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 ممخص الدراسة

، كتحػاكؿ أف تقػدـ دراسػة مقارنػةدراسػة  المقدمة المحسبة كألفية اآلثارمتتناكؿ ىذه الدراسة 
أبػرز المقارنػات  ػص أصػكؿ التػوليؼ كاالسػتدرا ات  ، كالكقػكؼ عىػ لصػاحبييما كضكعية كمنصػفةم

 .كبياف جيكدىما  ص عىـ النحك ،العالميف ، رغبة  ص إنصاؼالتص زادىا اآلثارم
 

اسة مكزعة  ص ثبلثة  صكؿ يتقدميا تمييد، كقػد جػاء التمييػد لىحػديث عػف ر كقد جاءت الدّْ 
مقارنات  ص أصكؿ التػوليؼ بػيف ، أما الفصؿ األكؿ  قد تخصص لعرض حياة ابف بابشاذ كاآلثارم

: مػػػنيب ابػػػف بابشػػػاذ ؛ تنػػػاكؿ المبحػػػث األكؿمباحػػػث أربعػػػة ، كاشػػػتمؿ عىػػػ  ابػػػف بابشػػػاذ كاآلثػػػارم
كالمبحػػث الثالػػث: األصػػكؿ النحكيػػة، كالمبحػػث ، : الشػػكاىد كاألمثىػػةانص، ك ػػص المبحػػث الثػػ كاآلثػػارم

 . الرابع: المصطىحات
، بيػػػاف االسػػػتدرا ات التػػػص زادىػػػا اآلثػػػارم عىػػػ  ابػػػف بابشػػػاذ  قػػػد تنػػػاكؿ الفصػػػؿ الثػػػانص أمػػػا

، مػا لػـ يحصػره ، كالمبحث الثػانص:ما تر و ابف بابشاذ المبحث األكؿ: :مباحث أربعةعى   مشتمبلن 
 .ما لـ يعر و، كالمبحث الرابع: ما لـ يبكبو ث الثالث:كالمبح

، كجػػاء  ػػص االعتػػراض النحػػكم بػػيف ابػػف بابشػػاذ كاآلثػػارم  قػػد تنػػاكؿ الفصػػؿ الثالػػث: كأمػػا
اعتراضػػات اآلثػػػارم  كالمبحػػػث الثػػانص:، اعتراضػػػاتيما عىػػ  النحػػاة المبحػػث األكؿ:: ثبلثػػة مباحػػث

 .حكمالمذىب النكالمبحث الثالث: ، عى  ابف بابشاذ
مػػػكجزة حصػػػيىتيا كأبػػػرز  ،بعػػػضكجػػػاءت الخاتمػػػة رابطػػػة  صػػػكؿ الدراسػػػة بعضػػػيا بزمػػػاـ 

 ، معتمدة عى  المنيب المقارف.نتائجيا
كمػا  يػو  ، مػف عنػد اهلل صػكاب د ك قت  ػص ىػذا العمػؿ،  مػا  يػو مػفأف أ كف ق كاهلل أسوؿ

  مف عند نفسص. زلؿو مف 
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Abstract 

This study compares between the two books Almoqadima Almohasaba and Alfiat 

Alathari. This is an objective study that deals fair with both authors and makes 

comparisons so as to show the efforts of Alathari in the field of grammar.  

 

This study is divided into three chapters and an introduction. The introduction 

illustrates the biographies of both authors Bin Babshath and Alathari. The first chapter 

copares in fundamentals of writings between Bin Babshath and Alathari. This chapter 

consists of four sections; the first section is the approach of Bin Babshath, the second 

section: evidence and examples, the third section is about the fundamentals of 

grammar, and the fourth section: terminology. 

 

The second chapter explains contrasts added by Bin Babshath. The chapter included 

four sections, the first section: the legacy Bin Babshath, the second section: What has 

not been specified by Bin Babshath, the third section: what he was not aware of, and 

the fourth Section: what he didn’t classify. 

 

The third chapter explains the grammar contrast between Bin Babshath and Alathari. 

It consisted of three sections, the first section: their objections to the grammarians, the 

second section: Alathari’s objections to Bin Babshath, and the third section the 

grammatical approach. 

 

The conclusion makes association between chapters and highlights the results  briefly  

depending on the comparative approach. 
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{  ًَّ َرةِّ أَْوِزْعىًِ أَْن أَْشُكَر وِْعَمخََك انَّخًِ أَْوَعْمَج َعهَ

َوَعهَى َوانَِديَّ َوأَْن أَْعَمَم َصبنًِحب حَْرَضبيُ َوأاَْدِخْهىًِ 

بِنِحٍهَ   { بَِرْحَمخَِك فًِ ِعبَباِدَك انصَّ

 [ 19النمؿ: ] 
 

 اآلية الكرمية
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 ىداءإ
كاألمػػانص الجميىػػػة كاتسػػع قىبيػػا ليحتػػكم حىمػػص حػػػيف  إلػػ  بػػؤرة النػػكر التػػص عبػػػرت بػػص نحػػك األمػػؿ

ضػػاقت الػػدنيا  ركضػػت الصػػعاب مػػف أجىػػص كمنحتنػػص رؤيػػة العػػالـ  حىػػـو قابػػؿ لىتحقػػؽ لترانػػص  ػػص 
   أمي الحنكنة. القمة، إل  أحؽ الناس بحسف صحبتص

و ب ػؿ إل  مف  ىىو اهلل بالييبة كالكقار، إل  مف عىمنص العطػاء بػدكف انتظػار، إلػ  مػف أحمػؿ اسػم
ا تخػػار، أرجػػك مػػف اهلل أف يمػػد  ػػص عمػػرؾ لتػػرل ثمػػاران قػػد حػػاف قطا يػػا بعػػد طػػكؿ انتظػػار، كسػػتبق  

ل  األبد، أبص الحنكف  ان  ىماتؾ نجكم .أىتدم بيا اليـك ك ص الغد كا   أ. مازف البـز

إل  مف أخذ بيدم كعشت بقربو مشاعر اإلنسانية حبان كاحتكاءن ، سيد القىب كالحياة .. زكجص 
 زيز..الع

 ػػؿي حػػرؼو داخػػؿى د تػػٌص ىػػذه الرسػػالة ينػػبض بالحيػػاة إلػػ  األبػػد، لييػػديؾ  ػػص  ػػؿ حػػيف تحيػػة إجػػبلؿ 
 كامتناف. 

إلػػػ  مػػػف أرل التفػػػاؤؿ بػػػوعينيـ كالسػػػعادة  ػػػص ضػػػح تيـ، إلػػػ  الكجػػػكه المفعمػػػة بػػػالبراءة، كبمحبػػػت ـ 
 حياتص...أزىرت أيامص كتفتحت براعـ الغد، إل  أزىار النرجس التص تفيض حبان رياحيف 

 عمر، يامف، أيكب 

إل  القىكب الرائعة الرقيقة إل  مف تحىكا بالك اء كالعطاء إل  ينابيع الصدؽ الصا ص إلػ  مػف  ػانكا 
لتفجػػػرت ينػػػابيع المحبػػػة إخػػػكتص  ،بجػػانبص  ػػػص دركب الحيػػػاة أحػػػب ـ حبػػان لػػػك مػػػر عىػػػ  أرض قاحىػػة

 كأخكاتص

 عبد اهلل، أميرفداء، محمد، أحمد، حسف، أسامة، إسراء، نكر، ميدم، 

ليًؾ  داء، ليت قىبص يخرج مف م انو لحظةن  بًؾ  يو يصنع، أرىقتؾ ؛ ليريؾ  يؼ نبض حي كا 
بالمطالب كالتمنص  بل أراًؾ سكل باذلة الخير لص، إنًؾ بمثابة الشمس إف  يقدت يكمان  قدت  ص 

 الدنيا ركح الحياة. 
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 لمسة ك اء

ؿ يعجز عف ال ىمات التص تناسب أستاذان قديران ، يقؼ القىـ حائران بوم  ىمات الش ر يبدأ ، ب
 كل ف .....

إال أف أسجؿ بمداد العر اف  ائؽ ش رم كجزيؿ امتنانص  – ص ىذا المقاـ  -ال يسعنص 
رؼ عى  رسالة كاحترامص ، كأصدؽ دعكات التك يؽ كالجزاء بإحساف ، ألستاذم المش

ما لقيتو منو مف تقدير لما أعمىو ، / باسـ عبد الرحمف البابىص ، ل د تكرالماجستير ، ال
كمف متابعة جادة دقيقة متميزة لما أ تبو ، كلما كجدت منو مف رحابة الصدر ، كالت ـر 
بالكقت كاإلرشاد  كالنصح  ص  ؿ أمر ، سائىة المكل  أف يوجره عنص خيران ، كأف يجعؿ 

كبعىمو  ص الداريف بو  ذلؾ  ص مكازيف أعمالو ، كأف يبارؾ اهلل لو  ص أىىو كذريتو ، كينفع
 ما يجزل أستاذان عف تىميذه . كجزاه عنص خير
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 شكره كتقديره 

 " مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل "مصداقان لقكلو صى  اهلل عىيو كسىـ :

باسـ  تكر/ الدكستاذم ال ريـ رمز العطاء، أتقدـ بعظيـ االمتناف كالش ر كالتقدير إل  أ
أف  انت خاطران إل  شرؼ عى  ىذه الرسالة منذ أ. الذم -حفظو اهلل كرعاه- عبد الرحمف البابمي
كغمرنص بنصائحو السديدة  .كالذٌم لـ يبخؿ عىصَّ بكا ر عىمو ككقتو كجيده أف أصبحت حقيقة،
 تماـ ىذه الدِّراسة.؛ مما  اف لو عظيـ األثر  ص إكتكجيياتو الرشيدة

األستاذ الدكتكر: محمكد محمد يميف،  ما أقدـ عظيـ امتنانص إل  أستاذمَّ ال ر 
 مصطفى كاألستاذ الدكتكر: محمدبالجامعة اإلسبلمية،  ، أستاذ النحك العربص مكدمالعا

بجامعة األقص ، لتفضىيما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة، المشارؾ ، أستاذ النحك العربص القطاكم
بداء التكجييات الرشيدة، كالمبل  . كجو المرضصالحظات السديدة لتخرج عى  كا 

، الذم لـ األستاذ الدكتكر : كماؿ غنيـ ما ال أنس  أف أتكجو بالش ر كالتقدير إل  
يبخؿ بعىمو، كخبرتو  ص المجاؿ األ اديمص، كالذم  اف لو األثر ال بير  ص إنتاج ىذا الجيد 

 المتكاضع.
ص عى  جيكده الطيبة  ، لألستاذ: رجاء الديف طمكس أتكجو بالش ر كالعر اف ما 

 المستمر مف أجؿ إنجاز ىذا العمؿ المتكاضع. متابعتو لص أثناء  ترة الدراسة، كتشجيعو

 ص تك ير  ، عى  مساعدتو لصزاىر أحمد أبك زاىر: ستاذألل ما أقدـ ش رم كامتنانص 
كالش ر المك كر لؤلساتذة الذيف لـ يبخىكا  ،  جزاه اهلل عنص خير الجزاء.بعض المراجع العىمية

 بتكجيياتيـ  ص قسـ الىغة العربية. عىٌص يكمان 

إل   ؿ الزميبلت، إل   ؿ مف ساعدنص مف قريب أك بعيد كلآلخريف أيضان الذيف غابت 
  أسماؤىـ عنص، إل   ؿ ىؤالء الش ر كالتقدير كاالحتراـ.
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 دمة:مق

ك بلمان ألىؿ أشرؼ لغة بو صح لساف، الحمد هلل عى  نعمو بوف جعؿ لغتنا لغة القرآف، 
الجناف، كالصبلة كالسبلـ عى  سيد الخىؽ كالمرسىيف: سيدنا محمد كعى  آلو كأصحابو 

 بعد،ك أجمعيف... 

اث  تب النحك كقكاعده، بدراسات  ثيرة، كأبح ما ر الىغة العربية كال سيَّ قد حظيت مصاد 
 ك يرة، كما زالت تنيؿ مف مصادرىا.

شعرية،  اعده  ص الجامعات عى  ىيئة منظكماتاعتدنا دائمان عى  دراسة النحك كقك قد ك 
ألفية ابف مالؾ التص يعرض  ييا مؤلفيا لقكاعد النحك بالشعر، كأصبحنا نردد مثبلن ذلؾ  مف

. كالعبلقة بيف متدت بنا الحياةالشعر يسيؿ حفظيا كاستذ ارىا ما االقكاعد النحكية بوبيات مف 
  بلىما نتاج أدبص يميز أحدىما عف اآلخر القكاعد العركضية.  الشعر كالنثر كثيقة، 

كنظران لما لىشعر كالنثر مف عبلقة ارتباط،  اف البّّد مف الكقكؼ عند  تابيف مف أىـ 
المحسبة( البف بابشاذ   تب النحك التراثية )  فاية الغبلـ  ص إعراب ال بلـ( لآلثارم ك)المقدمة

فيف، كالعبلقة القائمة بيف اآلثارم كابف بابشاذ كتناكليا بالدراسة كالبحث كالتعرؼ إل  منيب المؤلّْ 
 -عى  حد عىمص- ص مؤلفييما. إال أف ىناؾ مف المصادر ما لفت انتباىص بونو لـ يدرس 

 مة تحت عنكاف:، كىذا ما د عنص إل  أف أجعؿ دراستص  ص مصادر الىغة القديمطىقان 

 ثارم " دراسة مقارنة"المقدمة المحسبة كألفية اآل

كمف ىنا  قد رأت الداًرسة أف ي كف مكضكع رسالتيا  ص ىذا االتجاه، كمتمشيان مع ىذه 
 الف رة التص تقـك عى  الدراسة المقارنة لمصدريف ميميف مف مصادر الىغة كالنحك، لي كنا محكران 

التص  الىغكية المختىفةالظكاىر النحكية ك  عىـكذه المصادر غنية بالإدرا ان أفَّ مثؿ ى لىدراسة؛
عطائيا حقيا بيف الدراسات النحكية.  ت شؼ عف أىمية تىؾ المصادر ككجكب دراستيا كا 
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 :دكافع الدراسة

 قد دعانص إل  خكض غمار ىذا البحث أسباب عديدة، ألخص أىميا  يما يىص:ك 

بيف المنظكمات الشعرية    مثؿ ىذه المقارنات،  ىـ يتطرؽ الباحثكف إلالمكضكعجدة  .1
 كالنثر.

خدمة الىغة العربية، كذلؾ مف خبلؿ  إحياء  تب التراث، ىاد يف مف ذلؾ أف ت كف الىغة  .2
 العربية  ص مقدمة الىغات.

تشجيع أساتذتنا  ص قسـ الىغة العربية لىبحث  ص  تب التراث، كدراستيا لما تحتكيو مف  .3
  المعر ة. نكز عظيمة مف العىـ ك 

 :أىمية الدراسة

 :ت مف ىذه األىمية  ص أف ىذه الدراسة تيدؼ إل 

كالمقارنة األلفية،  ص  كاآلثارم  ص المقدمة المحسبة،  شاذ؛ ابف بابإبراز منيب العالميف  .1
 بينيما.

 .التص زادىا اآلثارم عى  ابف بابشاذ أىـ االستدرا ات بياف .2

 منيج الدراسة: 

ب المقارف الذم يقـك عى  المقارنة بيف  تابيف مف أصكؿ الىغة المنياعتمدت الداًرسة  
 كاىدالشك ، مف خبلؿ المقارنة  ص أصكؿ التوليؼ بتناكؿ منيب العالميف العربية كتراثيا، كدراستيا

االستدرا ات، ثـ عرض أىـ ، ، كاألصكؿ  ص النحك، كالمصطىحات عند  ؿ منيماألمثىةاك 
 .االعتراضاتك 
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  :راسةالد  معكقات 

بعض الصعكبات كالعكائؽ، نشو بعضيا  – ما ىك حاؿ  ؿ دراسة  –كقد صادؼ ىذه الدراسة 
 مف: 

 ص م تبات  ىاصعكبة الحصكؿ عى  المصادر الخاصة ليذه الدراسة، لندرتيا ككجكد .1
، ىذا باإلضا ة إل  قىة المصادر التص تتناكؿ دراسة ال تب المدركسة الجامعات الخارجية
 . كالدراسات المقارنة

 ما أف طبيعة التخطيط الذم رسـ ليذه الدراسة  نحكية،جدة المكضكع  ص الدراسات ال .2
قات ك ر ألفية اآلثارم كشرح األلفية كالفالمقدمة المحسبة كشرحيا ك ذلؾ  رض عىييا قراءة 

، ك ص ىذا مف العناء ما ميف خطة الدراسة، بحثان عف مضابيف نصكص األلفية كالشرح
 يا مف خىؿ أك نقص.ير ان ليا  يما يعتكلعىو ي كف شفيع  يو،

 الدراسات السابقة:

تن ر ىذه الدراسة أنيا أ ادت مف بعض الدراسات بطريقة أك بوخرل،  قد ميدت ليا  ال
طرقان شائ ة، ك تحت أماميا آ اقان شاسعة، سكاء  ص جانب اإلجراء المنيجص، أك مف خبلؿ ر دىا 

  باإلضاءات الميمة، منيا:

. تحقيؽ: خالد عبد شرح المقدمة المحسبةطاىر بف أحمد. )د.ت(. ابف بابشاذ،    .1
 ال ريـ. )د.ط(. )د.ـ(. )د.ف(. 

اليداية  ص شرح ال فاية لزيف ق(. 1420البيشص، عبد الرحمف بف زايد الشعشاعص. ) .2
مف أكؿ اإلعراب كالبناء إل  نياية  –ق 828الديف شعباف بف محمد اآلثارم ت سنة 

. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة أـ القرل، الممى ة ؽدراسة كتحقي -المنسكب
 العربية السعكدية. 

اليداية  ص شرح ال فاية لشعباف بف ق(. 1421الغامدم، سعيد بف عىص بف عبداف. ) .3
مف بداية االسـ المضمر إل  نياية إعراب الفعؿ  –ق 828محمد بف داكد اآلثارم ت 

ير غص منشكرة(. جامعة أـ القرل الممى ة . )رسالة ماجستتحقيؽ كدراسة –الصحيح 
 العربية السعكدية.
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اليداية  ص شرح ال فاية لشعباف اآلثارم مف بداية ق(. 1423محمد، ليث محمد الؿ. ) .4
. )أطركحة الفصؿ الثالث )الحرؼ( إل  نياية ألؼ القطع كألؼ الكصؿ تحقيؽ كدراسة

  ية السعكدية. د تكراه غير منشكرة(. جامعة أـ القرل، الممى ة العرب

 الدراسة: خطة 

كصيات، منتييةن الخاتمة، كالنتائب، كالت اانتظمت الدراسة  ص مقدمة كتمييد، كثبلثة  صكؿ، تىيي
 كىص عى  النحك التالص:بالمصادر كالمراجع، 

 كيشتمؿ عمى: التمييد

 شاذ ك تابو المقدمة المحسبة كشرحيا.ابف باب  

 .شعباف اآلثارم كألفيتو كشرحيا 

 ة ألفية اآلثارم ) فاية الغبلـ( بالمقدمة المحسبةعبلق. 

 شاذ كاآلثارمبالفصؿ األكؿ: مقارنات في أصكؿ التأليؼ بيف ابف با

 كيشتمؿ عى  المباحث اآلتية:  -

 .المبحث األكؿ: المنيب

 .المبحث الثانص: الشكاىد كاألمثىة

 .المبحث الثالث: األصكؿ

 .: المصطىحاتالمبحث الرابع

 استدراكات اآلثارم عمى ابف بابشاذ: الفصؿ الثاني

 كيشتمؿ عى  المباحث اآلتية: -

 .ذالمبحث األكؿ: ما تر و ابف بابشا

 .المبحث الثانص: ما لـ يحصره
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 .المبحث الثالث: ما لـ يعٌر و

 .المبحث الرابع: ما لـ يبكبو

 االعتراض النحكم بيف اآلثارم كابف بابشاذ : الفصؿ الثالث

 تية:كيشتمؿ عى  المباحث اآل -

 .المبحث األكؿ: اعتراضاتيما عى  السابقيف

 .ذشابابالمبحث الثانص: اعتراض اآلثارم عى  ابف 

 .: المذىب النحكمثالثالمبحث ال

 كأىـ النتائب، كالتكصيات. دراسةمؿ عى  خبلصة الكتشت: الخاتمة 

 

بجىيؿ كأخيران ما  اف ليذه الدراسة أف تظير بيذه الصكرة لكال  ضؿ اهلل كتك يقو، ثـ 
اهلل  سائىةن ،  باسـ عبد الرحمف البابمي /الدكتكرالدعـ مف عائىتص كأساتذتص، كأخص بالذ ر 

العىص القدير أف يجعؿ عمىص  ص ىذه الدراسة خالصان لكجيو ال ريـ، كأف يغفر لص ما كقعت  يو 
 مف الزلؿ كالنقص إنو سميع مجيب.
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 ابف بابشاذ

 )المقدمة المحسبة كشرحيا( ككتابو 

 :ق(469) ابف بابشاذ

  اسمو كنسبو: 

؛ تو يدان (2)بف داكد بف سىيماف بف إبراىيـ أبك الحسف المصرم (1)طاىر بف أحمد بف بابشاذ
كأضا ت  ،النحكم الىغكم لنسبتو إل  مصر التص عاش  ييا معظـ حياتو، كاشتير بابف بابشاذ

 .(4)حيث كرد العراؽ تاجرنا  ص الىؤلؤ ؛(3)بعض المصادر إل  اسمو )الجكىرم(

 .(6)يىـ، كيقاؿ إف أصىو مف الدَّ (5)مصر تاجران  ـى دً قى  قد أصىو مف العراؽ ك اف جٌده أك أبكهك 

 كترجح الباحتة ىذا األصؿ الديىمص؛ ألف لفظة بابشاذ ليست عربية.

 أما عف مكلده  ىـ تذ ر مصادر ترجمتو شيئان عف ذلؾ. :كالدتو 

 لثقافية: شخصيتو ا

اإلماـ طاىر بف بابشاذ النحكم الىغكم، أحد األئمة كاألعبلـ  ص عىـك العربية ك صاحة 
، كرد (8)حاتيا  ص عصر المستنصر الفاطمص، كأ بر ني (7)الىساف، كأىـ أعبلـ المدرسة المصرية

 تصٌدر كاستقر بالقاىرة،  عىمائيا كنيحاتيا، كرجع إل  مصر العراؽ تاجران  ص الىؤلؤ، كأخذ عف
لئلقراء بجامع عمرك بف العاص، كعمؿ  ص ديكاف اإلنشاء؛ حيث  اف يصىح ما يراه مف الخطو 

                                                             
ضمف قاؿ ابف خى اف:" كبابشاذ، بباءيف مكحدتيف، بينيا ألؼ ثـ شيف معجمة كبعد األلؼ الثانية ذاؿ معجمة، كىص  ىمة عجيبة تت (1)

(، 20/ 1(. كانظر، ابف ىشاـ األنصارم، مغنص الىبيب مع حاشية األمير) ج517/ 2الفرح كالسركر". ابف خى اف، ك يات األعياف )ج
(، كاأل ثركف ي تبكنيا 17/ 2(. السيكطص، بغية الكعاة )ج 105/ 5كترسـ أيضان) باب شاذ (. انظر: األتاب ص، النجـك الزاىرة )ج

 متصىة. 
(، الصفدم، الكا ص بالك يات 105/ 5(، كانظر، األتاب ص، النجـك الزاىرة )ج 1456 – 1455/ 4، معجـ األدباء )جالحمكم  (2)

 (. 220/ 3(، الزر ىص، األعبلـ )ج17/ 2(، السيكطص، بغية الكعاة )ج224/ 16)ج
 (. 532/ 1(، السيكطص، حسف المحاضرة )ج467/ 2السيكطص، المزىر  ص عىـك الىغة )ج (3)
 (. 224/ 1الصفدم، الكا ص بالك يات )ج   (4)
 (. 95/ 2القفطص، إنباه الركاة عى  أنباه النحاة )ج (5)
 (.298/ 5(، الحنبىص، شذرات الذىب )ج515/ 2ابف خى اف، ك يات األعياف )ج (6)
 (.336انظر: ضيؼ، المدارس النحكية )ص  (7)
 . 336المرجع السابؽ، ص  (8)
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، كقد  انت لو آراؤه كاتجاىاتو النحكية، ك اف محرر (1) ص اليجاء أك  ص النحك أك  ص الىغة
ال تب الصادرة عف ديكاف اإلنشاء، ك اف لو عىيو رزؽ غزير، كأقساـ عى  ذلؾ  ترة مف 

 .(2)فالزم

كتدكر البف بابشاذ  ص  تب النحك آراء مختىفة يتفؽ  ص طائفة  ييا مع ال ك ييف 
 . (3)كالبغدادييف كالبصرييف، مما يدؿ داللة كاضحة عى  أنو  اف يمزج بيف  ؿ تىؾ المذاىب

ىنا بناءن عى  ما ذ رتو مصادر ترجمة ابف بابشاذ مف تصانيفو العظيمة، كآرائو  راجحكال
حيث اشتير كعيرؼ بابف بابشاذ النحكم،  ،أنو إماـ عصره  ص النحك،  ما ذ ر (4)لنحك ص الىغة كا

أف ثقا تو  انت كاسعة لغكية كنحكية خالصة، كدليؿ ذلؾ  ما سبؽ أف عمىو  اف معتمدان عى  
صبلح الرسائؿ لغكيان كنحكيان، بعد أف تعرض عىيو، كأف تصانيفو  ىذه الثقا ة  ص ديكاف اإلنشاء، كا 

 ثاره العىمية التص خٌىفيا جميعيا  ص النحك كالىغة، كانتفع الناس بعىمو كتصانيفو.ك ؿ آ

أما عف عىماء التراجـ المشيكريف،  ىـ يتناكلكا ثقا ة ابف بابشاذ بالبحث،  ما تحدثت عنو 
 ىذه المصادر ىك تكلص ابف بابشاذ إلدارة ديكاف اإلنشاء، كًذٍ ر مصنفاتو العديدة  ص النحك كالىغة.

 طراؼ مف حياتو:  أ

كييذ ر أف السبب  ص ذلؾ أٌف قطان  اف ، (5)عمره رؼ عف ابف بابشاذ التزٌىد  ص آخرعي 
يونس إليو، كال يخطؼ مف مائدتو شيئان،   اف إذا ألق  إليو شيئان مف الطعاـ ال يو ىو كيحمىو 

، (6)ل  ىرٍّ أعم ىق  بما يحمىو مف الطعاـ إكيمضص، كت رر  عؿ ذلؾ منو،  تبعو يكمان،  كجده يي 
 عجب ابف بابشاذ مف ذلؾ، كقاؿ  ص نفسو:" إٌف الذم سخر ىذا السىنيكر ليذه ليجيئيا بقيكتيا كلـ 

                                                             
 (. 17/ 2(، بغية الكعاة )ج 224/ 16ات )جالصفدم، الكا ص بالك ي (1)
 (. 161الفيركزبآدم، البىغة  ص تراجـ أئمة النحك كالىغة )ص (2)
 (. 336ضيؼ، المدارس النحكية )ص  (3)
 (. 75/ 3اليا عص، مرآة الجناف)ج (4)
 (.532/ 1(، السيكطص، حسف المحاضرة )ج161الفيركزبآدم، البىغة  ص تراجـ أئمة النحك الىغة )ص  (5)
(، اليا عص، مرآة 225 – 224/ 16(، الصفدم، الكا ص بالك يات)ج161الفيركزبآدم، البىغة  ص تراجـ أئمة النحك كالىغة )ص  (6)

 (.76 – 75/ 3الجناف )ج
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  اف لو  يو عبرة،  انقطع كتزىٌد، كلـز منارة ، (1)ييمىو قادره عى  أف ييغنينص عف ىذا العالـ "
 .(2)الجامع بمصر

  :أساتذتو

البف بابشاذ،  قد لكحظ ا تقارىا إل  معىكمات  ا ية  مف خبلؿ قراءة ما ترجمتو المصادر 
نحكية ميمة، كعاًلـ جىيؿ القدر، عظيـ األثر،  ما  يتب عنو  ص  تب التراجـ ال  عف شخصيةو 

صرح بوسماء أساتذتو، كالبيدَّ مف أنو تىق  العىـ عى  يعدك صفحات قىيىة جدان،  ذلؾ  إنيا لـ تي 
عصره  ص العراؽ،  ةىٌق  تعىيمو عى  أساتذليو التراجـ بونو تى أيدم بعض الشيكخ، كىذا ما أشارت إ

 كل ف لـ نعثر عى  أسمائيـ  ص مصادر ترجمتو. 

كما يثبت الحديث السابؽ قكؿ المحقؽ ال بير محمد أبك الفتكح شريؼ، أنو لـ يعثر عى  
ف  انت معظـ  تب التراجـ لـ تتعرض ألساتذة ابف بابشاذ  أسماء ألساتذة ابف بابشاذ،  يقكؿ:" كا 

  تعىيمو عى  أساتذة عصره  ص العراؽ ... كلقد حاكلت  استطعت بعد الىيـ إال قكليـ أنو تىقٌ 
 . (3)التنقيب كأحيانان بطريؽ الصد ة عثرت عى  بعض أسماء أساتذتو منيـ ..."

كما ذ ره محمد أبك الفتكح شريؼ مف أساتذة البف بابشاذ،  سكؼ نكردىـ ىنا مع ترجمة مكجزة 
 ؿ منيـ:ل 

 الكاسطي  .1

حمد أخذ عنو أبك الحسف طاىر بف أ ،نصر النحكمبف محمد بف مباشر الكاسطص أبك  القاسـ
 . (4) كبو انتفع.جو مف أختو، ك اف ابف بابشاذ يخدمو كزكَّ ، بف بابشاذ كبو تخرج

قاؿ ياقكت:" لقص ببغداد أصحاب أبص عىص، كتنقؿ  ص الببلد، كاستكطف مصر، كقرأ عىيو 
كتخرج بو ابف بابشاذ كصنؼ  تابان  ص النحك، كشرح الىمع، كجمؿ الزجاجص، كمات أىىيا 
 . (5)بمصر"

                                                             
 (. 225/ 16الصفدم، الكا ص بالك يات)ج  (1)
 (. 17/ 2السيكطص، بغية الكعاة ) ج (2)
 (. 35)صابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة  (3)
 (. 2230/ 5الحمكم، معجـ األدباء )ج (4)
 (. 262/ 2السيكطص، بغية الكعاة )ج  (5)
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 ابف بابشاذ قد تىٌق  العىـ عى  يد القاسـ الكاسطص.  كمما سبؽ قكلو يتضح أفَّ 

 الٌنجيرًمٌي، أبك يعقكب .2

يكسؼ بف يعقكب بف إسماعيؿ بف خرزاذ، كيعرؼ أيضان بالٌسعترٌم. النحكم الىغكم 
حا ظ العبلمة. أخذ عف عىص بف أحمد الميىبٌص، كركل عف ز ريا بف يحي  الساجص، كعف ابف ال

و محمد بف جعفر بابشاذ كعبد العزيز بف أحمد بف  ىغىٌىس األندلسص، ك اف مقيمان بمصر. ركل عن
زاعٌص المقرئ ، (1)كمات  ص المحـر سنة ثبلث كعشريف كأربعمائة بعد ابنو بيزاد بثبلثة أشير، الخي

 ابف بابشاذ مف تبلميذ النجيرًمصٌ ة السند يتضح أف ىكمف سىس

 عمي بف عيسى الربعي  .3

أبك الحسف عىص بف عيس  المشيكر بالربعص نسبة إل  ربيعة، أخذ عف السيرا ص ببغداد، 
ثـ ارتحؿ إل  شيراز  بلـز الفارسص عشريف عامان؛ ثـ رجع إل  بغداد، كتفرغ لىتدريس. كمف 

 . (2)ق 420شرح اإليضاح، كشرح مختصر الجرمص. كتك ص ببغداد سنة تصانيفو النحكية؛ 

 التبريزم  .4

ىك أبك ز ريا، يحي  بف عىص بف الخطيب الشيبانص مف تبريز، ىاجر  ص سبيؿ العىـ، 
   سمع مف ابف برىاف كعبد القاىر الجرجانص، كغيرىما، زار الببلد المصرية كلبث  ييا أيامان تىقٌ 

 . (3)ق 502كتك ص  جوة ببغداد سنة  عنو  ييا ابف بابشاذ،

 كقد أضاؼ المحقؽ خالد عبد ال ريـ كالد ابف بابشاذ عى  قائمة أساتذتو: 

 أحمد بف بابشاذ  .5

كىك كالد الطاىر ابف بابشاذ، أبك الفتح أحمد بف بابشاذ الجكىرم النحكم، إماـ شيير مف 
الحسف طاىر بف عبد المنعـ بف  أئمة القراء، عراقص األصؿ، راكم  تاب التذ رة عف مؤلفو أبص

  .(4)صالحىب غىبكف

                                                             
 .364المرجع السابؽ، ص  (1)
 (. 203(. طنطاكم، نشوة النحك كتاريخ أشير النحاة )ص2/297انظر: القفطص، انباه الركاة عى  أنباه النحاة )ج (2)
 (. 204 -203طنطاكم، نشوة النحك كتاريخ أشير النحاة )ص ص(. 131/ 3انظر:اليا عص، مرآة الجناف)ج  (3)

 (.  11/ 7ابف عماد الحنبىص، شذرات الذىب ) ج ((4
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 : تالميذه

بر ات السعيدم بف محمد بف عبد اهلل أبا اتفقت المصادر المترجمة البف بابشاذ عى  أف  
 ، ك يما يىص ترجمة مختصرة لو:(1)أحد أىـ تبلميذ ابف بابشاذ

 ق (520 – 420بركات السعيدم )  بف محمد بف عبد اهللأبك  .1

، الصك ص المصرم النحكم، (2)بر ات بف ىبلؿ بف عبد الكاحد السعيدممحمد بف 
 . (3)الىغكم، أبك عبد اهلل

قاؿ ياقكت:" عالص المحؿ  ص النحك كالىغة كاألدب، أحد  ضبلء المصرييف، كأعيانيـ 
شعار كتصانيؼ  ص المبرٌزيف، أخذ النحك كاألدب عف ابف بابشاذ  وتقنو، كلو معر ة باألخبار كاأل

حك كغيره، كلو الناسخ كالمنسكخ، سٌماه اإليجاز  ص معر ة ما  ص القرآف مف منسكخ كناسخ، الن
 . (4)ك اف يقكؿ الشعر  يجيد قكلو"

كقد تزٌكد ابف بر ات مف  تابات ابف جنص،  ما تزكد مف  تاب البديع لمحمد بف 
.  وخذ (5)كرثيا عنومسعكد، كأيضان تزٌكد مف أستاذه ابف بابشاذ كخاصة مف تعىقة الغر ة التص 

 .(6)النحك عنو، كتصدر بعده لىتدريس

 .  (7)ق 520عاش مائة سنة كثبلثة أشير، كتك ص سنة 

 ابف الفحاـ  .2

 . (8)أبك القاسـ بف الفحاـ الصقىص عبد الرحمف بف أبص ب ر مصنؼ التجكيد  ص القرآف

                                                             
 (. 337(. ضيؼ، المدارس النحكية،)ص161انظر: الفيركزبآدم، البىغة  ص تراجـ أئمة النحك كالىغة،)ص  (1)
 (.102/ 6الحنبىص، شذرات الذىب )ج (2)
(. ابف عماد الحنبىص، شذرات 2440/ 6(. الحمكم، معجـ األدباء )ج60 – 59/ 1طص، بغية الكعاة )جانظر ترجمتو: السيك   (3)

 (. 102/ 6الذىب )ج
 (. 60 – 59/ 1السيكطص، بغية الكعاة )ج (4)
 (. 337ضيؼ، المدارس النحكية )ص (5)
 (. 79 – 78/ 3القفطص، إنباه الركاة )ج  (6)
 (. 172/ 3اليا عص، مرآة الجناف )ج  (7)
 . 213المرجع السابؽ، ص  (8)
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الشيكخ، كتىمذ لطاىر مف  بار القراء، كممف رحؿ مف المغرب إل  المشرؽ  ص طىب القراءة عى  
 . (1)ذ  ص النحك، كأمى  عىيو شرح مقدمتوبف بابشا

 ار ص  ابف الحى  .3

ار أستاذ رحاؿ ثقة، صَّ أبك القاسـ خىؼ بف إبراىيـ بف خىؼ بف سعيد المقرئ، عيًرؼ بالحى 
 . (2)كلد سنة سبع كعشريف كأربعمائة، كمات  ص صفر سنة إحدل عشرة كخمسمائة

 آثاره:

مسير الشمس، كمف خبلؿ  – ما يقكؿ القفطص  –صانيؼ  ص النحك سارت البف بابشاذ ت 
ما قرأناه  ص  تب التراجـ التص ترجمت لو،  قد لكحظ أف مؤلفاتو جميعيا صنفت  ص النحك 

 شاذ نحكم خالص. كالىغة، كىذا ما يكضح أف ابف باب

 كمف أىـ آثاره النحكية التص عددىا العىماء كالمترجمكف:

 ةالمقدمة النحكي .1

: المقدمة المحسبة  ص  ف العربية، المقدمة، المقدمة  ص (3)كتسم  بوسماء أخرل منيا
النحك، المقدمة المحسبة  ص  ف العربية  ص عىـ النحك، المحتسب  ص النحك، كسيوتص الحديث 

 عنيا الحقان. 

شرح المقدمة النحكية، أك شرح المحسبة، كتسم  أيضان ) الجمؿ اليادية أك اليادم  ص  .2
 ، كسيوتص الحديث عنيا الحقان. (4)رح المقدمة (ش

 . (5)شرح  تاب ) الجمؿ ( لىزجاجص .3
 .(6)شرح  تاب ) األصكؿ ( البف السراج .4

                                                             
 (. 1665 -164/ 3القفطص، إنباه الركاة )ج  (1)
 (. 145/ 1ابف الجزرم، غاية النياية  ص طبقات القراء)ج  (2)
 (. 95/ 2(. القفطص، إنباه الركاة )ج17/ 2(. السيكطص، بغية الكعاة )ج298/ 5انظر: ابف عماد الحنبىص، شذرات الذىب )ج  (3)
 (. 75/ 3(، اليا عص، مرآة الجناف )ج161: الفيركزبآدم، البىغة  ص تراجـ أئمة النحك كالىغة )صانظر (4)
 (. 515/ 2ابف خى اف، ك يات األعياف )ج  (5)
 (. 75/ 3اليا عص، مرآة الجناف )ج (6)



11 
 

تك ص ابف بابشاذ قبؿ  (1)مسكدات  ص النحك، باسـ تعىيؽ الغر ة أك ) شرح النخبة ( .5
 . (2)إتماميا، قيؿ لك بيضت قاربت خمسة عشر مجىدان 

لـ تنسب المصادر التص اٌطىعنا عىييا ىذا ال تاب البف  .(3السبع التذ رة  ص القراءات .6
بابشاذ  ص معرض ترجمتيا لو، كل ننا كجدنا ذلؾ  ص  تاب ) ىىٌدية العار يف ( إلسماعيؿ 

 .قد نسبو البف بابشاذك باشا البغدادم، 
 .   (4) تاب ) المفيد (  ص النحك .7

 كفاتو 

ليـك الثالث مف شير رجب، سنة تسع عشية ا أنو تك ص بمصر، أجمع العىماء عى 
. كقيؿ سنة (5)كستيف كأربعمائة؛ حيث سقط مف سطح جامع عمرك بف العاص  مات  ص ساعتو

 .(6)أربع كخمسيف

 التعريؼ بالمقدمة المحسبة: 

ال يستياف بيا  ص النحك العربص، إذ  اف ليذه اآلثار شيرة  ترؾ ابف بابشاذ آثاران كمؤلفاتو 
تاب المقدمة المحسبة نصيب السبؽ، حيث نالت شيرة كمنزلة  بيرة، بؿ ذاع كاسعة، كقد  اف ل 

 صيتيا حيث تعد مف أشير مصنفات ابف بابشاذ  ص النحك كالىغة. 

بن  ابف بابشاذ  تابو المقدمة المحسبة عى  بياف عشرة أشياء.  ما يقكؿ حاجص خىيفة 
 ع كالنصب كالجر كالجـز كالعامؿ  ص حديثو عف  تاب المحتسب كىص االسـ كالفعؿ كالحرؼ كالر 

. كذ ر تحت  ؿ  صؿ أبرز القكاعد التص يحتاجيا الدارس لعىـ النحك. كجاء ذلؾ (7)كالتابع كالخط
  ص عبارات مكجزة كمىخصة تىخيصان دقيقان. 

                                                             
/ 5بىص، شذرات الذىب )ج(. ابف عماد الحن429/ 1(. البغدادم، ىدية العار يف )ج515/ 2ابف خى اف، ك يات األعياف )ج  (1)

 (.17/ 2(، السيكطص، بغية الكعاة )ج298
 (. 75/ 3اليا عص، مرآة الجناف )ج  (2)
 (. 429/ 1البغدادم، ىدية العار يف )ج  (3)
 (. 161الفيركزبآدم، البىغة  ص تراجـ أئمة النحك كالىغة )ص  (4)
(. الفيركزبآدم، 20/ 1رم، مغنص الىبيب مع حاشية األمير )ج(. ابف ىشاـ األنصا532/ 1انظر، السيكطص، حسف المحاضرة )ج (5)

 (. 162البىغة  ص تراجـ أئمة النحك كالىغة )ص
 (. 224/ 16الصفدم، الكا ص بالك يات )ج  (6)
 (. 1612/ 2انظر: حاجص خىيفة،  شؼ الظنكف )ج (7)
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كقد صرح ابف بابشاذ سبب تقسيـ  تابو لعشرة  صكؿ عى  النحك السابؽ؛ كذؾ ألف 
ة ال ينفؾ  بلـ مف جمىتيا أك بعضيا،  الحاجة داعية إل  معر تيا، مدار ال بلـ عى  ىذه العشر 

. ثـ بٌيف ابف بابشاذ سبب (1) ىذلؾ أخذ المبتدئ بمعر تيا، كألنيا تسيؿ عىيو  ؿ ما يوتص بعدىا
ترتيب الفصكؿ عى  طريقتو المذ كرة،  ذ ر أف االسـ كالفعؿ كالحرؼ ىص األصكؿ األيكؿ التص ال 

كما بعدىا  إنما ىك  بلـ عى  عكارضيا الداخىة عىييا، كال بلـ ثبلثة؛  يستغن  عف معر تيا.
. ثـ ي مؿ حديثو ى ذا عف سبب (2)ذات كىص االسـ، كحدث كىك الفعؿ، ككاسطة كىك الحرؼ

 ترتيباتو.  

كطريقة ابف بابشاذ  ص المقدمة أف يذ ر المكضكع الرئيس ثـ يوخذ بتعريفو، كيكرد أمثىة 
 شرحو  ص الفصؿ األكؿ مع الشكاىد.   عىيو، كىذا ما سيتـ

كقد ذ رت ال تب المترجمة البف بابشاذ  تابو المقدمة  ص مقدمة مصنفاتو، كأشادكا بيا،  قد 
قاؿ القفطص عنيا كعف مؤلفاتو:" كطاىر ىذا ممف ظير ذ ره كسارت تصانيفو مثؿ المقدمة  ص 

 . (3)النحك كشرحيا مسير الشمس"

 تاب المقدمة:" ك اف أحسف مصنفاتو  ييا المقدمة كقاؿ صاحب  شؼ الظنكف عف 
 .(4)كشرحيا"

كىذه المقدمة أمبلىا ابف بابشاذ عى  جماعة  ثيرة، قبؿ أف يمىص شرحيا عى  ابف الفحاـ 
بمدة تربك عى  الثبلثيف عامان. كقد أشار ابف بابشاذ  ص شرحو لىمقدمة إل  األسباب التص دعتو 

ألف  ؛كالتكطئة لما عس  أف يقرأ بعدىا رض بيذه المقدمة التسييؿإل  توليفيا  ص قكلو:"  إف الغ
 ييا جمبلن مىخصة، كألفاظان مجردة، تعيف عى  المقصكد، كربما  فت المطىكب، كليذا كسميا 

بالميٍحًسبة" –أداـ اهلل اإلمتاع بو  –بعض أىؿ العىـ 
(5). 

