيحيا: تأليؼ محمد محفكظ بف الشيخ الشنقيطي, كشاح الحرة . ُِِ
 ـ.ََِّ, ُتحقيؽ: محمد محمكد كلد محمد األميف, اتحاد الناشريف المكريتانييف, ط

 
 طاريح. الرسائل األثانياً 
الحدكد النحكية في التراث )كتاب التعريفات لمجرجاني إنمكذجان(: جناف بنت عبد . ُ

 .ىػُِْٖجستير( جامعة الممؾ سعكد, سالة ماالعزيز التميمي )ر 
(, إنمكذجاالميجات بيف التماسؾ النصي, كالقاعدة النحكية )لغة اكمكني البراغيث . ِ

 .د. مصطفى عكض بني ذياب, كد. حسيف يكسؼ فرؽ
حركؼ المعاني: بيف دقائؽ النحك كلطائؼ الفقو, د. محمكد سعد, كمية اآلداب, جامعة  .ّ

 .بنيا
 البحوث والدوريات. ثالثاً 
استصحاب الحاؿ في أصكؿ النحك: عبد الميدم الجراح كخالد العزايمة: مجمة اتحاد . ُ

 .ََُِ, ٕالعدد: عربية لآلداب,الجامعات ال
إشكالية زيادة المبنى كداللتيا عمى زيادة المعنى: ـ. د. محمد ذنكف يكنس فيخي الراشدم, .ِ

 ٖمة أبحاث كمية التربية األساسية, المجمد كمية التربية لمبنات, جامعة المكصؿ, مج
 . العدد

, ٗالجر بالمجاكرة في الدراسات النحكية: خميؿ حميش, مجمة الممارسات المغكية, العدد . ّ
 .ـَُِِ

زيادة حركؼ المعاني في القراف الكريـ بيف دكافع المجزيف كمحظكرات المانعيف د. عماد . ْ
 ىػ.ُُّْالقرآنية, العدد السابع, طو أحمد الراعكش, مجمة الدراسات 
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Abstract: 

     The study dealt with grammatical research in the works of the jurist 

Najm al-Din al-Tawfi, in order to diagnose the way in which jurists and 

fundamentalists deal with grammatical issues, and to determine the features 

of the difference between it and the research of the grammarians 

themselves. 

     The study aimed to clarify the reflection of the grammar lesson for 

jurists and fundamentalists, and its impact on the different results reached 

in the process of deriving jurisprudence rulings that constitute the main 

goal in the science of jurisprudence and its origins. 

     The study followed a descriptive analytical approach based on the 

stability and tracking of grammatical issues addressed by the jurist under 

study, and then comparing them with the grammatical inheritance, with the 

aim of deducing the mechanisms that jurists in general and Al-Tawfi deal 

with in particular with grammatical rules. 

     The study reached a major conclusion that the grammatical opinion 

adopted by the jurist has an actual reflection in the branches of 

jurisprudence that the jurist wants to decide on its ruling, and this major 

rule falls under it many minorities that represent subsidiary provisions. 

     There is also a reciprocal influence between linguistic sciences in 

general and Sharia sciences, and the secret in that is the emergence of these 

sciences with common motives and goals, which made these sciences 

common in their evidence and principles adopted in deducing their rulings. 