                                                             
 (. 91انظر: ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة )ص  (1)
 (. 92، شرح المقدمة المحسبة ) صانظر ابف بابشاذ (2)
 (. 95/ 2القفطص، إنباه الركاه )ج  (3)
 (. 1612/ 2حاجص خىيفة،  شؼ الظنكف )ج (4)
 (. 472/ 2ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة )ج  (5)
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ذلؾ  ص حديثو لتىميذه ق، ذ ر 435كقد ألؼ ابف بابشاذ المقدمة المحسبة  ص حدكد عاـ 
 .  (1)ار حيف أعاد عىيو الجزء الذم  اتو مف شرح المقدمةصَّ ابف الحى 

 :(2) ما أف ابف بابشاذ يمتدح  تابو ) المقدمة المحسبة (، يقكؿ

 ةه ىػػػػػػػذم مقد مػػػػػػػة فػػػػػػػي النحػػػػػػػك ميٍحًسػػػػػػػبى 
 ابىػػػػػػػرى فيمػػػػػػػا بعػػػػػػػدىا أى  فمػػػػػػػـ تبػػػػػػػؽً  أغنػػػػػػػتٍ   

   
 يػػػػػػػار قيمتً قػػػػػػػدى  فػػػػػػػاعرؼٍ  ىػػػػػػػي النيايػػػػػػػةي 

 
 ابىػػػػػػيػػػػػػا فاسػػػػػػأؿ بيػػػػػػا األيدى جاىمى  نػػػػػػتى ك إفٍ 
 

ػػػػػػػ  ت تصػػػػػػػانيؼ أىػػػػػػػؿ النحػػػػػػػك قاطبػػػػػػػةن أى شى

 تقػػػػػػػػػػػػػدـ الكتبػػػػػػػػػػػػػا فصػػػػػػػػػػػػػارت إمامػػػػػػػػػػػػػان   

   
ػػػػػػػػػػػ  ؽه ذً ال يخػػػػػػػػػػدعنؾ عنيػػػػػػػػػػا حاسػػػػػػػػػػد مى

ػػػػػػػػم     عجبػػػػػػػػا    تٍ نى أك كػػػػػػػػاذب إنيػػػػػػػػا قػػػػػػػػد  ي   
   

   

  التعريف بـ ) شرح المقدمة المحسبة (:

ذتو كىك ابف الفحاـ تبلم سبة؛ كذلؾ استجابة لطىب أحدشرح ابف بابشاذ المقدمة المح
. كقد أعاد ابف بابشاذ الشرح مرة أخرل عى  تىميذه ابف الحصار عندما  اتو جزء (3)ق466سنة 

 مف الشرح األكؿ.

كقد  انت طريقة ابف بابشاذ  ص الشرح أنو يكرد نص المقدمة ثـ يبدأ بإيراد الشرح مع 
ب، ثـ أخذ يمزج نص المقدمة الشكاىد كاألمثىة. كسار عى  ىذا النيب حت  منتصؼ ال تا

 .  (4)بالشرح، رغبة منو  ص االنتياء مف شرح ال تاب قبؿ سفر تىميذه ابف الفحاـ

سـ بالدقة إف األسىكب الذم انتيجو ابف بابشاذ  ص شرحو لىمقدمة المحسبة اتٌ   
كالمكضكعية  ص تقسيـ ال تاب كالتسىسؿ  ص عرض المكضكعات. باإلضا ة إل  ما عرؼ بو ىذا 

 لشرح مف التفصيؿ بعد إجماؿ كىذا ما سيتضح  ص الفصؿ التالص  ص الحديث عف منيجو. ا

 لتفصيؿ ليست مكجكدة  ص المقدمة.  ما أنو اىتـ بإيراد الشكاىد كاألمثىة بنكع مف ا 

 
                                                             

 (. 471ابف بايشاذ، شرح المقدمة المحسبة) ص  (1)
 . 27المرجع نفسو، ص (2)
 (. 88 – 87قدمة المحسبة )ص صانظر: ابف بابشاذ، شرح الم  (3)
 . 54انظر، المرجع السابؽ، ص (4)
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 شعباف اآلثارم كألفيتو كشرحيا

 شعباف اآلثارم:

 اسمو كنسبو: 

 اآلثارم زيف الديف (3)ىص بف أبص الم اـربف ع (2)، شعباف بف محمد بف داكد(1)أبك سعيد
 .(5)، القادرم الشا عص(4)المكصىص األصؿ، المصرم القاىرم داران كمد نان، القرشص نسبةن 

كاختىؼ  ص نسبتو إل  محمد؛  قاؿ ابف حجر:" ك اف يقاؿ لو المصرم، ثـ زعـ أف اسـ أبيو 
ب أف يبعد عنو، ثـ صار ي تب محمد بف داكد، كيقاؿ: إف داكد  اف ممف تشرؼ باإلسبلـ  وح

 .(6)اآلثارم "

كقاؿ ابف  يد:" كيقاؿ إنو مسىمانص األصؿ، ثـ ادع  أنو قرشص عثمانص، كصار ي تب شعباف بف 
 .(7)محمد اإلماـ األديب زيف الديف"

عيًرؼى شعباف باآلثارم؛ نسبة إل  اآلثار النبكية التص أقاـ بيا مدة مف الزمف؛  قد  اف خادميا، 
 : (8)إل  ذلؾ بقكلوكأشار 

ـي  ػػػػػػػلػػػػػػػي نى  ثػػػػػػػاراآل ألننػػػػػػي خػػػػػػػاد  به سى
ـً  ةى أرجػػػػػك بػػػػػو رحمػػػػػ   ػػػػػدى  المخػػػػػدـك لمخى

   
كالسبب  ص تسميتو شعباف  ما قاؿ اآلثارم نفسو :" كالسبب  ص تسميتص بيذا االسـ: أف مكلدم 

 (9) اف  ص ليىة النصؼ مف شير شعباف الم ـر "

 

 
                                                             

 (.416/ 1(. البغدادم، ىدية العار يف )ج1497/ 2حاجص خىيفة،  شؼ الظنكف )ج (1)
 (. 487/ 2(. السخاكم، كجيز ال بلـ  ص الذيؿ عى  دكؿ اإلسبلـ ) ج 248/ 6األتاب ص، المنيؿ الصا ص كالمستك   بعد الكا ص )ج (2)
 (.767/ 2الياشمص الم ص، الدر ال ميف )ج (3)
 (. 164/ 3(. الزر ىص، األعبلـ )ج353/ 3(. العسقبلنص، إنباء الغمر بونباء العمر )ج301/ 3انظر السخاكم، الضكء البلمع )ج (4)
 (.814/ 1(.  حالة، معجـ المؤلفيف )ج767/ 2الياشمص الم ص، الدر ال ميف )ج (5)
 (. 301/ 3(. كانظر: السخاكم، الضكء البلمع )ج353/ 3ر بونباء العمر )جالعسقبلنص، إنباء الغم (6)
 (. 767/ 2الياشمص الم ص، الدر ال ميف )ج  (7)
 (. 5اآلثارم،  فاية الغبلـ  ص إعراب ال بلـ )ص (8)
 . (1/2مف بداية االسـ المضمر إل  نياية إعراب الفعؿ الصحيح )ج -الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية  (9) 
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 : كالدتو

، ىذا ما اتفقت عىيو المصادر كقد كرد (1)اف بمصركلد اآلثارم  ص ليىة النصؼ مف شعب
ًلدى  ص المكصؿ  .(2)أيضان أنو كي

ًلدى سنة خمس كستيف  كاختىؼ القكؿ  ص السنة،  قد ذ رت بعض المصادر أنو كي
 .(4)، كقًيؿ أيضان تسع كخمسيف كسبعمائىة(3)كسبعمائة

 . خمسو كستيف كسبعمائةرجحتو المصادر أف مكلده سنة  كل ف ما

 تو: حيا

قيؿ أنو كلد بمصر كالتص لـ يستقر بيا، كقيؿ كلد   ،اختىؼ القكؿ  ص م اف مكلده
 بالمكصؿ.

، كاشتغؿ  ص بادئ أمره بال تابة عند الشيخ أبص عىص الز تاكم، نشو اآلثارم طالبان لىعىـ
،  قد  اف ار ي تب لىناس ص، حت   اؽ  يو أقرانو، كأجازه، كعنو أخذ اآلثارم الخط المنسكب

، ثـ حصؿ لو نشاؼ كتغير مزاجو بعد أف شرب ) (5)مف تميز بال تابة كاىتـ بالنظـ كالنثرم
عد أف كىك  بير، بحيث قض  مدة عاريان مف الثياب، ك اف م شكؼ الرأس ػػػػػ ، كب (6)البىبلىذير (

أياـ  حفظ عدة مختصرات  ص كالطهنبذم،  ، كلـز االشتغاؿ عند الغيمارمأ اؽ منو قىيبلن طىب العىـ
نظـ نظمان ك ، ثـ انصقؿ قىيبلن، مان سا بلن نظـ نظٍ   ـى ظٍ العربية كالعركض، كتعان  النَّ قىيىة، كاشتغؿ ب

 .(7)، حيث  اف ممف ييتق  لسانو كييخاؼ شرهـ قًدـ عى  اليجك المقذع لؤلعراضمتكسطان، ث

ح ـ  ييا، ، كتبكأ مناصب عدة  ص مصر،  منيا أنو صار نقيبان لىكتنقؿ  ص البىداف  ثيران 
، ثـ كصؿ مف مصر إل  الحجاز ق، ثـ عزؿ عنيا 799ثـ استقر  ص الحسبة بماؿ كيعد بو سنة 

 ص سنة إحدل كثمانمائة، ثـ دخؿ اليمف  مدح مى يا  وعجبي بو كأثابو، كمدح أعيانيا كتقرب 
                                                             

 (.815/ 1(.  حالة، معجـ المؤلفيف )ج301/ 3السخاكم، الضكء البلمع )ج (1)
 (.164/ 3انظر: الزر ىص، األعبلـ )ج (2)
 (.815/ 1(.  حالة، معجـ المؤلفيف )ج301/ 3انظر: السخاكم، الضكء البلمع )ج (3)
 (.303/ 3انظر، السخاكم، الضكء البلمع )ج (4)
 (.543، 1اـ عى  دكؿ اإلسبلـ لىذىبص ) جانظر: السخاكم، الذيؿ الت (5)
ذير (  ىمة ىندية كردت بالداؿ  ص الضكء البلمع )ج353/ 3العسقبلنص، إنباء الغمر)ج (6)  (. 301/ 3(. ك) البىبلى
 (. 487/ 2السخاكم، كجيز ال بلـ  ص الذيؿ عى  دكؿ اإلسبلـ ) ج (7)
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شرؼ، منيـ، ثـ انقىب ييجكىـ  عادتو، إل  أف نيفص إل  اليند بومرو مف السىطاف الناصر بف األ
، ثـ رجع لعادتو،  ويخرج (1)يف، كنظـ  ييا أرجكزتو ) الحبلكة الس رية (  ص النحكتكأقاـ بيا سن

منيا بعد مدة يسيرة، كعاد إل  اليمف، ثـ تكجو إل  م ة، كم ث بيا مدة، كذ ر ابف حجر أنو 
كد (  اتخذىا ذريعة إل  ما يريد مف ال مجكف كالذـ، تزكج جارية مف جكارم األشرؼ يقاؿ ليا ) خي
،  مدحو (2)كتكل   ص م ة الحسبة  ترة قىيىة نيابة عف الشيخ القاضص جماؿ الديف بف ظييرة

، ثـ قدـ القاىرة  ص سنة عشريف كثمانمائة، كىجا بعض (3) ثيران، كأخذ عف األلفية الحديثية
قدـ الشخصيات التص  انت مكجكدة  ص ذلؾ الكقت، كمف ثـ تكجو إل  دمشؽ  قطنيا إل  أفى 

القاىرة سنة سبع كعشريف كثمانمائة، كتعددت رحبلتو بيف الذىاب إل  دمشؽ كالعكدة إل  القاىرة 
 .(4)التص  انت  ييا ك اتو يـك كصكلو

السبب  ص تشرد اآلثارم كنفيو عبر األقطار ىك ىجكه لبعض  يبدك مف خبلؿ ما ذي ر أفَّ 
 ـ عف جرأتو كصراحتو  ص قكؿ الحؽ.األعياف، كىذا ين

 كخو: شي

  العىـ عف  ثير مف الشيكخ  ص الذيف تنكعت عىكميـ نشو اآلثارم طالبان لىعىـ، كقد تىقٌ 
كمعار يـ، كعىت أقدارىـ، كتميزت اختصاصاتيـ،   اف منيـ النحكم كالىغكم كالخطاط 

 كالمحدث.

 كلـ تحفظ المصادر التص ترجمت لآلثارم غير أسماء ثبلثة مف شيكخو ىـ:

ه ترجمة ، كالشيخ شمس الديف الغيمارم، كالشيخ نكر الديف الطنىبًدم ، كىذ شمس الديف الز تاكم
 مختصرة ليـ عى  الترتيب:

 

 

                                                             
 (.815/ 1 حالة، معجـ المؤلفيف)ج (1)
ق(، اشتغؿ بالفقو 817 – 751اآلثارم؛ محمد  بف عبد اهلل بف ظييرة بف أحمد المخزكمص الم ص الشا عص ) كىك مف شيكخ  (2)

 (. 83/ 8(. السخاكم، الضكء البلمع )ج186/ 9كالفنكف، كعنص بالحديث. انظر: ابف العماد الحنبىص، شذرات الذىب )ج
 (.301/ 3انظر: السخاكم، الضكء البلمع )ج (3)
 (. 354/ 3سقبلنص، إنباء الغمر )جانظر: الع (4)
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 ىػ[806-750الزفتاكم ]  .1

، صنؼ  ص الخط  تابان م المصرم، إماـ الخطاطيف  ص عصرهمحمد بف أحمد بف عىص الز تاك 
ليو انتيت (1)ص تجكيد الخطأسماه: مىنياج اإلصابة  ص أكضاع ال تابة، انتفع بو المصريكف   ، كا 

أخذ عنو اآلثارم الخط المنسكب، كصار رأس مف  تب عىيو، كأجازه ، (2)رئاسة  تابة المنسكب
 .(3) ص ذلؾ

 ىػ[ 802-720الغيمارم ] .2

شيخ اإلسبلـ، شمس الديف، محمد بف محمد بف عىص بف عبد الرزاؽ الغيمارم، المصرم 
ان  ر لقراءات، ك اف حسف المحاضرة، عايا، كحدث كدرس االمال ص النحكم، عن  بالعربية  مير  ي

. قرأ عىيو اآلثارم  ص (4)بالشعر،  ثير الحفظ كال سيما الشكاىد، كعاش اثنتيف كثمانيف سنة
 .(5)مصر ص  جاكليةالمدرسة ال

 ىػ[ 809-740الطينبيذم ] .3

لد  ص طنبذة  قرية أحمد بف عمر بف محمد بف العباس الطنبذم القاىرم، الشا عص، كي
بمصر، كنشو طالبان لىعىـ، كبرع  ص الفقو كأصكلو، كالعربية كالمعانص كالبياف، ك اف  رطان  ص 

 الذ اء كالفصاحة.

 .(6)ح العبارة، كلو ىٌناتيصار ان بالفنكف  كذ ر العسقبلنص أنو  اف ع

، (7)كقد ذ ر السخاكم  ص حاشية الضكء البلمع أف األصؿ  ص الطنبذم ىص ) الطنتدم(
 .(8)العسقبلنص  قد أكردىا بالداؿ )الطنبدم(أما 

                                                             
 (.24/ 7انظر: السخاكم، الضكء البلمع )ج  (1)
 (.163/ 4العسقبلنص، الدرر ال امنة  ص أعياف المائة الثامنة )ج (2)
 (. 353/ 3(. العسقبلنص، إنباء الغمر )ج301/ 3انظر:  السخاكم، الضكء البلمع )ج  (3)
 (. 149/ 9السخاكم، الضكء البلمع )ج (.128/ 1العسقبلنص، إنباء الغمر )ج (4)
 (.10اآلثارم،  فاية الغبلـ  ص إعراب ال بلـ )ص (5)
 (.363/ 2انظر: العسقبلنص، إنباء الغمر )ج (6)
 (.56/ 2انظر: السخاكم، حاشية الضكء البلمع )ج (7)
 (.363/ 2انظر: العسقبلنص، إنباء الغمر )ج (8)
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كقد ذ ر األستاذ ىبلؿ ناجص كالذم  انت لو عناية  بيرة باآلثارم ك تبو، أنو نقؿ عف 
 مخطكط اٌطىع عىيو  ص تحقيقو ل فاية الغبلـ شيكخان لآلثارم كىـ:

 ىػػ[805-724البيمقيني ]  .4

نص، نزيؿ القاىرة، حفظ القرآف عمر بف رسبلف بف صالح بف عبد الخالؽ، ال نانص البىقي
كلو سبع سنيف ببىده، كحفظ " ال ا ية" البف مالؾ، "كمختصر ابف الحاجب "، كلـز ابف عقيؿ، 
كتزكج ابنتو، كانتيت إليو الرئاسة  ص الفقو، ك اف عظيـ المركءة، جميؿ المكدة،  ثير االحتماؿ 

 .(1)كعاش إحدل كثمانيف سنة

حيث  اف يبتدئ  تابان  يصنؼ منو قطعة ثـ يتر و، كقىمو ال يا؛ تمٌ لو تصانيؼ  ثيرة لـ يي 
 (2)يشبو لسانو 

 ىػػ[ 804-723ابف الممقف ] .5

عمر بف عىص بف أحمد السراج، أبك خكص، األنصارم، المصرم الشا عص، تميز  ص 
العربية، كحفظ القرآف، اشتغؿ بالتصنيؼ كىك شاب، كىك مف  بار العىماء  ص الحديث كالفقو، 

 .(3)ثىثمائة مصنؼ كلو نحك

 ىػ[ 802-725األبناسي ] .6

بف مكس  بف أيكب األبناسص، كلد بوبناس  ص قرية صغيرة بالكجو  ـبرىاف الديف، إبراىي
 .(4)البحرم مف مصر

كىك مف أعياف الفقياء الشا عية، تكجو إل  الحجاز معتمران، ككلص مشيخة الخان ة 
 .(5)الصبلحية

 .(6)ىناؾ، كأقرأ، ثـ رجع  مات  ص الطريؽكقد حب  ثيران، كجاكر مرة، كحدث 

                                                             
 .245انظر: المرجع السابؽ، ص (1)
 (.86/ 6السخاكم، الضكء البلمع )ج  (2)
 (.105 – 100انظر: السخاكم، الضكء البلمع ) ص  (3)
 .172المرجع السابؽ، ص   (4)
 (. 136، 95/ 5المقريزم، السىكؾ لمعر ة دكؿ المىكؾ)ج  (5)
 (. 172/ 1السخاكم، الضكء البلمع )ج (6)
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 ىػػ[813-737السمنكدم ] .7

، -م  ص الضكء البلمعك كاختىؼ  ص اسمو  ما ذ ر السخا -د، محمد بف عىص بف محم
ؼ  تابان  ص القراءات السبع سماه السيؿ، ك تابان  ص الفرائض المصرم الشا عص،  اف  قييان، صنٌ 

لو مصنفات  ثيرة أخرل مف أىميا شرح ألفية ابف مالؾ  .الحساب كاليندسة كسماه جمع الشمؿك 
 (1)ما يزيد عى  أربعة مجىدات

 ىػ [ 811] ت  األبشيطيٌ  .8

، كقد ذ ر ابف حجر عصٌ  الشا سىيماف بف عبد الناصر أك إبراىيـ حيدر الديف، األبشيطصٌ 
ثيف كسبعمائة،  ص مؤلفو: أنو  اف ماىران  ص العربية كاألصكؿ كالفقو كاآلداب، كلد سنة بضع كثبل

 .(2)كقد جمع ػػػ  ص العىة ، كدرس كأ ن ، ك تب الخط الحسف

 

 ىػ[819-759ابف جيماعة ] .9
حمد بف إبراىيـ، ابف سعد اهلل بف جماعة، األستاذ د بف أبص ب ر بف عبد العزيز بف ممحم

اذ الزماف العبلمة، الحمكم األصؿ، الشا عص األصكلص، الم تىؾ النظار، النحكم الىغكم البيانص، أست
، لو مصنفات  ثيرة  ص مختىؼ العىـك   .(3)ك خر األكاف، الجامع ألشتات جميع العىـك

 ىػ [  802الدجكم ] ت  .10

كشغؿ  ييا،  إبراىيـ بف محمد بف عثماف بف إسحاؽ الدجكم، المصرم، برع  ص العربية،
د، تمتع قك ، ك اف ي تسب بالشيادة كالع(الخبلصة  )ك  (األ فية  )اىتمامو حؿ  ؿٌ جك اف 

 .(4)نو بىغ الثمانيفإبالفطنة كالدعابة، كقيؿ 

 

 

                                                             
 (.10 – 9/ 9انظر: المصدر السابؽ )ج (1)
 (.600/ 1الكعاة )ج السيكطص، بغية  (2)
 (.66 – 63انظر: السيكطص، بغية الكعاة ) ص  (3)
 (. 112 – 111/ 2انظر: العسقبلنص، إنباء الغمر )ج (4)
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 ىػ [  802البمبيسي ] ت  .11

إسماعيؿ بف إبراىيـ بف محمد المجد، أبك الفداء ال نانص، البىبيسص األصؿ، القاىرم، 
الحنفص القاضص. كلد سنة ثماف أك تسع كعشريف كسبعمائة، اشتغؿ  ص الفقو كالفرائض كالحساب، 

َـّ شعره  ثير، كأد  .(1)بو غزير، كعىمو جى

كقد ذ ر اآلثارم بقكؿ لو أف ىناؾ شيكخان غيرىـ حيث قاؿ:" كغيرىـ ل ف يطكؿ ذ رىـ 
نما ذ رت لو أعيانيـ ليعىـ أف العىـ بالتعىـ، كلكال المربص لما عر ت  عى  ما نحف بصدده، كا 

 :(2)ربص

ػػػػػػػػ  كعػػػػػػػػاش بعقمػػػػػػػػوً  خى ال لػػػػػػػػو شػػػػػػػػي فٍ كمى

 فػػػػػػػػػػػػػذاؾ ىبػػػػػػػػػػػػػاء عقميػػػػػػػػػػػػػوي كجنػػػػػػػػػػػػػكفي   

   
 الميذه:ت

 أما تبلميذه  ىـ تذ ر مصادر ترجمة اآلثارم شيئان عنيـ.

 يا :نإال أف ىناؾ إشارات تدؿ عى  كجكدىـ م

اإلماـ يحي  محيص الديف أبك السعكد ، كقد نقؿ اآلثارم نفسو إجازتو لو  ص النحك،    .1
  :(3)كذ ر اسمو عندما نظـ سنده  ص العىـ  قاؿ

 دملسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   إجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازةه  كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذهً 

 ع ػػػػػػػػػػػػػػػػدم كسػػػػػػػػػػػػػػػػندمكسػػػػػػػػػػػػػػػػاعدم ك   

   
 مػػػػػػػػػػػػاـ العػػػػػػػػػػػػالـالفا ػػػػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػػػػيخ اإلً 

 الكامػػػػػػػػػػػػؿ الخيػػػػػػػػػػػػر اليمػػػػػػػػػػػػاـ الحػػػػػػػػػػػػاكـً   

   
 يحيػػػػػػػػى أبػػػػػػػػك السػػػػػػػػعكد محيػػػػػػػػي الػػػػػػػػديف

 ًِ فلمػػػػػػػػػػػػػػدي كنجػػػػػػػػػػػػػػؿي خيػػػػػػػػػػػػػػر  ناصػػػػػػػػػػػػػػرو   

   
 الشػػػػػػافعي بػػػػػػف صػػػػػػال  قا ػػػػػػي الق ػػػػػػاةً 

 اـ الصػػػػػػػػػػػػال مػػػػػػػػػػػػمفتػػػػػػػػػػػػي األنػػػػػػػػػػػػاـ كاإلً   

   
 ؽ العمػػػػػػػػى محاسػػػػػػػػدهفػػػػػػػػدامػػػػػػػػت عمػػػػػػػػى أ

 ج المعػػػػػػػػػػػػػػػػالي كالػػػػػػػػػػػػػػػػدهك كداـ فػػػػػػػػػػػػػػػػي أ  

   
ـى النحػػػػػػػػػك عػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػعبافً ف  ميػػػػػػػػػرًك عمػػػػػػػػػ

ٌيػػػػػػػػػػ    افً عػػػػػػػػػف الغمػػػػػػػػػارم عػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػي حى

   
 ، (4)ىػ( 852شيخ اإلسبلـ الحا ظ أحمد بف عىص بف محمد بف حجر العسقبلنص، )ت :  .2

 

                                                             
 (.287 -286/ 2انظر: السخاكم، الضكء البلمع )ج (1)
 (. 12اآلثارم،  فاية الغبلـ  ص إعراب ال بلـ )ص  (2)
 (. 13) صاآلثارم،  فاية الغبلـ  ص إعراب ال بلـ  (3)
 (. 21، 1ج، اليداية  ص شرح ال فاية )لغامدما (4)
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 (1)كأشار إل  ذلؾ السخاكم بقكلو : ) ذ ره شيخنا  ص  معجمو ...(
و خىؽ مف ىػ(، كأجاز ل815، كلد سنة )بف أحمد بف عىص بف حجر العسقبلنصمحمد  .3

اشتغؿ بالقياـ بومر القضاة كاألكقاؼ، حت   اؽ كصار لو  .كغيرىماالشاـ كمصر 
 ما، قاؿ السخاكم  ي(3)ىػػ 869. مات مبطكنان سنة (2)الخبرة  ص ذلؾ، كحدث باليسير

 .(4)يعرض حديثو عف اآلثارم:" ذ ره شيخنا  ص معجمو، كقاؿ: إنو أجاز البنو محمد"

 آثاره: 

األدبية تزيد عف الثبلثيف غالبيا  تصانيفو اآلثارم  تب بخطو أفٌ  ذ ر السخاكم أف
 .(5)منظكمات

ركضيان كشاعران كببلغيان يان كلغكيان كعك حرم آثاران عىمية  ثيرة؛ إذ  اف ن قد ترؾ اآلثا
 .(6)، حيث كصفتو مصادر ترجمتو باإلماـ  ص األدب ك نكنوكخطاطان 

 كمف ىذه المصنفات:

 بديعيات اآلثارم. .1
 بلكة الس رية، أرجكزة  ص النحك.الح .2
 الرد عى  مف تجاكز الحد. .3
 شرح ألفية ابف مالؾ  ص ثبلث مجىدات كلـ يتـ. .4
 ـ  ص نكادر الصبلة كالسبلـ.شفاء السقا .5
العمدة  ص المختار مف تخاميس البردة، كذ ر الزر ىص كجكد نسخة منو  ص دار ال تب  .6

 المصرية.
 عناف العربية، أرجكزة  ص النحك. .7
 ية الربانية  ص الطريقة الشعبانية، كىص ألفية  ص الخط كقكاعده.العنا .8

                                                             
 (. 302/ 2السخاكم، الضكء البلمع )ج  (1)
 (. 21، 1، اليداية  ص شرح ال فاية )جالغامدم (2)
 (. 20/ 7السخاكم، الضكء البلمع )ج (3)
 (. 302/ 3المرجع السابؽ )ج  (4)
 (. 303انظر: السخاكم، الضكء البلمع ) ص  (5)
 (. 487/ 2انظر: السخاكم، كجيز ال بلـ  ص الذيؿ عى  دكؿ اإلسبلـ ) ج  (6)
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القبلدة الجكىرية  ص شرح الحبلكة الس رية، كىك  تاب شرح  يو أرجكزتو النحكية )الحبلكة  .9
 الس رية (.

  فاية الغبلـ  ص إعراب ال بلـ، ألفية  ص النحك، كسيوتص  ص تعريؼ مكجز لو. .10
 زة  ص عىـك العربية كالببلغة.لساف العرب  ص عىـك األدب، أرجك  .11
 مسؾ الختاـ  ص أشعار الصبلة كالسبلـ. .12
 المنيب المشيكر  ص تقىب األياـ كالشيكر. .13
 المنيؿ العذب، ديكاف  ص النبكياف. .14
 نزىة ال راـ  ص مدح طيبة كالبيت الحراـ. .15
 نيؿ المراد  ص تخميس بانت سعاد. .16
 اليداية  ص شرح ال فاية، كسيوتص تعريؼ مكجز لو. .17
 جو الجميؿ  ص عىـ الخىيؿ، أرجكزة  ص العركض.الك  .18
 .(1)كسيىة المىيكؼ عند أىؿ المعركؼ، أرجكزة  ص عىـ ال تابة .19

 :  كفاتو

. (2)( ىجرية828أما ك اتو  قد اتفقت المصادر عى  أنيا سنة ثماف كعشريف كثمانمائة )
 .(3)كذلؾ يـك قدكمو القاىرة  ص السابع عشر جمادل اآلخرة

نيا بىغت خمسة آالؼ دينار، كزعـ ال ثيركف إ :ال بوس بيا قيؿ ةن  ى رً م تى اآلثار  ؼكقد خى
ع  أنو أخكه، كذلؾ بمساعدة أنو  اف مقتران عى  نفسو،  استكل  عى  مالو بعد ك اتو رجؿ ادٌ 

 بعض أىؿ الدكلة ؛  تقاسما الماؿ. 

 .(4)، كقد كقؼ  تبو كتصانيفو بالباسطيةنو عاش بضعان كستيف سنةإ :كقيؿ

                                                             
(. 815/ 1(.  حالة، معجـ المؤلفيف )ج 417/ 1(. البغدادم، ىدية العار يف )ج303/ 3انظر: السخاكم، الضكء البلمع )ج (1)

 (.  769/ 2(. الياشمص الم ص، الدر ال ميف )ج164/ 3الزر ىص، األعبلـ )ج
(. 814/ 1(.  حالة، معجـ المؤلفيف )ج354/ 3(. العسقبلنص، أنباء الغمر )ج302/ 3السخاكم، الضكء البلمع )ج انظر:  (2)

 (.  267/ 9(. ابف العماد الحنبىص، شذرات الذىب )ج1497/ 2(. حاجص خىيفة،  شؼ الظنكف )ج164/ 3الزر ىص، األعبلـ )ج
 (. 354/ 3نص، أنباء الغمر )ج(. العسقبل815/ 1انظر:  حالة، معجـ المؤلفيف )ج (3)
 (. 355/ 3انظر: العسقبلنص، أنباء الغمر )ج (4)
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 عريؼ بألفية اآلثارم ) كفاية الغالـ في إعراب الكالـ (الت

ظيا لو نظـ اآلثارم ألفيتو  ص النحك، كسٌماىا )  فاية الغبلـ  ص إعراب ال بلـ ( قرٌ 
 ، كذلؾ  ص القرف التاسع اليجرم.(1)البىقينص

كال تاب صحيح النسبة قطعان إل  مؤلفو  ما ذ رت ذلؾ المصادر المترجمة لشعباف 
 .(2)اآلثارم

 :(3)كقد أبدع اآلثارم ألفيتو لىتيسير عى  طالب اإلعراب،  قاؿ  ييا

 كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه ألفٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه لممبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم

 المقصػػػػػػػػػػػػدً  عمػػػػػػػػػػػػى بمػػػػػػػػػػػػكغً  ميًعينػػػػػػػػػػػػةه   

   
 يا كفايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـً سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌميتي 

 ـً اإلعػػػػػػػػػػػػراب فػػػػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػػػػال ليعػػػػػػػػػػػػرؼى   
  ًِ  

ظـ النحك  ص فيـ مف البيتيف السابقيف أف ألفية اآلثارم خاصة بالنحك كاإلعراب، حيث جمع النايي 
 :(4)عشرة  صكؿ  ما ذ ر  ص أكليا

 الىػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػرؼي يا عشػػػػػػػػػػػره جى فصػػػػػػػػػػػكلي 

ـي     ثػػػػػػػػػػـ الحػػػػػػػػػػرؼي  ثػػػػػػػػػػـ الفعػػػػػػػػػػؿي  االسػػػػػػػػػػ

   
 ثػػػػػػػػػػـ الجػػػػػػػػػػر   ثػػػػػػػػػػـ النصػػػػػػػػػػبي  كالرفػػػػػػػػػػعي 

 تسػػػػػػػػػػػػتقر   فػػػػػػػػػػػػي اإلعػػػػػػػػػػػػراًب  كالجػػػػػػػػػػػػزـي   

   
 كالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؼي تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابع ه  كعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه 

منتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي عاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري     الكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼي  ىا كى

   
 األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿً  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فاتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي كقبمى 

 الفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿً  ىا خاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي كبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى   

   
كمف خبلؿ األبيات السابقة يبٌيف لنا اآلثارم منيجو  ص توليفو لؤللفية كمكضكعاتيا النحكية، 

 حيث رتب  صكليا عى  النحك التالص:

  الفصؿ األكؿ لبلسـ، تعريفو كصفاتو كحاالتو، إ راده كتثنيتو كجمعو كتصغيره كصر و
 كعدـ صر و.

 كأح امو. الفصؿ الثانص لىفعؿ، تعريفو كعبلماتو 
 .الثالث لىحرؼ، صفتو كأقسامو ككجكىو 
 .الرابع لىر ع، تحدث  يو عف المر كعات 

                                                             
 (.303/ 3السخاكم، الضكء البلمع )ج  (1)
 (.769/ 2(. الياشمص الم ص، الدر ال ميف )ج1497/ 2انظر: حاجص خىيفة،  شؼ الظنكف )ج (2)
 (. 34اآلثارم،  فاية الغبلـ  ص إعراب ال بلـ )ص  (3)
 (.30عراب ال بلـ) صإم، فاية الغبلـ  ص اآلثار  (4)
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 الخامس لىنصب، تحدث  يو عف المنصكبات 
 .السادس لىجر، تحدث  يو عف المجركرات 
  .تحدث  يو عف المجزكمات ،  السابع لىجـز
 .الثامف لىعامؿ، ذ ر  يو أقساـ العكامؿ االسمية كالفعىية كالحر ية 
 .التاسع لىتكابع كأنكاعيا 
 العاشر لىحذؼ كأقسامو 

 كقد تقدـ الفصكؿ السابقة أربعة  صكؿ تعتبر مقدمة كىص عى  النحك التالص:

 خطبة الناظـ.  .1
  اتحة األصكؿ، عٌرؼ  ييا النحك لغة كاصطبلحان كذ ر  كائده ك كاضعو كسبب الكضع. .2
فظ كال ىمة كال بلـ كال ىًىـ مقدمات اإلعراب، ذ ر أٌف مقدمات اإلعراب خمسة كىص الى .3

 كالقكؿ.
 ثـ يذ ر أصكؿ اإلعراب  ص مبحث مستقؿ.  .4

 خاتمة الفصكؿ. ماهصكؿ بفصؿ أخير كىك الخاتمة كسالف ـى تى كخى 

كمف خبلؿ عرض  صكؿ ألفٌية اآلثارم يتضح مدل السيكلة كاليسر  ص تقسيماتيا؛ لذلؾ يجد 
 الطالب سيكلة  ص حفظيا.

غبلـ  ص إعراب ال بلـ ( نسجيا اآلثارم عى  غرار ألفية ابف معط كىذه األلفية )  فاية ال
 :(1) كألفية ابف مالؾ، يقكؿ

 المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؾٍ  قائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بأك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً 

 كعػػػػػػػف ابػػػػػػػف مالػػػػػػػؾٍ  عػػػػػػػف ابػػػػػػػف معػػػػػػػطو   

   
 

لىمتعىـ، إال أنو يقكؿ:" عى   كابف مالؾ غيٍنيةي  اآلثارم بوٌف  ص ألفيتص ابف معطً   قد اعترؼ
ف  انا مشيكريف عى  ألسنة الطىبة إال أٌف ىذا المزيد كىذا الترتيب مع أٌف الً تابيف المذ كريف كا  

 .(2)سيكلة النظـ كتقريب البعيد أنفع لىمريد"

                                                             
 (. 22اآلثارم،  فاية الغبلـ  ص إعراب ال بلـ )ص (1)
 (. 191عامر، زيف الديف شعباف اآلثارم كألفيتو  ص النحك  فاية الغبلـ )  (2)
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 :(1)كقد امتدح اآلثارم ألفيتو ) فاية الغبلـ( قائبلن 

 رً تى بالييٍسػػػػػػػٍمػػػػػػػعى أنٍ  رً ٍسػػػػػػػالعي  ي بعػػػػػػػدى ًيػػػػػػػلى إً 
ػػػػػػكالحى  ًت ٍيػػػػػػالبى  ي فػػػػػػي سػػػػػػاحةً ًنػػػػػػتى مٍ ككر      رً جى

   
 تي كفايػػػػػػػػػػػػةن ٍمػػػػػػػػػػػػظى نػػػػػػػػػػػػي حتػػػػػػػػػػػػى نى تى قٍ ف  كى كى 

 رً ٍمػػػػػػاألى  مػػػػػػفى  كاليمتنػػػػػػي فييػػػػػػا الصػػػػػػكابى   
   

 يا بسػػػػػػػػػػػيكلةو يبً ذً ٍيػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػي تى  تى ٍمػػػػػػػػػػػنعى أى كى 

 قػػػػػى مػػػػػف الػػػػػدير  نٍ أى   ً يٍ ًقػػػػػنى ت  فصػػػػػارت مػػػػػف الى   

   
  :اليداية في شرح الكفاية

كلؤلىمية التص نالتيا ألفية اآلثارم لدل طبلبو قاـ بشرحيا،   تاب اليداية  ص شرح 
ال فاية أٌلفو اآلثارم كقد شرح  يو ألفيتو  ص النحك التص سماىا )  فاية الغبلـ  ص إعراب ال بلـ ( 

 .(2)حيث يقع  تاب اليداية  ص أربعة أجزاء، كلـ يصىنا منيا سكل الجزء األكؿ كالثانص

م ار كمف يٌطىع عى   تاب اليداية  ص شرح ال فاية لآلثارم يتضح لو مدل التوثر ال بير لآلث
 .بالحريرم كابف مالؾ كابف معطً 

حيث لـ يقتصر عى  النحك  قط بؿ  ؛كلعٌؿ أىـ ما يميز  تاب اليداية أٌنو شرح مطٌكؿ
 عرض  يو ل ثير مف مسائؿ الىغة كالببلغة كالقراءات.

 ذلؾ  ثرة النقؿ عف العىماء السابقيف  ص  ركع الىغة المختىفة خاصة النحك كما يزيد مف قيمة 
 النقؿ عف بعض ال تب المفقكدة التص لـ تصىنا.ىذا ال تاب 

كقد لكحظ مف خبلؿ ىذا ال تاب مكقؼ اآلثارم تجاه تىؾ النقكالت   اف أحيانان معارضان 
 مبٌينان كجية نظره  ص ذلؾ.

سة أٌف اآلثارم لـ ي ف متابعان لىنحاة  ص  ؿ آرائيـ، بؿ  اف ينفرد كما الحظتو الدارً 
ـٌ عف عىـ اآلثارم الكاسع. ببعض اآلراء مدلبلن عى  ذلؾ  ليعرض رأيو بثقة كىذا ين

ف لنص عمفٌية ثـ يتبعيا بالشرح، ل ف المتأما عف أسىكبو  ص الشرح   اف يكرد نص األل
األلفية مجردة عف الشرح يبلحظ اختبل ان بيف األبيات المكجكدة  ص نص األلفية كاألبيات  ص نص 

 الشرح.

                                                             
 (.25اآلثارم،  فاية الغبلـ  ص إعراب ال بلـ )ص  (1)
 (. 45/ 1)ج -ة االسـ المضمر إل  نياية إعراب الفعؿ الصحيح مف بداي -الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية  (2)
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 :(1)بالنص  ص األلفية رد البيتك سـ المقصكر،  قد ح ىذه النقطة نوتص بمثاؿ االيكلتكض

ـه مقصػػػػػػػػػػػكري  ػػػػػػػػػػػتٍ خى  ىا اسػػػػػػػػػػػ  وي بػػػػػػػػػػػاأللؼً مي

ػػػػػػػالعى  كى ٍحػػػػػػنى     يًفػػػػػػػقػػػػػػػان يى مى طٍ مي  سً بٍ ى بػػػػػػالحى صى
   

 :(2)ل ف  ص  تاب اليداية ) الشرح ( يقكؿ

 بػػػػػػػػػػػػػػػػاأللؼٍ  الـو  ؿ  تىػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ ىا مي مقصػػػػػػػػػػػػػػػػكري 

ػػػػػػػػػػػقي نٍ مى     ؼٍ أيًلػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػي الـو  يا باليػػػػػػػػػػػاءً كصي
   

ذ ره مجردان  ص األلفية يتحدث اآلثارم عف االسـ المقصكر كحده،  مف خبلؿ البيت الذم
كيمثؿ عىيو ب ىمة: العص ، ل ف البيت الذم ذ ره  ص الشرح  يك خبلؼ ذلؾ، إذ يتحدث 
مضمكف البيت الشعرم عف االسـ المقصكر المعتؿ البلـ باأللؼ، كأف االسـ المنقكص ىك ما 

أنو اختىؼ  ص صياغة البيت الشعرم الخاص باالسـ  ختـ بالياء. ىذا مف ناحية المضمكف،  ما
 المقصكر كحده، بؿ دمجو  ص الشرح باالسـ المنقكص. 

 ما أنو ذ ر أبياتان  ص شرحو غير مكجكدة  ص األلفية كمنيا أنو يذ ر ثبلثة أبيات يجمع 
 : (3) ييا المقصكر القياسص عى  عشرة أنكاع، يقكؿ

 اليػػػػػكل ""  ػمػػػػػا كػػػػػاف ًلػػػػػ مػػػػػف المقصػػػػػكرً  اسي قىػػػػػيي 

ػػػػػػػٍكرل " أك " يى  كفػػػػػػػي نحػػػػػػػكً    ػػػػػػػى " أك "امى تىػػػػػػػ" سى  ٍكزال"خى

   
 مػػػػػػػػػػوعف الفػػػػػػػػػػاءً  ى مػػػػػػػػػػف مطمػػػػػػػػػػؽً كجمػػػػػػػػػػعي أتىػػػػػػػػػػ

 مػػػػػػػػػػػى "تى بٍ " مي  ػفعػػػػػػػػػػػؿو زيػػػػػػػػػػػد فيػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػ كمفعػػػػػػػػػػكؿي   

   
 أك ى لكقػػػػػػػػػػتو عى ٍسػػػػػػػػػػى " ثػػػػػػػػػػـ مى عػػػػػػػػػػافى كنحػػػػػػػػػػك " مي 

ػػػػػػػػحى  السػػػػػػػػـ جػػػػػػػػنسو  مكػػػػػػػػافو كجمػػػػػػػػعو      "الى ى " الفىػػػػػػػػكى

   
لفيتو أكالن عى  نثر ابف بابشاذ، كلـ يف ر  ص شرح أف اآلثارم نظـ أإل   كربما يعكد ذلؾ
عى  نفسو شرح ألفيتو،  كجد أف  دى يً ألفيتو إقباالن  بيران مف الطبلب، عى  تٍ دى جى ألفيتو، كل ف عندما كى 

بعض األبيات التص نظميا ال تفص بالغرض أال كىك مقاـ الشرح،  وضاؼ كحذؼ كغٌير كدمب  ص 
 مف اإل ياـ كالتيسير عى  طىبة العىـ.  ثير مف األبيات ليحصؿ المراد 

  عالقة ألفية اآلثارم ) كفاية الغالـ في إعراب الكالـ ( بػ ) المقدمة المحسبة ( البف بابشاذ

ىذه األلفٌية ىص نظـ لىمقدمة المحسبة البف بابشاذ، كقد صٌرح اآلثارم بذلؾ قائبلن:" قاؿ أىؿ 
اقؿ إال  ييا ىص سبعة: كىص إما شصء لـ يسبؽ إليو التحقيؽ: إف األشياء التص ال يؤلّْؼ عالـه ع

ما شصء طكيؿ يختصره دكف أف  ما شصء مغىؽ يشرحو، كا  ما شصء ناقص يتممو، كا  يخترعو، كا 

                                                             
 (.42اآلثارم،  فاية الغبلـ  ص إعراب ال بلـ )ص (1)
 (. 45/ 2)ج  –مف أكؿ اإلعراب كالبناء إل  نياية المنسكب  -البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية  (2)
 .50المرجع السابؽ، ص (3)
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ما شصء أخطو  يو  ما شصء مختىط يرتبو، كا  ما شصء مفرؽ يجمعو، كا  ييخؿ بشصء مف معانيو، كا 
الىغة العربية مقدمة بىديّْنا األستاذ  مصنفو يصىحو، ك اف مف أحسف ما يعانيو النحكم  ص عىـ

 .(1)ال بير أبص  الحسف طاىر بف أحمد بف بابشاذ النحكم المصرم بىدان، كالبصرم مذىبان"

 ؛ثـ قاؿ كاصفان تىؾ المقدمة :" ك انت مترك ة  سى تيا، كمنثكرة  نظمتيا، كزدت عىييا زكائد
 . (2)لينتفع بيا طالب اإلعراب"

مقدمة المحسبة كألفية اآلثارم يتضح أف اآلثارم قد أ رغ قالب كمف خبلؿ التعريؼ بال
المقدمة المحسبة  ص ألفيتو، إال أنو استدرؾ عىييا أشياء  ثيرة.  مف ناحية الترتيب العاـ 
لىفصكؿ،  إف اآلثارم رتب  صكؿ ألفيتو عى  النحك الذم كرد عند ابف بابشاذ، إال الفصؿ 

 ك ص المقدمة المحسبة ) الخط(.       األخير  إنو  ص ال فاية ) الحذؼ (

كاختىؼ اآلثارم مع ابف بابشاذ  ص  ثرة التبكيبات، ك ثرة االستدرا ات التص أضا يا 
 اآلثارم عى  المقدمة كىذا ما سيتـ الحديث عنو  ص الفصؿ الثانص مف ىذا البحث. 

اذ ىص دليؿ إٌف ما كرد  ص شرح األلفية لآلثارم مف نصكص منقكلة حر يان عف ابف بابش
الشعر ليس  النثر،  بذلؾ قاطع عى  أف ىذه األلفية ىص نظـ لىمقدمة المحسبة، ل ننا  نعىـ أف 

 ع اآلثارم أف ينقؿ نصكص ابف بابشاذ إال  ص شرحو لؤللفية. لـ يستط

 مثبلن، يقكؿ ابف بابشاذ  ص حديثو عف قسمة األسماء:" كقسمة األسماء  ىيا ثبلثة: ظاىر، 
 . (3)ينيما كيسم  المبيـ"كمضمر، كما ب

 :(4) ـ األسماءيكيقكؿ اآلثارم  ص تقس

ػػػػػػػػػػتي  ان األسػػػػػػػػػما ثالثػػػػػػػػػ كجممػػػػػػػػػةي   ـي قسى

 كمػػػػػػػػػػبيـي  كم ػػػػػػػػػػمره  ظػػػػػػػػػػاىره  ؿٍ قيػػػػػػػػػػ  

   
كىناؾ ال ثير مف األمثىة التص ستمر معنا خبلؿ ىذه الدراسة تكضح مدل العبلقة الكثيقة بيف 

 األلفية كالمقدمة المحسبة. 

                                                             
 (.191كألفيتو  ص النحك  فاية الغبلـ )ص عامر، زيف الديف شعباف اآلثارم  (1)
 . 191المرجع السابؽ، ص (2)
 (. 98ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص  (3)
 (. 42اآلثارم،  فاية الغبلـ  ص إعراب ال بلـ ) ص  (4)
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 المبحث األكؿ: المنيج

 المطمب األكؿ: منيج ابف بابشاذ

 منيج ابف بابشاذ في الشرح

النحكية البف بابشاذ ىك نيجو األسىكب  ةإفَّ أكؿ ما يطالع الدىاًرسة  ص شرح المقدم .1
ة (، عى  عرض المكضكع التعىيمص، حيث تقـك طريقتو  ص معالجة  صكؿ ) المقدم

الرئيس كالتعريؼ بو، ثـ يتبعو بشصء مف التفصيؿ مع إيراد األمثىة عى  الظاىرة النحكية 
 التص يعرض ليا. 

: ؿ يقكؿ  ص  صؿ االسـ:" االسـ ما أباف عف مسم ، شخصان  اف أك غير شخص، مث
، كامرأة، كزيد كىند، كنحكه مف المرئيات. كعاًلـ كمعىـك كنحكه مر  ف الصفات، كعىـ كقدرة جيؿى

 . (1)ك يـ كنحكه مف المعانص"

 فص النمكذج السابؽ يعٌرؼ باالسـ، ثـ يستدؿ عىيو ببعض األمثىة  ما سبؽ.  ذلؾ  يك 
  يعىؿ لسبب التسمية باالسـ. 

. ثـ يذ ر سبب (2)يقكؿ  ص تعريؼ الفعؿ:" الفعؿ ما دٌؿ عى  حدث كزماف محصؿ "
نما لقب  عبلن   .(3) ليفرؽ بينو كبيف المصدر الذم ىك الحدث"التسمية بقكلو:" كا 

  كيعمد ابف بابشاذ  ص المقدمة إل  اإليجاز الدقيؽ، حيث يقدـ القاعدة النحكية بطريقة مجمىة.

أما عف منيب ابف بابشاذ  ص شرحو لىمقدمة،  يقـك عى  أساس إيراد نص مف المقدمة،  .2
كىذا ما لكحظ  ص الفصكؿ  حو.ثـ شرحو،  إذا انتي  مف شرحو أكرد نصان آخر ثـ شر 

 .الثبلثة

                                                             
 (.98ابف بابشاذ: شرح المقدمة المحسبة )ص (1)
 .193المرجع السابؽ، ص  (2)
 . 193المرجع نفسو، ص (3)
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كىص أنو  اف يوتص دائمان  ص أكؿ  ؿ  صؿ أك مسولة بذ ر عبارة المقدمة، ك اف يبدأ دائمان  
بقكلو: أما قكلنا  ذا ...   ذا ...،  يذ ر عبارة المقدمة بعد أما قكلنا، ثـ يتبعيا بالشرح 

 و الذم أكجزه  ص المقدمة. كالتعىيؽ، ثـ يذ ر األمثىة كالشكاىد التص تكضح رأي

كلتكضيح ىذا األمر، تكرد الداًرسة أنمكذجان مف  تابو، قاؿ أبك الحسف ظاىر  ص  صؿ 
 االسـ )المقصكر مف األسماء (:

:" كأما قكلنا: كمنيا نكع سادس يدخىو التنكيف كحده، أك ما قاـ مقامو مف ألؼ كالـ، عبارة المقدمة
كال جر، كىك  ؿ اسـ مقصكر آخره ألؼ مفردة مثؿ: العصا  أك إضا ة. كال يدخىو ر ع كال نصب

 .(1)عصان، كالمعط  كالمنتم  إليو كالمستدع "

نما سمص مقصكران  ،ا ىك النكع السادس كيسم  مقصكران :"  إف ىذعبارة الشرح ألنو قصر عف  ؛كا 
 .  (2)اإلعراب  ىو، أم حبس عنو  ىـ يدخىو ر ع كال نصب كال جر... "

  يميز  تابو ىذا؛ التفصيؿ بعد إجماؿ. كلعٌؿ أىـ ما 

 ما تجد الدارسة أف ابف بابشاذ يستعمؿ أسىكب الحكار كالمناقشة  ص عرض المسولة  .3
كمناقشتيا، كىص سمة بارزة مف سمات منيجو  ص الشرح،  يك يكرد ىذه المسائؿ ثـ 

قاؿ قائؿ، يسرد رأيو  ييا، كتكجييو ليا قائبلن: كالجكاب  ص ذلؾ، أك  إف قيؿ، أك  إف 
 إل  غير ذلؾ مف أضرب ىذه العبارات.

كأسىكب الحكار كالمناقشة مف مناىب النحكييف المتقدميف، ألنيـ ييد كف مف كراء ذلؾ الكصكؿ 
  إل  أ ضؿ السبؿ  ص إيضاح تىؾ المسائؿ المصطنعة كتيسيرىا لىقارئ. 

الطابع أضح    ما يعتمد ابف بابشاذ  ص  ثير مف األحياف عى  أسىكب التعىيؿ، كىذا .4
يمثؿ سمة كاضحة، يبتغص مف كرائيا المؤلؼ ترسيخ قكاعد معينة  ص األذىاف كتدريب 

 المتعىميف عى  مسائؿ محددة. 

 

                                                             
 (.116ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة )ص (1)
 .116المرجع السابؽ، ص (2)
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  منيج ابف بابشاذ في التأليؼ:  

  ص  تابو إل  عشرة  صكؿ بعد تمييد بسيط، ىذه الفصكؿ ىص:  ـ المؤلؼ النحكقسٌ 

،  صؿ االسـ،  صؿ الفعؿ،  صؿ الحرؼ،  ص ؿ الر ع،  صؿ النصب،  صؿ الجر،  صؿ الجـز
  صؿ العامؿ،  صؿ التابع،  صؿ الخط. 

د بسيط يبيّْف سبب إمبلء المقدمة ييشرح المقدمة المحسبة بتمل تابو لقد ميد ابف بابشاذ 
 . (1)عى  أحد طبلبو، كىك أبك القاسـ عبد الرحمف بف أبص سعيد

عىـ النحك، كذ ر أف لىنحك تفسيريف: لغكم، كبعد التمييد تناكؿ ابف بابشاذ التعريؼ ب
 كصناعص، ثـ انتقؿ لىحديث عف الغرض الذم ألجىو يحصؿ عىـ النحك، ثـ الغرض إل  تحصىو. 

ك ص نياية ىذا التمييد، يبيف سبب ترتيب ال تاب ك ؽ الفصكؿ العشرة، حيث قاؿ:" 
، ال ينفؾ  بلـ مف جمىتيا أك كاألىـ  ييا معر ة عشرة أشياء.  ؤلف مدار ال بلـ عى  ىذه العشرة

بعضيا،  الحاجة داعية إل  معر تيا.  ىذلؾ أخذ المبتدئ بمعر تيا ... كأما قكلنا: اسـ ك عؿ 
كحرؼ،  إف ىذه الثبلثة ىص األصكؿ األكؿ التص ال يستغنص عف تقدمة معر تيا ألنيا أنفس 

ذلؾ اتفقت  تب متقدمص ال بلـ. كما بعدىا  إنما ىك  بلـ عى  عكارضيا الداخىة عىييا. ك 
 . (2)النحكييف عى  البداية بيا"

بت ىذا الترتيب لما تقدـ مف قكة االسـ، كمف تّْ ثـ ذ ر سرَّ ىذا الترتيب  قاؿ:"  إنما ري 
د التص ىص ألنٌ  ؛ر الحرؼ. ثـ قيٌدـ الر ع عى  النصبتكسط الفعؿ، كمف توخٌ  و مف حر ات العيمى

النصب  ثير، كالمنصكبات أ ثر  ٌدـ النصب عى  الجر ألفٌ لىفاعؿ كشبيو كلىمبتدأ كشبيو، ثـ قي 
ر مف إعراب ما ىك الجٌ  الجـز ألفٌ  عى  ـ الجردٌ مف المر كعات كأقؿ مف المجركرات. ثـ قي 

نما إعرابيا كليست األ عاؿ بمستحقة لئلعراب  ص األصؿ، ك  ،لئلعراب، كىك االسـ مستحؽه  ا 
كالتابع منو بيدّّ. ألف التابع إنما يوتص  ؛ؿ البيدَّ منوع ألف العاممؿ عى  التابلىشبو. ثـ قدـ العا

                                                             
 (.87انظر: ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة )ص (1)
 . 92 -91انظر: المرجع السابؽ، ص (2)



31 
 

محمكالن عى  غيره، كالعامؿ يوتص ألمر يحتاج إليو  ص نفسو، ثـ قدـ التابع عى  الخط ألف التابع 
 .  (1)الحؽ بالمتبكع  ىحؽ بما تقدمو. كلـ يبؽ إال جعؿ الخط عاشران"

ؿ كىك  صؿ االسـ، كقد قسمو ك فصكبعد ىذه المقدمة يدخؿ ابف بابشاذ  ص أكؿ ىذه ال
إل  ثبلثة أقساـ: األسماء الظاىرة المعربة، كاألسماء المضمرة، كاألسماء التص ال ظاىرة كال 

  مضمرة ثـ يبيف خكاص األسماء. 

  ك ص  صؿ الفعؿ قسمو إل  حديث عف الماضص كالحاؿ كما يتصرؼ منيا، كما ال
 يتصرؼ، ثـ يبيف خكاص األ عاؿ. 

  ؼ قسمو إل  حديث عف الحركؼ العامىة،  الحركؼ غير العامىة، ثـ ك ص  صؿ الحر
 الحركؼ التص تعمؿ عى  صفة كال تعمؿ عى  أخرل.

  .ك ص  صؿ الر ع يبيف عبلماتو، ثـ جمىة المر كعات، كالبناء عى  الضـ 
  ك ص  صؿ النصب يبيف عبلماتو  ذلؾ، ثـ كضح جمىة المنصكبات، ثـ تناكؿ البناء

 عى  الفتح. 
  ينتقؿ إل   صؿ الجر، يفسر معناه، كيكضح عبلماتو، ثـ يكضح بعدىا جمىة ثـ

 المجركرات ثـ المبنص عى  ال سر. 
  يبيف عبلماتو، ثـ جمىة المجركرات، كيبيف  –أم  صؿ الجـز  –ك ص الفصؿ السابع

 بعدىا المبنص عى  الس كف. 
  المعنكم كصفاتو، ثـ كبعدىا عرض  ص الفصؿ الثامف العامؿ  عر و، ثـ ت ىـ عف العامؿ

 عالب العكامؿ الىفظية مف األ عاؿ كالحركؼ كاألسماء العامىة. 
  ،ك ص الفصؿ التاسع تناكؿ التكابع، كت ىـ عف  ؿ تابع عى  حدا كىص: التو يد، كالنعت

 كعطؼ البياف كالنسؽ، كالبدؿ. 
  ،كقسمو كالفصؿ األخير يعالب  يو ابف بابشاذ مكضكع الخط،  قد كضح سر اىتمامو بو

إل  حديث عف طريقة  تابة الممدكد  المقصكر  الميمكز، ثـ القطع كالكصؿ  الحذؼ 
  الزيادة ثـ البدؿ. 
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 قد  اف ألقساـ ال بلـ مف اسـ ك عؿ كحرؼ النصيب األ بر مف  تاب ابف بابشاذ، ثـ 
، كختـ  تابو بما ي  مؿ عرض بعدىا لمكضكع اإلعراب كالذم يشمؿ الر ع كالنصب كالجر كالجـز

 ما سبؽ مف العكامؿ كالتكابع كالخط. 

 الك كح كالسيكلة في الشرح:

عالب ابف بابشاذ  ص  تابو ) المقدمة المحسبة ( أساسيات النحك، ل نو انتيب منيجان 
مغايران لما سبؽ، حيث اتسـ منيجو بالكضكح كالسيكلة  ص الشرح، كربما يعكد ذلؾ إل  أنو  اف 

ىك أبك القاسـ بف عبد الرحمف. كلبياف تىؾ الحقيقة، تكرد الباحثة يمىص  تابو عى  أحد تبلمذتو ك 
  بعض النماذج:

قكؿ المصنؼ  ص أكؿ  صؿ االسـ ) قسمة األسماء (:" أما قكلنا: كقسمة األسماء  ىيا 
ثبلثة، كمضمر، كما بينيما كىك يسم  المبيـ.  إف ىذا جكاب عف القسمة التص تعرؼ بيا 

ء  ىيا، ال يشذ عنؾ شصء منيا.  إف قيؿ:  ما الحاجة إل  قسمتيا الجمىة،  تنحصر لؾ األسما
عىت  ىيا ظاىرة أك مضمرة أك أسماء إشارة؟ قيؿ: ل ؿ كاحد مف ذلؾ غرض  ثبلثة؟ كأاٌل جي
صحيح.  الغرض باألسماء الظاىرة البياف عف ذات المسم   رجؿ كزيد. كالغرض باألسماء 

. كالغرض ب ؿ كاحد مف ىذه الثبلثة غرض صحيح المضمرة االختصار مف نحك: أنا كأنًت كىك
 .  (1)ال يغنص عنو اآلخر. كال يخىك  ؿ اسـ ظاىر مف جكاز الثبلثة  يو"

 الدقة في التعبير: 

اتسَـّ شرح ابف بابشاذ  ص  تابو ) شرح المقدمة النحكية ( بالدقة  ص التعبير، كعدـ اإلطالة 
رض القضية كالمسائؿ المختىفة، كعمد  ص ذلؾ إل  كاإلطناب،  ذلؾ  قد اىتـ بإيراد الحجة  ص ع

 العرض المنطقص. 

و، كالتسىسؿ المنطقص  ص عرض ييا دقة تعبيره كحسف عرضو كتعىيىكمف النماذج ما يتضح  
 قضايا النحك، حيث يرتب األمكر عى  بعضيا. 
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 ماؿ قاؿ ابف بابشاذ  ص  صؿ االسـ ) قسمة األسماء (:" كأما قكلنا: أما الظاىر  يك  
عرابو عى  المعن  المراد بو.  إف الداللة داللتاف: داللة تدؿ داللة الذات، كداللة  دٌؿ بظاىره كا 
تدؿ داللة اإلعراب.  داللة الذات ىص التص تدؿ عى  ذات الشصء  ص نفسو. كداللة اإلعراب ىص 

النكف  التص تدؿ عى  عكارضو التص تعرض  يو. أال ترل أنؾ إذا قىت ما أحسٍف زيد بإس اف
كالداؿ، يفيـ مف زيد معن  الشخص  ص ذاتو. كال يعرؼ ما قصدت إليو مف المعانص، كمف نفص 
اإلحساف عنو، أك إثبات الحيسف لو، أك االستفياـ عف ذلؾ.  إذا أردت إثبات الحسف لو عى  
ذا أردت االستفياـ جررت زيدان، كر عت أحسف،  طريؽ التعجب قىت: ما أحسف زيدان، بالنصب. كا 
؟  يذه معافو ثبلثة لـ يفرؽ لؾ بيف  ؿ كاحد منيا كبيف اآلخر إال اإلعراب.   قىت: ما أحسفي زيدو
عرابو عى  المعن  المراد بو. كباف لؾ شدة الحاجة   باف لؾ أف االسـ الظاىر ما دٌؿ بظاىره كا 

سبيىو،  إل  معر ة اإلعراب لمعر ة  معر ة الذات. ك ما ال يصح أف تجيؿ معر ة الذات  يما ىذه
 .  (1) ذلؾ ال يصح أف تجيؿ معر ة اإلعراب. ألف البياف مرتبط بيـ جميعان"

كى ذا يتضح لنا مف خبلؿ استعراض النمكذج السابؽ دقة المؤلؼ  ص التقسيـ كحسف 
تعبيره المؤدم إل  الفيـ كاالستيعاب الذم دعمو بومثىة كأدلة كعىؿ مختىفة، ك ذلؾ ما رأتو الباحثة 

يب كىك يعرض مسائىو النحكية، مما يجعؿ القارئ يسترسؿ  ص القراءة كالفيـ حت  مف حسف الترت
 أراد ابف بابشاذ أف يكصىيا لو.  يصؿ إل  الحقيقة أك القاعدة النحكية التص

 مزج النحك بالمغة كالصرؼ: 

مف الخصائص العامة ل تاب شرح المقدمة المحسبة البف بابشاذ، أف المؤًلؼ مزج بيف 
رؼ، كلـ يفرد بابان خاصان لىصرؼ؛ بؿ تحدث عف أكزاف االسـ  ص  صؿ االسـ، النحك كالص

 كأكزاف الفعؿ  ص  صؿ الفعؿ. 

 قد اىتـ ابف بابشاذ  ص  تابو المقدمة النحكية ك ذلؾ شرحيا، بإيراد بعض اإلشارات 
يا بعضان، مف  كف عىـك الىغة جميعان يخدـ بعضكلعا ىذا االىتماـ بالمزج ينبع الىغكية كالصر ية، 

 ىيس ىناؾ حدكده أك انفصاؿه بيف عىـ النحك ك قو الىغة كعىـ الصرؼ،   ىيا يتعىؽ بال ىمة 
عرابيا كاستعماليا.   كبنيتيا كا 
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نماذج مختىفة تكضح بعض اإلشارات الىغكية كالصر ية التص أشار إلييا  أربعةكأ تفص بإيراد 
 :اذ  ص  تابو شرح المقدمة المحسبةابف بابش

صنؼ  ص  صؿ االسـ ) األسماء الظاىرة المعربة (:" ك ؿ ذلؾ إذا كصؿ ب بلـ قاؿ الم .1
ذا كقؼ عىيو سقط منو تنكينو كحر تو غالبان  ما خبل  –بعده ثبت  يو تنكينو كحر تو. كا 

نما قىنا غالبان احترازان مف كجكه أيخر تجكز  ص  النص  إنو يبدؿ مف التنكيف  يو ألؼ ... كا 
كـ كالتضعيؼ كنقؿ الحر ة. كالس كف ىك األصؿ الكقؼ عى  المر كع، كى ص اإلشماـ كالرَّ

األغىب األ ثر مف ىذه الكجكه  ىذلؾ قىنا غالبان  مف سٌ ف  يك األصؿ ألنو سىب الحر ة 
بالجمىة. كمف أشـٌ أك راـ أك نقؿ أك ضاعؼ  إنما ىك حرص عى  بياف الحر ة التص 

الب إاٌل كجو كاحد، كىك أف تبدؿ مف  انت  ص الكصؿ. كأما المنصكب  ىيس  يو  ص الغ
 .(1)التنكيف ألفان .... "

 يتضح مما سبؽ أف ابف بابشاذ تناكؿ مصطىحص الرـك كاإلشماـ كىما مف األمكر الصكتية.

ا ىك النكع السادس كيسم  قاؿ ابف بابشاذ  ص  صؿ االسـ ) االسـ المقصكر (:"  إف ىذ .2
نما سمص مقصكران  ،مقصكران  اإلعراب  ىو، أم حبس عنو  ىـ يدخىو ألنو قصر عف  ،كا 

نما امتنع ذلؾ مف قبؿ أف األلؼ سا نة أبدان ال تتحرؾ بحر ة.  ر ع كال نصب كال جر. كا 
ألف  ؛ل  أصىيا يؤدم إل  ثقؿ استعمالياكتحري يا يؤدم إل  ردّْىا إل  أصىيا. كردىا إ

. ك ص "  ت  ":  ىتىصه.  ىما ثقؿ ىذا كق كه د تحرؾ حرؼ العىة األصؿ  ص " عصا ": عىصى
ألف حرؼ  ،حر ة الضمة التص  انت عى  الكاك كانفتح ما قبىو، قىبتو ألفان بعد أف حذ ت

العىة ال يقكل بعد إييانو بالس كف. كلٌما قىبتو ألفان التق  السا ناف، األلؼ كالتنكيف، 
،  حذ ت األلؼ اللتقاء السا نيف. كخصصتيا بذلؾ دكف التنكيف ألف عى  حذ يا دليبلن 

كىك الفتحة التص قبىيا.  إذا قىت: ىذه عصان، كمررت بعصان.  فيو قىب كحذؼ عى  ما 
شرحناه. كىك أٌف الحذؼ حذ اف، حذؼ الحر ة لئليياف، كحذؼ األلؼ اللتقاء 

 . (2)السا نيف"

 تناكؿ ابف بابشاذ مصطىحات اإليياف، كالقىب كالحذؼ، كىص مصطىحات صر ية.   ث حي

                                                             
 (. 104 -103ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص ص (1)
 . 117 – 116المرجع السابؽ،  ص ص (2)



30 
 

صؿ االسـ ) األسماء الستة (:" مثالو:  ـه، كرأيت  مان، كعجبت مف قاؿ ابف بابشاذ  ص   .3
نما أبدؿ  ص اإل راد مف الكاك ميمان دكف غيرىا. ألف الميـ مف مخرج الكاك، كالكاك  . كا   ـو

 .(1)مف الشفتيف،  يما متقاربتاف"

 يتضح أف ابف بابشاذ قد تعرض لمخارج الحركؼ، كىص مف األمكر الصكتية. 

 ص  صؿ االسـ ) األسماء الستة (:"  إف قيؿ:  وم شصء مف ىذه الستة قاؿ المصنؼ  .4
ـي ( كذلؾ أف  ييا ثبلث  يعرب تارة بالحر ة كتارة بالحرؼ كتارة بالتقدير؟  قؿ: ) الحى

 . (2)لغات. اليمز، كالقصر، كأف ت كف  وخكاتيا ... "

 التجديد في منيج التأليؼ:

النحك، مرتبة ترتيبان منطقيان،  قد عرض  تناكؿ ابف بابشاذ  ص مقدمتو معظـ أبكاب
مكضكعات المقدمة كقسميا إل  أبكاب بطريقة لـ ت ف معرك ة، حيث قسـ المقدمة إل  عشرة 
 صكؿ، كأدخؿ تحت  ؿ  صؿ مف ىذه الفصكؿ  صكالن أخرل اعتبرىا  ركعان ليذه الفصكؿ 

 لسبعة الباقية، كلذلؾ بدأ بيا. الرئيسية. كيذ ر ابف بابشاذ أف الثبلثة األكل  ىص أصكؿ الفصكؿ ا

لـ يخالؼ ابف بابشاذ الزجاجص  ص شرحو  تاب الجمؿ، كلـ يزد عىيو إال أنو بدأ ال تاب 
بمقدمة عامة عف النحك، كنشوتو كالغرض بو كطريؽ معر تو، إال أف ابف بابشاذ قد أضاؼ بعض 

 أبكاب اليجاء كالش ؿ. 

 يف  ص  صكلو األكل  ليذا ال تاب.قدمص النحكي ما تجد الدارسة أف ابف بابشاذ اتفؽ مع مت

كقد عىٌؿ ابتداءه باالسـ أف  ؿ شصء محمكؿ عى  االسـ؛ ألف اهلل تعال  لما امتٌف عى  

 .(3){كُلَّهَا الْأَسْمَاءَ آَدَمَ وَعَلَّنَ}نبيو آدـ عىيو السبلـ، قاؿ:

                                                             
 (.124ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص (1)
 .126المرجع السابؽ، ص  (2)
 [. 31] البقرة:  (3)
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ىذه الفصكؿ كقد أكضح ابف بابشاذ طبيعة ىذه الفصكؿ العشرة بقكلو:"  ؿ  صؿ مف 
بمعر ة ىذه األشياء   مو، ألفَّ متو، كما حي سٍ  يك مشتمؿ عى  ثبلثة أشياء، ما ىك  ص نفسو، كما قً 

 . (1)الثبلثة يتحصؿ الغرض  ص  ؿ ما يفسر  ص ىذه المقدمة"

كما يميز ابف بابشاذ  ص  تابو شرح المقدمة النحكية، ميىو إل  العمـك أ ثر مف ميىو إل  
إل   صكؿ عامة تناكليا بشصء صيات،  قد كضع ر ائز ثبلث ثـ انطىؽ منيا التفريعات كالخصك 

عبلج  الشمكؿ، كقىيؿ مف التفصيؿ، رغبة منو  ص التيسير عى  القارئ أك الباحث، ك ذلؾ ف م
 النحك  ىو  ص ىذا ال تاب.

 الحصر كاإلحصاء: 

مسائؿ الحظت الداًرسة مف خبلؿ تتبع منيب ابف بابشاذ أنو يحصص ال ثير مف ال
 كالقضايا النحكية بطريقة رقمية دقيقة. 

 كمف نماذج حصره: 

 .(2)" كقسمة األسماء  ىيا ثبلثة " .1
 . (3)" كجمىة األسماء الظاىرة المعربة عشرة أنكاع "  .2
، كمستقبؿ، كال ماضو كال مستقبؿ كىك الحاؿ" .3  .(4)" كقسمة األ عاؿ ثبلثة: ماضو
ؼ عامىة، كحركؼ غير عامىة،  ص  صؿ الحركؼ يقكؿ:" كقسمتو ثبلثة: حرك  .4

. ثـ يحصص الحركؼ (5)كحركؼ تعمؿ عى  صفة كال تعمؿ عى  صفة أخرل"
، كيقكؿ  ص الحركؼ (6)العامىة  يقكؿ:" كأما الحركؼ العامىة  ثمانية كثبلثكف حر ان"

، كالحركؼ (7)ليست عامىة  نيؼ كأربعكف حر ان"غير العامىة:" كأما الحركؼ التص 

                                                             
 (.94صابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة )  (1)
 .98المرجع السابؽ، ص (2)
 . 99المرجع نفسو، ص  (3)
 . 194المرجع نفسو، ص  (4)
 . 216المرجع نفسو، ص  (5)
 .216المرجع نفسو، ص  (6)
 (.250ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص  (7)
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ة كال تعمؿ عى  أخرل  يقكؿ:" كأما الحركؼ التص تعمؿ عى  التص تعمؿ عى  صف
 . (1)صفة كال تعمؿ عى  أخرل  يص تسعة"

 اإلجماؿ بعد تفصيؿ:

لقد بدا كاضحان مف خبلؿ دراسة  تاب شرح المقدمة النحكية أف أبا الحسف بف بابشاذ 
جماليا بعد أف يفصىيا كيشرحيا كيذ ر   ؿ اآلراء حكليا،  قد يميؿ  ثيران إل  تىخيص المسولة، كا 

  انت ىذه طريقتو  ص معظـ مسائىو. 

كىذه طريقة جيدة  ص التوليؼ،  تعطص لىقارئ مجاالن رحبان لئللماـ بالحقائؽ كتذ رىا ميما 
 ثرت أك طاؿ شرحيا،  يك  ص النياية يقدميا مكجزة يحفظيا كيفيميا الطالب دكف جيد أك 

 عناء. 

خكاص األسماء ( بعد حديث طكيؿ  ص  صؿ كمف ذلؾ قكلو  ص آخر  صؿ االسـ ) 
االسـ عرضان لو مسبقان:" كجمىة األمر أف خكاص األسماء  ىيا ال تخىك مف أربعة أقساـ. إما أكلو 

ما آخره، مثؿ: تنكيف التممثؿ حركؼ الجر، كحركؼ النداء، كال التع ف كالتن ير، ي ريؼ. كا 
ة  ص الكقؼ ىاء، كألفص التونيث المقصكرة كالتثنية، كالجمع المنقىبيف، كتاء التونيث المنقىب

ما مف معناه،  ما مف جمىتو، مثؿ التصغير كالت سير كاإلضمار. كا  كالممدكدة، كياءم النسب، كا 
 . (2)مثؿ  كنو مخبران عنو كبو، ك اعبلن، كمفعكالن، كمعر ان، كمن ران، كمنعكتان"
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 المطمب الثاني: منيج اآلثارم

 اآلثارم في الشرح:  منيج

دّْرىا بقكلو: ثـ قىت، كيعقب  .1 يبدأ اآلثارم أكالن بذ ر ترجمة الباب الذم سيشرحو ييصَّ
 الترجمة نص األلفية، يوتص بعدىا شرحو لؤلبيات مصدران بقكلو: كأقكؿ. 

 ) االسـ المضمر ( مثاؿ لما سبؽ: 

 " ثـ قىت: 
 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى ؿ  ىا مػػػػػػػػػػػػػػػػػا دى ري مى ٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػمي 

 تالكػػػػػػػػػػػػػػػاقٍ  وً ًبػػػػػػػػػػػػػػيٍ أك غى  هً  ػػػػػػػػػػػػػػكرً حي   

   
 . كي مؿ الشرح. (1)القسـ الثانص مف أقساـ األسماء المضمر، ... " كأقكؿ:
يعتبر بعض المباحث المتعىقة بالمكضكع الرئيسص  ركعان لو كمٌيزىا بالذ ر  ص ترجمة  .2

الباب بقكلو: ك ركعو  ذا، ك ص نص األلفية يبدأ  ؿ مبحث بقكلو:  رع. حيث جعؿ 
، معر ة التاءات التص تحىت (2)ؿلىمضمر  ركعان خمسة ىص: ما يصىح لىكصؿ كالفص

، ضمير (5)، ضمير الشوف(4)، ما جاء لىمفرد كالمثن  بىفظ الجمع(3)بونكاع البناء
، (8)ف ىما: أحكاؿ ) أم (،  ص اإلعراب كالبناءي رع (7)، كجعؿ المكصكؿ(6)الفصؿ

ختكـ ، العىـ الم(10)، كجعؿ لىبناء األصىص ثبلثة  ركع(9)كاأللؼ كالبلـ اإلخبار عف الذم
 .   (13)، المر بات(12)أمسك  .(11)بػ ) كيو (

                                                             

 (.37/ 2 فاية ) جالبيشص، اليداية  ص شرح ال( 1) 
 . 19المرجع السابؽ، ص (2)
 .   25المرجع نفسو، ص (3)
 .  27المرجع نفسو، ص (4)
 .27المرجع نفسو، ص (5)
 . 41المرجع نفسو، ص (6)
 . 8ـ8المرجع نفسو، ص (7)
 . 148المرجع نفسو، ص (8)
 (. 173/ 2البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية )ج (9)
 .183المرجع السابؽ، ص (10)
 .185المرجع نفسو، ص (11)
 .190المرجع نفسو، ص (12)
 . 201المرجع نفسو، ص  (13)
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يتبع  ص شرحو طريقة النحاة التقىيدية، حيث يبيف القاعدة أكالن يعقبيا الشاىد كالمثاؿ،  .3
 . (1)مضمنان شرحو الخبل ات النحكية كاآلراء كالنقكالت لىمسولة

يقرر  يتميز أسىكب اآلثارم بونو أسىكب تعىيمص، كيستخدـ السؤاؿ اال تراضص حيث  .4
بعض المسائؿ بطريؽ السؤاؿ كالجكاب،   اف اآلثارم يطرح التساؤؿ بقكلو:  إف قاؿ 
، كيذ ر ما يتعىؽ بما ىك بصدده، ثـ يتبعو باإلجابة مبدكءة بقكلو: قىنا  قائؿ، أك  إف قىتى

 . (2)أك قىت، أك  الجكاب عى  ذلؾ. كاألمثىة  ثيرة عى  ذلؾ
تحت عناكيف مميزة ىص:  –فت انتباه القارئ لى –يخص بعض المسائؿ بذ رىا منفردة  .5

 .  (8)، تذييؿ(7)، مسولة(6)، ت ميؿ(5)، تتميـ(4)،  ائدة(3)تنبيو
اإلسياب: حيث يعمد اآلثارم إل  اإلطالة  ص الشرح كالزيادة  ص اإليضاح، كىك ما  .6

يعرؼ باإلسياب أك اإلطناب، منيا ذ ر إعراب الكاضحات إعرابان تفصيىيان ال حاجة لو، 
 ك ثرة األمثىة دكف الحاجة إل  ذلؾ.

، أك (9)بعض الفكائد غير النحكية، سكاءن ما يتعىؽ منيا بالىغة –أحيانان  –يذ ر  .7
كمنيا  ص  صؿ الحرؼ عند حديثو عف معانص )أك( يذ ر . (11)، أك بالتفسير(10)بالتراجـ

  ائدة تتعىؽ بالبيت الشعرم كيترجـ لصاحبو، يقكؿ:" كمف ذلؾ قكؿ النابغة: 

ػػػػػػػػػتى يٍ أال لى  قالػػػػػػػػتٍ  ـي مى  لنػػػػػػػػػا ا ىػػػػػػػػػذا الحمػػػػػػػػػا

12 إلػػػػػػػػػػى حمامتنػػػػػػػػػػا أك نصػػػػػػػػػػفو فقػػػػػػػػػػد  
 

   
 كيقكيو أنو ييركل: كنصفو. 

ىنا  ائدة حسنة تتعىؽ بيذا البيت، ال بوس بذ رىا  ص ىذا المحؿ، قاؿ الشيخ جماؿ 
ر  ص  تابو المسم  )أح اـ النساء(  ص الباب العاش –رحمو اهلل  –الديف أبك الفرج بف الجكزم 

                                                             
 (. 192، 43، 26انظر: البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية ) ص  (1)
 .38المرجع السابؽ، ص (2)
 .  105، 74، 5انظر: المرجع نفسو، ص (3)
 .157، 87انظر: المرجع نفسو، ص(4)
 . 81، 10انظر: المرجع نفسو، ص(5)
 .  126، 10انظر: المرجع نفسو، ص(6)
 .   87، 12انظر: المرجع نفسو، ص(7)
 . 112، 9انظر: المرجع نفسو، ص(8)
 (.  172، 135، 67، 34/ 2اانظر: البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية )ج(9)
  . 186، 68انظر: المرجع السابؽ، ص(10)
 .   256انظر: المرجع نفسو، ص (11)

 (.84)ص الذبيانص، الديكاف  12
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بعد المائة  ص ترجمة زرقاء اليمامة:" كبنظر ىذه المرأة يضرب المثؿ، ك انت قد نظرت إل  
 سرب مف حماـ طائر  يو ست كستكف حمامة، كعندىا حمامة كاحدة،  قالت: 

ـى  تى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى   وٍ يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حمامتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ   

   
 وٍ قىًديىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفوي 

ـي  ـ  تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      1 مائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

   
 النعماف:  قاؿ النابغة يخاطب 

 تٍ رى ظىػػػػػػػإذ نى  الحػػػػػػػي   فتػػػػػػػاةً  حكػػػػػػػـً  ـٍ كاحكيػػػػػػػ
 الث مػػػػػػػػػػػػدً  كاردً  راعو إلػػػػػػػػػػػػى حمػػػػػػػػػػػػاـ ًشػػػػػػػػػػػػ  

   
ـي  لػػػػػػػػتٍ اق  لنػػػػػػػػػا أال ليتمػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػذا الحمػػػػػػػػػا

 دً قىػػػػػػػػػػػػو فى إلػػػػػػػػػػػػى حمامتنػػػػػػػػػػػػا أك نصػػػػػػػػػػػػفي   
   

ػػػػػػػػػػػػفحى  ػػػػػػػػػػػػ فكهي لي فػػػػػػػػػػػػأٍ  ،كهي بي سى ػػػػػػػػػػػػا ذى كمى  تٍ رى كى
 دً زً كلػػػػػػـ تىػػػػػػ ٍص قي نٍ لػػػػػػـ تىػػػػػػ تسػػػػػػعان كتسػػػػػػعيفى   

   
 يػػػػػػػػػػػػاتي فييػػػػػػػػػػػػا حمام مائػػػػػػػػػػػػةن  تٍ ميمىػػػػػػػػػػػػكى فى 

2 فػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ العػػػػػػػددً  ةن بى ٍسػػػػػػػحً  تٍ عى رى كأٍسػػػػػػػ  
 

   
... كيقكؿ: كىك النابغة الذبيانص، كاسمو زياد بف معاكية، كي ن  أبا أمامة، كأبا عقرب، بابنتيف 
 انتا بو، كلقب النابغة؛ ألنو قاؿ الشعر بعدما  بر، كقيؿ: ىك مشتؽ مف قكليـ: نبغت الحمامة، 

  . (3)نبغت، كنبغ  ص شعره  ثيران"إذا تغنت، كقيؿ الستعمالو  ىمة 

بعبارات مكجزة يضمنيا خبلصة األح اـ كالقكاعد المذ كرة  ص  –أحيانان  –يىخص شرحو  .8
 .(4)الشرح المسيب

يقكؿ  ص حديثو عف مكارد اإلعراب كالبناء مىخصان ما سبؽ ذ ره مف شرح لىقكاعد 
اب أربعة، كأنيا يعرب بيا االسـ، المتعىقة بيذا المكضكع:" كالحاصؿ مما ذ ر: أف أنكاع اإلعر 

كالفعؿ المضارع خاصة، ألف الحرؼ ال حٌظ لو  ص اإلعراب،  ما ال حٌظ لو  ص التصريؼ. كأٌف 
اثنيف منيما يشتر اف  ص االسـ ك ص الفعؿ المضارع أيضان كىما الر ع كالنصب، كأٌف اثنيف منيما 

،  الجر مخصكص باأل سماء كالجـز مخصكص يقع التخصيص منيما كىما الجر كالجـز
   . (5)باأل عاؿ، كقد انتي  ذلؾ"

                                                             

 ( 257/ 1البغدادم، خزانة األدب )ج 1
 (85-84الذبيانص، الديكاف )ص ص  2
 (. 329 - 328/ 2محمد، اليداية  ص شرح ال فاية )ج(3)
 (. 195، 121، 68، 74/ 2انظر: محمد، اليداية  ص شرح ال فاية )ج(4)
 (.  8/ 2البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية ) ج (5)
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يصاؿ المعىكمة التص تشتبو عى   كضحي .9 بعض األمثىة أثناء الشرح، كذلؾ لىتكضيح كا 
 . (1)القارئ

 ثيران ما يشير إل  مسائؿ سبؽ شرحيا، أك أخرل سيوتص شرحيا، مما يؤدم إل  ربط  .10
.  قد اىتـ (2)ة  ص ذىف القارئأبكاب ال تاب بعضيا ببعض، ل ص ت كف الصكرة كاضح

اآلثارم بإحالة القارئ عى  ما تقدـ بيانو أك عى  ما سيوتص بيانو،  يذ ر ما تدعك إليو 
ضع المسولة، ك انت اإلحاالت بقكلو: ما ف مجمؿ، ثـ يحيؿ عى  مك الحاجة  ص بيا

سيوتص بيانو، أ ثر بطبيعتيا  ص الفصؿ األكؿ مف ال تاب، كقد تعددت ألفاظ تىؾ 
قكلو:" كأما ذ ر أقساـ  ل  مكطف اإلحالة باسـ الباب، مثؿاإلحاالت، منيا: اإلشارة إ

الجمىة كأحكاؿ العائد كبياف األصكؿ كالفركع مف األسماء المكصكلة  سيوتص البياف 
 . (3)عى  ذلؾ  ىو  ص باب المكصكالت إف شاء اهلل تعال "

ل  ذلؾ  -دائمان  –يربط  .11 أشرت بقكلص، كذلؾ يؤدم إل  شرحو بولفيتو حيث يقكؿ: كا 
 .(4)تقكية الصىة بيف األلفية كالشرح ككضكحيما عند القارئ

 .(5)بعض ألفاظ األلفية بتكضيح كبياف ليظير مراده مف نظميا –أحيانان  –يخص  .12

 اآلثارم في النقؿ عف المتقدميف:  منيج

اآلثارم  ص  اتخذ ينقؿ اآلثارم  ص شرحو نقكالت عديدة  ص مجاالت النحك كالىغة، كقد
إل  قائىيا، كال يدخىيا  ص  - ص األغىب  -ف طرقان كأساليب مختىفة ينسبيا يمنقىو عف المتقد

قكلو، بؿ يشير إل  انتياء النص المنقكؿ بقكلو: انتي   بلمو، أك انتي  ذلؾ، أك انتي ، أك 
 انتي  ىذا. 

أدؽ أساليب  العزك  ص النقؿ إل  اسـ صاحب النص ك تابو الذم نقؿ عنو، كىذا مف .1
 النقؿ. كمف أمثىة ذلؾ: 

 " ... (6)قاؿ األميف المحى   ص حكاشيو عى  الدرة:" ىذا ال بلـ مردكد مف خمسة أكجو. 
                                                             

 .136، 85، 74، 42بؽ، صانظر: المرجع السا (1)
 . 243، 89، 88، 76، 52انظر: المرجع نفسو، ص (2)
 .   115المرجع نفسو، ص  (3)
 (. 23، 11، 4/ 2انظر: البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية ) ج (4)
 . 135، 72، 68، 54، 26، 16انظر: المرجع السابؽ، ص(5)
 (.16/ 2البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية )ج  (6)
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  ص شرح المىحة:" كالحد ما يمنع الشصء المحدكد  –رحمة اهلل عىيو  –كمنو قكؿ الحريرم 
 .(1)مف الخركج عما حٌد بو كيمنع غيره مف الدخكؿ  يو، ... "

 (2) ص ) الدُّرة ( بقكلو: ... " مأيضان قكلو:" نٌبو عى  ذلؾ الحرير  كمنو . 
 " ... ) ليو أشار ابف ىشاـ األنصارم بقكلو  ص ) المغنص  . (3)يقكؿ:" كا 
اال تفاء  ص النقؿ باسـ صاحب النص دكف اإلشارة إل  مف  تبو، كىذا ىك األ ثر كركدان  .2

، منيا قكلو  ص  صؿ (5)، قاؿ سيبكيو(4)الفزارم لدل اآلثارم  يقكؿ مثبلن: قاؿ الفراء، كقاؿ
ل  ذلؾ أشار ابف الحاجب بقكلو: كعف لىمجاكزة، كعى   الحرؼ عف معانص عى :" كا 

 . (6)لبلستعبلء، كقد ت كناف اسميف بدخكؿ مف"
اإلشارة إل  اسـ ال تاب  قط، دكف ذ ر اسـ صاحب ال تاب،  يقكؿ: قاؿ صاحب  تاب  .3

 كيم ف التمثيؿ بقكؿ اآلثارم  ص معانص. (7)الصحاح (  ذا، مثؿ: ذ رىا صاحب )
عى :" كذىب صاحب ال ا ص إل  أف معانييا ثبلثة، كىص: االستعبلء، كاسمية، ك عىية، 

 . (8)كلفظو:" كأما عى   معناه االستعبلء، إما حقيقة..."

ل  ذلؾ أشار صاحب ) الفريد ( بقكلو  ص تفسير قكلو تعال :"  اقط عكا يقكؿ أيضان:" كا 
أيدييما"، قاؿ:" يريد يدييما كىما الييميناف؛ ألف المقطكع مف السارؽ كالسارقة يميناىما، كيعضده 
نما كضع  قراءة مف قرأ:" كالسارقكف كالسارقات  اقطعكا أيمانيـ"، كىص قراءة عبد اهلل بف مسعكد، كا 

 .  (9) ىب..."الجمع مكضع االثنيف؛ ألنو ليس  ص اإلنساف سكل يميف كاحدة،  الرأس، كالق

نقبلن عامان، منسكبان إل  جماعة بولفاظ مبيمة  وف يقكؿ قالت  – ثيران  –ينقؿ اآلثارم  .4
النحاة، أك قاؿ المحققكف، أك قاؿ بعضيـ، كنحك ذلؾ، كقد كرد ىذا  ثيران  ص  تابو. كىذه 

 أمثىة عى  طريقتو: 

                                                             
 . 23المرجع السابؽ، ص (1)
 . 200، 148انظر: المرجع نفسو، ص (2)
 . 160انظر: المرجع نفسو، ص(3)
 (. 152/ 2انظر: البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية ) ج(4)
   .   155انظر: المرجع السابؽ، ص  (5)
 (.  342/ 2محمد، اليداية  ص شرح ال فاية )ج (6)
 (. 151/ 2 فاية )جانظر: البيشص، اليداية  ص شرح ال (7)
 (. 345/ 2محمد، اليداية  ص شرح ال فاية ج (8)
 (.33/ 2الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية )ج (9)
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 لنصب  ؤلنو " كليذا قطع المحققكف بقكة لىر ع عى  النصب كالجر، أما عى  ا
 .  (1) الفضىة كأما عى  الجر  ىصحة االستغناء عنو بالنصب "

 (2)يقكؿ: كالصحيح ما ذىب إليو الجميكر  . 
 (3)يقكؿ: كمف ذلؾ قكؿ القائؿ: زارنص مف أحبو. 
  "يقكؿ  ص معانص حرؼ النكف:" كأما  كنيا لىذ كر، كىص المشار إلييا بقكلص:" كذ ركا

 . (4)ة،  إنيا حرؼ مف ضمير الجماعة المذ ريف" يص  قكؿ القائىيف: نحف عصب
   النقؿ دكف إشارة كىذه بعض األمثىة:  .5

قاؿ  ص اإلجابة عى  سؤاؿ مفترض عف عىة تقسيـ االسـ إل  ظاىر كمضمر كمبيـ:" ألف 
 . (5)أغراض العالـ مختىفة  ييا  الغرض باألسماء الظاىرة: البياف عف ذات المسم  ..."

 دكد النحكية:  عناية اآلثارم بالح

بالغ اآلثارم  ص اىتمامو بالحد، كحرص عى  أف ي كف جامعان مستك يان لىشركط التص 
نص عىييا أصحاب المنطؽ؛ مما أدل بو إل  تخطئة أعبلـ النحاة كتفنيد أقكاليـ،  يك بعد 

   ره. أقكاليـ يصكغ تعريفان مف خبلليا يراه جامعان مستك يان لىشركط، ثـ يشيد بو كيفضىو عى  غي

كقد ذ ر المؤلؼ تنبييان طكيبلن  ص ثبلث صفحات  ص الحد كما يتعىؽ بو مف شركط، 
يقكؿ تحت عنكاف تنبيو:" اعىـ أف الحد  ص الىغة ىك: . (6)كذ ر مف خالؼ مف النحاة كالرد عىييـ

د  ص شرح المىحة:" كالحٌد: ما يمنع الشصء المحدك  –رحمة اهلل عىيو  –المنع، كمنو قكؿ الحريرم 
دَّ بو كيمنع غيره مف الدخكؿ  يو، كمنو اشتقاؽ حدكد الدار، كمنو سمص البكاب:  مف خركج عما حي
حدادان لمنعو الطارؽ مف الدخكؿ". انتي   بلمو. كمنيـ مف يعبر عف عف الحد بالتعريؼ، أك 

ك ص انتي  ذلؾ.  –عى  خبلؼ  ييا  –بالعبلمة، أك بالرسـ، أك بالحقيقة، ك ىيا ألفاظ متراد ة 
كبعد أف يبيف المعن  الىغكم كاالصطبلحص لىحٌد،  .(7)االصطبلح ىك: المعرؼ الجامع المانع"

                                                             
 (. 23/ 2البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية )ج  (1)
 (. 172/ 2انظر: البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية ) ج (2)
 . 159انظر: المرجع السابؽ، ص  (3)
 (. 322/ 2اية  ص شرح ال فاية )جمحمد، اليد (4)
 . 160محمد، اليداية  ص شرح ال فاية، ص (5)
 (.  18 -16/ص ص 2محمد، اليداية  ص شرح ال فاية )ج(6)
 (.16/ 2البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية )ج  (7)
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كيذ ر أقكاؿ النحاة  ص ذلؾ، يتحدث عف عدد ىذه الحدكد، يقكؿ:" إذا عر ت ذلؾ،  اعىـ أف 
جميع حدكد األسماء خمسكف حدان، كىص  ص ىذا الباب كأما حدكد غيرىا مف  ىـ العربية  يص 

خمسكف حدان، كالناس يذ ركنيا متفرقة  ص أبكابيا، ل نص جمعتيا  ص آخر ىذا الباب،  إنو  أيضان 
البوس بجمع المتفرؽ؛ عكنان عى  تقريب استخراجيا لىطالبيف،  مف أراد الكقكؼ عىييا  ىيكجو 

اتفقكا  كجيو إلييا. كاهلل المك ؽ. كأما أقكاؿ النحاة  ص تحديد ىذه الخمسيف  إنيا عديدة كأقىيا إذا
، كجمىتيا  ما ستراه عى  التفصيؿ عى  شصء مف الحدكد كاحد كأ ثرىا إذا اختىفكا  ص شصء عشرة

   . (1)" -إف شاء اهلل تعال  –مرتبان 

ثـ يسرد حدكد  ؿ مصطىح، يقكؿ:"  منيا لىظاىر خمسة، كمنيا لىمضمر ثبلثة، كمنيا 
كمنيا لىممدكد ثبلثة، كمنيا لىمقصكر  لىمبيـ كاحد، كمنيا لىمعرب كاحد، كمنيا لىمبنص كاحد،

خمسة، كمنيا لىمنقكص اثناف، كمنيا لىمصركؼ اثناف، كمنيا لىممنكع مف الصرؼ اثناف، كمنيا 
لىن رة خمسة، كمنيا لىمعر ة خمسة، كمنيا لىمذ ر كاحد، كمنيا لىمؤنث كاحد، كمنيا لىم بر 

مصطىح عى  كجو اإلجماؿ ثـ يفصؿ . كى ذا يذ ر حدكد  ؿ (2)كاحد، كمنيا لىمصغر كاحد،..."
 بعد ذلؾ  ؿ حد  ص مكضعو.   

كلعٌؿ السبب  ص ذلؾ ىك توثره بالمنطؽ، كيظير  ص قكلو:" ال يم ف الخكض  ص عىـ مف 
   .(3)العىـك إال بعد تصكر ذلؾ العىـ"

 الحصر كاإلحصاء:  

كمسائؿ ىذا مف منيب اآلثارم المتميز الحصر الذم يميد بو ل ثير مف األبكاب  يقكؿ: 
 الباب تنحصر  ص  ذا ك ذا مسولة ثـ يبدأ بالشرح.

كقبؿ أف يبدأ  ص سرد أقكاؿ النحاة كتعريفاتيـ يذ ر عددىا ثـ يسردىا بعد ذلؾ، كىذا  ص 
 ؿ باب تقريبان،  يقكؿ: كقد اختىؼ النحاة  ص تحديده عى  خمسة أقكاؿ؛ أم أقكاؿ النحاة  ص 

 ؿ النحاة. ، ثـ يبدأ  ص سرد أقكاتحديد االسـ

 
                                                             

 (.  18/ 2البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية ، )ج (1)
 . 19 – 18صالبيشص، اليداية  ص شرح ال فاية ، ص (2)
 . 14المرجع السابؽ، ص  (3)
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 كمف نماذج حصره: 

 . يقكؿ  ص ألفيتو:أنكاع اإلعراب كالبناء كىص ثمانية .1

 وٍ أربعػػػػػػػػػػػػػ الكػػػػػػػػػػػػػالـً  إعػػػػػػػػػػػػػراًب  أنػػػػػػػػػػػػػكاعي 
 وٍ عىػػػػػػػػػػػػػبى تٍ مي  البنػػػػػػػػػػػػػاءً  كىػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػأنكاعً   

   
ػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػعه كنى رى  ػػػػػػػػػػػػ ر  صػػػػػػػػػػػبه ثػػػػػػػػػػػـ جى  ـي زٍ جى

ػػػػػػػػػػػ كفػػػػػػػػػػػت ه  ره ٍسػػػػػػػػػػػككفه أك كى سيػػػػػػػػػػػ   1 ـ   ى
 

   
اإلعراب أربعة: الر ع كالنصب،  ثـ يقكؿ  ص شرح ىذيف البيتيف  ص اليداية:" أنكاع

. كأنكاع البناء أربعة: الضـ كالفتح كال سر كالس كف"  .(2)كالجر، كالجـز

.  ص النقطة السابقة حصر اآلثارم أنكاع اإلعراب مكارد اإلعراب كالبناء كىص ثمانية .2
د  ييا اإلعراب، يقكؿ  ص كالبناء، ىنا يقـك بحصر مكارد اإلعراب؛ أم األما ف التص ير 

 ألفيتو:

 م ػػػػػػػارعً الفػػػػػػػي  ـ  ثيػػػػػػػ الرفػػػػػػعي فػػػػػػػي اسػػػػػػػـو 

 عً مػػػػػػػػػػػػػانً  رً ٍيػػػػػػػػػػػػػغى فييمػػػػػػػػػػػػػا بً  صػػػػػػػػػػػػػبي كالن    
   

ػػػػػػص  ثيػػػػػػ كالجػػػػػػر    فػػػػػػي الجػػػػػػزـي  ـ  باسػػػػػػـو خي

ػػػػػػػػػػػػػمي     يفػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػ عرابو  احق ػػػػػػػػػػػػػ ارعو  ى

   
 كالسػػػػػػػػػػػػككفي  فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػثالًث  كالفػػػػػػػػػػػػت ي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ    و يكػػػػػػػػػػػػػػػػكفي مثمىػػػػػػػػػػػػػػػػ بنػػػػػػػػػػػػػػػػاءً الً  عى مى

   
ـ    الفعػػػػػػػػػػػػػؿً  يػػػػػػػػػػػػػرً غى لً  كالكسػػػػػػػػػػػػػري  كال ػػػػػػػػػػػػػ

3 يػػػػػػػػا عػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػؿً كى نى  بعػػػػػػػػػضي  كنػػػػػػػػابى   
 

   
كيقكؿ  ص الشرح:" مكارد اإلعراب ىص: األما ف التص يرد  ييا اإلعراب مف األسماء 
 . كاأل عاؿ، كقد عىمت  يما تقدـ أف أنكاع اإلعراب أربعة كىص: الر ع، كالنصب، كالجر، كالجـز

أقساميا. كأف أنكاع البناء أربعة كىص: الضـ، كالفتح، كال سر، كالس كف. كتقدـ ال بلـ عى  
كال بلـ اآلف عى  مجاليا.  وقكؿ: أما الر ع كالنصب  يشتر اف  ص االسـ كالفعؿ المضارع، نحك: 
، كأما الجر  يختص باالسـ نحك: بزيد، كأما الجـز  يختص بالفعؿ  ف زيدان لف يقـك ، كا  زيد يقـك

  .(4)نحك: لـ يضرب"

  ؿ  ص األلفية: . يقك ما يستكم  يو لفظ المنصكب كالمجركر كىك خمسة مكاضع .3

 كالمجػػػػػػػػػػػػػركري  كيسػػػػػػػػػػػػػتكم المنصػػػػػػػػػػػػػكبي 

 ريػػػػػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػػػػػميي أكلي  فػػػػػػػػػػػػػي خمسػػػػػػػػػػػػػةو   
   

                                                             
 . 41اآلثارم،  فاية الغبلـ  ص اعراب ال بلـ ص   1
 (. 6/ 2البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية )ج  (2)
 . 42- 41اآلثارم،  فاية الغبلـ  ص اعراب ال بلـ ص ص  3
 (.7/  2البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية ) ج(4)
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ػػػػػػػػ جمػػػػػػػػعه  ـ  ى ثيػػػػػػػػمثن ػػػػػػػػالي  ـ  ثيػػػػػػػػ  ـٍ مً قػػػػػػػػد سى
ًمػػػػػػػػػ ممنػػػػػػػػػكعه  ـ  ثيػػػػػػػػػ وً ٍيػػػػػػػػػتى الى فػػػػػػػػػي حى    ـٍ عي

1
 ل  

   
مجركر خمسة: كيقكؿ  ص الشرح:" كأقكؿ: المكاضع التص يستكم  ييا لفظ المنصكب كال

ن ، كثالثيا جمع المذ ر السالـ، كرابعيا جمع المؤنث السالـ، كخامسيا أكليا الضمير، كثانييا المث
 .(2)الممنكع مف الصرؼ"

 . (3)حصره لىضمائر  ص ستيف ضميران  .4
 . (5)، البناء العارض كىك ستة أنكاع(4)البناء األصىص كىك عشركف نكعان  .5
ماء قاؿ:"  اعىـ أف جميع حدكد األسحصر اآلثارم األسماء  ص خمسيف قسمان حيث  .6

خمسكف حدان كىص  ص ىذا الباب، أما حدكد غيرىا مف  ىـ العربية  يص أيضان خمسكف 
حدان، كأما أقكاؿ النحاة تحديد ىذه الخمسيف  إنيا عديدة، كأقىيا إذا اتفقكا عى  شصء مف 
الحدكد كاحد كأ ثرىا إذا اختىفكا  ص شصء عشرة ...  منيا لىظاىر خمسة كمنيا لىمضمر 

 .(6)مبيـ كاحد، كمنيا لىمعرب كاحد ... إلخ"ثبلثة كمنيا لى
   

 

 

 
 

 

 

                                                             
 (.11/ 2المرجع السابؽ، )ج 11
 (. 12 – 11/ 2المرجع السابؽ، )ج( 2)
 . 422انظر: المرجع السابؽ، ص (3)
 . 183انظر: المرجع نفسو، ص  (4)
 . 228انظر: المرجع نفسو، ص  (5)
 .  19-18البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية ، ص ص (6)
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 المطمب الثالث: المكازنة بيف المؤىلفيف

اتفؽ اآلثارم مع ابف بابشاذ  ص تقسيـ الفصكؿ،  جاءت مرتبة  ص أغىبيا، إال الفصؿ 
األخير  قد  اف عند ابف بابشاذ الخط، أما عند اآلثارم   اف  صؿ الحذؼ. ىذا باإلضا ة إل  

كالتص يكضح  ييا ما سي كف بكضع ا تتاحيات لشرح األلفية، كىص خطبة الناظـ  م اىتـٌ أف اآلثار 
داخؿ ىذا الشرح، ثـ مٌيد لعىـ النحك العربص  تحدث  يو عف تعريؼ عىـ النحك، ثـ انتقؿ لىحديث 
 عف اإلعراب كالبناء، كأنكاعيما كاألما ف التص يرد  ييا اإلعراب مف األسماء كاأل عاؿ، كلـ ي تؼ
بتعريؼ كاحد ل ؿ مكضكع، بؿ عٌرؼ  ؿ مصطىح نحكم كذ ر آراء النحاة، كأسيب  ثيران  ص 
إيراد حدكد  ؿ مصطىح، ثـ اختار تعريفان جامعان ارتضاه لطالب العىـ لىتسييؿ عىيو  ص الحفظ. 

 كىذا يكضح مدل اىتماـ اآلثارم بالحدكد كالتص أ رد ليا  صبلن  بيران  ص بداية شرحو. 

بابشاذ  ىـ يتطرؽ لىمقدمات التص ذ رىا اآلثارم، إنما اقتصر تمييده لشرح أما ابف 
المقدمة المحسبة بذ ر أصكؿ االستنباط  ص النحك العربص كىما السماع كالقياس، ثـ شرع بفصؿ 

أف ابف بابشاذ دمب  ص شرح المقدمة  إل  االسـ كالحديث عف أقساـ االسـ. كىنا يجب التنكيو
 لجانب التطبيقص  ىـ يفصؿ اإلعراب بفصؿ منفرد  ما  عؿ اآلثارم. الجانب النظرم مع ا

، كاقتصر  ص شكاىده عى  كقد الحظت الداًرسة قىة الشكاىد،  شرحو  اف شرحان مكجزان 
مكضع الشاىد، كليس  ما ىك الحاؿ عند اآلثارم،  مف خبلؿ المكازنة بيف شرح األلفية كشرح 

 ؿ مسولة،  اآلثارم بعد أف ينيص القاعدة كشرحيا  المقدمة، يكجد  رؽ كاضح  ص الحديث عف
يستطرد بذ ر  كائد لغكية أك نحكية أك صر ية أك ترجمة لصاحب البيت الشعرم، كقد كضع ىذه 

 الفكائد تحت عناكيف تفصيىية كىص ) ت ميؿ، تنبيو، مسولة، تذييؿ(. 

ص ال تابيف،  قد  ص ترتيب الفصكؿ   عالمتب ارسة أف ىناؾ تشابيان  ص المنيبكترل الد
قسـ ابف بابشاذ أبكاب ال تاب إل   صكؿ، تناكؿ  ص  ؿ  صؿ منيا مسولة مف مسائؿ الباب، كلـ 

 يضع ليذه الفصكؿ عناكيف، كل ف حدكدىا تظير لىمتمعف  ص شرحو. 

كيم ف القكؿ بوف اآلثارم قٌىد ابف بابشاذ  ص ترتيب الفصكؿ، إال أنو حاكؿ أف يستطرد 
فكائد الىغكية،  شرح اآلثارم شرح مطكؿ، ك يو ذ ر آلراء ية، كيعتنص بذ ر ال ص المسائؿ النحك 

 المعاصريف لو.  مف مف السابقيف أكأ اف عىماء  يثر  ص النحك سكاء 
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اٌتسـ شرح المقدمة المحسبة البف بابشاذ بالمزج بيف عىمص النحك كالصرؼ، ل ف اآلثارم 
ان عف ابف بابشاذ  ص  صؿ الفعؿ  ص حديثو عف لـ ي ف  ذلؾ إال  ص المكاضع التص نقىيا حر ي

 أكزاف الفعؿ كأقسامو. 

ف  انت الطرؽ  إف اآلثارم كابف بابشاذ قد سى ا  ص شرحيما األسىكب التعىيمص، كا 
مختىفة،  ابف بابشاذ يخاطب تىميذه ابف الفحاـ، كيستخدـ أسىكب الخطاب  يقكؿ مثبلن:)  قس 

ا باإلضا ة إؿ استخدامو السؤاؿ اال تراضص بقكلو  إف ىذعى  ذلؾ تصب إف شاء اهلل تعال (. 
قاؿ قائؿ، قىنا، كى ذا ىك الحاؿ عند اآلثارم. كتستطيع الداًرسة أف تقكؿ: إف شرح ابف بابشاذ 
 اف ميسران لطالب العىـ، أما اآلثارم  قد أثقؿ عى   اىؿ طالب اإلعراب باالستطرادات، كىذا 

 بعىـك الىغة العربية. دليؿ عى  سعة عقؿ اآلثارم كتضىعو 

عنده  مرة يذ ر  ؿلقد  ثر إيراد النقكالت عف النحاة عند اآلثارم، كتعددت أساليب النق
 اسـ العالـ مع اسـ  تابو، كمرة يذ ر اسـ صاحب ال تاب  قط، كمرة يذ ر اسـ ال تاب  قط. 
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 المبحث الثاني

 الشكاىد كاألمثمة

 مفيـك الشاىد كأقسامو:

 ىد لغة:   الشا

كردت  ىمة ) شاىد (  ص المعاجـ الىغكية بمعن  العاًلـ الذم يبيف ما يعىمو، كالشيادة 
 خبر قاطع.

يقكؿ ابف منظكر:" شيد الشاىد عند الحا ـ أم يبيف ما يعىمو كأظيره، كالمشاىدة: المعاينة. 
 .(1)كشيده شيكدان أم حضره،  يك شاىد"

فو عديدة مف الناحية الىغكية، إال أف المعن  الذم ييمنا  ص كنىحظ أف  ىمة ) الشاىد ( تحمؿ معا
ـ ىك ما يدؿ عى  االستدالؿ كاالحتجاج كالتكضيح، أك ما دٌؿ عى  نقض رأم مخالؼ، اىذا المق

 الشاىد ييساؽ عند النحكييف كالىغكييف كغيرىـ لىداللة كاالحتجاج إلثبات قاعدة نحكية أك نقض 
 رأم مخالؼ. 

 :  الشاىد اصطالحان 

استخىص العىماء معن  الشاىد اصطبلحان مف التعريؼ الىغكم لو، كىك ما يذ ر إلثبات 
قاعدة نحكية، كقد ي كف آية مف التنزيؿ، أك قكؿ مف أقكاؿ العرب المكثكؽ بعربيتيـ، أك حديث 

 .(2)، أك ببيت مف الشعر أك ح مةصحيح السند

  بلـً  مف أك التنزيؿً  مف الجزئص ذلؾ ل كفً  ، القاعدة إثباًت   ص بو يستشيد الذم الجزئص"  ىك أك
  .(3)بعربيًتيـ " المكثكؽً  العرًب 

ل   جرل مجراه، ما أك العرًب   بلـ مف جمىةه :" الشاىد بوف بالقكؿً " جبر يحي  أشار ذلؾ كا 
 نسقان  لمعناه، أك لفظيان  العرب استخداـً  عى  دليبلن  ت كف ك معينة، بمكاصفاتو  تتسـ ال ريـ،  القرآفً 

                                                             
 ابف منظكر، لساف العرب، مادة ) شيد(. (1)
 (. 21ك )صعىكاف، الشكاىد كاالستشياد  ص النح (2)
 (.32صالحص، الشاىد الشعرم  ص النقد كالببلغة قضايا كظكاىر كنماذج ) ص  (3)
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، كتقديـو  كغيره معن  أك  بلـو  أك نظـو  ص   يصعب حصره مما ذلؾ كنحك بناءو  أك كاشتقاؽو  كتوخيرو
  .(1)" الفصحاء العرًب   بلـً  مناحص  ص محسكب ىك كمما

أك  اطرادان لىتقعيد كاالحتجاج عى  قاعدة مف القكاعد النحكية  –عادة  –كالشاىد النحكم ييؤت  بو 
 شذكذان. 

 أقساـ الشكاىد:  

حظيت الشكاىد النحكية بعناية عىماء النحك كالىغة منذ عيد مب ر. كقد ظير ىذا 
(.  قد استشيد سيبكيو بما يزيد عف ألؼ شاىد يان عند إماـ النحاة سيبكيو  ص )ال تاباالىتماـ جى

 . (2)ة آية قرآنيةىده القرآنية ما يزيد عف ثبلثمائشعرم، بينما بىغت شكا

 أكالن: الشكاىد القرآنية 

ال شؾَّ أف القرآف ال ريـ ىك المصدر األكؿ لىسماع،  بل خبلؼ  ص االستشياد بو.  قد 
طرادان أك قىة، كقد  اف ىذا  ا يان لىنحاة كالىغكييف أف اب اهلل تعال  ما ت ىمت بو العرب حكل  تا

 يجعىكا القرآف ال ريـ مقياسان دقيقان لما يقعدكنو مف أسس النحك كضكابطو. 

كعة مف عىمائنا القدماء عف مكقفيـ مف االستشياد بنصكص القرآف ال ريـ، كقد أباف مجم
 .(3) يا ىك الفراء يقكؿ:" كال تاب أعرب، كأقكل  ص الحجة مف الشعر"

ئبلن:" أما القرآف   ؿ ما كرد أنو قرئ بو لة قاوالسيكطص رأيو بكضكح  ص ىذه المسكيذ ر 
 . (4)ان، أـ آحادان، أـ شاذان" اف متكاتر أجاز االحتجاج بو  ص العربية سكاء 

لذلؾ لـ يجد عىماء النحك حرجان  ص االستشياد بالقرآف ال ريـ  يما لو مثيؿ مف  بلـ 
 العرب ك يما ال مثيؿ لو. 

أما قراءاتو  ىتعدد القارئيف بيا كاختبل يا ك ثرتيا،  قد بحثكا  ييا كميزكا بينيا ككضعكا 
حتجاج بو منيا، كما يجكز االحتجاج بو إال أنو ال يقاس شركطان لما يحتب بو منيا، كال يجكز اال

                                                             
 (. 265جبر، الشاىد الىغكم ) ص (1)
 (. 14الحديثص، مكقؼ النحاة مف االحتجاج بالحديث الشريؼ ) ص (2)
 (.1/21الفراء، معانص القرآف )ج (3)
 (.102السيكطص، االقتراح  ص النحك )ص (4)
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. كقسمكا القراءات إل  متكاتر كمشيكر كآحاد كشاذ كمكضكع كغيرىا، كقسمكا القراءات (1)عىيو
 إل  مجمكعات بحسب جكدة قراءاتيـ كاشتيارىا كتكاترىا إل  قراء سبعة  كعشرة.

  تعال ، كما يتبعو مف قراءات. اهللك ؿ ىذا يثبت الحرص الشديد عند النحاة عى   تاب 

 النبكم الشريؼ  الحديث ثانيان: شكاىد

ييعد الحديث الشريؼ المصدر الثانص مف مصادر الىغة المسمكعة  ص االحتجاج بو  ص 
 عىـك الىغة، ك ص االعتماد  ص استنباط قكاعد النحك كالصرؼ. 

، كأسىكبو  ص حديثو ال ال تضاىييا  صاحة –صى  اهلل عىيو كسىـ  –ك"  صاحة النبص 
يقاربو أسىكب،  ىقد مٌدت عىيو الفصاحة ركاقيا، كشدت الببلغة نطاقيا، كىك المبعكث باآليات 

 .(2)الباىرة كالحجب، المنزؿ عىيو قرآف عربص غير ذم عرج"

كقد تباينت مكاقؼ العىماء  ص مسولة االحتجاج بالحديث النبكم الشريؼ،   انكا عى  
يا: االستشياد بالحديث  ص النحك مطىقان، كالثانص: المنع مف االستشياد أكل ثبلث اتجاىات،

 .(3)مطىقان، كالثالث: التكسط بيف االتجاىيف

  ص االحتجاج بالحديث عف انصر كا أنيـ يرل كالنحك الىغة  ص القدماء مؤلفات  ص المتمعف إف
  ص كالصرؼ، ك ثيران  لنحكا عىمص  ص قىيبلن   اف بالحديث االحتجاج أف يرل  ما األغىب، األعـ
 .األخرل العربية عىـك

  تاب سيبكبو  فص " باآلخريف، قيس ما إذا جدان  قىيبلن   اف الشريؼ بالحديث النحاة احتجاج " إف
  .(4)بو " ال لبلحتجاج النصكص مف لغيره تك يدان  كرد كاحد حديثو  خبل النبكية لؤلحاديث كجكد ال

  يو ذ ر كاحد مكضع سكل الشريؼ، بالحديث يحتب لـ القرآف (  تابو ) معانص  ص الفراء أف  ما"
 . (5)العرب"  بلـ مف عبارة أم يكرد  ما يكرده أنو كيرل حديثان،

  ص نجد ال إذ يذ ر، اىتماما يىؽ لـ الشريؼ النبكم بالحديث القدام  النحاة استشياد"
                                                             

 (. 14ديثص، مكقؼ النحاة  ص االحتجاج بالحديث الشريؼ )صالح (1)
 (. 5 جاؿ، الحديث النبكم  ص النحك العربص )ص  (2)
 .312المرجع السابؽ، ص  (3)
 (. 5الحديثص، مكقؼ النحاة مف االحتجاج بالحديث الشريؼ ) ص (4)
 (. 5المرجع السابؽ، ) ص (5)
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 مف األكائؿ النحاة مكقؼ إل  إشارة أم أصكلو كبينكا النحك قعدكا الذيف النحاة  تب
 .(1)بو  الحديث كاالحتجاج

نفس  ذلؾ أف ثقتيـ عدـ إل  ترجع النبكم بالحديث االستشياد عدـ  ص الحجة أف كيبدك
 إثبات القكاعد  ص ال ريـ القرآف مجرل لجرل بو كثقكا لك إذ كسىـ، عىيو اهلل صى  اهلل رسكؿ لفظ

نما ،بو ال ىية  كقع الىحف قد أنو كثانييما بالمعن ، النقؿ جكزكا أنيـ أكليما :ألمريف ذلؾ  اف كا 
 العرب لساف تعىمكا كال بالطبع عرب غير  انكا الركاة مف  ثيران  ألف ؛الحديث مف ركم  يما  ثيران 

 . (2)نقىيـ  ص الىحف  كقع النحك، بصناعة

ل   النبكم بالحديث االستشياد بعدـ تعىيىو  ص الضائع بف الحسف أبك ذىب ذلؾ كا 
عى   االستشياد كغيره  سيبكيو األئمة ترؾ  ص عندم السبب ىك بالمعن  الركاية تجكيز إف":يقكؿ
كلكال  كيقكؿ:  العرب، عف النقؿ كصريح القرآف عى  ذلؾ  ص كاعتمدكا بالحديث، الىغة إثبات

 النبص  بلـ الىغة  صيح إثبات  ص األكل  ل اف الحديث  ص بالمعن  النقؿ بجكاز العىماء تصريح
  .(3)العرب أ صح ألنو - كسىـ عىيو اهلل ى ص -

 األندلسص،" حياف أبك النبكية باألحاديث االستشياد يجيزكا لـ الذيف المتوخريف النحاة كمف
  قد  ص االقتراح، األلفية، كالسيكطص شرح  ص الشاطبص  ومثاؿ كالجكاز المنع بيف المتكسطكف أما

 مف أنو الظف عى  تغىيب بدعكل الغريب، حديثكال القصير النبكم بالحديث باالحتجاج نادكا
 . (4)"كمعن  لفظان  كسىـ عىيو اهلل صى   بلمو

 المسيطر االعتقاد ىك الغريب، بالحديث االحتجاج سبب صالحص الرزاؽ عبد عىؿ كقد
 .كاالحتجاج االستشياد صحة شركط مف كىص بالبداكة، الغرابة ارتباط كىك عقكليـ عى 

 االستشياد ترؾ أف قاعدة مف انطىقكا  قد الشريؼ، بالحديث لبلحتجاج الداعكف أما
 .بشاىده كاستخفان ا اهلل ألمر ضياعان  يعد بالحديث

                                                             
 . 14المرجع نفسو، ص (1)
 (. 35صث الىغكم عند العرب ) انظر: عمر، البح (2)
 (. 18السيكطص، االقتراح  ص عىـ أصكؿ النحك )  (3)
 (. 48صالحص، الشاىد الشعرم  ص النقد كالببلغة قضايا كظكاىر كنماذج ) ص   (4)
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 الحا ظ عمدة  تابو  ص استشيد إذ الشريؼ، بالحديث احتب مف أكؿ مالؾ ابف كيعد
 . (1)حديثان  كأربعيف بسبعة

 ثالثان: الشكاىد الشعرية 

رية اىتمامان خاصان، كقد زخرت  تبيـ بيا. ل ف عىماء اىتـ عىماء النحك بالشكاىد الشع
يستشيدكا إال بشعر   ىـالنحك كضعكا شركطان لبلحتجاج بالشعر، أال كىص عصكر االحتجاج، 

 شعراء الجاىىية كاإلسبلـ كالشعراء المخضرميف، أما الشعراء المكلديف  ىـ يستشيدكا بشعرىـ.

 رابعان: الشكاىد النثرية 

ؿ العرب كأمثاليـ، حيث تشمؿ مقكالت متنكعة، مف مثؿ سائر، كح مة كيقصد بيا أقكا
 عامة، كقكؿ محفكظ، كعبارة جاىزة. 

ائؿ المثؿ أك كىذا النكع مف الشكاىد يقصد بو اختصار ال بلـ، كال حاجة إل  معر ة ق
 الح مة أك العبارة.

  المثاؿ لغة كاصطالحان:

كالثاء، كالبلـ(، كيدؿ عى  المماثىة كالشبة المثاؿ لغة مشتؽ مف األصؿ الثبلثص ) الميـ، 
ثىو  أم شبيو كنحكه  ص المعن ، كيقاؿ: كالنظير، كالجمع ميثيؿ كأمثاؿ كأمثىة.  يقاؿ: ىذا ًمٍثىىو كمى

 .  (2)مثؿى الشصء بالشصء سكاه كشبيو بو كجعىو مثىو كعى  مثالو، عى  قاعدة أنو يسدي مسده

ؿ بونو:" تر يب مصنكع يضعو النحاة تطبيقان أما  ص االصطبلح  يعرؼ النحاة المثا
 . (3)لقاعدة نحكية كمثاالن عىييا"

 ما يعرؼ بونو:" ما ييوت  بو دليبلن عى  انطباؽ القاعدة النحكية عى  التر يب 
يصاليا  يؤت . كعى  ذلؾ  إف المثاؿ النحكم" ىك ما (4)المستعمؿ" بو إليضاح القاعدة النحكية كا 

 .  (5)إل  ذىف المستفيد"

                                                             
 (. 270جبر، الشاىد الىغكم ) ص (1)
 دة مثؿ(. ابف منظكر، لساف العرب ) مادة مثؿ(. كينظر: ابف  ارس، مقاييس الىغة ) ما (2)
 (.144، رؤل لسانية  ص نظرية النحك العربص ) صخنظر: المىا (3)
 .144المرجع السابؽ، ص (4)
 (. 32صالحص، الشاىد الشعرم  ص النقد كالببلغة قضايا كظكاىر كنماذج ) ص (5)
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 المطمب األكؿ: الشكاىد كاألمثمة عند ابف بابشاذ

ابف بابشاذ مف نحاة القرف الخامس اليجرم، الذيف عر كا بتنكع الثقا ة،  قد  اف لديو 
إلماـ بعىـ القرآف ال ريـ كقراءاتو، كعىـك الىغة بفركعيا. كقد استشيد ابف بابشاذ  ص  تابو شرح 

م القرآف ال ريـ كالشعر العربص كالقىيؿ مف الحديث الشريؼ كأقكاؿ المقدمة المحسبة بال ثير مف آ
 العرب كأمثاليـ، كالتص سيفصؿ الحديث  ييا الحقان. 

 أكالن: االستشياد بالقرآف الكريـ كقراءاتو

نيب ابف بابشاذ نيب النحاة الذيف سبقكه  ص االستشياد بالقرآف ال ريـ كقراءاتو،  القرآف 
كؿ لىنحك العربص، كمنو استق  النحاة كالىغكيكف مادتيـ، كاستشيدكا بآياتو ال ريـ ىك األساس األ

 كقراءاتو عى  صحة قكاعدىـ كتقرير أح اميـ. 

(، باستثناء اآليات  اثنيف كستيف كمائةلقد بىغت الشكاىد القرآنية عند ابف بابشاذ ) 
، كقد تمٌثؿ ابف بابشاذ الم ررة، كأ ثر ىذه اآليات عى  قراءة الجميكر، أم عى  رأم األ ثرية

 بيذه اآليات  ص مكاضع  ثيرة لتكضيح قكاعده كتثبيت أح امو.  

 . ان ( شاىد ثبلثنا كعشريفأما اآليات القرآنية التص جاءت قراءات قرآنية  قد بىغ عددىا ) 

كقد حظص  صؿ االسـ بو ثر الشكاىد القرآنية، كجاء استشياده  ص عدة مباحث ىص: 
(، شاىداف(، األسماء الستة ) شاىد (، األسماء المضمرة )  شاىدافلسالـ ) مبحث جمع المؤنث ا

(،  شاىداف(، مبحث الحاؿ )  أربعة شكاىدأسماء االستفياـ ) شاىد (، األسماء المكصكلة ) 
(، النعت ) شاىد (، البدؿ  ستة شكاىد(، التك يد ) شاىداف(، االستثناء )  ثبلثة شكاىدالتمييز ) 

 (. شكاىد  تسعة) 

أما  صؿ الفعؿ   انت استشياداتو بالقرآف ال ريـ محدكدة مقارنة مع الفصكؿ األخرل 
( شاىدان، كقد عالجت ىذه الشكاه قضايا نحكية مثؿ: اشتقاؽ  29حيث استشيد ابف بابشاذ بػ ) 

الفعؿ، كأنكاعو، كشيئان مف أح امو،  الفعؿ الماضص إذا اتصىت بو تاء التونيث كبعدىما ىمزة 
 ؿ، كالفعؿ المضارع إذا اتصىت بو نكف النسكة، كأح اـ النكف الثقيىة كالخفيفة. الكص
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كاستشيد ابف بابشاذ عى  األ عاؿ التص تحمؿ عى  األ عاؿ الناسخة )  اف كأخكاتيا (  و عاؿ 
 المقاربة كما جرل مجراىا. 

كأما  صؿ الحرؼ كىك الفصؿ الثالث مف  صكؿ المقدمة المحسبة، كقد تميز ىذا 
( شاىدان؛ ل ف أغىبيا آيات م ررة، مما أربعان كثبلثيفالفصؿ ب ثرة شكاىده القرآنية كالتص بىغت ) 

 جعىو يحكم مباحث نحكية عديدة  ص ىذا الباب. 

يبدك أف منيب ابف بابشاذ  ص االستشياد بالقرآف ال ريـ كاضحان جىيان،  إيراده لآليات ليس 
ا كيغفؿ بعضان  ص مكاضع أخرل،  يك ال يىتـز بمنيب مطردان كال مقصكدان، بؿ يكرد بعضان ىن

 ألنو ال يكرد اآليات عى  نحك متتابع متسىسؿ.  ؛معيف  ص االستشياد

كىذه االستشيادات القرآنية  انت مما يستشيد بو سيبكيو  ص  تابو،  ابف بابشاذ متوثر 
 بش ؿ  بير بإماـ النحاة سيبكيو. 

بابشاذ  ص االستشياد بالقرآف ال ريـ، اتضح أيضان أنو كمف خبلؿ تتبع الداًرسة لمنيب ابف 
قد ي تفص  ص استشياده بجزء مف اآلية القرآنية دكف إيراده نص اآلية  امبلن، أك باإلشارة إل  
معناىا كتفسيرىا دكف ذ رىا، كربما اقترف الشاىد القرآنص عنده بالشاىد الشعرم. أك قٌدـ أحدىما 

 عف اآلخر.  عى  اآلخر، أك ا تف  بوحدىما

 ما أف اآليات القرآنية  ص منيب ابف بابشاذ توتص تثبيتان كتدعيمان لؤلح اـ، كقد  اؽ عدد 
الشكاىد القرآنية الشكاىد الشعرية، كبذلؾ  إف ابف بابشاذ ييعدُّ مف الم ثريف  ص االستشياد باآليات 

 القرآنية.

كا } مف أمثىة استشياده بجزء مف اآلية القرآنية قكلو تعال : كقكلو  (1){ قيًؿ اٍنظيري

، كقد ساؽ ىذه الشكاىد  ص (3){ قىالىًت اٍمرىأىةي اٍلعىًزيزً  } ، كقكلو تعال :(2){ قيًؿ اٍدعيكا }:تعال 

  . (4)حديثو عف الفعؿ الماضص إذا اتصىت بو تاء التونيث السا نة كبعدىا ىمزة كصؿ

                                                             
 [.101] يكنس:   (1)
 [.56] اإلسراء:  (2)
 [.51] يكسؼ:  (3)
 (.199ة ) صابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسب (4)
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تشياده عى  القراءة المشيكرة، بؿ أما بالنسبة لىقراءات القرآنية  ىـ يقصر ابف بابشاذ اس
 العديد مف األمثىة:  تعداىا إل  القراءات العشر األخرل، كلىتدليؿ عى  ىذا نذ ر

 قاؿاستشياده بقراءة البف عامر  ص  صؿ الفعؿ عند حديثو لىفرؽ بيف نكف التك يد كالتنكيف 

 . (1){  ىاٍستىًقيمىا كىالى تىتًَّبعىافّْ  } تعال :

ه اآلية ال ريمة  ص حديثو عف نكف التك يد الخفيفة التص ال تدخؿ عى   قد استشيد بيذ
قائبلن:"  وما   عؿ االثنيف كجماعة النساء لئبل يجمع بيف سا نيف كيؤكؿ ابف بابشاذ قراءة ابف عامر

ا كىالى تىتًَّبعىافّْ  }قراءة ابف عامر  ال( ) ىا  ىيست النكف نكف تو يد، كالبتخفيؼ النكف ك سر {  ىاٍستىًقيمى

نما  ( حرؼ نفص، كالجمىة  ص مكضع نصب، النكف نكف إعراب كعبلمة ر ع، ك )الحرؼ نيص، كا 
  .(2)كانتصابيا عى  الحاؿ ..."

كالمعن   استقيما كأنتما ال تتبعاف سبيؿ الذيف ال يعىمكف، كىك الذم يسميو بعض أىؿ 
 (3) مكف. كقرأ الباقكف بالتشديد..العربية الحاؿ، كالمعن :  استقيما غير متبعيف سبيؿ الذيف ال يعى

حدل آيات إتعمؿ ( مستشيدان بقراءة نا ع  ص التص ال  –كذ ر أيضان  ص  صؿ الحرؼ ) حت  

تَّ  يىقيكؿى الرَّسيكؿي  } سكرة البقرة، قاؿ تعال : ٍلًزليكا حى زي  . بر ع الفعؿ بعد حت  أك نصبو. (4){ كى

اًحرىافً ًإٍف ىىذى  }إفَّ بمعن  نعـ  ص قراءة مف قرأ  كليست ىذه القراءة دليبلن عى  أف  (5){ اًف لىسى

فَّ  ص أحد أقساميا ت كف بمعن  نعـ،... كمثؿ المبتدأ قد يبق  مر كعان  . يقكؿ:" كا  بعد دخكؿ إفَّ

 . (6) يمف ر ع  ص أحد الكجكه"{  ًإٍف ىىذىاًف لىسىاًحرىافً  } قكلو تعال :

ا المخاطب  إف المخاطبة تغنص عف البلـ، الـ األمر إال عى   عؿ الغائب، أمال تدخؿ 
 يقاؿ  ص الغائب: ليقـ  بلف، ك ص المخاطب: قـ. أما قراءة أبص جعفر كالحسف كاألعمش، 

                                                             
 [.89] يكنس:  (1)
 (.210 – 209ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص  (2)
 (336زنجىة، حجة القراءات ) ص  (3)
 [.214] البقرة:  (4)
 [. 63] طو:   (5)
 (. 267 – 265ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص  (6)
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كا} كىص قراءة تىغص ىذه القاعدة،  يص شاذة عند ابف بابشاذ، كلذلؾ يردىا  (1){ ىًبذىًلؾى  ىٍىيىٍفرىحي

ر لىغائب، مثؿ ليقـ  بلف، كال ت كف إال مع  عؿ باحثان ليا عف تخريب، يقكؿ:" كمعن  الـ األم
الغائب  ص الغالب. ألنو إذا  اف لىمخاطب  اف مبنيان، كلـ تدخؿ عىيو الـ، مثؿ: قـ كاذىب،  وما 

كا}قراءة مف قرأ  بالتاء،  إنو استعمؿ األصؿ المتركؾ. ألف األصؿ  ص  (2){ ىًبذىًلؾى  ىٍىيىٍفرىحي

المكاجية أغنت عف تاء  وف عة، كأف يقاؿ  بذلؾ  ا رحكا، لالمكاجية أف ت كف ببل حرؼ مضار 
 (3)المضارعة.

إال  ص مجاؿ األصكؿ كالقكاعد  يوخذ بالقراءات القرآنيةال مما سبؽ يتضح أف ابف بابشاذ  اف 
ذا كجد ابف بابشاذ قراءة تخالؼ أصبلن أك قياسان يحاكؿ أف التص كضعيا عىماء البصرة ، كا 

 يصىح لىتوكيؿ، كيبحث عف تخريب ليا  ما مٌر معنا.  يصرح بوف كجيان آخر قد

 ثانيان: االستشياد بالحديث الشريؼ  

يوتص الحديث النبكم الشريؼ بعد  بلـ اهلل العزيز  صاحة كببلغة كصحة عبارة، ك اف 
ينبغص أف يعد المصدر الثانص مف مصادر الىغة المسمكعة  ص االحتجاج بو  ص عىـك الىغة، ك ص 

 ىيو  ص استنباط قكاعد النحك كالصرؼ. ع االعتماد

  : بحديثيف نبكييف ىماكقد استشيد ابف بابشاذ 

" ةه قى دى صى  كاًت رى ضٍ  ص الخى  سى يٍ قاؿ صى  اهلل عىيو كسىـ:" لى  .1
. كقد أكرد ىذا الحديث  ص (4)

باب جمع المؤنث السالـ،  ذ ر أف المؤنث الممدكد مثؿ حمراء ال يجمع باأللؼ كالتاء 
 –بؿ يجمع إذا  اف اسمان، يقكؿ ابف بابشاذ:"  إف قيؿ:  قد قاؿ النبص  إذا  اف صفة،

: ليس  ص الخضركات صدقة، قيؿ: الخضركات ىنا اسـ -صى  اهلل عىيو كسىـ 
نما قصد بو قصد االسـ  جرل مجرل طر اء  لىبقكالت، كلـ يقصد بيا قصد الصفة، كا 

 . (5)كطر اكات"

                                                             
 [. 58] يكنس:  (1)
 [.58] يكنس: (2)
 (. 245 – 244رح المقدمة المحسبة ) ص ابف بابشاذ،  ش  (3)
 [.129/ 4. ] البييقص: السنف ال برل، 638] الترمذم :  صحيح الترمذم،  تاب الز اة: رقـ الحديث:  (4)
 (.112ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص (5)
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كقد اعتبر ابف بابشاذ دخكؿ البلـ  (1)مصا  ـ" :" لتوخذكا-صى  اهلل عىيو كسىـ –قاؿ  .2
عى  الفعؿ المراد بو المخاطب شاذان،  ذىب إل  أف أصىو ) خذكا مصا  ـ (، كل نو جاء 

 . (2)عى  األصؿ المتركؾ زيادة  ص تو يد المخاطبة كالمكاجية

ف الشكاىد لتقرير قاعدة، بؿ أكردىما م بيذيف الحديثيف كمف الكاضح أف ابف بابشاذ لـ يستشيد
التص يستدؿ بيما بعض النحاة،  ذ رىما  ص يبحث ليما عف توكيؿ كيجعىيما غير صالحيف 

 لبلستدالؿ عى  ىدـ ما كصفو مف قكاعد.

 كال نستطيع أف نزعـ أف ابف بابشاذ ممف يستشيدكف بالحديث الشريؼ اعتمادان عى 
 قد سىؾ ابف بابشاذ مسىؾ  ألف مثؿ ىذا االستشياد معركؼ بيف النحاة. ؛الحديثيف السابقيف

االستشياد بالحديث النبكم الشريؼ، كمنيـ سيبكيو، المتقدميف مف العىماء  ص االقبلؿ مف 
 إيرادىـ لعدد قىيؿ مف االستشياد بالحديث الشريؼ ال يدؿ داللة  ا ية عى  أف الحديث مف 

   مصادر ىؤالء النحاة.  

 ثالثان: االستشياد بالشعر العربي  

ر مف أىـ مصادر االستشياد عند النحاة، كىك  ص الدرجة الثانية عند ابف يعد الشع
بابشاذ، كقد  ثر احتجاج النحاة العرب بو، ككضعكا ليذا االحتجاج أصكالن كقكاعد،  حددكا 

 الشعراء الذيف يحتب بشعرىـ كعصكر االحتجاج. 

نيا عشرة ف الشعر، م( شاىدان مخمسة عشركقد استشيد ابف بابشاذ  ص الفصكؿ الثبلثة بػ ) 
  أبيات مف شكاىد سيبكيو.

 ما أف  ال ينسب ابف بابشاذ الشكاىد إل  أصحابيا، كىص عادة سار عىييا أ ثر النحاة العرب،
أصحاب ىذه الشكاىد التص عيرؼ قائىكىا مف شعراء عصكر االحتجاج  ما حددىا النحاة،  يـ مف 

 كال يكجد بينيـ شاعر مكلد. شعراء الجاىىية كاإلسبلـ كعصر الدكلة األمكية،

                                                             
 ص  تب الصحاح الستة بيذه الركاية. ككجد  ص " كلتوخذكا مصا  ـ " ركتو أ ثر  تب كالنحك كالتفسير كالقراءات، كلـ ييعثر عىيو  (1)

 [.  368/ 1سنف الترمذم بركاية ) عى  مصا  ـ ( أبكاب البر كالصىة، ينظر:] الترمذم: الجامع الصحيح، 
 (.244ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص  (2)
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 ما أف ابف بابشاذ يستخدـ الشكاىد الشعرية  ص المجاؿ الذم يستخدـ  يو القرآف ال ريـ، أعنص  
 تو يد صحة األح اـ كتثبيت القكاعد كتكضيحيا كالد اع عنيا.

 كمف الشكاىد الشعرية عند سيبكيو كالتص استشيد بيا ابف بابشاذ: 

 وي مى حٍ رى  ؼى ف  خى يي  يٍ كى  ةى يفى حً قى الص  لٍ أى 
(1) ااىىػػػػػػػػػػػقى لٍ و أى ًمػػػػػػػػػػػعٍ تٌػػػػػػػػػػػى نى حى  ادى كالػػػػػػػػػػػز    

 

   

 قد استشيد ابف بابشاذ بيذا البيت الشعرم لىدليؿ عى  أف حٌت  ت كف ابتدائية ) أم أنيا تقع 
  .(2)حرؼ ابتداء(

ك ص بناء ) أم( عى  الضـ يقكؿ ابف بابشاذ:"  إف كصىت بمفرد ال جمىة، مثؿ: جاءنص أييـ 
 انت عند سيبكيو مبنية عى  الضـ ال تتغير  ص ر ع كال نصب كال جر، ألنيا مشبية بػ  أ ضؿ،

)قبؿ(، ك)بعد(  ص حذؼ ميبىيّْنيا...،  ػ)أييـ( بصىتيا  ص مكضع المفعكؿ، كلـ تنصب ل كنيا 
 .(3)مبنية عنده، ... كعىيو قكؿ الشاعر:  سىـ عى  أييـ أ ضؿ"

 :، كىك مف شكاىد ابف عقيؿ امؿ قد استشيد ابف بابشاذ بشطر مف بيت 

ػػػػػػػػػػػػإذى   ؾو اًلػػػػػػػػػػػػي مى ًنػػػػػػػػػػػػبى  يػػػػػػػػػػػػتى قً ا لى ا مى
ػػػػػػػػػػفن    (4)ؿي ٍ ػػػػػػػػػػفى أى  ـٍ ييػػػػػػػػػػي  ى أى مىػػػػػػػػػػعى  ـٍ م  سى

 

   
 

 رابعان: الشكاىد النثرية  

كيقصد بيا الشكاىد التص استشيد بيا العرب القدماء مف أقكاؿ كأمثاؿ، كىص قىيىة عند 
ح اـ  ص مكاضع متفرقة مف ح بعض األابف بابشاذ، كقد بىغت ست شكاىد، كاستخدميا لتكضي

 نذ ر مكضعيف منيا:   تابو.

 )إذا كاستدؿ عى  إضا تو بقكؿ العرب:"  اسـ مضمر مضاؼ إل  ما بعده، مسولة أف )إٌيا
".  وضاؼ إل  ) الشكاب( كجرىا ٌيا الٌشكابّْ . يقكؿ:"  إف قيؿ: بىغ الرجؿي الستيف  إياه كا 

اء؟  الجكاب: أقكاؿ شتَّ . منيا قكؿ الخىيؿ رحمو كما الخبلؼ  ص إٌياؾ الذم بيف العىم
                                                             

 (.  21/ 3(، البغدادم، خزانة األدب)ج 97/ 1سيبكيو، ال تاب)ج  (1)
 (. 245ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص انظر:  (2)
 . 180- 179المرجع السابؽ، ص  (3)
 (. 162/ 1ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ ) ج (4)
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اهلل أف )إٌيا( اسـ مضمر كال اؼ اسـ مضمر. كأف ىذه ال اؼ  ص مكضع جر باإلضا ة 
إل  )إٌيا(. كاحتب عى  ذلؾ بركاية ركاىا عف العرب أنيا تقكؿ:" إذا بىغ الرجؿ الستيف 

"،  جر الشكاب باإلضا ة إل  إٌيا ٌيا الشكابّْ ،  دٌؿ عى  أف ال اؼ إذا كقعت مكقعيا  إٌياهي كا 
. كلـ يىتـز أصحاب سيبكيو ىذه الح اية لقىتيا كشذكذىا.  بل يقاس اسـ  ص مكضع جر

   . (1)"عىييا
  كمنيا استشياده بقكؿ مف أمثاؿ العرب ) اد النعاـ يطير(، ك اد بمعن  الحاؿ كمقاربة

 عؿ إل  معن  االستقباؿ.الفعؿ  ىـ يحتب  ص أخبارىا إل  أف. ألف )أف( تصرؼ الف
يقكؿ:" كعس  مف بيف ىذه األ عاؿ تدخؿ عى  خبرىا أٍف مثؿ قكلو سبحانو:  عس  اهلل 
نما خالفت أخكاتيا ألف معناىا الطمع  أف يوتص بالفتح، ك" عس  رب ـ أف يرحم ـ. كا 
كالترجص، كىذا المعن  ي كف  يما يستقبؿ، كأٍف تصرؼ الفعؿ إل  معن  االستقباؿ. كليس 
 ذلؾ معن   اد كأخكاتيا ألنيا بمعن  الحاؿ كمقاربة الفعؿ  ىـ يحتب  ص أخبارىا إل  أٍف. 

   . (2)كعىيو قكليـ:"  اد النعاـ يطير"
 
 
 
 

  

                                                             
 .(  153 – 152ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص ص   (1)
 (. 352ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص (2)
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 الشكاىد كاألمثمة عند اآلثارمالمطمب الثاني 

 استشيد اآلثارم ب ثير مف اآليات القرآنية ، كأكرد عددان مف القراءات لعدد مف القراء،  ما
، -رضكاف اهلل عىييـ –، كآثار الصحابة -صى  اهلل عىيو كسىـ  –استشيد ببعض أحاديث النبص 

 كاستشيد  ذلؾ بومثاؿ العرب كأقكاليا، كبعدد  بير مف الشكاىد الشعرية. 

 أكالن: االستشياد بالقرآف الكريـ كقراءاتو  

تشياده  قد تجاكز اس اىتـ اآلثارم بالشكاىد القرآنية شونو شوف باقص النحاة مف قبىو،
 آية قرآنية.  باآليات القرآنية المائتص

كاآليات القرآنية لـ ت تب  امىة إال قىيبلن، ك ص بعض األحياف يقتطع الشاىد كلك  اف 
   ىمة مف اآلية القرآنية.

ـي مى  }:مف استشياده باآلية القرآنية  امىة، قكلو تعال  نىٍعىى ٍنسىافى كى ىىٍقنىا اإلًٍ لىقىٍد خى ٍسًكسي ًبًو نىٍفسيوي كى ا تيكى

ًريدً  ٍبًؿ اٍلكى نىٍحفي أىٍقرىبي ًإلىٍيًو ًمٍف حى كذلؾ  ص مكضع ما يجاء  يو بخبلؼ األصؿ  يستعمؿ . (1){كى

 . (2)لىمت ىـ الكاحد المعظـ لنفسو الضمير نحف

منيا استشياده  ص مكضع استعماؿ النكف يقكؿ:" كاعىـ أف استعماؿ النكف عى  أربعة أقساـ:  
ىً يدىفَّ }اجب، كقريب مف الكاجب، كجائز كقىيؿ.  مف الكاجب قكلو تعال :ك  تىالىًَّو ألى كى

ـٍ  ا ىفَّ } كمف القريب مف الكاجب بعد إما،  قكلو تعال :، (3){أىٍصنىامى ي ًإمَّا }،(4){ًإمَّا تىخى

 .(5){يىٍنزىغىنَّؾى 

اً بلن  كىالى تىٍحسىبىفَّ الىَّوى } كمف الجائز بعد الطىب  قكلو تعال :     .(7)..."(6){غى

                                                             
 [. 16] ؽ:  (1)
 (.29/ 2ص شرح ال فاية )ج الغامدم، اليداية    (2)
 [. 57] األنبياء:  (3)
 [. 58] األنفاؿ:  (4)
 [. 36]  صىت:  (5)
 [. 42] إبراىيـ:   (6)
 (. 323/ 2محمد، اليداية  ص شرح ال فاية )ج   (7)
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 ثانيان: االستشياد باألحاديث النبكية الشريفة 

استشيد اآلثارم بعدد ال بوس بو مف األحاديث النبكية، ل نو لـ يوًت  ص جىو لبياف قكاعد 
 نحكية، بؿ جاءت أحاديثو لبياف معن  أك تو يده. 

 بلى  ى  وي نٍ  ي  يى الَّ و، كا ً يٍ ىى عى  طى ىَّ سى تي  فٍ ىى  ى  وي نٍ  ي يى  فٍ كمف استشياده بالحديث النبكم  ص الضمير:" إً 
 لعمر  ص ابف صياد. –عىيو كسىـ  صى  اهلل –. كىك قكؿ لىنبص (1)"وً ىً تٍ  ص قى  ؾى لى  رى يٍ خى 

 ص المر بات االسمية،  –صى  اهلل عىيو كسىـ  –كقد استشيد اآلثارم بحديث لىنبص 
ا بيا شيئان  شيئان نى دي يى عى تى أم: يى  – ةً ظى عً ا بالمكٍ نى لي كَّ خى تى بلـ يى :" ك ص الحديث  اف عىيو السَّ (2)يقكؿ اآلثارم

 .  (3)ا"نى يٍ ىى عى  ةً آمى السَّ  ةى ا ى خى مى  –

 ثالثان: االستشياد بالشعر العربي

استشيد اآلثارم بال ثير مف األبيات الشعرية كالتص  اقت المائة بيت شعرم أك رجز، 
اف ضمف  بلـ غيره، كال يشمؿ ىذا األبيات كىذا االستشياد شامؿ لما ذ ره اآلثارم بنفسو أك  

ألصحاب المنظكمات العىمية كال أبيات المحدثيف؛ لعدـ دخكليا تحت مسم  الشكاىد التص يحتب 
 بيا عى  القكاعد. 

كمف ذلؾ استشياده ببيتيف المرًئ القيس  ص أسماء اإلشارة لىقريب، يقكؿ اآلثارم:" كأما 
 قكؿ امرئ القيس: باالستقراء مف  بلـ العرب، قمف ذلؾ

ػػػػػػػػ وً ٍيػػػػػػػػبً أى  فٍ ًمػػػػػػػػ يػػػػػػػػوً فً  ؼي رً ٍعػػػػػػػػكتى   الن ائً مى شى
ػػػػػحي  فٍ ًمػػػػػكى  دى ٍيػػػػػزً يى  فٍ و كًمػػػػػاًلػػػػػخى  فٍ كًمػػػػػ    رٍ جي

   

ػػػػػػػػػػػػػ  اذى  ءى كفػػػػػػػػػػػػػاا كى ذى  ر  ًبػػػػػػػػػػػػػا كى ذى  ةى احى مى سى
ػػػػػػػػػػذى ا إً ذى  ؿى اًئػػػػػػػػػػكنى    ػػػػػػػػػػذى ا كا ً حى ا صى (4)رٍ كً ا سى

 

   
باسـ كاحد مف   وشار  ص البيت الثانص إل   ؿ مف األربعة المذ كريف  ص البيت األكؿ

 . (5) أسماء اإلشارة مطبؽ لىمشار إليو  ص اإل راد كالتذ ير، مكضكع لىقريب"

                                                             
 يؼ يعرض اإلسبلـ (. انظر: ] البخارم: صحيح البخارم،  تاب الجياد كالسير، باب 21/ 2الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية )ج (1)

 [. 85/ 4عى  الصبص، ج
 (.203/ 2الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية )ج  (2)
يتخكليـ بالمكعظة كالعىـ  ص ال  –صى  اهلل عىيو كسىـ  –(، )  تاب العىـ ( باب ما  اف النبص 27/ 1البخارم، صحيح البخارم) ج (3)

 ب صفات المنا قيف  كأح اميـ ( باب االقتصاد  ص المكعظة.  (، )  تا2172/ 4ينفركا. كانظر: مسىـ، صحيح مسىـ ) ج
 (.    303امرؤ القيس، الديكاف ) ص (4)
 (. 2/66الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية )ج (5)
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ببيت لزىير بف أبص سىم ، يقكؿ:" كت كف مف بمعن  منذ،  (1)كيستشيد بفصؿ الحرؼ
 يقكؿ العرب: ما رأيتو مف سنة،... كقاؿ زىير: 

ػػػػػػػػػػلً   رً ٍجػػػػػػػػػػالحً  ةً ن ػػػػػػػػػػقي بي  اري يى الػػػػػػػػػػد   فً مى
ػػػػػػػػػػػػحً  فى ًمػػػػػػػػػػػػ فى يٍ كى ٍقػػػػػػػػػػػػأى    (2)رٍىػػػػػػػػػػػػف دى ًمػػػػػػػػػػػػكى  جو جى

 

   
كقد  تبت األبيات  امىة الشطريف  ص أغىبيا،  ما أنو قاـ بنسبة عدد ال بوس بو مف 

 األبيات الشعرية إل  أصحابيا. 

 رابعان: الشكاىد النثرية  

لـ تغب الشكاىد النثرية عف  تاب اآلثارم،  قد استشيد اآلثارم باألمثاؿ كاألقكاؿ 
 ما أكرد أثريف عف صحابييف أحدىما لعمر بف الخطاب، كاآلخر لعثماف  المشيكرة عف العرب،

  بف عفاف رضص اهلل عنيما.

 

  

                                                             
 (. 2/368محمد، اليداية  ص شرح ال فاية )ج (1 )
 (.86ابف أبص سىم ، الديكاف ) ص (2 )
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 المطمب الثالث: المقارنة في الشكاىد كاألمثمة

ك ذلؾ اآلثارم كمف خبلؿ السابؽ  القرآف  كقراءاتو، استشيد ابف بابشاذ بالقرآف ال ريـ
 آلثارم  اف م ثران  ص  ؿ  قرة مف  قرات شرحو،ال ريـ ىك المصدر األكؿ لبلستشياد، ل ف ا

حيث  اقت استشياداتو بالقرآف ال ريـ أنكاع االستشيادات األخرل، كتعددت أساليبو  ييا،  مرة 
يذ ر اآلية القرآنية  امىة، كمرة يستشيد بجزء مف اآلية كأحيانان ب ىمة كاحدة ىص مكضع الشاىد. 

منيا كاعتمد عى  المشيكر رغـ أنو اآلثارم رآنية  قد أ ثر أما بالنسبة لبلستشياد بالقراءات الق
، كلـ ي ف استشياده باآلية استشيد  ص المكاضع المعرك ة قد ابف بابشاذ أما ذ ر قراءات شاذة. 

    امىة، كل نو استشيد بجزء مف اآلية أك ب ىمة ىص مكضع الشاىد.  ال ريمة

كاضح، إذ إف اآلثارم أ ثر مف  أما بالنسبة لبلستشياد بالحديث الشريؼ  الفرؽ
، بخبلؼ ابف  النحاة  ص عصره  انكا ال يمنعكف االستشياد بالحديث الشريؼ االستشياد بو

مف النحاة الذيف لـ يوخذكا بالحديث  المتقدميفك ص نيجو ىذا يتبع منيب  بابشاذ الذم  اف مقبلن.
 الشريؼ، ألنو ييركل بالمعن . 

ر العربص،  قد استشيد  بلىما بو، إال أف اآلثارم  انت أما بالنسبة لبلستشياد بالشع
ذا بخبلؼ ابف نسبة األبيات أ ثر، ىذا  ضبلن عف ذ ره  ص بعض المكاضع اسـ قائؿ البيت، ى

ه أم بيت لصاحبو. يضاؼ إل  ذلؾ أف ابف بابشاذ  انت غالبية شكاىد بابشاذ الذم لـ يعزي 
 بعض األحياف يستشيد بشطر مف البيت الشعرم. ،  ما أنو  ص الشعرية مما استشيد بو سيبكيو

  ص االستشياد بيا.  يفمقى ايبق  الحديث عف الشكاىد النثرية ك بلىما  ان 
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 المبحث الثالث

 األصكؿ في النحك

 تعريؼ األصكؿ في النحك: 

أدلتيا، "عىـ ييبحث  يو عف أدلة النحك اإلجمالية مف حيث ىص  بونو: عٌر و السيكطص
صناعة ييٍستيدؼ  . كبٌيف أف مراده: ىك أف أصكؿ النحك(1)ك يفية االستدالؿ بيا، كحاؿ المستدؿ"

منيا البحث عف أدلة النحك العاٌمة الغالبة، مع إشارتو إل  جية البحث بقكلو )مف حيث ىص 
مطىقنا،  ما أف تعريفو  نو أ صح ال بلـأدلتو(، كىص  البحث عف القرآف ال ريـ بونو حجة؛ أل

تضمف اإلشارة إل  )حاؿ المستدؿ(؛ كيقصد بو المكاصفات كالشركط التص يجب تكا رىا  ص 
 . (2)الباحث المستنبط لىمسائؿ النحكية مف أدلة النحك

، كأٌما (3)، كاستصحاب الحاؿإلجماعأك )النقؿ(، كالقياس، كا كمجمكع ىذه األصكؿ أربعة: السماع
 كالقياس ألمريف:  ص بحثص ىذا  قد اقتصرت عى  السماع

 ألنيما األصبلف المتفؽ عىييما. -1

كالكضع؛   انت  كألنيما مدار األصكؿ جميعيا؛ إذ عىييما اعتمد النحاة  ص عمىية الجمع  -2
ط منو بالقياس المسمكع، ك اف كضع القكاعد قائمان عى  االستنبا قائمة عى  استقراء لجمععمىية ا

 عىيو. أك القياس  وصىو السماع كأٌما االستصحاب ،عى  الشائع المطرد

؛ كذلؾ ألىميتيا  ص مستقبلن لىعٌىة مع أنيا داخىة  ص القياس كقد أ ردت الداًرسة مبحثان 
 ت كف دراسة القياس  ث،الدرس الىغكم، كألنيا مصدر األخذ كالرد عى  النحاة  ص العصر الحدي

 كالسماع كالعىة شامىة لؤلصكؿ األربعة. كاهلل أعىـ.

 

                                                             
 (.13السيكطص، االقتراح ) ص( 1)
 .14-13ر: المصدر السابؽ، صانظ( 2)
استصحاب الحاؿ: ىك إبقاء حاؿ الىفظ عى  ما يستحقو  ص األصؿ، عند عدـ دليؿ النقؿ عف األصؿ؛  قكلؾ  ص  عؿ األمر: إنما  (3)

ف باقيان عى  األصؿ  ص البناء. ، كال دليؿ عى  كجكد الشبو   ا اف مبنيان؛ ألف األصؿ  ص األ عاؿ البناء، كما أيعرب منيا  ىشبو االسـ
 (.101(، السيكطص، االقتراح ) ص46ابف األنبارم، لمع األدلة )ص 
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   السماع: أكالن 

 غيره عىيو يقٌدـ ال النحكم، االستدالؿ مصادر مف ؿاألك  المصدر ىك النحاة عند السماع
 ما، شصء إل  القياس أٌداؾ إذا أنؾ كاعىـ:" جنص ابف يقكؿ نظريان، النحاة قرره ما ىذا كجكده، مع
 ىـ ما إل  عىيو  نت ما  دع غيره قياس عى  آخر بشصء وي  نطقت قد العرب سمعت ثـ

 .(1)..."عىيو

سمع لفبلف أك  . كيقاؿ:"(2)" سىًمعىو يىسمىعو سمعان كسىماعةن كسىماًعٌيةن  "در يقاؿ:لغة: مص السماع

. كقاؿ (3)" إليو أك إل  حديثو سىٍمعان كًسمعان كسىمىاعان: أصغ  إليو كأنصت، كسمع لو: أطاعو
 . (4)بعضيـ: "السَّمع مصدر كالسَّمع اسـ أيضان"

، كىك ما يسمع عف العرب ء العربية  يريدكف بو خبلؼ القياس ص اصطبلح عىما السماعكأمٌا 
؛ يقاؿ: ىذا سماعص نسبةن إل  السماع؛ كىك ما لـ يذ ر  يو قاعدة  ىٌية (5) يستعمؿ كال يقاس

 . (6)مشتمىة عى  جزئياتو

 (7)العربص الفصيح:" ال بلـ رم ما  ص تعريؼ ابف األنبا- كيراد بو  ص أصكؿ النحك
 . (9)"الخارج عف حٌد القىة إل  حٌد ال ثرة  (8)المنقكؿ بالنقؿ الصحيح،

حيث بٌيف  يو  -السابؽ- بتعريؼ يعٌد تكضيحان لتعريؼ ابف األنبارم كقد عٌر و السيكطص
: ما ثبت  ص  بلـ مف يكثؽ بفصاحتو؛ -أعنص بو -السماع إجماالن،  قاؿ:" مصادر السماع

قبؿ  - شمؿ  بلـ اهلل تعال  كىك) القرآف (، ك بلـ نبٌيو )صى  اهلل عىيو كسىـ(، ك بلـ العرب

                                                             
 (. 125/ 1ابف جنص، الخصائص ) ج (1)
(2 )

 ابف منظكر، لساف العرب ) مادة سمع (، كينظر: الجكىرم، الصحاح ) مادة سمع (.
(3)

 مجمكعة مف المؤلفيف، المعجـ الكسيط: ) مادة سمع(. 
(4)

 ابف منظكر، لساف العرب ) مادة سمع(. 
(5)

 كما بعدىا. 1/149مجمكعة مف المؤلفيف، المعجـ الكسيط:  
(6)

 (، كانظر: ابف منظكر، الىساف، كالمعجـ الكسيط: )سمع(.105الجرجانص، التعريفات ) ص 
(7)

 . ص السماع إشارة إل  شرط الفصاحة 
 .إل  ثبكت السماعإشارة  (8)
(9)

 (.48(، كانظر: السيكطص، االقتراح ) ص81األنبارم، لمع األدلة ) ص 
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نظمان كشعران عف مسىـ أك  -بعثتو، ك ص زمانو، كبعده إل  أف  سدت األلسنة ب ثرة المٌكلديف
 . (1) ا ر.  يذه ثبلثة أنكاع البٌد  ص  ٌؿ منيا مف الثبكت"

 مصادر السماع: 

مصادر السماع عند النحاة ثبلثة ىص: القرآف ال ريـ كقراءاتو، كالحديث النبكم الشريؼ، 
ف  ص  تب الىغةك  ، أك  بلـ العرب كيقصد بو ما أثر عف  صحاء العرب الذيف يكثؽ بيـ، كديكّْ

 . دكاكيف الشعر

كاستخدمكه  مادة أكلية  كالنحاة  ص دراساتيـ كتقعيداتيـ النحكية، اعتمدكا عى  السماع
كأساسية  ص تناكؿ الظكاىر الىغكية كتقعيدىا،  جعىكه المصدر الكحيد الذم يستنبط منو قكاعد 

 النحك ال ىية مباشرة. 

) الخصائص ( مف أىـ ال تب التص تناكلت بتكسع مكاقؼ النحاة كمناىجيـ، كيعٌد  تاب 
 ، ثـ ناقشيا.كقد تناكؿ  يو مؤلفو مكضكعات متعددة، تكضح جىيان مكاقؼ النحاة مف السماع

؛ حيث عٌد القرآف ال ريـ أىـ المصادر ك اف سيبكيو مف أكائؿ مف استخدـ السماع
ٍبران لىقكاعد التص قيًررت ككضعت، كحيف استدٌؿ بالفصيح مف  بلـ العرب الستن باط القكاعد، أك جى

ـٌ اقتدل بو جميكر السىؼ مف الىغكييف كالنحاة،   اف مف شدة حرصيـ عى   شعران أك نثران. كمف ث
ة دكف عىيو  ثيران  ص دراسة الظكاىر الىغكية كتحىيىيا عى  األش اؿ المسمكع ااعتمدك السماع أف 

 غيرىا  ص الغالب. 

مف إشارات صريحة  تيؤ د أف  كلعؿ أقكل دليؿ عى  ىذا الحرص ما كجدنا عند سيبكيو
 استعمؿ  ، كقكلو:"(2)كذا ال يجسر عىيو إال السماع "…  ،  قكلو:"قكاعد النحك تيٍبنى  عى  السماع

 - ثيران -، كنحك ذلؾ  ثير،   اف يىٍنًسب (3)" أجازكا مف ىذا ما استعمىت العرب كأجز منو ما
القكاعد التص يتكصؿ إلييا إل  العرب  قكلو: "كمف ذلؾ قكؿ العرب" ك"سمعناىـ يقكلكف" ك"أما 

 قكليـ" ك" سمعنا بعض العرب المكثكؽ بيـ".

                                                             
(1)

 (.24السيكطص، االقتراح ) ص 
(2)

 (.3/538سيبكيو، ال تاب )ج 
(3)

 (.1/414المرجع السابؽ )ج 
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مف حت   -كاألمر الذم يؤ د أىمية ىذه المادة الىغكية المسمكعة عند النحاة؛ أف النحاة 
يؤ دكف أىمية ىذا األصؿ، كأنو ينبغص أف ي كف ىك األكؿ  -أكلعكا بالقياس كعىكا مف شونو

ف شذَّ الشصء  ص االستعماؿكاألساس، يقكؿ ابف جنص ما  ثر   اف استعماؿ كقكم  ص القياس :" كا 
ف لـ ينتو قياسو إل  ما انتي  إليو استعمالو"استعمالو أكل ، ك  ، بؿ أ رد لذلؾ بابان مستقبلن داللة (1)ا 

 ص أ ثر  -، كصرح (2)"باب  ص االمتناع مف تر يب ما يخرج عف السماع عى  أىميتو،  قاؿ:"
 .(3)ىـأف العرب ىـ قبىة النحاة  ص إجراء مقاييسيـ حسب ما نطقكا بو  يحذكف حذك  -مف مكضع

 -مرجع األدلة  -جميعان -عندىـ  ىذا ىك مذىب عامة الىغكييف كالنحاة،   اف السماع
؛  كمف ىنا أصبح العاًلـ الذم يسمع مف العرب كيشا ييـ لو ميزة خاصة عى  غيره، (4)- ٌىيا 

مف أيف أخذت عىمؾ؟  - ثرةي ما يحفظ  كقد بىيىره - سوؿ الخىيؿ  قد ركم أف ال سائص
. كىذه الميزة ىص التص جعىتيـ يتجشمكف الٌصعكبات (5)مف بكادم الحجاز كنجد كتيامة"  وجابو:"

 كالعناء، بما قطعكا مف  ياؼو كصحارو بعيديف عف األىؿ كالديار؛ مف أجؿ السماع مف األعراب
 الفصحاء أ ىة الضباع.

عند النحاة، رأكا ضركرة تقييد مفيكمو بضكابط  يذه األىمية التص يحتىيا السماعكنظران ل
حت  يتحقؽ  يو معن   -المتمثىة  ص قبائؿ معينة، كزماف محدد، مع االطراد كالغىبة - الفصاحة

 الحجية، كيبعد عف تيمة التوثر باألعاجـ.

 

                                                             
(1)

 (.1/124ابف جنص، الخصائص ) ج 
(2)

 (.21-2/17المرجع السابؽ ) ج 
(3)

 (.309-1/308: المرجع السابؽ ) جانظر 
(4)

 (.91انظر: ىنداكم، مناىب الصر ييف كمذاىبيـ ) ص 
(5)

 (.69 -68ابف األنبارم، نزىة األلباء ) ص 



71 
 

 :  السماع عند ابف بابشاذ

 عى  لو بالسماع، كتقديميـ اعتدادىـ  ص النحاة مف سابقيو نيب عى  بابشاذ ابف سار
 البد كالقياس اإلجماع يقكؿ السيكطص:" ك ىفّّ   ما عىيو تقكـ األخرل األدلة إف إذ األدلة، مف غيره
 .(1) ذلؾ" الفقو  ص ىما  ما السماع، مف مستند مف لو

 التعرؼٌ  خبلليا نستطيع مف بابشاذ، ابف شرح  ص اظرالن يىحظيا التص الظكاىر بعض كىناؾ
 : السماعص االستدالؿ  ص منيجو عى 

 جميع  ص ظاىر السماع، كىذا بو يوًت  لـ ما كر ض مقدٌمان، نحكيان  دليبلن  السماع أكالن: اعتبار
 ال تاب. أبكاب

 ثانيان: الرد عى  القراءات الشاذة. 

  : يأتي فيما نتناكليا مصادر بابشاذ ابف عند كلمسماع

 المصدر األكؿ: القرآف الكريـ كقراءاتو

اىتـ ابف بابشاذ بالقرآف ال ريـ  يك المصدر األكؿ لىسماع، ك اف الستشياده بو عدة 
 مظاىر، كىص  ما يىص:

 أكالن: اعتماد القرآف كقراءاتو مصدران أساسيان لالستدالؿ: 

ستدؿ بيا ابف بابشاذ عى  قكاعد لـ يخؿ باب مف أبكاب الشرح ال بير مف آية أك قراءة ي
النحك كال يعدؿ عنيا إل  غيرىا مع كجكدىا، كما ذلؾ إاٌل إليمانو العميؽ بفصاحة القرآف إذ ىك 
أ صح ال بلـ كخير البياف، كقد يستدؿ بآيات عديدة عى  مسولة كاحدة،  ما أنو قد يعضد األدلة 

تشياد  ص المبحث السابؽ ) الشكاىد األخرل بيا أك الع س. كقد سبؽ الحديث عف ىذا مع االس
 كاألمثىة(. 

إيراد شكاىد القراءات القرآنية، كالرد عىيو، يقكؿ  ص  صؿ الفعؿ  ص دخكؿ الـ  ثانيان:
األمر عى   عؿ الغائب:" ال تدخؿ الـ األمر إال عى   عؿ الغائب، أما المخاطب  إف المخاطبة 

                                                             
 (. 13السيكطص، االقتراح ) ص  (1)



71 
 

 ص المخاطب: قـ. أما قراءة أبص جعفر كالحسف تغنص عف البلـ،  يقاؿ  ص الغائب: ليقـ  بلف، ك 
كا  ىًبذىًلؾى كاألعمش )  يص شاذة عند المؤلؼ، كلذلؾ  –كىص قراءة تىغص ىذه القاعدة  – (1) ( ىٍىتىٍفرىحي

يردىا باحثان ليا عف تخريب، يقكؿ:" كمعن  الـ األمر لىغائب، مثؿ لتقـ  بلف، كال ت كف إال  مع 
إذا  اف لىمخاطب  اف مبنيان، كلـ تدخؿ عىيو الـ، مثؿ: قـ كاذىب،   عؿ الغائب  ص الغالب. ألنو

كا  ىًبذىًلؾى  وما قراءة مف قرأ ) بالتاء،  إنو استعمؿ األصؿ المتركؾ. ألف األصؿ  ص  (2) ( ىٍىتىٍفرىحي
المكاجية أف ت كف ببل حرؼ مضارعة، كأف يقاؿ  بذلؾ  ا رحكا، ألف المكاجية أغنت عف تاء 

ىو  ص الشذكذ ) لتوخذكا مصا  ـ ( كأصىو خذكا مصا  ـ. كل نو جاء عى  األصؿ المخاطبة، كمث
 . (3)المتركؾ زيادة  ص تو يد المخاطبة كالمكاجية"

 المصدر الثاني: الحديث الشريؼ 

يعد ابف بابشاذ مف المقىيف  ص االحتجاج بالحديث الشريؼ،  ما بيَّنا ذلؾ  ص المبحث 
 ديثيف شريفيف. السابؽ،  يك لـ يستشيد إال بح

 المصدر الثالث: كالـ العرب 

 أىـ كأقدـ مف كىما الفصيح، كالنثر الشعر مف عنيـ ثبت ما بو يراد العرب  بلـ
 . النحاة قدام  لدل األكؿٌ  االستقراء مصدر بؿ السماعية، المصادر

 تقدٌمو عى   ص ييجادؿ ال أنو إالٌ  النحك أصكؿ  تب  ص ثالثان  المصدر مجصء ىذا كرغـ
 كعى  باستقرائو، إٌنما قننّْت النحك قكاعد أغىب  كف كأيضان  ال ثرة، حيث مف األخرل المصادر

 بخبلؼ جاء كما مقيس،  يك العرب مف  بلـ المطرد عى  األخرل األدلة مف جاء  ما ذلؾ ضكء
 . عى  السماع  يو يكقؼ مٌما  يك ذلؾ

ـٌ الحديث عف  أدلة كعدٌىا كنثران  شعران  العرب ب بلـ بابشاذ ابف استدؿ كقد معتبرة. كقد ت
 ىذا  ص المبحث السابؽ. 

                                                             
 (5/170األندلسص، تفسير البحر المحيط )ج(1)
 (1/269ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعىىيا، )ج(2)
 (.38ف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) صاب (3)
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 السماع عند اآلثارم: 

اعتمد اآلثارم عى  مصادر السماع الثبلثة المتمثىة  ص القرآف ال ريـ كقراءاتو، كالحديث 
النبكم الشريؼ، ك بلـ العرب شعران كنثران. كقد زخر  تابو بيذه المصادر الثبلثة، كالتص اىتـ بيا 

كيتضح ذلؾ مف خبلؿ قكلو  ص  صؿ الفعؿ:" اعىـ أف العرب العرباء المكثكؽ بعربيتيـ   ثيران 
ك صاحتيـ الذيف قد أنزؿ القرآف ال ريـ بىغتيـ قد تكسعكا  ص األ عاؿ  ما تكسعكا  ص أسماء 

 .(1)اإلشارة، كقد كرد  ص القرآف ال ريـ ما يشيد بذلؾ لبياف الجكاز"

رف السابع؛  قد أ ثر مف االستشياد بالقرآف ال ريـ كقراءاتو، كبما أف اآلثارم مف نحاة الق
 كأكرد مصطىحات تتعىؽ بالسماع، نكرد ىنا بعض األمثىة لىتدليؿ عى  ذلؾ:

يقكؿ  ص  صؿ الضمائر:" الفرع الثالث مف الفركع الخمسة التص تتعىؽ بيذا الباب معر ة 
كالمثن  بىفظ الجمع، كىك سماعص  ما خرج عف األصؿ مف باب الضمائر كىك: الذم جاء لىمفرد

ثـ يكرد ىذه األقساـ األربعة كمستشيدان  ،(2) يحفظ كال يقاس عىيو. كذلؾ منحصر  ص أربعة أقساـ"
ظ الجمع كىك: بالقرآف ال ريـ كالحديث النبكم كالشعر، يقكؿ:" أحدىا: ما يستعمؿ لىمفرد بىف

كة يكسؼ عىيو السبلـ )كنحف خ( كاألصؿ  يو أف ي كف لىجماعة المت ىميف،  قكؿ أ)نحف
"ثي رى كٍ ال ني  اءً يٍ بً نٍ األى  رى اشً عى مى  في حٍ :" نى -صى  اهلل عىيو كسىـ  –(، ك قكؿ النبص عصبة

، ك قكؿ (3)
 شاعر الجف:

ػػػػػػػػنىػػػػػػػػىٍ تى قى  ػػػػػػػػ دى يّْ ا سى ػػػػػػػػ جً رى زٍ الخى  هٍ ادى بىػػػػػػػػعي  بػػػػػػػػفى  دى عٍ سى
ػػػػػػػػػػػػبً  اهي نىػػػػػػػػػػػػيٍ مى رى     هادى ؤى ًط  يػػػػػػػػػػػػٍخػػػػػػػػػػػػني  ـٍ ىىػػػػػػػػػػػػ ى  فً يٍ مى يٍ سى

   
"(4) . 

 

 

                                                             
 (. 268/ 2) ج –مف بداية االسـ المضمر إل  نياية إعراب الفعؿ الصحيح  -الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية  (1)
 .27المرجع السابؽ، ص (2)
 (، ) تاب الفرائض(، براكية" ال نكرث ما تر نا صدقة".8/185البخارم، صحيح البخارم )ج(3)
 (.1/505الجكزم، صفكة الصفكة ) ابف (4)
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صطىحات المتعىقة بالسماع التص أكردىا اآلثارم: كىذا الباب سماعص،  يحفظ ما كمف الم
كرد منو كال يقاس عىيو،  فص معانص حرؼ الياء التص أكردىا اآلثارم ذ ر أنيا توتص لىمبالغة بعد 

 . (1)أف يكرد الشكاىد القرآنية يقكؿ:" كىذا الباب سماعص،  يحفظ ما كرد منو، كال يقاس عىيو "

مصطىحات قكلو:) لكركد السماع بذلؾ ( ، يقكؿ اآلثارم  ص جكاز إثبات نكف مف ال
 ص إف كأخكاتيا عدا لعٌؿ كليت، يقكؿ:" كأما قكلص:) ك ص البكاقص خيركا (  الكقاية كجكاز حذ يا

 وعنص بو مف أخكات ليت كلعٌؿ، كىص أربعة أحرؼ: إٌف، كأٌف، كل ف، ك وف،  يجكز  ييا الكجياف 
ننص، كأنص، كأننص، كل نص كل ننص، ك ونص عى  السكاء ب اتفاؽ النحكييف عى  ذلؾ، نحك: إنص، كا 

 . (2)ك وننص؛ لكركد السماع بذلؾ"

كمف المصطىحات أيضان ) أف تىؾ سماعية كىذه قياسية (،  فص التفرقة بيف ىاء الجمع   
ؾ،  إنيا تتفؽ كىاء النسب، أف ىاء النسب يختىؼ معيا أسماء األ راد، كىاء الجمع  ليست  ذل

معيا أسماء األ راد، ثـ يقكؿ  ص التفريؽ الثانص بينيما:" كالثانص أف تىؾ سماعية، كىذه قياسية  ما 
 . (3)عىمت. كاهلل أعىـ"

كمنو أيضان ) السماع الشاذ (، يذ ر اآلثارم أف مف األكجو التص توتص عىييا التاء أنيا 
ا ان إل  ال عبة،  ما تدخؿ عى    ) رىبى ( مضتوتص لىقسـ، يقكؿ:" قالت النحاة: كقد تدخؿ عى

اهلل ( تعال ، سمع مف  بلميـ: ترٌب ال عبة، كسمع شاذان: تالرحمف، كتحياتًؾ.  ما ىك مقرر  ص )
 . (4) تب العربية"

 

 

 

                                                             
 (.354/ 2محمد، اليداية  ص شرح ال فاية ) ج (1)
 .524المرجع السابؽ، ص (2)
 .356المرجع نفسو، ص (3)
 .360المرجع نفسو، ص  (4)
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 ثانيان: القياس

 لغةن: القياس

؛ يقاؿ:" (2)صؿ: تقدير شصء بشصء، كىك  ص األ(1)ىك عبارة عف رٌد الشصء إل  نظيره
 .(3)قىاسىو، كًبو، كعىيو، قىٍيسان كقىٍكسان )كىك األصؿ( كًقيىاسان كاٍقتىاسىو كقىيَّسىو: إذا قٌدره عى  مثاؿ "

 القياس اصطالحان:

جراء ح ـ األصؿ عى   عرٌؼ األنبارم القياس بونو:" حمؿ  رع عى  أصؿو بعىة، كا 
 .(4)الفرع"

 شاذ: القياس عند ابف باب

 تيبٍن  ال البصرية التص المدرسة نيب ذلؾ  ص سال ان  ال ثير المطرد عى  يقيس بابشاذ ابف 
 عىييا. القياس تجيز  ثرة  ىثري  ما عى  إالٌ  قكاعدىا

اىتـ ابف بابشاذ بالقياس  ثيران  ص عرض مسائىو،  نجده يوتص  ص نياية معظـ المسائؿ 
 أك  قس عىيو ك قؾ اهلل لىصكاب. بعبارة:  قس عى  ذلؾ تصب إف شاء اهلل، 

 ص أكؿ مقدمة  تابو، عندما ك اف قد تعرض ابف بابشاذ لف رة القياس كالسماع بالتعريؼ 
ة استخرجكه ععىـ النحك، قاؿ:" كأىؿ ىذه الصناعىـ النحك،  قد كضح التفسير الصناعص لعٌرؼ 

ريقاف: السماع كالقياس. مف  بلـ اهلل تعال  كال بلـ الفصيح. كالطريؽ الذم استخرجكه بو ط
عىـ  لضرب مف الشبو،  ىذلؾ قىنا: ىك  السماع بالتتبع كالتصفح، كالقياس بحمؿ شصء عى  شصء

 .(5)مستنبط بالقياس كاالستقراء"

كمع أفَّ ميكؿ ابف بابشاذ بصرية إال أنو لـ ي ف متشددان  ص أقيستو، كل نو تكسط بيف 
 ف األمثىة كال يشترط عددان مك كران منيا.المدرستيف،   اف يقيس عى  نسبة محدكدة م

                                                             
(1)

 (.181الجرجانص، التعريفات ) ص 
(2)

(، كينظر: الجرجانص، التعريفات ) ص   (.181ابف  ارس، مقاييس الىغة ) مادة قىكىسى
(3)

 .) (، كينظر: ابف  ارس، مقاييس الىغة ) مادة قىكىسى  ابف منظكر، لساف العرب ) مادة قىيىسى
 (. 93األنبارم، لمع األدلة ) ص (4)
 (.90 – 89ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص (5)
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كر ز ابف بابشاذ  ص معظـ  صكلو كمسائىو عى  ضركرة القياس عى  قاعدة يصؿ إلييا 
 أك يقررىا.

كمف النماذج التص تكضح اىتمامو بالقياس، عند ذ ره لؤلمثىة عى  القاعدة النحكية يذ ر 
 . (1)مف ذلؾ بمثاؿ لتقيس عىيو سائر المثؿ" مثاالن كاحدان، ثـ يتبعيا بعبارة:" ميًثؿى ل ؿ كاحد

  يك يستدؿ عى   ؿ قضية بمثاليا المختصر المؤدم لىغرض. 

 ذلؾ  ص  صؿ االسـ ) عىؿ ما ال ينصرؼ ( قاؿ:" كلما  اف المؤنث ال يخىك مف أربعة 
أقساـ، مؤنث بغير عبلمة  زينب كسعاد، كمؤنث بعبلمة ىص تاء  مسىمة كصالحة، كمؤنث 

: صحراء، ؿىص ألؼ مقصكرة  حبى  كس رل، كمؤنث بعبلمة ىص ألؼ ممدكدة مثبعبلمة 
 .(2)كطرقاء، مثؿ ذلؾ بوربع مسائؿ لتقيس أنت عىييا  ؿ ما يجرم ىذا المجرل"

 كالنادر عمى الشاذ القياس يمنع كذلؾ ف نو القميؿ، عمى القياس بابشاذ ابف يمنع
الخبلؼ بيف العىماء  ص ) إياؾ(:"  إف قيؿ: كما الخبلؼ يقكؿ ابف بابشاذ  ص تكضيح كال ركرة. 

 ص إياؾ الذم بيف العىماء؟  الجكاب: أقكاؿ شت . منيا قكؿ الخىيؿ رحمو اهلل أف ) إٌيا ( اسـ 
مضمر. كأٌف ىذه ال اؼ  ص مكضع جر باإلضا ة إل  ) إٌيا (. كاحتب عى  ذلؾ بركاية ركاىا 

"  جٌر الشكاب باإلضا ة إل  إٌيا،  عف العرب أنيا تقكؿ:" إذا بىغ الرجؿ ٌيا الشكابّْ الستيف  إياهي كا 
 دؿ عى  أف ال اؼ إذا كقعت مكقعيا اسـ  ص مكضع جر. كلـ يىتـز أصحاب سيبكيو ىذه 

 .(3)الح اية لقىتيا كشذكذىا.  بل يقاس عىيو"

ثة كقد احتب ابف بابشاذ بالسماع كالقياس حكؿ مسولة كاحدة، قاؿ:" كقسمة األ عاؿ ثبل
 .(4)...  إف الدليؿ عى   كنيا ثبلثة السماع كالقياس"

 القياس عند اآلثارم:  

حاتو، كىذا دليؿ عى  أىمية ىناؿ القياس مجاالن رحبان  ص شرح اآلثارم، كتعددت مصط
 القياس عنده.  

                                                             
 (. 103ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص (1)
 .110 – 109المرجع السابؽ، ص  (2)
 . 153 – 152المرجع نفسو، ص (3)
 .194المرجع نفسو، ص (4)
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يقكؿ اآلثارم  ص حديثو عف االسـ الممدكد:" أما القياسص مف الممدكد  يك عى  عشرة 
  .(1)أنكاع"

ك ص تىخيصو لمبحث االسـ المنسكب يقكؿ:" كالحاصؿ مما ذ ر أف مسائؿ النسب أربعكف 
مسولة، منيا ثبلثكف تتعىؽ بالمنسكب القياسص، كقد تقدـ بيانيا، كمنيا عشرة تختص بالمنسكب 

 . (2)السماعص، كىص ىذه بغير زائد عىييا  احفظ مسمكعيا كقس عى  مقيسيا كاهلل المك ؽ"

 ة عند ابف بابشاذ:العمة النحكي

كرد التعىيؿ النحكم عف ابف بابشاذ ل نو  اف قىيبلن، كمنو قكلو  ص  صؿ االسـ ) االسـ 
نما سمص مقصكران  ،ا ىك النكع السادس كيسم  مقصكران المقصكر(:"  إف ىذ ألنو قصر عف  ؛كا 

 .(3)اإلعراب  ىو، أم حبس عنو  ىـ يدخىو ر ع كال نصب كال جر"

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 (. 41/ 2مف أكؿ اإلعراب كالبناء إل  نياية المنسكب ) ج -البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية  (1)
 . 310المرجع السابؽ، ص  (2)
 (.116ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص (3)
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 ية عند اآلثارم: العمة النحك 

ذ ر ابف السرٌاج أف اعتبلالت النحكييف عى  ضربيف منيا ىك: المؤدم إل   بلـ العرب، 
ـى صار الفاعؿ مر كع   قكلنا :  ؿ  اعؿ مر كع ، كضرب آخر يسمٌ  عىة العىة. مثؿ أف يقكلكا :ًل

 .(1)المفعكؿ بو منصكبان " انك

ألف ذ ر العىة يكثؽ الح ـ كيقكيو، كقد  ؛حكية غيره مف النحاة بالعىة الن لقد اىتـ اآلثارم
 كردت تعىيبلتو متنكعة عى  النحك التالص:

 تعميمو لبعض الظكاىر في المغة كالنحك. .1

". يقكؿ:" ر ع  كمف ذلؾ تعىيىو الكارد  ص تفسير اآلية القرآنية:" قالكا سبلمان قاؿ سبلـه
مف تحيتيـ؛ ألف الر ع داؿ عى  معن   أحسفالسبلـ الثانص لىداللة عى  أف إبراىيـ حياىـ بتحية 

إثبات السبلـ ليـ دكف تجدده كحدكثو، كليذا قطع المحققكف بقكة الر ع عى  النصب كالجر، أما 
 .(2)عى  النصب؛  ؤلنو  الفضىة، كأما عى  الجر؛  ىصحة االستغناء عنو بالنصب..."

مد مخصكصاف باألسماء ف القصر كالإالمحققيف مف أىؿ العربية يقكلكف يقكؿ اآلثارم أف 
ممنكعاف مف األ عاؿ كالحركؼ، كالعىة  ص ذلؾ  ما يقكؿ اآلثارم:" كالح مة  ص ذلؾ: التنبيو عى  
معن  آخر جاء بو المد غير المعن  األكؿ المعركؼ مف القصر؛ أال ترل أف اليكل بالقصر عبارة عف 

س عف اليكل"،  إذا مد صار عبارة ىكل النفس كمنو قكلو تعال :" كأما مف خاؼ مقاـ ربو كني  النف
 . (3)عف الريح القائمة بيف السماء كاألرض، كمنو قكلو تعال :" كأ ئدتيـ ىكاء"

 تعميمو لمتقديـ كالتأخير بيف األبكاب النحكية. .2

يعىؿ تقديـ المصركؼ عى  الممنكع مف الصرؼ بقكلو:" كقدمت المصركؼ عى  الممنكع 
 . (4)نصرؼ  رع عىيو"مف الصرؼ ألنو األصؿ كألف ما ال ي

 . (5)كيقكؿ  ص الضمير:" كقدمت الحضكر عى  الغيبة ألف الحاضر أخص مف الغائب"

                                                             
 (.35/ 1السيكطص، األصكؿ  ص النحك ) ج (1)
 (.23/ 2لبيشص، اليداية  ص شرح ال فاية )ج ا (2)
 .49المرجع السابؽ، ص (3)
 (.56/ 2البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية ) ج  (4)
 . 28البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية ، ص  (5)
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كيعىؿ أيضان تقديـ الن رة عى  المعر ة قائبلن:" االسـ الن رة كيقاؿ لو ) ن رة ( ك) ني ر ( ك 
ن رة مف  )من كر(  ما  ص البيت كقدمتو عى  المعر ة؛ ألنو األصؿ، كالندراج  ؿ معر ة تحت

 . (1)"-رحمة اهلل عىيو –غير ع س؛ إذ المعر ة طارئة عىيو، ىذا مذىب سيبكيو 
 تعميمو لتسمية النحاة لبعض األبكاب.  .3

يعىؿ سبب تسمية اسـ اإلشارة بيذا االسـ بقكلو:" كسمص ناقصان ألف اسـ اإلشارة : ىك ما 
شارة"  .(2)دؿ عى  مسم  كا 

اة  ص تسميتو منقكصان كجييف: حالسـ:" اعىـ أف لىنلمنقكص بيذا اكيقكؿ  ص سبب تسمية ا
"،  إف أصىو:" كالص،  ، كساعو ، كداعو ، كقاضو أحدىما: حذؼ المو ألجؿ التنكيف نحك:" كاؿو
كقاضص، كداعص، كساعص". كالثانص: ل كف نقص منو بعض الحر ات اإلعرابية؛  إنؾ تقكؿ:" ىذا 

"؛  ىـ يظير  يو   . (3)سكل نصبو"كاؿو كرأيت كاليان كمررت بكاؿو
 تعميمو لبعض التقسيمات النحكية.  .4

يقكؿ اآلثارم  ص تعىيىو لىتقسيمات النحكية:"  إف قاؿ قائؿ ما الح مة مف جعؿ األسماء 
ل  ما بينيما كىك المبيـ .."  .  (4)عى  ثبلثة أقساـ ك ص تقسيميا إل  ظاىر كمضمر كا 

كىص:) ًنعـ، بئس، عس ،  كيقكؿ اآلثارم  ص العىة مف عدـ تصرؼ األ عاؿ الخمسة
ليس،  عؿ التعجب (:" كالعىة  ص عدـ تصرؼ ىذه األ عاؿ الخمسة: عدـ الداللة عى  الزماف 

 .(5)الماضص، كالزماف الحاضر، كالزماف المستقبؿ، كاألمر، كالنيص، ىذا ىك الصكاب"

 الكارد كالتكضيح طريؽ التفسير عف كتقريرىا القاعدة تسكيغ منيا اليدؼ السابقة تعىيبلتوً   جميع
 . التعىيؿ قالب  ص

  

                                                             
 .61المرجع السابؽ، ص  (1)
 . 32المرجع نفسو، ص (2)
 .54المرجع نفسو، ص (3)
 (.14/ 2 فاية )جالغامدم، اليداية  ص شرح ال (4)
 (.306/ 2المرجع السابؽ، )ج (5) 
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 المطمب الثالث: المقارنة في األصكؿ

أىـ األصكؿ  ص عىـ النحك  اعتمد ابف بابشاذ كاآلثارم  ص تقريرىما لىقكاعد النحكية عى 
مصادر السماع لدييما القرآف ال ريـ، حيث أ ثر مف االستشياد كىما السماع كالقياس. كمف أىـ 

 آيات  امىة، أك بجزء منيا، أك حت  ب ىمة كاحدة ىص مكضع الشاىد. بو، سكاء  اف ذلؾ ب

أما بالنسبة لىقراءات القرآنية  قد أخذ بيا، إال أف اآلثارم استشيد أيضان بالقراءات الشاذة. 
كالمصدر الثانص لىسماع ىك الحديث النبكم الشريؼ، ل نو  اف قىيبلن، ثـ جاء الشعر العربص 

  خيرة بعد القرآف ال ريـ كالشعر العربص.كالنثر  ص المرتبة األ

بعد  ؿ مسولة  –غالبان  –أما القياس  قد تكسعكا  يو كالدليؿ عى  ذلؾ أف الباحث يجد 
 الشاذ كالقياس عى  القىيؿ كلىضركرة. عى  جمىة )كقس عى  ذلؾ (، ل نيما يمنعاف القياس 

التقديـ اذ،  قد  اف اآلثارم يعىؿ لسبب أما العىة النحكية  قد اىتـ اآلثارم بيا أ ثر مف ابف بابش
 كلىتقسيمات النحكية. كالتوخير بيف األبكاب النحكية، ك ذلؾ لسبب التسمية، 
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 المبحث الرابع: المصطمحات النحكية

 ألكؿ: المصطمحات عند ابف بابشاذ المطمب ا

، كالتص إف العصر الذم عاش  يو ابف بابشاذ، عصر استقرت  يو المصطىحات النحكية
  انت مزيب متداخؿ بيف المصطىحات البصرية كال ك ية.  

ما يجب تكضيحو ىك مكقؼ ابف بابشاذ مف المصطىح النحكم، إذ يم ننا القكؿ إنو  اف بصريان ك 
 ص استعماؿ المصطىح،  ص األعـ األغىب، كىك عنده كاضح  ص معظـ مباحثو، كذلؾ نحك، اسـ 

، (6)، كالماضص(5)، كالمضارع(4)، كالظرؼ(3)كالبدؿ، كالتمييز ،(2)، كاسـ الفاعؿ، كالجر(1)الفعؿ
 ، كغيرىا. (8)، كما ينصرؼ كما ال ينصرؼ(7)كالنفص

كعى  الرغـ مف أنو ينزع منزع البصرييف كيقتفص أثرىـ؛ إذ يجنح إل  استعماؿ مصطىحاتيـ، 
مباحث، كجدناه يعمد إل  االستعانة بالمصطىح ال ك ص لىتعبير عف بعض المضاميف كال

المبنص لىمجيكؿ: ما يبن  لما لـ ييسـى  اعىو تسمية 
، المضارع: الفعؿ الحاؿ أك المستقبؿ. ك (9)

: ما سيًمصى  اعىو ياء المت ىـ: ، المصدر المؤكؿ: المصدر المقدر بوف كالفعؿ ،المبنص لىمعىـك
نائب ، رالضمير: المضم، الحاؿ: ما يذ ر لىبياف عف ىيئة الفاعؿ أك المفعكؿ ،ياء النفس

 الفاعؿ: اسـ ما لـ ييسـى  اعىو. 

كقد ت كف ىذه المخالفات  ص استعماؿ المصطىح، لىتكضيح كالتيسير، أك لمجرد المخالفة إلشاعة 
 اف سيبكيو قد    رة كجكد نحك  ك ص. ىذا باإلضا ة إل  أف قسمان مف ىذه المصطىحات

 .(10)استعمىيا بصيغيا

                                                             
 (. 184انظر: ابف بابشاذ،  شرح المقدمة المحسبة ) ص (1)
 .  329، 100انظر: المرجع السابؽ، ص (2)
 . 316انظر: المرجع نفسو، ص (3)
 . 184، 315انظر: المرجع نفسو، ص  (4)
 . 204انظر: المرجع نفسو، ص (5)
 .197ص  انظر: المرجع نفسو، (6)
 .99انظر: المرجع نفسو، ص  (7)
 . 100انظر: المرجع نفسو، ص (8)
 .  370، 288انظر: المرجع نفسو، ص (9)
 (.37ق( ) ص469توليؼ: طاىر بف أحمد بف بابشاذ )ت  –انظر: السعدم، شرح  تاب الجمؿ لىزجاجص   (10)
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ىحات التص اشترؾ  ص استعماليا البصريكف كال ك يكف، كتردد عند ابف بابشاذ عدد مف المصط
، (5)، كالخبر(4)، كالجـز(3)، كاإلضا ة، كالتونيث كالتذ ير، كالتعجب(2)، كاالستفياـ(1) االستثناء
، كالنداء، كالن رة، كغيرىا مف المصطىحات. ل نو قد أقاـ الدليؿ عى  (7)، كالمبتدأ(6)كالفاعؿ

 البصرم  ص شرحو بكجو عاـ.    طىحبصريتو ب ثرة دكراف المص

ىذه ىص المصطىحات التص كردت  ص شرح ابف بابشاذ، كيبلحظ مف خبلؿ سرد المصطىحات 
النحكية التص استخدميا ابف بابشاذ أنيا  انت  ص أغىبيا مصطىحات بصرية، إال أنو لـ يمنع مف 

 استخدامو مصطىحات المدرسة ال ك ية. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
 (.320انظر: ابف بابشاذ،  شرح المقدمة المحسبة ) ص (1)
 . 269المرجع السابؽ، صانظر:  (2)
 . 99انظر: المرجع نفسو، ص (3)
 . 243انظر: المرجع نفسو، ص (4)
 .288انظر: المرجع نفسو، ص (5)
 .288انظر: المرجع نفسو، ص (6)
 .288انظر: المرجع نفسو، ص (7)
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 حات عند اآلثارمالمطمب الثاني: المصطم

ية البصرية كال ك ية عى  حد سكاء،  عندما يكرد تناكؿ اآلثارم المصطىحات النحك 
ثـ  ضح ذلؾ،ك المصطىح النحكم، يذ ر المصطىح البصرم  يما يقابىو المصطىح ال ك ص، كي

 ك يما يىص التكضيح: يختار  يما بعد  ص شرحو بعد التعريؼ المصطىح البصرم.

   كنايةال مير: المكنى كال

، ثـ يبيف بعد  (1)يقكؿ اآلثارم:" الضمير كالمضمر كاحد، كيسميو ال ك يكف بال ناية كالم ن  "
ذلؾ حقيقة المضمر كىص ال ناية عف الشصء بما ىك  الجزء منو،  اآلثارم  ص تعريفو يذ ر 

بعد ذلؾ المصطىح البصرم  المصطىح البصرم كيفسره بالمصطىح ال ك ص، ثـ يختار
؛ ألف ال ناية قد ت كف باالسـ الظاىر التاـ، مثؿ:  بلف ك بلنة، أما المضمر  ىيس ()المضمر

 ذلؾ ألف نقيض ال ناية اإل صاح، كنقيض اإلضمار اإلظيار، كىذا  رؽ كاضح. ثـ يقكؿ بعدىا 
أف "  ؿ مضمر مبنص مف أجؿ أنو بمنزلة الجزء مف االسـ كىك مفتقر إل  ظاىر يكضح معناه 

 . (2)ككضعو اإليجاز"

  مير المتكمـ:  مير النفس ) في التاءات المبنية (

ضمير النفس: ت كف لىنفس كيقاؿ لىمت ىـ، أعنص يقكؿ اآلثارم:" أما التص ىص ضمير:  يص التص 
 . (3)أم المت ىـ "

 كىك  مير الحديث ك مير القصة ك مير األمر : مير الشأف

يو ال ك يكف ضمير المجيكؿ. كيشير ، كيسم(4)يقكؿ اآلثارم:" كربما قيؿ مضمر الشوف "  
اآلثارم إل  قكؿ ابف الخباز:" اعىـ أنيـ يقدمكف قبؿ الجمىة ضميران مفردان غائبان  قكليـ: ىك زيد 
منطىؽ، تسمية ال ك يكف مجيكالن؛ ألنو لـ يعد عى  مذ كر، كضمير الحديث، كضمير األمر، 

 .  (5)كأمر"ألف الجمىة التص بعده تفسره، كىص شوف، كقصة، كحديث، 

                                                             
 (. 2/ 2الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية )ج  (1)
 . 2المرجع السابؽ، ص  (2)
 .25ص المرجع نفسو، (3)
 .35المرجع نفسو، ص  (4)
 .38الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية، ص  (5)
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 : الترجمة، التبييف، التكريرمصطم  البدؿ

يقكؿ اآلثارم:" القسـ الحادم كاألربعكف مف أقساـ االسـ الظاىر أف ي كف بدالن، كيسميو   
 .  (1)ال ك يكف بػ ) الترجمة كالتبييف كالت رير ( كالبصريكف يسمكنو البدؿ"

ت رير، ىص مصطىحات  ك ية لما   ما يتضح مف نص اآلثارم أف الترجمة، كالتبييف، كال
 .(2)يسم  عند البصرييف بدالن 

  مير الفصؿ:  مير العماد 

يقكؿ اآلثارم:" الفرع الخامس مف الفركع الخمسة التص تتعىؽ بيذا الباب: ضمير الفصؿ كىص 
، "  الفصؿ مف عبارات (3)تسمية البصرييف لو، كأما عند ال ك ييف  يقاؿ: ضمير العماد" 

نو  صؿ االسـ األكؿ عما بعده كآذف بتمامو، كأف لـ يبؽ منو بقية مف نعت كال بدؿ البصرييف  و
إال الخبر ال غير، كالعماد مف عبارات ال ك ييف  ونو عمد االسـ األكؿ كقكاه بتحقيؽ الخبر 

 . (4)بعده"

ٍف(.   كىك مصطىح كضعو الفراء  ص مصطىح الجحد، حيث ذ ر ىذا المصطىح  ص أحكاؿ ) مى
 لنفص كاإلثبات عند البصرييف. مقابؿ ا

 التفسير ، التمييز، كالتفسير ىك مصطىح  ك ص أطىقو الفراء عى  التمييز. 

 . (5)يقكؿ:" الىيـ إال أف ي كف المضارع مبنيان لما لـ يسـ  اعىو" لـ يسـ فاعمو،

كالنعت مف مصطىحات  نعت، صفة( لقد استخدـ اآلثارم مصطىحص المدرسة البصرية كال ك ية.)
   ما جعؿ الصفة كالكصؼ مف مفرداتو.، سيبكيو، ك اف يطىقو عى  عطؼ البياف

مف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف اآلثارم اىتـ بإيراد المصطىح البصرم  يما يقابىو المصطىح 
ال ك ص، ل نو مف خبلؿ الشرح يختار المصطىح البصرم، كربما ي كف ذلؾ ألف مذىب اآلثارم 

 مذىب بصرم. 

                                                             
 (. 175/ 2البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية ) ج (1)
 (. 163القكزم، المصطىح النحكم نشوتو كتطكره حت  أكاخر القرف الثالث اليجرم) ص (2)
 (. 41/ 2الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية )ج  (3)
 (.110/ 2يعيش، شرح المفصؿ )جابف   (4)
 (. 303/ 2الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية )ج (5)
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 المقارنة في المصطمحات بيف ابف بابشاذ كاآلثارم:

تناكؿ ابف بابشاذ كاآلثارم المصطىحات النحكية  البصرية كال ك ية عى  حد سكاء، ل ٌف 
اآلثارم قد أكضح خبلؿ تعريفاتو أف ىذا المصطىح مصطىحه بصرمه ك يما يقابىو المصطىح 

 نيجية متبعة عنده.ال ك ص، ثـ يختار المصطىح البصرم غالبان. كىذه ىص م

أما ابف بابشاذ  قد  اف يستعمؿ المصطىح البصرم أك ال ك ص دكف أف ينكه إل  أف ىذا 
 المصطىح يتبع لىمدرسة البصرية أك ال ك ية. 
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 الفصؿ الثاني 
 استدراكات اآلثارم عمى ابف بابشاذ
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 االستدراؾ لغة:  

، قاؿ ابف  ارس:" الداؿ كالراء كال اؼ أصؿ كاحد االستدراؾ  ص الىغة مف مادة ) دىرىؾى (
كىك: لحكؽ الشصء بالشصء ككصكلو إليو، يقاؿ: أدر ت الشصء أدر و إدرا ان ... كيقاؿ: أدرؾ 

: لحؽ آخرىـ أكليـ"  . (1)الغبلـ كالجارية إذا بىغا، كتدارؾ القـك

الزمخشرم:" ككزف استدراؾ: استفعاؿ، يفيد معن  الطىب، كتستخدـ  ص المعانص، قاؿ 
 . (2)كتدارؾ خطو الرأم بالصكاب كاستدر و، كاستدرؾ عىيو قكلو "

ك ص المعجـ الكسيط:" تدارؾ الشصء بالشصء: أتبعو بو، يقاؿ: تدارؾ الخطو بالصكاب 
 . (3)كالذنب بالتكبة ... كاستدرؾ عىيو القكؿ: أصىح خطوه، أك أ مؿ نقصو، أك أزاؿ عنو لبسان"

المقصكد بيذه الىفظة  ص ىذا المقاـ، كيستخىص منو م كنات  كىذا المعن  األخير ىك
 التعريؼ: 

 أف  ص االستدراؾ سابقان مستدرى ان عىيو، كالحقان مستدًر ان.   -
 أف  عىو الـز كمتعد.  -
 لخطو األكؿ، أك م مؿ لنقصو، أك  اشؼ عنو لبسو. مصححأف البلحؽ  ص االستدراؾ  -

، يصىح خطوه، أك ي مؿ كمنو يم ف صياغة تعريؼ شامؿ،  االستدرا ؾ ىك: إتباع القكؿ بقكؿ ثافو
 نقصو، أك يزيؿ عنو لبسان. 

كقبؿ أف تبدأ الداًرسة الحديث عف استدرا ات اآلثارم عى  ابف بابشاذ، يجب التنكيو إل  أف 
ف  انت  ثيرة نكعان ما، إال أف الجزء األكؿ مف شرح األلفية لآلثارم اختص  قط  االستدرا ات كا 

المصطىحات النحكية، ك ذلؾ بالتمييد لعىـ النحك. أما الفصؿ األكؿ كالذم اختص بتعريفات 
باالسـ  قد تحدث  يو عف االسـ كتقسيماتو إل  ظاىر كمضمر كمبيـ، ثـ انتقؿ إل  الفعؿ، 

و يتعىؽ بتكجيو كتحدث  ص الجزء الثانص عف الحرؼ، كالذم لـ يصؿ لىداًرسة سكل جزء قىيؿ من
 ط. الحركؼ المعنكية  ق

                                                             
 (.404/ 1ابف  ارس، مقاييس الىغة ) ج (1) 
 (.285/ 1الزمخشرم، أساس الببلغة ) ج (2) 
 (. 281/ 1مجمكعة مؤلفيف، المعجـ الكسيط )ج (3)
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 المبحث األكؿ: ما تركو ابف بابشاذ

الترؾ ىك الذم لـ يتحدث عنو ابف بابشاذ مطىقان، كقد استدر و اآلثارم عىيو. كسيوتص الحديث 
 عنيا  ص نقاط:

األصكؿ  ف، كتحدث  قط عترؾ ابف بابشاذ إضا ة مقدمات  ص النحك كأصكؿ اإلعراب .1
تنبط بالقياس كاالستقراء مف  تاب اهلل التص يستنبط منيا عىـ النحك، يقكؿ:" النحك عىـ مس

عف اإلعراب كالبناء كأنكاعيما،  تحدث  قداآلثارم  أما، (1)سبحانو كال بلـ الفصيح"
كابتدأ بتعريؼ اإلعراب لغة  كاألما ف التص يرد  ييا اإلعراب مف األسماء كاأل عاؿ.

عرابو، ثـ انتقؿ لىحديث عف أنكاع كاصطبلحان، كعف أقساـ  اإلعراب كالبناء، المعرب، كا 
ك ذلؾ عف األما ف التص يرد  ييا اإلعراب كالبناء. تحدث بعد ذلؾ عف ما يستكم  يو 
لفظ المنصكب كالمجركر. كبعد ىذه المقدمات دخؿ اآلثارم  ص الشرح عى  شا ىة 

ثـ ا تف   ص ىذا الفصؿ ببياف المقدمة المحسبة متحدثان عف قسمة األسماء كتحديدىا. 
    لتسمية كآراء النحاة. الحدكد كسبب ا

ذ ر اآلثارم   ص باب اإلضا ة، معانص اإلضا ة، يقكؿ:" كقيؿ: معن  اإلضا ة، كقيؿ:  .2
( زعـ بعضيـ: أنيا ت كف بمعن  ) مفنكم، كىك البلـ عند جميع النحكييف، ك عالحرؼ الم

ال  ، كعىىكا ذلؾ بوف قالكا: ألنا نجد  ص اإلضا ة ما-كاختاره ابف مالؾ  –أك )  ص ( 
الذم اختصر كىذا لـ نجده عند ابف بابشاذ . (2)"–كىك الصحيح  –يقبؿ معن  البلـ 

معانص اإلضا ة  ص البلـ كمف  قط يقكؿ:" النكع الثالث مف األسماء العامىة كىك ما ليس 
نما ي كف جاران. كذلؾ  بمشتؽ كال كاقعان مكقع المشتؽ.  يذا النكع ال ي كف ناصبان كا 

ضا ة مىؾ أك إضا ة جنس.  إضا ة المىؾ ىص المقدرة بالبلـ مثؿ: األسماء المضا ة إ
ضا ة الجنس ىص المقدرة بمف مثؿ: ىذا ثكب خٌز.  يذاف مجركراف  ىذا غبلـ زيد. كا 
ذا  اف عامبلن  يك أيضان عامؿ  بمعن  الحرؼ المقدر الذم قد ناب عنو المضاؼ. كا 

 . (3) معنكم"

                                                             
 (. 88ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص (1)
 (. 266/ 2، اليداية  ص شرح ال فاية ) جالبيشص( 2)
 (. 404- 403ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص (3 )
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ؿ:" كمذىب البصرييف أف الفعؿ ىك الناصب تحدث اآلثارم  ص ناصب المفعكؿ بو، يقك  .3
لو، كمذىب الفراء مف ال ك ييف كمذىب ىشاـ بف معاكية مف ال ك ييف أيضان أف العامؿ 
 يو ىك الفاعؿ كحده". كيبدم اآلثارم رأيو  ص ىذه المذاىب قائبلن:" كالصحيح أف العامؿ 

.  ما (1)ا منفردان" يو ىك الفاعؿ بضميمة الفعؿ؛ حيث ال يم ف انتصابو بكاحد منيم
  . (2)استطرد اآلثارم  ص أقاكيؿ النحاة عف حد المفعكؿ بو

ذ المفعكؿ بو عىيو بخبلؼ ابف بابشابٌيف اآلثارم سبب توخير المفعكؿ المطىؽ كتقديـ  .4
الذم قٌدـ المفعكؿ المطىؽ عى  المفعكؿ بو، يقكؿ اآلثارم:"  إف قىت: ألم شصء أخركه 

ىنحاة  ص ذلؾ مذىباف؛ أحدىما: تقديمو عى  المفاعيؿ  ىيا كقدمكا المفعكؿ بو؟ قىت: ل
نما قدـ  قاؿ بو جماعة منيـ ابف  بلح  ص ال ا ص كلفظو:" كأكؿ الخمسة المصدر، كا 
عىييا لقكة داللة الفعؿ عىيو ألنو  عؿ الفاعؿ حقيقة" انتي . كسبقو إل  ذلؾ جماعة منيـ 

لزجاجص  ص الجمؿ كتبعو  ص ذلؾ ابف الحاجب  ص ال ا ية كالزمخشرم  ص المفصؿ كا
جماعة منيـ أبك حياف  ص االرتشاؼ، كابف معط  ص ألفيتو؛ كليذا قاؿ ابف الخباز:" إنما 
بدأ بالمصدر ألنو ىك المفعكؿ الحقيقص، كداللة الفعؿ عىيو أقكل مف داللتو عى  غيره". 

أنو ليس لىفعؿ إال كالثانص: توخيره كتقديـ المفعكؿ بو عىيو عمبلن بمذىب أىؿ ال ك ة  ص 
مفعكؿ كاحد، كىك المفعكؿ بو، كباقييا مشبية بالمفعكؿ بو، كقد تبعيـ  ص ذلؾ جماعة 
أخرل منيـ ابف ىشاـ األنصارم  ص الشذكر، قاؿ:" كبدأت مف المفاعيؿ بالمفعكؿ بو، 
 ما  عؿ الفارسص، كجماعة منيـ صاحب المقرب كالتسييؿ ال المطىؽ  ما  عؿ 

حاجب، ككجو ما اخترنا أف المفعكؿ بو أحكج إل  اإلعراب؛ ألنو الذم الزمخشرم كابف ال
يقع بينو كبيف الفاعؿ االلتباس" انتي   بلمو. ك ذلؾ  عؿ ابف مالؾ  ص ال ا ية الشا ية، 

 . (3)ك ص الخبلصة  وحببت أف أ كف مف التابعيف ألىؿ ىذا المذىب"
، يقكؿ اآلثارم:"  إف متبعة كالتابعةتحدث اآلثارم  ص المفعكؿ معو عف الفرؽ بيف الكاك ال .5

قاؿ قائؿ: ما الفرؽ بيف الكاك المتبعة، كالتابعة؟ قىنا: ظاىر؛ ألف التابعة ىص المشر ة 
 ص ح ـ ما قبىيا؛ مف ر ع، أك نصب، أك جر، كذلؾ  ص الح ـ، أعنص تشرؾ ما بعدىا 

ل اف مفعكالن ليس ال ي كف إال  ص كاك العطؼ، كأما كاك المعية،  ىك حؿ  ص م انيا اسـ 

                                                             
 . 126انظر: المرجع السابؽ، ص (1)
 .127انظر: المرجع نفسو، ص  (2)
 (. 129 – 128/ 2البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية ) ج( 3)
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إنما ىك عى  المحؿ ال غير، ألنيا حىت  ص  اإلتباع  ذلؾ، يكمان  إال،  ما لك قىت سرت
مكضع النصب  وتبعت بالمنصكب الذم ا تسب منيا المعية الدالة عى  المصاحبة، 

 . (1)-كاهلل أعىـ  –كذلؾ ال ي كف إال  ص كاك المفعكؿ معو 
يمات  ثيرة لىضمير،  يما يتعىؽ ف بابشاذ تقس ص  صؿ ) األسماء المضمرة ( ترؾ اب .6

استطرد اآلثارم  ص  صؿ األسماء المضمرة  ص ك ستتار الضمير كجكبان أك جكازان. اب
، يقكؿ:" ك ؿ مضمر مبنص مف تكضيح سبب بناء الضمائر، كذ ر أقكاؿ النحاة  ص ذلؾ

اإليجاز...  أجؿ أنو بمنزلة الجزء مف االسـ كىك مفتقر إل  ظاىر يكضح معناه ككضعو
كاختىفكا  ص سبب بنائيا عى  ثبلثة أقكاؿ:  قيؿ: لشبييا بالحرؼ  ص الكضع؛ ألف أ ثرىا 
عى  حرؼ أك حر يف كحمؿ الباقص عى  األ ثر. كقيؿ لشبييا لو  ص المعن ؛ ألف  ؿ 

كقيؿ ضمير يتضمف معن  الت ىـ أك الخطاب أك الغيبة كىص مف معانص الحركؼ. 
 .(2)ألنيا ال تتصرؼ؛ كلذلؾ ال تصغر كال تثن  كال تجمع انتي " لشبييا لو  ص الجمكد،

  ما أنو ترؾ أبكابان  ثيرة  ص ىذا الفصؿ، كىص  التالص عند اآلثارم:  .7
 .ما يصىح لىكصؿ كلىفصؿ 

ا يصىح لىكصؿ كما يصىح لىفصؿ، كي كف ذلؾ  ص ثبلث مٌ عتحدث اآلثارم تحت ىذا العنكاف 
 مسائؿ كىص:  

. .(3)"ع العىيـر ناسخ، مثؿ قكلو تعال :"  سي في يـ اهلل كىك السميأف ي كف الفعؿ غي .1
اهلل  فَّ :" إً -صى  اهلل عىيو كسىـ  – الكصؿ أرجح  ص الياء، كيجكز الفصؿ  قكؿ النبص 

 .  (4)"ـٍ ا ي يَّ إً  ـٍ يي  ي ىَّ مى لى  اءى شى  كى كلى  ـٍ اىي يّْ إً  ـٍ  ي  ى ىَّ مى 
ف األكؿ منيما أخص مف الثانص. كيقع أف ي كف الفعؿ متعديان إل  مفعكليف كىما ضميرا .2

ىذا  ص باب ظف كأخكاتيا  ص المبتدأ كالخبر،  فص ىذه المسولة ترجيح الفصؿ؛ ألف  عىيا 
ناسخ. كذ ر اآلثارم أف ىذا مذىب سيبكيو كأ ثر النحكييف، كاستدؿ عى  ذلؾ بقكؿ ابف 

 . (5)عقيؿ، ل ف ابف مالؾ اختار الكصؿ

                                                             
 . 143انظر: المرجع السابؽ، ص (1)
 (. 2/ 2اليداية  ص شرح ال فاية )ج انظر: الغامدم، (2)
 (. 137)البقرة:  (3)
 (،  تاب الجياد، باب ما يؤمر بو مف القياـ عى  الدكاب كالبيائـ.3/23أبك داككد، سنف أبص داككد ) (4)
 (. 21 – 20/ 2الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية )ج  (5)
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ان ب اف أك إحدل أخكاتيا، كذ ر عى  حالة الكصؿ حديثان أف ي كف الضمير الثانص منصكب .3
اٌل ، كى وً يٍ ىى عى  طى ىَّ سى تي  فٍ ىى  ى  وي نٍ  ي يى  فٍ لعمر  ص ابف صياد:" إً  –صى  اهلل عىيو كسىـ  –لىنبص   ا 

 . (1)"وً ىً تٍ ص قى  ً  ؾى لى  رى يٍ  خى بلى  ى  وي نٍ  ي يى 

الضمائر،  ضمير كبعد أف ذ ر ىذه المسائؿ الثبلث نٌكه إل  قاعدة النحاة  ص ترتيب 
المخاطب أخص مف ضمير الغائب، يقكؿ اآلثارم:" كاعىـ أف قاعدة النحكييف  ؿ ضمير  اف 

 .  (2)أخص مف غيره كجب تقديمو عىيو"

  معر ة التاءات التص تحىت بونكاع البناء، كىص أربع لىمت ىـ كالمخاطب كالمخاطبة
 كالغائبة.

 ة التاءات التص تحىت بونكاع البناء تحت ىذا العنكاف تطرؽ اآلثارم لىحديث عف معر 
كىص أربع: تاء المت ىـ، كتاء المخاطب، كتاء المخاطبة، كتاء الغائبة. كىص إما ضمير، أك 
حرؼ، أك بعض ضمير. ثـ استطرد اآلثارم  ص شرح ىذه التاءات كاستدؿ عى  ذلؾ بال ثير مف 

 . (3)الشكاىد القرآنية

   لجمع.بىفظ اما جاء لىمفرد كالمثن 

 ىذا الباب سماعص ال يقاس عىيو، كقد حصره اآلثارم  ص أربعة أقساـ ىص: ك 

) نحف ( كاألصؿ  يو أف ي كف لىجماعة المت ىميف :ما يستعمؿ لىمفرد بىفظ الجمع كىك .1
صى  اهلل عىيو  – قكؿ إخكة يكسؼ عىيو السبلـ:" كنحف عصبة ". كذ ر حديثان لىنبص 

 يو بخبلؼ األصؿ،  يستعمؿ لىمت ىـ الكاحد ، كبيتان لشاعر الجف. كقد يجاء -كسىـ 
 المعظـ لنفسو،  قكلو تعال :" كنحف أقرب إليو مف حبؿ الكريد".  

ما يستعمؿ لىمفرد بىفظ الجمع )  ارجعكف ( كاألصؿ  يو أف ي كف لىجماعة المخاطبيف،  .2
ً ص قكلو تعال :"  ـٍ  كى كفى  أى ىبل أىٍنفيًس ي ؿ  يستعمؿ لىمت ىـ . كقد يجاء بخبلؼ األص(4)" تيٍبًصري

                                                             
 ، باب  يؼ يعرض اإلسبلـ عى  الصبص؟ز (،  تاب الجياد كالسير4/85البخارم، صحيح البخارم )ج (1)
 ( 23-2/22الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية، )ج (2)
 (27-2/25انظر: الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية )ج (3)
 ( 21)الذاريات:  (4)
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اًلحان  أىٍعمىؿي  لىعىىّْص اٍرًجعيكفً  رىبّْ الكاحد تعظيمان  قكلو:"  ٍ تي  ً يمىا صى . كذ ر ثبلثة أكجو (1)"تىرى
 . (2)قاليا أبك البقاء

ف المذ َّريف. يٍ بى اطى خى ما يستعمؿ لىمفرد بىفظ المثن   ػ ) ألقيا ( كاألصؿ  يو أف ي كف لىمي  .3
 . (3)إعراب  ىمة ) ألقيا ( كىص خمسة البقاء  ص صكذ ر أقكاؿ أب

ما يستعمؿ لىمثن  بىفظ الجمع. ثـ استطرد  ص شرح ىذه النقطة كذ ر شكاىد قرآنية  .4
 . (4)كشعرية عى  ذلؾ

  .ضمير الشوف 

كىك الفرع الرابع مف الفركع الخمسة التص تتعىؽ بيذا الباب، كقد ذ ر اآلثارم اختبلؼ التسميات، 
 ر أنو يصىح ألربعة أشياء ىص: التذ ير كالتونيث، كالر ع كالنصب. ثـ عٌرؼ ضمير الشوف، كذ

 .  (5)كشرح  ؿ نقطة كاستشيد بالشكاىد القرآنية كالشعرية

 .ضمير الفصؿ 
  .االحتماالت اإلعرابية لضمير الفصؿ 

 :  ص  صؿ االسـ ترؾ ابف بابشاذ أنكاع اإلعراب كالبناء، كىص ثمانية ذ رىا اآلثارم .8

 وأربعػػػػػػػػػػػػػ لكػػػػػػػػػػػػػالـً ا إعػػػػػػػػػػػػػراًب  أنػػػػػػػػػػػػػكاعي 
 وعىػػػػػػػػػػػػػبى تٍ مي  البنػػػػػػػػػػػػػاءً  كىػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػأنكاعً   

   
 جػػػػػػػػػػػػزـي  رفػػػػػػػػػػػعه كنصػػػػػػػػػػػبه ثػػػػػػػػػػػـ جػػػػػػػػػػػر  

ػػػػػػػػػػػ  ه تٍ فىػػػػػػػػػػػكى  ره ٍسػػػػػػػػػػػككفه أك كى سيػػػػػػػػػػػ   (6)ـ   ى
 

   
 ما ترؾ ابف بابشاذ مكارد اإلعراب كالبناء أم األما ف التص يرد  ييا اإلعراب مف األسماء  

 ، كذ رىا اآلثارم يقكؿ:كاأل عاؿ

 م ػػػػػػػارعً لافػػػػػػػي  ـ  ثيػػػػػػػ الرفػػػػػػعي فػػػػػػػي اسػػػػػػػـو 

ػػػػػػػػػػػػػييً فً  بي ٍصػػػػػػػػػػػػػكالن      مػػػػػػػػػػػػػانعً  رً ٍيػػػػػػػػػػػػػغى ا بً مى

   
ػػػػػػص  ثنػػػػػػ كالجػػػػػػر    فػػػػػػي الجػػػػػػزـي  ـ  باسػػػػػػـو خي

 يفػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػ عرابو  ٌقػػػػػػػػػػػػػاى ح  ػػػػػػػػػػػػػارعو مي   

   
 كالسػػػػػػػػػػػػككفي  فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػثالًث  كالفػػػػػػػػػػػػت ي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ    كفي كيػػػػػػػػػػػػػػػػيى  وً مثمىػػػػػػػػػػػػػػػػاًء نػػػػػػػػػػػػػػػػالبً  عى مى

   
                                                             

 ( 100-99)المؤمنكف:  (1)
 (. 30 – 29/ 2انظر: الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية )ج  (2)
 . 31ع السابؽ، صانظر: المرج (3)
 . 34 -32انظر: المرجع نفسو، ص (4)
 . 42 – 35انظر: المرجع نفسو، ص (5)
 (41اآلثارم،  فاية الغبلـ  ص إعراب ال بلـ ) (6)
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ـ    عػػػػػػػػػػػػػؿً الفً  يػػػػػػػػػػػػػرً غً لً  كالكسػػػػػػػػػػػػػري  كال ػػػػػػػػػػػػػ

(1)ا عػػػػػػػػف أصػػػػػػػػؿً كيىػػػػػػػػنى  بعػػػػػػػػضي  كنػػػػػػػػابى   
 

   
ابشاذ تقسيـ االسـ المقصكر إل  قسميف: قياسص كسماعص، كىك ما استدر و ترؾ ابف ب .9

:" اعىـ أف (ت ميؿ) . يقكؿ تحت بندعىيو اآلثارم  ص شرحو، كالقياس عى  عشرة أنكاع
المقصكر عى  قسميف: قياسص، كسماعص: أما القياسص  إنو عى  عشرة أنكاع، كقد 

   : (2)نظمتيا  ص ثبلث أبيات  قىت

 لػػػػػػ " اليػػػػػكل " مػػػػػا كػػػػػافى  ف المقصػػػػػكرً مػػػػػ اسي قىػػػػػيي 

ػػػػػػػٍكرل " أك " يتػػػػػػػامى " أك "خػػػػػػػٍكزال" كفػػػػػػػي نحػػػػػػػكً     " سى

   
 كجمػػػػػػػػػػعي أتػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػف مطمػػػػػػػػػػؽ الفػػػػػػػػػػاء فعمػػػػػػػػػػو

 " مبتمػػػػػػػػػػػى " ػكمفعػػػػػػػػػػكؿ فعػػػػػػػػػػػؿو زيػػػػػػػػػػػد فيػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػ  

   
 مسػػػػػػػػػػعى لكقػػػػػػػػػػت أك ـ  ى " ثيػػػػػػػػػػافى عيػػػػػػػػػػ" مى  كى ٍحػػػػػػػػػػنى كى 

 مكػػػػػػػػافو كجمػػػػػػػػع السػػػػػػػػـ جػػػػػػػػنس حكػػػػػػػػى " الفػػػػػػػػال "  

   
ابشاذ نكعان سادسان مف أنكاع التنكيف، حيث ذ ر ابف بابشاذ استدرؾ اآلثارم عى  ابف ب .10

 يف، تنكيف المقابىة، تنكيف العكض، ) تنكيف التن ير، تنكيف التم:خمسة أنكاع  قط كىص
تنكيف الترنـ ( كلـ يتحدث عف تنكيف الغالص، كالذم عر و اآلثارم بونو: التنكيف الذم 

ىك زائد عى  الكزف ك ائدة زيادتو الداللة عى  يختص بالقا ية المقيدة، كالغىك الزيادة، ك 
.  ما أنو ذ ر أربعة أنكاع أخرل لىتنكيف، يقكؿ:" ثـ مف الزيادات التص زادىا (3)الكقؼ

النحكيكف أيضان أربعة أخرل؛ كىص تنكيف الضركرة، كالتنكيف الشاذ، كتنكيف المنادل، 
 راء جمىة مف النحاة.  . كبٌيف سبب التسمية؛ مدعمان قكلو بآ(4)كتنكيف الح اية"

ترؾ ابف بابشاذ تقسيـ الضمائر إل  قسميف كىما: بارز، كمستتر، ثـ قٌسـ البارز إل   .11
منفصؿ كمتصؿ، كذ ر أقكاؿ النحاة  ص ) إالؾ ( حيث قاؿ بوف ) إال ( ال يقع بعدىا 
ضمير إال  ص ضركرة الشعر، ثـ أكرد آراء بعض النحاة  ص ذلؾ، يقكؿ اآلثارم:" كمنع 

ذلؾ المبرد مطىقان؛ يعنص سكاءن  اف  ص شعر أك  ص نثر،  إنو ال يجكز أف يقاؿ: ما مف 
قاـ إالؾ، كما رأيت إاله، بؿ يتعيف أف يقاؿ: ما قاـ إال أنا، كما رأيت إال أنت، كنحك 

( كأجازه ابف األنبارم، مطىقان، كمنع منو ابف  اري يَّ كاؾً  دى ) سى :ذلؾ؛ كليذا أنشده الميبًرد
 .(5)" بل يقاس عىيو" انتي   بلمو ) إالؾ ( قاؿ  ص التسييؿ:" كشذٌ  مالؾ حيث

                                                             
 . 7المرجع نفسو، ص (1)
 (.53 -2/52البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية )ج (2)
 (. 246/ 2البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية ) ج( 3)
 . 254جع السابؽ، صالمر  (4)
 (.4 -2/3انظر: الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية )ج (5)
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ذ ر اآلثارم أف عيدَّة الضمير المتصؿ ست كثبلثكف ضميران، ثـ نٌبو عى   يفية بناء  .12
 . (1)الضمير بالياء كما  اف بالتاء

يا لمر كعو انتقؿ اآلثارم إل  الضمير المنفصؿ كعدتُّو أربعة كعشركف ضميران نصف .13
دث عف أف األقساـ الخمسة التص ىص: مر كع المتصؿ، حا لمنصكبو، ثـ تكنصفي

كمنصكبو، كمجركره، كمر كع المنفصؿ كمنصكبو ستكف ضميران كذلؾ اثنص عشر  ص 
ة، ل ف سيبكيو زاده ) ياء ( المخاطبة، نحك: تقكميف، كزاده األخفش: قامتا، سخم

 .  (2)ك بلىما مف المتصؿ المر كع
م عف ضمائر الر ع المنفصىة، أكرد أبياتان مف ألفية ابف معط، كألفية عندما تحدث اآلثار  .14

ابف مالؾ، كذ ر قكؿ الزمخشرم  ص حصر الضمائر مع إعرابيا، كقد  ضىة عىييما 
بقكلو:" كىك عى  ما  يو مف اإليجاز أبسط مما قالو الشيخاف  ص ألفيتيما، كأحسف ترتيبان 

  .(3)ـ"كأقرب تناكالن عى  المتعىميف كاهلل أعى
عاد اآلثارم لبياف الحاالت اإلعرابية لىضمير المتصؿ كالمنفصؿ، ثـ كضح أف الحركؼ  .15

التص تتصؿ بيا مثؿ ال اؼ ىص لكاحؽ لىداللة عى  أحكاؿ المر كع إليو، ك ذلؾ التاء 
كالياء. كىذا قد ذ ره تحت عنكاف  رعص صغير ربما استخدمو لىتعىيـ تحت عنكاف 

 .(4)تتمييـ ( كالذم ذ ر  يو تغىيب صيغة المذ ر عى  المؤنث)ت ميؿ (، كبعده ذ ر ) 
 . (5) ما ترؾ ابف بابشاذ الضمير المستتر بكجييو الكاجب كالجائز .16
كال ك ييف  ص الضمير ) أنا،  نٌبو اآلثارم  ص مكجز بسيط عف مذاىب البصرييف .17

 . (6)(أنت
ب ٌَْفَعُم َوُهْم ََل ٌُ  } ص  صؿ الفعؿ استطرد اآلثارم  ص شرح اآلية القرآنية: .18 ْسأَُل َعمَّ

 .(8)حيث ذ ر أقكاؿ أىؿ التفسير  ييا منيـ أبص ليث، كمجاىد (7){ٌُْسأَنُونَ 

                                                             
 (.2/4انظر: الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية )ج (1)
 (. 7 – 6/ 2انظر: الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية )ج  (2)
 .9انظر: المرجع السابؽ، ص   (3)
 . 10انظر: المرجع نفسو، ص  (4)
 . 3-2صالمرجع نفسو،  (5)
 ( 23)األنبياء:  (6)
 . 3-2المرجع نفسو، ص (7)
 .257 -256انظر: المرجع نفسو، ص (8)



141 
 

 ما استطرد اآلثارم  ص الحديث عف  ؿ عبلمة مف عبلمات الفعؿ مع ذ ر األمثىة  .19
كالشكاىد عى  ذلؾ. كعبلمات الفعؿ ىص:) السيف، سكؼ، قد، لـ، التاء حر ان  انت أك 

مضمران، النكف نكف التك يد الخفيفة كالثقيىة، ياء األنث  (. ثـ قٌسـ ىذه العبلمات  اسمان 
 . (1)عى  األ عاؿ الثبلثة: الماضص، كالمضارع، كاألمر

 ص  صؿ الحرؼ  الحديث  ثير، إذ إف اآلثارم قد استدرؾ أشياء  ثيرة متعىقة بباب  .20
ؼ الجكاب كالتص حصرىا ابف الحرؼ لـ يذ رىا ابف بابشاذ مطىقان،  منيا تعداد أحر 

، لـ يذ ر (2)( حر ان  تسع كعشركفبابشاذ  ص ستة أحرؼ، بينما ىص عند اآلثارم ) 
أحرؼ النيابة، كال أحرؼ اإلشارة، الحركؼ الثنائيات، كالثبلثيات، كالرباعيات، 
كالخماسيات، مع ذ ر رأم ابف الخباز حكؿ عددىا.  ذلؾ ذ ر لغات الحركؼ ) رب، 

 كؼ، ثـ، جير، حت ، نعـ، أف بالتشديد كالتخفيؼ (. ىيا، لعؿ، س
 يما يتعىؽ بحركؼ المعانص،  قد أ رد اآلثارم بابان ليا أسماه ) تكجيو الحركؼ المعنكية  .21

 :(3)( كىك عى  النحك التالص
  .ما لو كجو كاحد، كىص ثبلثة عشر حر ان 
  .ما لو كجييف، كىص خمسة عشر حر ان 
 ثبلثة عشر حر ان.  ما جاء عى  ثبلثة أكجو، كىص 
 .ما جاء عى  أربعة أكجو، كىص خمسة أحرؼ 
  .ما جاء عى  خمسة أكجو، كىص خمسة أحرؼ 
  .ما جاء عى  ستة أكجو، كىص أربعة أحرؼ 
  .ما جاء عى  سبعة أكجو، كىص أربعة أحرؼ 
  .) ما جاء عى  ثمانية أكجو، كىك ) أال (، ك ) أف 
  .)  ما جاء عى  تسعة أكجو، كىك ) إل 
  .) ما جاء عى  عشرة أكجو، كىك ) عف (، ك )  ص 
  .) ما جاء عى  أحد عشر كجيان، كىك ) النكف 
 .) ما جاء عى  اثنص عشر كجيان، كىك ) أك 
 .)  ما جاء عى  ثبلثة عشر كجيان، كىك ) عى 

                                                             
 . 270 -261المرجع نفسو، ص (1)
 (.38 -2/29انظر: محمد،  اليداية  ص شرح ال فاية ) ج (2)
 كما بعدىا.  300انظر: المرجع السابؽ، ص (3)
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  .) ما جاء عى  أربعة عشر كجيان، كىك ) الياء 
  .) ما جاء عى  خمسة عشر كجيان، كىك ) الياء 
 جاء عى  ستة عشر كجيان، كىك ) التاء (.  ما 
  .) ما جاء عى  سبعة عشر كجيان، كىك ) مف (، ك ) الفاء 
  .) ما جاء عى  ثمانية عشر كجيان، كىك ) الكاك 
  .) ما جاء عى  تسعة عشر كجيان، كىك ) الباء 
  .) ما جاء عى  عشريف كجيان، كىك ) ال (، ك ) ما 
 اليمزة (.  ما جاء عى  ثبلثيف كجيان، كىك ( 
 .) َّما جاء عى  تسعة كثبلثيف كجيان، كىك ) إف 
  .) ما جاء عى  أربعيف كجيان، كىك ) األلؼ 
  .) ما جاء عى  خمسيف كجيان، كىك ) البلـ 
ثـ تحدث عف ح ـ ألؼ القطع كألؼ الكصؿ  ص األسماء كاأل عاؿ كالحركؼ.  .22

يقكؿ اآلثارم:" ىذا الباب لـ أرى ، اية  ص األسماء كاأل عاؿ كالحركؼك ذلؾ ح ـ نكف الكق
أحدان مف النحاة أعطاه حقو، ال مف المصنفيف، كال مف الشراح، كىك ح ـ ألؼ القطع، 
كألؼ الكصؿ،  ص األسماء، كاأل عاؿ، كىك مف لكاـز  صؿ الحرؼ؛ كليذا ألحقتو بو، 
كىك باب ميـ؛ إذ الحاجة داعية إليو  ص أ ثر  تب األعاريب، كىذا محؿ ال بلـ 

  . (1)عىيو"

  

                                                             
 (. 2/515ينظر: محمد،  اليداية  ص شرح ال فاية ) ج (1)
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 المبحث الثاني: ما لـ يحصره

يتميز منيب اآلثارم  ص عنايتو الشديدة بالحصر كاإلحصاء، حت  أنو ال يترؾ شيئان إال كيذ ر 
 عدده. 

 ص  صؿ االسـ حصر اآلثارم االسـ  ص ثبلثة أقساـ كعددىا خمسكف قسمان، كالتص لـ  .1
بعكف قسمان، كالمضمر قسـ كاحد، يحصرىا ابف بابشاذ،  الظاىر عند اآلثارم سبعة كأر 

 . (1)كالمبيـ قسماف
حصره لىحدكد يقكؿ:"  اعىـ أف جميع حدكد األسماء خمسكف حدان كىص  ص ىذا الباب،  .2

أما حدكد غيرىا مف  ىـ العربية  يص أيضان خمسكف حدان، كأما أقكاؿ النحاة  ص تحديد 
الحدكد كاحد كأ ثرىا إذا اختىفكا ىذه الخمسيف  إنيا عديدة كأقىيا إذا اتفقكا عى  شصء مف 

 .(2) ص شصء عشرة ...  منيا لىظاىر خمسة كمنيا لىمضمر ثبلثة ... "
حصر اآلثارم ما يستكم  يو لفظ المنصكب كالمجركر  ص خمسة أنكاع؛ أكليا: الضمير،  .3

كثانييا: المثن ، كثالثيا: جمع المذ ر السالـ، كرابعيا: جمع المؤنث السالـ، كخامسيا: 
 .(3)منكع مف الصرؼالم

مف منيب اآلثارم أنو يحصر األشياء المختىؼ  ص عددىا  وعضاء البدف التص تذ ر كال  .4
يجكز تونيثيا كالع س، يقكؿ:" أما ما يذ ر مف البدف كال يجكز تونيثو  ثبلثكف عضكان، 

 .(4)منيا مفردة كمنيا مزدكجة، كمنيا ظاىرة كمنيا باطنة "
 ص عشرة أنكاع، ك ذلؾ المقصكر، يقكؿ  ص الممدكد:"  حصره االسـ الممدكد السماعص .5

السابع ما إذا قيصر تغير معناه نحك ىكاء، كحياء، كسناء، ... أك لـ يتغير معناه نحك 
 . (5)الرياء كاليجاء كالشراء"

، يقكؿ اآلثارم:" االسـ المبيـ، ك ركعو حصر أسماء اإلشارة كعدتو خمس كعشركف اسمان  .6
 .(6)الضرب األكؿ: اسـ اإلشارة كىك خمسة كعشركف اسمان" خمسة، كىك عى  ضربيف:

                                                             
 (.20 – 15/ 2انظر: الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية )ج (1)
 (.   19 – 18/ 2البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية ) ج (2)
 . 12 – 11انظر: المرجع السابؽ، ص ص (3)
 . 76 – 67المرجع السابؽ، ص ص (4)
 كما بعدىا.  41المرجع نفسو، ص (5)
 (. 2/58 فاية )جانظر: الغامدم، اليداية  ص شرح ال (6)
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أما ابف بابشاذ  قد قاؿ بوف أسماء اإلشارة خمسة:" األسماء التص ال ظاىرة كال مضمرة 
   .(1)ىص أسماء اإلشارة كىص خمسة: ذا، كذاًف، كتا، كتاًف، كأكالء"

رد المؤنث مف ذكم العىـ ، يقكؿ اآلثارم:" كمنيا لىمفم أسماء اإلشارة لؤلنث حصر اآلثار  .7
كغيرىـ عشرة أسماء مف أسماء اإلشارة كقد تضمنيا البيت الثالث مف األبيات الثبلثة 
كىص: ) ذم ( ك ) تص (، ك ) ذىص ( ك ) تيص (، ك ) ذه ( ك) تو ( بس كف ) الياء ( 

ما منيما، ك ) ذه ( ك ) تو ( ب سر ) الياء ( منيما، ك ) تا ( ك ) ذات ( عى  الترتيب  
 .  (2) ص البيت"

ثـ تحدث اآلثارم عف جكاز دخكؿ  ) ىا ( التنبيو عى  ما يجكز دخكؿ ) ىا ( عىيو.  .8
كىص تسعة مف األسماء العشرة السابقة، يقكؿ:" كىص تسعة مف ىذه األسماء العشرة  يقاؿ 

كىاتا، إال ) ذات (   ييا: ىىا ًذم، كىىا ًتص، كىىًذٍه، كىىاًتو، كىىًذًه، كىاتًو، كىىًذًىٍص، كىىاًتًيٍص،
؛ ألنو لـ يسمع مف  بلـ العرب"  . (3) إنو ال يقاؿ  ييا: ىذاتي

 :(4)فيتو األحكاؿ التص تعرب  ييا أمس، حيث قاؿلجمع اآلثارم  ص أ .9

 رً يٍ غً ٍصػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػر كالت  نكً ي الت  و ًفػػػػػػػػػػػٍبػػػػػػػػػػػرً اعٍ فى 
ف ت ػػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػػي الت   كى     يرًسػػػػػػػػػػكٍ ) أؿ ( كا 

   
لضمير المتصؿ كالضمير المنفصؿ  ص  صؿ الضمائر لـ يحصر ابف بابشاذ ا .10

بينما حصره اآلثارم، حيث ذ ر أف عده الضمير المتصؿ ست كثبلثكف ضميران، أما 
 .(5)الضمير المنفصؿ عدتو أربعة كعشركف ضميران نصفيا لمر كعو كنصفيا لمنصكبو

 

  

                                                             
 (.161ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص (1)
 (. 2/54الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية )ج (2)
 . 55المرجع السابؽ،  ص (3)
 . 190المرجع نفسو، ص (4)
 .7 -6المرجع نفسو، ص ص (5)
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 المبحث الثالث: ما لـ يعرفو

غص التنكيو إل  با ابف بابشاذ، كينسيتـ الحديث  ص ىذا المبحث عف التعريفات التص لـ يعر ي
أف اآلثارم قد اعتن  عناية  بيرة بالتعريفات كالحدكد، كأ رد  صبلن  ص بداية شرحو لى فاية 
ر لىحديث عف ذلؾ، كلـ ي تؼ بذ ر تعريؼ كاحد  قط، بؿ يذ ر تعريفات  ثيرة لىنحاة، ثـ يختا

 بعد ذلؾ.  تعريفان جامعان مانعان يدرجو 

ٌرؼ اآلثارم االسـ المنصرؼ،  ص حيف لـ يذ ر ابف بابشاذ تعريفان  ص  صؿ االسـ ع .1
 . (1)لو

 ص  صؿ االسـ بدأ اآلثارم الحديث عف اإلعراب كالبناء، كقد قىٌدـ تعريفان لئلعراب لغة  .2
 .(2)كاصطبلحان، ثـ أكرد تعريفات  ثيرة لىبناء لغة كاصطبلحان 

ف لـ يعر و ابف بابشاذ يقكؿ يضاؼ أف اآلثارم  ص  صؿ االسـ، عٌرؼ الفاعؿ  ص حي .3
ده الكاضح  اآلثارم:" كىك القسـ الثامف كالعشركف مف أقساـ االسـ الظاىر ىك الفاعؿ، كحى

. ثـ ذ ر (3)القريب الجيد:  ؿ اسـ أسند إليو  عؿ مقدـ عىيو عى  طريقة ) قاـ زيد ("
ر، كابف تعريفات  ثيرة لىفاعؿ منيا ألبص حياف، كابف  بلح، كالزمخشرم، كابف عصفك 

 مالؾ. 
 .  (4)ذ ر تعريفات  ثيرة لىنحاة  ص ذلؾيالمفاعيؿ الخمسة، ك ؼ اآلثارم يعرٌ  .4
ؼ ابف بابشاذ التنكيف، كالذم عر و اآلثارم  ص حديثو عف أنكاع التنكيف  ص لـ يعرٌ  .5

.  ما أف ابف بابشاذ قد (5)األسماء:" كىك نكف سا نة  ص الىفظ غير مرسكمة  ص الخط"
 .(6)ثىة التص ذ رىا عى  أنكاع التنكيف، كلـ يعر يا  ما عر يا اآلثارما تف  بشرح األم

 . (7)ؼ ابف بابشاذ المضمر، كقد عر و اآلثارم كذ ر حدهلـ يعرٌ  .6

 

                                                             
 (.56/ 2)ج –ية إعراب الفعؿ الصحيح مف بداية االسـ المضمر إل  نيا -انظر: الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية  (1)
 (. 2 -1/ 2) ج –مف أكؿ اإلعراب كالبناء إل  نياية المنسكب  -انظر: البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية  (2)
 . 123المرجع السابؽ، ص  (3)
 ( 143-2/126انظر: البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية )ج (4)
 (.238 /2البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية ) ج (5)
 . 262 – 238انظر، السابؽ: ص ص  (6)
 (. 2/27انظر: البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية )ج (7)
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لـ يعرؼ ابف بابشاذ االسـ المبيـ، كالذم عر و اآلثارم بونو:" ىك االسـ الناقص المفتقر  .7
 .(1)إل  ما يبينو كيتممو"

نما ذ ر حد  ؿ منيما  قط، أما لـ يعرؼ ابف بابشاذ اال .8 سـ المقصكر كالمنقكص، كا 
اآلثارم  قد عر يما كذ ر األمثىة كحدكدىا،  ما ذ ر خبل ات النحاة  ص حدىما 

 .(2)كتسميتيا
 . (4)، المنفصؿ كالمتصؿ(3)لـ يعرؼ المستتر كالبارز .9

أف قبؿ  إنو مما سبؽ يتضح مدل عناية اآلثارم بتعريؼ المصطىحات النحكية، حيث
كذ ر أ ثر مف يبدأ بفصؿ األسماء، عٌرؼ جميع المصطىحات  ص  تابو، كأكرد حدكدىا، 

 تعريؼ لىمصطىح الكاحد. 
 
 
 
 
 

  

                                                             
 (.31/ 2انظر: اليداية  ص شرح ال فاية ) (1)
 انظر: البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية (2)
 (.2 -2انظر: الغامدم  ص اليداية  ص شرح ال فاية )ج  (3)
 . 3انظر: المرجع السابؽ، ص (4)
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 المبحث الرابع: ما لـ يبكبو

سبؽ الحديث عمى أف اآلثارم قد تميز في شرحو بكثرة التبكيبات؛ كالتي مف شأنيا أف تسيؿ 
 الفيـ. ك عمى طالب العمـ الحفظ 

تيب األبكاب عند اآلثارم عنيا عند ابف بابشاذ،  قد قٌسـ اآلثارم ألفيتو إل  يختىؼ تر  .1
خمسة عشر  صبلن، منيا أربعة  صكؿ تعتبر مقدمة كالفصؿ األخير خاتمة، كىص 

 عى  النحك التالص: 
 خطبة الناظـ.        . أ

  اتحة األصكؿ.  . ب
 مقدمات اإلعراب. . ت
 أصكؿ اإلعراب. . ث
  صؿ االسـ.  . ج
  صؿ الفعؿ. . ح
 رؼ.  صؿ الح . خ
  صؿ الر ع.  . د
  صؿ النصب. . ذ
  صؿ الجر. . ر
.  . ز   صؿ الجـز
  صؿ العامؿ.  . س
  صؿ التابع.  . ش
  صؿ الحذؼ. . ص
 خاتمة الفصكؿ.  . ض

 أما ابف بابشاذ  قد قٌسـ  تابو إل  عشرة  صكؿ رئيسية، كىص:

  صؿ االسـ. . أ
  صؿ الفعؿ. . ب
  صؿ الحرؼ.  . ت
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  صؿ الر ع. . ث
  صؿ النصب.  . ج
  صؿ الجر. . ح
. . خ   صؿ الجـز
  صؿ العامؿ. . د
 ابع.  صؿ الت . ذ
  صؿ الخط.  . ر

 كأدخؿ تحت  ؿ  صؿ مف ىذه الفصكؿ  صكالن أخرل اعتبرىا  ركعان ليذه الفصكؿ الرئيسية.

 ص  صؿ االسـ لـ يبكب ابف بابشاذ إلعراب األسماء، أم أنو لـ يفرد بابان  ص إعراب  .2
األسماء،  نراه مثبلن قد تناكؿ االسـ المفرد الصحيح المنصرؼ شرحان، ثـ أكرد أمثىة 

يو، ثـ انتقؿ بعد ذلؾ إل  إعرابو دكف أف يجعؿ إلعرابو بابان منفردان. أما اآلثارم عى
 قد أ رد بابان  ص إعراب األسماء، تناكؿ  ص أكليا إعراب االسـ المفرد الصحيح 

 المنصرؼ. 
  ص  صؿ األسماء المبيمة ) أسماء اإلشارة (   انت عند اآلثارم عى  النحك التالص: .3

 ( اسمان. 125االسـ المبيـ، اسـ اإلشارة كىك )  الث:أكالن: القسـ الث

 مثن  اسـ اإلشارة. 
 .جمع اسـ اإلشارة 
 .اإلشارة إل  الم اف كمراتب اإلشارة 
  .ح ـ الجمع بيف الياء كالبلـ كأحكاؿ المخاطب 
  .حيث لـ يبكب ابف بابشاذ ليذه الفركع السابقة. أحكاؿ ) ذا ( كىص أربعة 

 ثانيان: المكصكالت 

 ة كجمع االسـ المكصكؿ. تثني 
  .الصىة كالعائد 
 .حذؼ العائد مر كعان  اف أك منصكبان أك مجركران 
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  .أحكاؿ ) أم (  ص اإلعراب كالبناء أربعة 
 .أحكاؿ ) أم (  ص معانييا كىص سبعة 
 .ح ـ ) أم (  ص التونيث كالعطؼ 
 .أحكاؿ ) مىف ( كىص ستة 
  .أحكاؿ ) ماذا ( كىص ستة 
 لؼ كالبلـ.األخبار عف الذم كاأل 

 ثالثان: المبنيات

 .البناء األصىص كىك عشركف نكعان كلو ثبلثة  ركع 
 .) العىـ المختـك بػ ) كيو 
 .أمس 
  .ما ر ب مف األعداد كاألحكاؿ كالظركؼ كال نايات كالزمف المبيـ 
  .ما جاء عى  )  ىعاؿ ( كىك خمسة أنكاع 
  .البناء العارض كىك  ص ستة أنكاع 

 الجامد كالمشتؽ

  يجكز استعمالو جامدان أك مشتقان كىك أربع مكاضع، كما يجكز استعمالو مشتقان ما
 أك مؤكالن بمشتؽ كىك  ص مكضع كاحد. 

 .العدؿ 
  ستة مكاضع. كىصما يدخىو العدؿ 

 أما بالنسبة لتقسيمو عند ابف بابشاذ فيك عمى النحك التالي:

 .أسماء اإلشارة 
  .شبييا باألسماء الظاىرة 
  المضمرة.شبييا باألسماء 
 .دخكؿ التنبيو  كالخطاب عىييا 
 .أسماء اإلشارة مف المعارؼ 
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 .أنكاع المعارؼ 
 .أسماء االستفياـ 
  .األسماء المكصكلة 
 .الظركؼ المبنية 
 .أسماء األ عاؿ 
 .التنكيف أنكاعو 
  .خكاص االسـ  

قٌسـ ابف بابشاذ األسماء المعربة إل  عشرة أنكاع بحسب  ثرة الحر ات اإلعرابية،  .4
  حسب أنكاع الحر ات التص يسببيا العامؿ. أم ب

  النكع األكؿ: ما تدخىو الحر ات الثبلث مع التنكيف كىك األسماء المنصر ة. 

كالنكع الثانص: ما تدخىو الحر ات الثبلث مف غير تنكيف، كىك االسـ المضاؼ إل  غير ضمير 
 مت ىـ. 

 كالنكع الثالث: كىك الممنكع مف الصرؼ. 

 جمع المؤنث السالـ. كالنكع الرابع: 

 كالنكع الخامس: االسـ المنقكص. 

  كالنكع السادس: كىك االسـ المقصكر. 

 كالنكع السابع: المقصكر باأللؼ المفردة.

 كالنكع الثامف: كىك الباب األسماء الستة المعتىة المضا ة. 

 النكع التاسع: كىك باب التثنية. 

 النكع العاشر: كىك جمع المذ ر السالـ. 

اآلثارم  قد حصر األسماء المعربة  ص ثبلثة أقساـ بقكلو:"  اعىـ أف المعرب مف األسماء  أما
عى  ثبلثة أقساـ، قسماف يظير منيما اإلعراب: أحدىما: يقاؿ  يو متم ف أم ف، كىك الصحيح 
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المنصرؼ، كالثانص: يقاؿ  يو: متم ف غير أم ف كىك ما ال ينصرؼ، كينقسـ إل  صحيح كمعتؿ 
ثالث: عى  نكعيف: أحدىما: ال يظير  يو إعرابه أصبلن، كىك االسـ المقصكر، كالثانص: ...، كال

 . (1)ال يظير مف إعرابو غير النصب، كىك االسـ المنقكص "

أ رد اآلثارم بابان منفصبلن لىحديث عف ح ـ نكف الكقاية  ص األسماء، كاأل عاؿ  .5
   .(2)كالحركؼ، كقاؿ إف ىذا الباب مف لكاـز  صؿ الحرؼ

 أ رد بابان لىحديث عف معانص الحركؼ  ص  صؿ الحرؼ.  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 (. 2/34البيشص، اليداية  ص شرح ) ج (1)
 (. 2/519انظر: محمد،  اليداية  ص شرح ال فاية ) ج (2)
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 الفصؿ الثالث
 االعتراض النحكم بيف ابف بابشاذ كاآلثارم
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 المبحث األكؿ

 اعترا ات اآلثارم كابف بابشاذ عمى النحاة

 تعريؼ االعتراض: 

 االعتراض في المغة: 

ة؛ قاؿ الزبيدم:" أىميا المنع كعدـ االستقامدة، مف االعتراض  ص الىغة أخذ معافو ع
، كقاؿ أيضان:" اعترض الشصءي (1)اعترض الشصء: صار عارضان،  الخشبة المعترضة  ص النير"

،  ي كف معن  االعتراض بذلؾ المنع، كي كف بمعن  عدـ االستقامة، (2)دكف الشصًء: حاؿ دكنو"
، كقاؿ ابف منظكر:" ىك الظيكر كالدخكؿ (3) يقاؿ:" اعترض الفرس  ص رسنو: لـ يستقـ لقائده"

 . (4) ص الباطؿ كاالمتناع مف الحؽ"

 االعتراض في االصطالح:

االعتراض عادة يجصء لىرد بمنع شصء؛  االعتراض يساؽ لبياف خطو بعض اآلراء أك 
بتىؾ الجمىة الكاقعة بيف جمىتيف لغرض ما نحك: قاؿ  قصكرىا. كعند النحاة يختص االعتراض

، كمدح ابف جنص ىذا الىكف مف االعتراض بقكلو:" كاالعتراض  ص شعر العرب -حمو اهللر  –زيد 
، أما مفيـك (5)كمنثكرىا  ثير كحسف، كداؿ عى   صاحة المت ىـ كقكة نىٍفسو كامتداد نىفىسو"

 إنو: مقابىة الخصـ  ص  بلمو بما يمنعو مف تحصيؿ مقصكده،  يذه الدراسةاالعتراض المتعىؽ ب
 يقاؿ  يو أنو: رد رأم أك مكقؼ أك مذىب نحكم أك صر ص استنادان إل  حجة أك دليؿ. كيم ف أف 

 

 

                                                             
 (. 18/415الزبيدم، تاج العركس ) ج (1)
 .415المرجع السابؽ، ص (2)
 .415المرجع نفسو، ص (3)
 ابف منظكر، لساف العرب ) مادة عرض(. (4)
 (.341/ 1ابف جنص، الخصائص ) ج (5)
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  المطمب األكؿ: اعترا ات اآلثارم عمى النحاة

مع  النحاة كأقكاليـ، كلـ ي ف تعامىواآلثارم مف متوخرم النحاة؛ لذلؾ ذ ر  ثيران مف آراء 
ارسة أنو يقؼ مف ىذه اآلراء مكقفان مف ىذه اآلراء كاألقكاؿ مجرد نقؿ كعرض ليا، بؿ تجد الد

ٌؿ اآلراء  ما ناقد ليا. كلسنا ىنا بصدد تكضيح جي اثنيف؛ إما مكا ؽ كمؤيد لتىؾ اآلراء كاألقكاؿ، كا 
التص تابع  ييا اآلثارم النحاة؛ إنما  قط لى شؼ عف المكاضع التص نقد كاعترض كرٌد  ييا اآلثارم 

  ص االعتراض عى  النحاة. عى  أقكاؿ النحاة، كمف ثـ بياف منيجو

اآلثارم  ص  كمف ىنا  قد أكردت الدارسة بعضان مف النماذج التص ت شؼ عف منيب
 االعتراض عى  النحاة، كىص عى  النحك التالص:

رٌد اآلثارم عى  شراح األلفية  ص شرح قكلو تعال :" كالمعنكم  ص مت  ك ص ىنا ".  قد ذ ر . 1
نا ( بقكلو:" كليذا تراىـ يقكلكف  ص ) ىنا ( كنحكه مف أسماء اآلثارم ما قالو الشراح  ص ) ى

 .  (1)اإلشارة: إنو مبنص؛ لتضمنو معن  الحرؼ الذم  اف مف حقو أف يكضع  ىـ يكضع"

 . (2)اعترض اآلثارم عى  قكليـ حيث قاؿ:" كىذا خطو متكاتر" قد 

اآلثارم:" إذ القكؿ بذلؾ كبعد اعتراضو عى  شراح األلفية،  قد رٌد ىذا االعتراض حيث يقكؿ 
مردكد مف ثبلثة أكجو: أحدىا:  كف ) ىا (  ص التنبيو حر ان مبلزمان لئلشارة كىك ) ىا ( عى  كزف 
) ال (  ص النيص ك ) ما (  ص النفص ك ) يا (  ص النداء، كقد اخترت أف ي كف ) ىا ( حرؼ 

؛ كالمجاكرة ليا توثير. كالثانص: اإلشارة إشارة ...؛ كالدليؿ عى  استحقاقو لذلؾ: مبلزمتو السـ
 ص ال تاب، ك ص الحديث كال بلـ الفصيح العربص نثران  اف أك نظمان، كالثالث: شبو  لكركد ىذا

، ك يؼ يجمؿ باإلنساف العاقؿ أف يقكؿ ىذا شصء معىـك مكجكد ي بو شيئان شالمعىـك بالمعدـك
 . (3)مجيكالن  اف مف حقو أف يكضع  ىـ يكضع ؟!" معدكمان 

لـ ي تؼ اآلثارم برد الخطو عند شراح األلفية؛ بؿ أ ٌد عى  تخطئة القائؿ بيذا الرأم النحكم، ك 
حيث يقكؿ مرة أخرل:" كبالجمىة  يذا محاؿ، كالقائؿ بو مف األصؿ مخطئ، كمف كا ؽ عىيو  يك 

                                                             
 (.  59/ 2بيشص، اليداية  ص شرح ال فاية )ج ال (1)
 . 59المرجع السابؽ، ص (2)
 . 59المرجع نفسو، ص (3)
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مغركر كالصكاب أف يقاؿ  ص ىنا كنحكىا مف أسماء اإلشارة: إنو مبنص لشبيو بحرؼ اإلشارة، 
 . (1)لىتنبيو "ت ) ىا ( قد عىـ أنو ىك ) ىا (،  إف قىك 

 . اعترض اآلثارم عى  ابف مالؾ  ص المسائؿ اآلتية:2

 . اعتراض كتخطئة اآلثارم البف مالؾ  ص تمثيىو بػ ) ياء ال رسص (  ص النسب. أ

(  يقكؿ اآلثارم:" كمف العجب لىشيخ رحمة اهلل عىيو  يؼ مٌثؿ  ص الخبلصة بػ ) ياء ال رسص
ف  انت مشددة ل نيا  –كياء ال رسص ليست بياء نسب، ألنيا  غير مزيدة، كال تدؿ عى   –كا 

 .     (2)نسبة،  بل يصٌح التمثيؿ بيا "

. جعؿ ابف مالؾ مف مكاضع الضمير المستتر كجكبان: اسـ  عؿ األمر، كتبعو األبناسص  ص ب
 . (3) عىو أيضان ذلؾ كزاد عى  مكاضع االستتار الكاجب: المصدر النائب عف 

كلـ يكا قيما اآلثارم عى  ذلؾ حيث قاؿ:" كليس ذلؾ بجيد ...، ألف اسـ الفعؿ إنما يستتر تحتو 
 عؿ ك ذلؾ المصدر، كليس الغرض سكل  عؿ تحتو اسـ مستتر ىك  اعىو، كعى  ىذا  يما عى  

 . (4)الع س  ص ذلؾ ..."

ط ىص: أمر الكاحد، المضارع المبدكء  اآلثارم يرل أف االستتار الكاجب  ص أربعة مكاضع  ق
بيمزة المت ىـ، المضارع المبدكء بالنكف، المضارع المبدكء بتاء الخطاب، أما اسـ  عؿ األمر 

 كالمضارع كالمصدر النائب عف  عىو،  يص تدخؿ  ص األربعة السابقة، ألنو ستقدر بكاحد منيا. 

األعاريب الثبلثة عىيو: الر ع، . خٌص ابف مالؾ  ص ألفيتو الضمير ) نا (  قط بدخكؿ ج
 كالنصب، كالجر. 

كاعترض اآلثارم عى  ذلؾ بقكلو:" كليس األمر  ذلؾ، بؿ كيشارؾ ) نا (  ص ىذه األعاريب 
. إال أنو بعد اعتراضو ىذا التمس العذر البف (5)الثبلثة ضميراف آخراف ىما: ) ىـ ( ك ) الياء ( "
بف مالؾ  ص ىذا، كىك أف ) نا (  ص األعاريب مالؾ  ص ىذا، حيث ساؽ اعتذار الشراح  ال

                                                             
 (. 59/ 2البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية ) ج  (1)
 . 271المرجع السابؽ، ص (2)
 . 13المرجع السابؽ، ص (3)
 (. 2/14الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية  ) ج (4)
 . 17ص المرجع السابؽ،  (5)
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ف  انت بمعن  كاحد  ص  الثبلثة متحدة المعن  كىص ضمير متصؿ، بخبلؼ ) ىـ (  إنيا كا 
األعاريب الثبلثة إال أنيا  ص الر ع ضمير منفصؿ، ك ص النصب كالجر ضمير متصؿ، كأما 

ف  انت ضميران متصبلن  ص األعاريب الثبلث ة إال أنيا  ص الر ع لىخطاب، ك ص )الياء (  إنيا كا 
 .  (1)النصب كالجر لىمت ىـ

. رٌد اآلثارم قكؿ ابف مالؾ  ص ) شرح ال ا ية الشا ية (  ص ضمير الشوف:" كيجكز حذ و مع ) د
، كبقكلو:" كيجكز حذ و غالبان مطىقان خبل ان البف (2)إف ( كأخكاتيا، كال يخص ذاؾ بالضركرة"

 . (3)مالؾ..."

رل أف حذؼ ضمير الشوف ليس مخصكصان بباب ) إف ( بؿ ىك غالب أحكالو كيقاس  اآلثارم ي
 .(4)عىيو باب ) ظف ( ك )  اف (، كاستشيد لجكاز حذ و  ص باب )  اف ( ك ) ظف (

 . أجاز ابف مالؾ كصؿ ) أؿ ( بالمضارع  ص االختيار كلـ يقصره عى  الضركرة الشعرية. ىػ

ازه النحاة اضطراران، كأجازه ابف مالؾ اختياران كلـ يكا ؽ عى  ذلؾ كرٌد اآلثارم عى  ذلؾ بقكلو:" أج
 .  (5)... كالصكاب  يو مذىب الجميكر"

 اعترض اآلثارم عى  ابف خالكيو  ص المسائؿ اآلتية:. 3

يقكؿ اآلثارم:" كزعـ أبك عبد اهلل ابف خالكيو: أف  ؿ ما  ص : رٌد اآلثارم عى  ابف خالكيو -أ
 .(6)يك مذ ر ال يؤنث كقاؿ:" نحك ال بد كما أشبيو"البدف منو كاحد،  

كبعد أف أكضح اآلثارم قكؿ ابف خالكيو بوف قاؿ:" كمفيكمو أف  ؿ ما  ص البدف منو 
.  قد أشار اآلثارم بعدـ صحة قكؿ ابف خالكيو  ص ذلؾ:" كىذا الذم (7)اثناف  يك غير مذ ر"

 .  (8)غىط"ذ ره غير صكاب لما قد عىمتو، ثـ إف الذم نحا إليو 

                                                             
 (. 17/ 2الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية )ج  (1)
 (. 236/ 1انظر: ابف مالؾ،  شرح ال ا ية الشا ية ) ج (2)
 (. 2/37الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية )ج  (3)
 . 40 – 39المرجع السابؽ،  ص( 4) 
 . 137المرجع نفسو، ص (5)
 . 68المرجع نفسو ، ص (6)
 . 68المرجع نفسو، ص (7)
 . 68المرجع نفسو، ص (8)
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ألٌنا قد نجد ما ال ي كف  ص البدف منو إال كاحد   قد رٌد اآلثارم عى  ابف خالكيو بقكلو:"
كىك مؤنث  المرارة كالرئة، كنحك ذلؾ، ثـ إف المثاؿ الذم مثؿ بو أيضان غىط؛ ألف ال بد مؤنثة، 

 . (1)"جٍر أى مٌ ر حى  ىًبًد  ؿّْ  ي  صٍ بدليؿ قكلو عىيو السبلـ:"  ً 

 اآلثارم عى  ابف خالكيو . اعتراض ب

ىـ مما يذ ر كيؤنث كىك خطو منو؛ ألنو  يقكؿ اآلثارم:" كجعؿ ابف خالكيو السىطاف كالسُّ
إال التذ ير ال غير، كقد اجتمعا  ص قكلو تعال :" أـ ليـ سىـ يستمعكف  يو  ىيوت  الـ يسمع منيم

 . (3)( 2)مستمعيـ بسىطاف مبيف"

 . رد اآلثارم عى  ابف خالكيو ج

األسماء التص ال يجكز  –قكؿ اآلثارم:" كجعؿ ابف خالكيو: المىح كالذىب مف ىذا الباب ي
 .(4)"–تذ يرىا أصبلن 

 .  (5)ط منو؛ إذ ال حجة لو بذلؾ"ى رٌد اآلثارم:" كىك غ

 . رٌد اآلثارم عى  أبص سعيد السيرا ص 4

البقر". حيث عٌد يقكؿ اآلثارم:" كزعـ أبك سعيد السيرا ص: أف مف ذلؾ الغنـ، كالمعز ك 
السيرا ص ال ىمات السابقة ) الغنـ، كالمعز، كالبقر ( اسـ جمع . كاعترض اآلثارم عى  ذلؾ 
بقكلو:" كىك غىط منو ". كبٌيف اآلثارم تعىيىو لبلعتراض كأجاب عىيو بقكلو:" ألف  بلن مف الثبلثة 

 . (6)ـ الجنس الجمعصالمذ كرة اسـ جنس جمعص". ثـ ينتقؿ اآلثارم ليفرؽ بيف اسـ الجمع كاس

 

 

                                                             
 (. 3686(، رقـ الحديث )4/196ابف ماجة، سنف ابف ماجة )ج  (1)
 ( 38)الطكر:   (2)
 (. 73/ 2البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية )ج  (3)
 . 74المرجع السابؽ، ص  (4)
 . 74المرجع نفسو، ص (5)
 105انظر: المرجع نفسو ص  (6)
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 . مخالفتو لسيبكيو في تسمية المقصكر بالمنقكص.5

اعترض اآلثارم عى  سيبكيو  ص تسميتو االسـ المقصكر بالمنقكص،  يقكؿ اآلثارم 
يسمص المقصكر منقكصان؛ ألنو  –رحمة اهلل عىيو  –خبلؿ شرحو لىمقصكر كالمنقكص:" سيبكيو 

 . (1)نقص منو حر ات اإلعراب"

عىيو اآلثارم بقكلو:" قىت: كالجميكر عى  خبل و كبقكؿ الجميكر أقكؿ؛ ألنو ىك  يرد 
المتجو؛ ل كنو مقصكر اإلعراب أم محبكسو أم ممنكعان مف الظيكر، كأما المنقكص  يك ما 

 . (2)نقص منو شصء كبقص لو شصء"

ؿ:" قكؿ .  خالؼ اآلثارم الزجاجص  ص مسولة أف العرب تبنص ) أمس ( عى  الفتح، حيث قا6
الزجاجص: إف مف العرب مف يبنص أمس عى  الفتح، ليس بجيد،  إنو ال قائؿ بذلؾ مف النحكييف 

   .(3)قاطبة بصريان  اف أك  ك يان، كليذا غىطو الناس كنسبكه إل  الكىـ  ص ذلؾ ..."

اعتراض اآلثارم عى  قاعدة مشيكرة عند الجميكر، يقكؿ اآلثارم:" مف المشيكر عند . 7
ر  ص جمىة القكاعد النحكية قكليـ:  ؿ ما ليس لو مزج حقيقص يجكز تذ يره كتونيثو،  يقاؿ: الجميك 

طىع الشمس كطىعت الشمس، كامتؤل الصاع، كامتؤلت الصاع، كان سر الطشت كان سرت 
 .  (4)الطشت، كما أشبو ذلؾ"

ناه، إال  قد اعترض اآلثارم بقكلو:" كليس ذلؾ عى  إطبلقو، بؿ ما أتانا منو بسماع قبى
: طىعت القمر كأشرقت البدر، بلقو ل اف لقائؿ أف يقكؿ بل نقبىو؛ ألنو لك  اف األمر عى  إط

  .(5)"كأ ىت النجـ، كما أشبو ذلؾ عى  مقتض  قاعدتو، كليس ذلؾ بمسمكع

. " كرأيت بعض الجياؿ يىحف مف رٌد اآلثارم عمى مف يمٌحف مف يجعؿ المقاـ بال ـ لممكاف. 8
اـ ( بالضـ لىم اف كالفتكل عى  جكاز المعنييف  ص  ؿ منيما سماعان،  إنو قد كرد ما يجعؿ ) الميق

يدؿ عى  أف  بلن منيما قد ي كف بمعن  اإلقامة، كقد ي كف بمعن  القياـ كالدليؿ عى  ذلؾ قكلو 

                                                             
 .46المرجع نفسو، ص (1)
 (. 47/ 2شص، اليداية  ص شرح ال فاية ) جالبي (2)
 . 197المرجع نفسو، ص (3)
 . 74 – 73المرجع نفسو، ص (4)
 . 74 – 73المرجع نفسو، ص (5)
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تعال :" ال مىقاـ ل ـ" أم ال مكضع ل ـ، كقرئ ) ال ميقاـ ل ـ ( بالضـ أم ال إقامة ل ـ كىذا 
لسماع كمف ذلؾ قكلو تعال :" حىسنت مستقران كميقامان "، أم مكضعان كىذا أيضان مما جاء عى  با

 . (1)خبلؼ األصؿ؛ ألنو عى  غير قياس"

 . رٌد اآلثارم عمى مف خمط بيف تنكيف التمكيف كالتنكير.9

دو يقكؿ اآلثارم:" كقد اتفؽ ذلؾ لبعض الجياؿ  زعـ أف تنكيف التم يف ىك الداخؿ عى  ) زي
كعمركو ( كنحكىما مف األعبلـ، كأف تنكيف التن ير ىك الداخؿ عى  ) رجؿو كامرأةو ( كنحكىما مف 

 . (2)الن رات، كىذا خطو صريح كجيؿ قبيح  تنبو لذلؾ"

أثناء حديثو عف األقساـ األربعة لىتنكيف التص تدخؿ  –ك اف قد كٌضح اآلثارم  ص شرحو أللفيتو 
 كيف التم يف كتنكيف التن ير. الفرؽ بيف تن –عى  األسماء 

حيث بٌيف أف تنكيف التن ير ىك البلحؽ لبعض األسماء المبنية؛  رقان بيف معر تيا كن رتيا، كقد 
 .  (3)مٌثؿ لو بػ ) إيوو، كسيبكيوو (

يعترض عى  أقكاؿ النحاة لمجرد النقد  قط؛ اذج السابقة أف اآلثارم لـ كالمبلحظ مف النم
 تاب ل  المطالع  قده يسكؽ األدلة كالبراىيف المؤيدة مف كجية نظره.بؿ  اف  ص اعتراضو كن

اليداية  ص شرح ال فاية، يجد أف اآلثارم ال ي اد يذ ر ح مان نحكيان إال كيذ ر آراء جؿ النحاة 
ذا خالؼ  انت مخالفتو   يو، ثـ يدلص برأيو مصححان أك مخالفان أك مرجحان رأم عى  رأم آخر. كا 

زعـ، ال يصح التمثيؿ بيا، كليس ذلؾ عى  إطبلقو (  (ألحياف بيف الىيكنة مثؿتتراكح  ص بعض ا
كالقسكة، ل ف الغالب عىييا القسكة  ص الرد كذلؾ  ص استعمالو أللفاظ )كىذا خطو، كىك غىط منو، 
رأيت بعض الجياؿ (.  ما أف اآلثارم  ص منيجو االعتراضص ال يىـز نفسو بمنيب التعىيؿ كالرد 

 ائؿ، ل نو يعىؿ سبب اعتراضو  ص الغالب.    ص  ؿ المس

 

 

                                                             
 (. 204/ 2البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية ج (1)
 .  240المرجع السابؽ، ص (2)
 . 240 – 239انظر: المرجع نفسو، ص (3)
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   المطمب الثاني: اعترا ات ابف بابشاذ عمى النحاة

،  ما أف ما يم ف تسميتو مخالفاتو ان لينجان ينيب ابف بابشاذ  ص اعتراضو عى  النحاة مني
ك ) زعـ، أغير قاسية مثؿ:عبر  ييا بولفاظ  لىنحاة أك اعتراضاتو  انت بطريقة مؤدبة كرقيقة

ىذه  استنباط، حت  أف الداًرسة قد كاجيت صعكبة  ص (  ذاخبل ان ، كالصحيح مذىب 
المخالفات، ألنو مف الصعكبة عى  دارسو مبتدئ أف يعرؼ أف صاحب ال تاب قد خالؼ ىذا 

 بالرجكع إل   تب مسائؿ الخبلؼ النحكم كتفنيد ىذه اآلراء.   العالـ أك ذاؾ، إال

ترض  ييا ابف بابشاذ عى  النحاة منيا ما ي كف بالتصريح، كمنيا كقد تعددت األنماط التص يع
 اآلخر ما ي كف بالتىميح. ك يما يىص التكضيح:  

، بتخفيؼ (1)ابف بابشاذ سيبكيو  ص مسولة حذؼ النكف  ص قراءة ) أتحاجُّكنص ( ؼيخال .1
ذا  اف  عؿ الجميع مر كعان، ثـ أدخىت  يو النكف الخ النكف فيفة أك  يقكؿ سيبكيو: " كا 

؛ ألنو اجتمعت  يو ثبلث  ، كًلتىٍذىىبيفَّ الثقيىة حذ ت نكف الر ع، كذلؾ  قكلؾ: ًلتىٍفعىىيفَّ ذىاؾى
نكنات،  حذ كىا استثقاالن. كتقكؿ: ىىٍؿ تىٍفعىىيفَّ ذىاؾ، تحذؼ نكف الر ع ألنؾ ضاعفت 
النكف، كىـ يستثقىكف التضعيؼ،  حذك يا إذ  انت تحذؼ، كىـ  ص ذا المكضع أشد 
استثقاالن لىنكنات،  قد حذك كىا  يما ىك أشد مف ذا. بىغنا أف بعض القراء قرأ: 

يرل أف المحذك ة ىص النكف الثانية، أم نكف الكقاية، كال  ابف بابشاذ أما  (2) )أتحاجكنص(
ألف النكف األكل  عبلمة ر ع ال تزكؿ إال  ؛ف ت كف المحذك ة ىص النكف األكل يجكز أ
 . (3)بعامؿ

 .  (4)عى  خبلؼ ىذا الرأم،  يك يرل أف النكف المحذك ة ىص النكف األكل  سيبكيو 

 كع بإضمار سـ الكاقع بعد ) إذا ( ىؿ ىك مر  ص مسولة اال يعارض ابف بابشاذ األخفش .2
يقكؿ ابف  .باالبتداء خبل ان لؤلخفش الذم يجيز ر عو  عؿ  ما يقكؿ سيبكيو كأصحابو،
ذا كقع بعدىا اسـ مر ك  نما ر عو بإضمار  عؿ بابشاذ:" كا  ع  ىيس ر عو عندنا باالبتداء، كا 

                                                             
 [. 80] األنعاـ:   (1)
 ( 3/519يبكيو، ال تاب )جس  (2)
 (. 300 -299انظر: ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص  (3)
 (. 267الدمياطص: إتحاؼ  ضبلء البشر  ص القراءات األربعة عشر )  (4)
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السماء، مرتفعة بإضمار  عؿ تقديره: إذا السماء  (1):" إذا السماء انشقت"قكلو تعال  مثؿ
نما امتنع الر ع باالبتداء عند سيبكيو كأصحابو ألف  انشقت. كالفعؿ الثانص مفسر لؤلكؿ. كا 

، كلذلؾ  اف مر كعان بتقدير  عؿ ال باالبتداء. إذا  ييا معن  الشرط، كالشرط يطىب الفعؿ
   .(2)خبل ان لؤلخفش  إنو قد أجاز ر عو باالبتداء، كالصحيح ما ذ رتو لىعىة المذ كرة"

 اعترض ابف باب شاذ عى  المبٌرد  ص المسائؿ اآلتية:  .3
 عبلن ال يكا ؽ ابف بابشاذ عى  رأم المبرد القائؿ بجكاز تقديـ التمييز عى  عامىو إف  اف  -أ 

. يقكؿ ابف بابشاذ:"  وما كقكع التمييز بعد الفاعؿ (3)كيرل أف رأم سيبكيو ىك الصحيح
مثؿ: تفٌقو زيده شحمان، كتصبَّب عرقان،  إف  ص تقديـ ىذا التمييز عى  عامىو خبل ان. 

 درّْ كىك الصحيح... كأبك العباس المب مذىب سيبكيو أنو ال يجكز تقديمو عى  عامىو، 
 . (4)المميّْز  ص ىذا عى  عامىو كال يمنع منو، بؿ يقكؿ: شحمان تفٌقو زيده"يجيز تقديـ 

. ينقؿ ابف رٌد ابف بابشاذ رأم المبرد  ص عامؿ النصب  ص المستثن  كصحح رأم سيبكيو -ب 
بابشاذ قكؿ سيبكيو بوف الناصب ) العامؿ (  ص المستثن  الفعؿ المتقدـ بتكسط إال، ثـ 

ابف بابشاذ قكؿ باس يخالؼ رأم سيبكيو  ص ذلؾ، حيث نقؿ يبيف ابف بابشاذ أف أبا الع
أبك العباس:"  قاؿ: الناصب لىمستثن  معن  إال. كمعن  إال: استثن ،   ونو قاؿ: قاـ 

.  قد أثبت ابف بابشاذ عدـ صحة قكؿ المبرد برده عىيو أف معانص (5)القـك استثن  زيدان "
ييا مف معن  االستفياـ ال يعمؿ ما   أف حركؼ أال،" الحركؼ ال تعمؿ  ص المفعكؿ بو

استفيـ، كأف حركؼ النفص ال يعمؿ ما  ييا مف معن  أنفص، كأف حركؼ الشرط ال يعمؿ 
ما  ييا مف معن  أشرط، كأف حركؼ العطؼ ال يعمؿ ما  ييا مف معن  عطفت، أك 
جمعت.  القكؿ بما قاؿ أبك العباس يؤدم إل  خرؽ عظيـ ال رقع لو. كلك  اف ىذا 

معن  صحيحان لكجب أف ينصب  ص النفص أيضان، إذا قاؿ: ما قاـ أحده إال زيدان، ألف إال ال
         .(6)عنده بمعن  استثنص. ك ص عدـ القكؿ بنصب ذلؾ دليؿ عى   ساد ىذا المذىب"

                                                             
 [.1] االنشقاؽ:   (1)
 (. 183 - 182ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص  (2)
 (. 318المحسبة ) صانظر: ابف بابشاذ، شرح المقدمة   (3)
 . 318 – 317المرجع السابؽ، ص  (4)
 . 322المرجع نفسو، ص (5)
 . 323 – 322المرجع نفسو، ص ص  (6)
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. يقكؿ:" كحذاـ كقطاـ اسماف رأم المبرد  ص تعىيىو لبناء حذاـً كقطاـً عى  ال سرل هردٌ  -ج 
نما بينا  أسماء  بناء مبنياف عىماف ألحد أمريف،  –كليس أصىيما  عبلن  –األ عاؿ. كا 

أبص العباس أنو  اف  يو التعريؼ كالتونيث،  ىما اجتمع إل  ذلؾ العدؿ عف  أحدىما عٌىة
حاذمة كقاطمة بنص، ألنو ليس بعد ترؾ الصرؼ إال البناء. كالعىة الصحيحة أنو بنص 

ونيث مف حاذمة كقاطمة، ألف االسـ إذا تضمف لتضمنو معن  الحرؼ الذم ىك تاء الت
كالكاضح ىنا أف ابف بابشاذ لـ . (1)معن  الحرؼ بنص. كليس  ثرة العىؿ مكجبة البناء"

ي تًؼ بمخالفة المبرد، إنما  اف مستقبلن برأيو  ص قكلو بوف العىة الصحيحة لىبناء  ص 
 حذاـً كقطاـً ىك تضمنو معن  الحرؼ.

قاؿ أبك العباس يقكؿ ابف بابشاذ:" . ؿ الر ع  ص المبتدأيره لعامرٌد رأم المبرد  ص تفس -د 
كىذا  يو بعض مف العكامؿ.  جعؿ التجرد ىك الرا ع  الرا ع لىمبتدأ ىك التجردأف  المبرد

 .(2)"ما  يو ، ألف التجرد مف العكامؿ عدـ العكامؿ، كال ي كف عدـ الشصء مكجبان لعمىو 
عف العكامؿ المعنكية  ص أف أحدىا عامؿ الر ع  ص  ك اف قد ذ ر ابف بابشاذ  ص حديثو

لو مف را ع،  ىيس  ص الىفظ مف شصء ير عو ال مف قبىو  دَّ المبتدأ مثؿ: زيد قائـ،  زيد البي 
كال مف بعده.  كجب أف ي كف العامؿ معنكيان كذلؾ المعنكم ىك االبتداء، كليس التجرد 

  ما قاؿ المبرد.

المبرد كردّْىا يتضح أف ابف بابشاذ ير ض آراء المبرد كأقكالو  راءآلابف بابشاذ  مخالفة مف خبلؿ
    مع أنو بصرم؛ ألنو يخالؼ  ص ىذه اآلراء سيبكيو أك جميكر البصريف.   

 إل  صراحة يشير أف دكف بالتىميح العىماء آراء عى   يو بابشاذ ابف يعترض آخر نمط ك ص
  .سيبكيو رأم إل  المسائؿ البيةغ  ص كينحاز اآلراء، ىذه ديفنٌ  ل نو اعتراضو،

  كمنيا مسولة الخبلؼ  ص عبلمة األلؼ  ص المثن ، حيث يعرض ابف بابشاذ  ص شرحو
لىمثن  أقكاؿ العىماء: سيبكيو، كالجرمص، كاألخفش، كال ك يكف. يقكؿ:"  إف قيؿ  ـ  ص 
األلؼ مف عبلمة إذا قىت: الرجبلف؟.  قؿ: ثبلث عبلمات: عبلمة الر ع، كعبلمة 

ٍرًمصَّ  بمنزلة  االنقبلبيقكؿ: التثنية، كحرؼ اإلعراب. ىذا مذىب سيبكيو؛ ألف الجى

                                                             
 (. 328 – 327ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص  (1)
 .345المرجع السابؽ، ص  (2)
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اإلعراب. كاألخفش يقكؿ: ىذه الحركؼ دالئؿ اإلعراب، كال ك يكف يقكلكف إنيا أنفسيا 
     .(1)إعراب"

رحمو  –ثـ يرجح  ابف بابشاذ رأم سيبكيو بعد إيراده آلراء النحاة:" كالصحيح مذىب سيبكيو 
   .(2)أنيا حركؼ إعراب" –هلل ا

 اعترض عى  الخىيؿ مف خبلؿ مسولة الخبلؼ التص  رأت الداًرسة أف ابف بابشاذ كقد
اسـ مضمر كال اؼ حرؼ خطاب، كىذا تـ ا ( مف إياؾ أكردىا بيف العىماء  ص أف ) إيٌ 

 استنباطو دكف التصريح بذلؾ. يقكؿ ابف بابشاذ:"  إف قيؿ: كما الخبلؼ  ص إياؾ الذم
بيف العىماء؟  الجكاب: أقكاؿ شت . منيا قكؿ الخىيؿ رحمو اهلل أف ) إٌيا ( اسـ مضمر 

مر. كأف ىذه ال اؼ  ص مكضع جر باإلضا ة إل  ) إٌيا (. كاحتب عى  كال اؼ اسـ مض
يا الشكابّْ  إياهي لؾ بركاية ركاىا عف العرب أنيا تقكؿ:" إذا بىغ الرجؿ الستيف  ى ذ "  جٌر كا 

 ة إل  إٌيا.  دؿ عى  أف ال اؼ إذا كقعت مكقعيا اسـ  ص مكضع الشكاب باإلضا
 .  (3)جر"

كبعد أف عرض رأم الخىيؿ، ٌبيف رأم سيبكيو الذم لـ يىتـز ما قالو الخىيؿ لقىتو كشذكذه. ثـ 
عرض قكؿ ال ك ييف، كرأم األخفش، ل نو رجح األخذ بقكؿ سيبكيو كاألخفش بقكلو:" كىذا القكؿ 

 . (4)ؿ سيبكيو كعىيو العمدة"ىك قكؿ األخفش كقك 

  يرجح ابف بابشاذ رأيان لسيبكيو مخالفان رأم الخىيؿ كىك يتحدث عف ) لف (  ص  صؿ
. كاآلخر قكؿ الحرؼ، حيث قاؿ:" كأما لىٍف  قسـ كاحد. ك ييا قكالف. أحدىما أنيا مفردة

خفيفان  بقيت أنيا مر بة. أصىيا ) ال أٍف (  حذ ت األلؼ كاليمزة ت –رحمة اهلل  –الخىيؿ 
لف. كالصحيح قكؿ سيبكيو أنيا مفردة لجكاز تقديـ معمكؿ  عىيا عىييا، مثؿ: زيدان لف 
.  ىك  اف أصىيا ) ال أٍف( لـ يجز التقديـ ألف أٍف ال يتقدـ عىييا ما  ص  أضربى

  .  (5)صىتيا"

                                                             
 . 129 – 128المرجع نفسو، ص ص (1)
 (. 129ص ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) (2)
 . 152المرجع السابؽ، ص  (3)
 . 154المرجع نفسو، ص  (4)
 .232 – 231المرجع نفسو، ص ص  (5)
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 عف األسماء الستة، يعرض ابف بابشاذ ألقكاؿ النحاة كمذاىبيـ المختىفة  ص الحديث 
ىـ، كيبيف سبب ر ضو كاعتراضو ليا كذلؾ بعبارات تدؿ عى  الح ـ  ص حيث يفند آراء

ر ضو كاعتراضو لمذىب  مبينان ) كىذا ضعيؼ، كىك أضعؼ ال ؿ (، :ىذه األقكاؿ، مثؿ
مسولة عى  ترجيب أحد ىذه األقكاؿ. يقكؿ ابف بابشاذ:" النحاة إل  أف يصؿ  ص نياية ال
ركؼ عى  أقكاؿ مذ كرة... منيـ مف يقكؿ: إنيا حركؼ كقد اختىؼ الناس  ص ىذه الح

إعراب دالة عى  اإلعراب ...، كمنيـ مف يقكؿ: إنيا معربة مف م انييف بالحركؼ 
كبالحر ات التص ىص قبؿ ىذه الحركؼ. كىذا ضعيؼ ألنيا لك  انت معربة مف م انييف 

يؿ عى   ساده. أك جيتيف الحتاجت إل  معربيف أك عامىيف. ك ص عدـ القكؿ بذلؾ دل
كمنيـ مف يقكؿ: إنيا أنفسيا إعراب، كأف الكاك  الضمة، كاأللؼ  الفتحة، كالياء 
 ال سرة. كىذا ضعيؼ أيضان... كمنيـ مف يقكؿ: إنيا عى  ثبلث مراتب... كمنيـ مف 

قبىيا... كىذا ضعيؼ، كىك أضعؼ ال ؿ. يقكؿ: إف ىذه الحركؼ إشباع لىحر ات التص 
  ص ضركرة شعر، كال داعص يدعك إل  ىذا، كال دليؿ عىيو،  يذه ألف ىذا ال ي كف إال

  .  (1)كىك مذىب صاحب ال تاب" –كالذم تعتمد عىيو منيا أكليا  –أقكاؿ العىماء 

كى ذا نرل التوييد كالترجيح ال امؿ لرأم سيبكيو دكف آراء غيره التص اعتبرىا ابف بابشاذ آراء 
 ضعيفة. 

أبك الحسف ابف بابشاذ آراء النحاة،  إف الدارسة ترل  يؼ عرض كمف خبلؿ النماذج السابقة 
كذ ر حجة  ؿ رأم منيا كاختار كرجح ما ارتضاه لنفسو، كاحتب لو أيضان. كقد ظير تعىؽ 
ابف بابشاذ بسيبكيو، كد اعو عف آرائو  ص  ثير مف المسائؿ. كيم ف القكؿ أنو  ص الكقت 

يدىا دكف آراء غيره  قد اعترض كخالؼ آراء غيره الذم رجح  يو ابف بابشاذ آراء سيبكيو كأ
 .      التصريح ببعض األلفاظ التص تنص عى  معن  االعتراض مف أئمة النحاة كل ف دكف

 كبعد أف عر ت الدراسة لممسائؿ االعترا ية البف بابشاذ كاآلثارم يمكف تمخيص ما سبؽ: 

ليف الجانب  ابف بابشاذ ث  افحي عف مكقؼ اآلثارم، مكقؼ ابف بابشاذ مف النحاة اختىؼ
عى  بعض النحاة،  -رغـ تحفظ الدارسة عى  ىذا المصطىح  –كلطيفان  ص إيراد االعتراض 

حت  عندما يخالفيـ ال يصرح ب ىمات خاصة  ما باقص النحاة، ل نو يكضح مف خبلؿ شرحو 
                                                             

 (. 123 – 120ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص  (1)
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 اف يمىص لىمسائؿ أف مكقفو معارض ليذا النحكم أك ذاؾ. كلعؿ مبرر ىذا أف ابف بابشاذ 
شرحو لىمقدمة دكف كجكد نسخة بيف يديو ) شفييان ( كالدليؿ عى  ىذا أنو لما أعاد شرحو 

 لىمقدمة البف الحصار  اف يختىؼ بعض الشصء.  

أما عند اآلثارم  قد  اف يعترض عى  النحاة بوسىكب مغاير لما عيدناه عند ابف بابشاذ، إذ 
ف التصريح ببعض ال ىمات كالعبارات التص  اف أسىكب اآلثارم  ص االعتراض يتراكح بي

ئ  ييا بعض أقكاؿ العىماء  يرد عىييـ بقسكة كشدة، ك ص أحياف أخرل ي كف لينان  ص خطً يي 
 االعتراض أك النقد. 
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 المبحث الثاني

 اعترا ات اآلثارم عمى ابف بابشاذ

، مع ذلؾ لـ ي ثر يةلقد  اف لفصؿ االسـ نصيبان كا ران مف  تاب اليداية  ص شرح ال فا
ذ ر ابف بابشاذ  ص ىذا القسـ سكل ثبلث عشرة مرة. كلـ يعترض اآلثارم عى  ابف بابشاذ  ص 

 ىذه المرات إال  ص مكطف كاحد  ما سيوتص.

كقد مدح اآلثارم ابف بابشاذ كأثن  عىيو  ص مكضعيف آخريف بنص صريح كنعتو باإلماـ كاألستاذ 
 ال بير، كىذه نماذج تبيف ذلؾ:

"... ىذه أربعة أقكاؿ كأحسنيا الخامس اإلشادة بقكؿ ابف بابشاذ  ص تحديد االسـ الظاىر  .1
، كلفظو كأما –رحمة اهلل عىيو  –كىك قكؿ اإلماـ أبص الحسف طاىر بف أحمد بف بابشاذ 

عرابو عى  المعن  المراد بو ثـ يبيف اآلثارم أنو نظـ  .(1)"الظاىر  يك ما دٌؿ بظاىره كا 
اذ  ص ال فاية  يقكؿ:" ىذا أجكد ما قيؿ  ص حٌده؛ كليذا نظمتو  ص قكؿ ابف بابش

 . (2)ال فاية..."
ىذا أحسف ما ضبط بو معر ة المر كع كالمنصكب كالمجركر مف األسماء المفردة  " .2

ل  ذلؾ أشار األستاذ ال بير: أبك الحسف طاىر بف أحمد بف  الصحيحة المنصر ة، كا 
ؿ: كلما  انت األسماء ال تخىك مف أف ت كف مر كعة حث قا –رحمة اهلل عىيو  –بابشاذ 

أك منصكبة أك مجركرة، كالر ع إنما ي كف لىفاعؿ، كالنصب إما ي كف لىمفعكؿ، كالجر 
ك ص نص اآلثارم الذم نقىو عف ابف بابشاذ زيادة عى  ما كرد  .(3)"إنما ي كف لىمجركر
  ص شرح المقدمة.

ف بابشاذ   اف ينقؿ اآلثارم عنو لفظو كنصو حر يان، ك ص بقية المكاضع التص ذ ر  ييا اسـ اب
مثؿ ما نقؿ عنو  ص تعريؼ الحاؿ كالمستثن  كالتعجب كعطؼ النسؽ، كمف ثـ يشير اآلثارم 

باإلضا ة إل  أقكاؿ النحاة إال أنو قد ذ ر ذلؾ  ص البيت بوف ما ذ ره ابف بابشاذ مف تعريفات 
 الذم نظمو  ص ال فاية. 

                                                             
 (.  98(. ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص 20/ 2البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية ) ج (1)
 . 20المرجع السابؽ، ص  (2)
 (.  103 – 102. كانظر: ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص 236المرجع السابؽ، ص (3)
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انص مف  تاب اليداية  قد كرد ذ ر ابف بابشاذ أربع عشرة مرة، كقد نقؿ أما  ص الجزء الث
اآلثارم مف شرح المقدمة المحسبة أربع مكاضع ىص: أح اـ الفعؿ الماضص، نكف التك يد 
الخفيفة، أكزاف الفعؿ الماضص، أمثىة الفعؿ المتصرؼ. حيث نقؿ اآلثارم عف ابف بابشاذ مف 

نو أىمؿ ذ ر المصدر كصاحب النص، حيث أدخؿ ىذه  تابو شرح المقدمة المحسبة كل 
النصكص ضمف  بلمو، مما يكىـ أف النص لو ىك. كأحيانان يتصرؼ اآلثارم  ص ىذه 
النصكص التص ينقىيا بتصرؼ يسير إما بالحذؼ أك باختبلؼ األلفاظ كالترتيب. كسيوتص بيانان 

  لمكاضع اعترض  ييا اآلثارم عى  ابف بابشاذ خبلؿ ىذا الجزء.

أما  ص  صؿ الحرؼ  قد كرد ذ ر ابف بابشاذ عند اآلثارم ست كعشركف مرة، معظميا نقؿ 
 ألقكاؿ ابف بابشاذ. 

 عمى ابف بابشاذ: كفيما يمي تفصيؿ اعترا ات اآلثارم

 إال، ليس اإلشارة اسـ ىك المبيـ االسـ جعؿ عندما بابشاذ ابف عى  اآلثارم يردٌ  االسـ  صؿ  ص 
 .(1)... " إال ليس اإلشارة اسـ ىك مضمر كال بظاىر ليس الذم االسـ أف اذبابش ابف زعـ:" قاؿ

 ليس مما كالمكصكالت اإلشارة أسماء أف كالصحيح:" بقكلو اآلثارم قكلو عى  اآلثارم اعترض  قد
 .(2)" اإلتماـ إل  اال تقار ك ص اإلبياـ  ص الشترا يما مضمر كال بظاىر

 ت عمى النحك التالي:أما في فصؿ الفعؿ، فاعترا اتو كان

التمثيؿ لىماضص كالمضارع  قط، حيث قاؿ:"  –أثناء تعريفو لىفعؿ  –قصر ابف بابشاذ  .1
. لذا اعترض (3)الفعؿ ما دؿ عى  حدث كزماف محصؿ مثؿ:  عؿ، كيفعؿ، كسيفعؿ"

أف ييمٌثؿ لو بنحك:  عؿ، كيفعؿ،  –رحمو اهلل  -اآلثارم بقكلو:"  اف ينبغص لىشيخ  
 .(4)عف قكلو: سيفعؿ؛ ألف يفعؿ كسيفعؿ كاحد  بل  ائدة  ص التمثيؿ بو" كا عؿ، عكضان 

 ىـ يذ ر ابف بابشاذ مثاؿ األمر،  قد اعترض اآلثارم عىيو  ص النمكذج السابؽ، أف  اف 
 عىيو أف يذ ر كيمثؿ بػ ) ا عؿ ( عكضان عف قكلو سيفعؿ. 

                                                             
 (.   33/ 2البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية  ) ج (1)
 . 33المرجع السابؽ، ص   (2)
 (. 193ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص (3)
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بشاذ: األمر، كالنيص، ىفعؿ عبلمة تدخؿ عىيو بجمىتو، كىص عند ابف بالجعؿ بعضيـ  .2
. كرٌد اآلثارم ذلؾ بقكلو:" ل ف الحذؼ تغيير، كاألمر (1)كعند غيره: مف كسطو بالحذؼ

 . (2)كالنيص داخبلف تحت النكف كلـ،  ىيذا كقع اال تفاء بما  ص ىذه ال فاية عف غيرىا"
جعؿ ابف بابشاذ أكجو تصرؼ الفعؿ خمسة ىص الماضص، كالحاضر، كالمستقبؿ،  .3

كالنيص، مثؿ: حضر، يحضر، سيحضر، أحضر، ال تحضر. كرد اآلثارم كجو  كاألمر،
االستقباؿ  قاؿ:" كعندم أنو لك استعمؿ النفص بدالن عف قكلو: سيحضر ل اف أكل ؛ ألنو 

، احتم ؿ أنو يقـك اآلف أك مضارع تنفس، كالنفص أقكل منو، كذلؾ ألنا إذا قىنا: زيد يقـك
كأما النفص  بل يدخىو بحاؿ،  ىيذا قىنا إنو أقكل و احتماؿ التنفيس،  يغدان،  صار 

 قد اعترض اآلثارم عى  ابف بابشاذ  ص عدـ جعىو النفص مف أكجو تصرؼ . (3)منو"
 األ عاؿ.  

العىة  ص عدـ تصريؼ األ عاؿ الجامدة عند ابف بابشاذ أنيا جعىت لمعافو مختصة بيا،  .4
يدخؿ  ص المتصرؼ أيضان،  إنو   سىبت التصرؼ لذلؾ. كرد اآلثارم ىذا بقكلو:" كىذا

كضع لمعافو مختصة بو". كالعىة  ص عدـ التصرؼ عنده ىص: عدـ الداللة عى  الزماف 
كقد عٌبر اآلثارم  ص  .(4)الماضص، كالزماف الحاضر، كالزماف المستقبؿ، كاألمر كالنيص"

أف العىة اعتراضو عى  قكؿ ابف بابشاذ بىفظو )زعـ(  يقكؿ اآلثارم:" كزعـ ابف بابشاذ 
   . (5) ص عدـ تصر يا: أنيا جعىت لمعافو مختصة بيا،  سىبت التصرؼ لذلؾ"

مف خبلؿ االعتراضات التص كجييا اآلثارم البف بابشاذ،  إف الباحثة تستدؿ  :خبلصة القكؿك 
بقىة ىذه االعتراضات أف اآلثارم قد كا ؽ ابف بابشاذ أضعاؼ أضعاؼ ما خالفو، كأسىكب 

ضو عى  ابف بابشاذ ي شؼ عف العبلقة الكثيقة بيف ألفية اآلثارم كالمقدمة اآلثارم  ص اعترا
ف لـ ي ثر ذ ر ابف بابشاذ  ص الفصكؿ الثبلثة األكل  لشرح  المحسبة، البف بابشاذ، حت  كا 

 األلفية.

                                                             
 (. 212انظر: ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص  (1)
 .267المرجع السابؽ، ص (2)
 .305المرجع نفسو، ص  (3)
 (.306ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص (4)
 (.360/ 2البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية  ) ج (5)
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 إف أسىكب اآلثارم  ص شرحو كنصكص الشرح أنفسيا، اتفقت  ثيران مع نص الشرح، عند 
مة المحسبة.   اف اآلثارم يكرد ذ ر ابف بابشاذ أحيانان، كأحيانان أخرل ابف بابشاذ  ص المقد

 ترل الباحثة أنو يمزج  بلـ ابف بابشاذ  ص شرحو دكف اإلشارة إل  صاحب النص، أك  تابو. 

كىذا يضاؼ إل  األدلة التص كردت  ص الفصكؿ السابقة، كالتص تؤ د كتكثؽ العبلقة بيف ألفية 
 ـ  ص إعراب ال بلـ(، ك)المقدمة المحسبة( البف بابشاذ.اآلثارم ) فاية الغبل
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 المبحث الثالث

 المطمب األكؿ: مذىب ابف بابشاذ النحكم

ت الداًرسػة بصػرية ابػف بابشػاذ سػمف خبلؿ مػا مػٌر  ػص ىػذه الدرىاسػة مػف  صػكؿ كمباحػث، التم
د،   اف ي ثر مف االستشياد بوقكاؿ أئمة النحك المتقدميف  سيبكيو، كالخىيػؿ، الذم كاألخفػش، كالمبػرّْ

كيسػػير عىػػ  مػػنيجيـ كيسترشػػد بػػآرائيـ. كقػػد ثبػػت  كأبػػص عىػػص الفارسػػص،  يػػك يقتفػػص أثػػر البصػػرييف
ذلؾ مف خبلؿ المكاضع التص نقىيا عف عىماء المػذىب البصػرم كىػص تفػكؽ أضػعاؼ مػا نقىػو عػف 

 غيرىـ. كىذا ما سيتـ شرحو مف خبلؿ النماذج التالية: 

نما لقب ىذا النكع اسمان ألنو سما بمسماه قكلو  ص عىة تسمية اال .1 سـ )  صؿ االسـ (:" كا 
 وكضحو ك شؼ معناه:  إف ىذه طريقة البصرييف، ألف االسـ عندىـ مشتؽ مف السمك، 
كالسمك ىك العىك.  االسـ ىك الذم أباف عف المسم ، شخصان  اف أك صفة أك معن ، 

لما عرؼ المسم . كقاؿ ال ك يكف: إف  ر عو إل  الفعؿ كأخرجو إل  الكجكد.  ىكال االسـ 
االسـ إنما سمص اسمان ألنو اشتؽ مف السمة التص ىص العبلمة. كالصحيح ىك القكؿ األكؿ 
أف اشتقاقو مف السمك. ألف الـ السمك كاك ت كف أخيران، ك اء السمة كاك ت كف أكالن، مف 

جمعو أكساـ، ك ص كسمت أسـ سمة.  ىك  اف االسـ مشتقان مف السمة لكجب أف يقاؿ  ص 
قكليـ أسماء دليؿ عى  أف أصىو " أسماك " كقىبت الكاك األخيرة ىمزة ألف قىبيا ألفان بعد 
أف قىبت ألفان. كدليؿ آخر كىك قكليـ  ص تصغير اسـ سمص كأصىو سميك،... كلك  اف 

 .  (1)مف السمة لكجب أف تقكؿ  يو كسيـ ..."
قتناع ابف بابشاذ برأم البصرييف، كاحتجاجو  الداًرسة ترل مف خبلؿ ىذا النمكذج مدل ا

 لو ضد رأم ال ك ييف بو ثر مف دليؿ. 
الفعؿ مشتؽ مف المصدر خبل ان لى ك ييف. كرد ذلؾ  ص معرض حديثو عف الممنكع مف  .2

الصرؼ، حيث تعرض ابف بابشاذ لمسولة أصؿ االشتقاؽ ىؿ ىك الفعؿ أك المصدر؟ 
تقدمو بشيئيف، كىما الجر  لثالث. كىك ينقص عمايقكؿ ابف بابشاذ:"  إف ىذا ىك النكع ا

نما نقص ذلؾ ألف  ؿ ما ال ينصرؼ مشبو بالفعؿ. كالفعؿ ال ي كف  يو جر كيكالتن ف. كا 

                                                             
األنبارم، اإلنصاؼ  ص مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف البصرييف (. كينظر: ابف 97 – 96ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص (1)

 (.  7كال ك ييف: المسولة األكل  ) ص
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نما كجب أف ي كف  نما أشبو الفعؿ ألنو قد اجتمع  يو عىتاف  رعيتاف. كا  كال تنكيف. كا 
نما مف قبؿ أف الفعؿ  –باجتماع عىتيف  رعيتيف  –مشبيان لىفعؿ  نفسو  رع عى  االسـ. كا 

 اف  رعان عى  االسـ مف كجييف. أحدىما: أف الفعؿ ال يستقؿ بنفسو كالبدَّ لو مف اسـ 
ي كف معو. كاالسـ قد يستقؿ بنفسو كال  عؿ معو.  دٌؿ ذلؾ عى  أف الفعؿ  رع عى  
 االسـ كمحمكؿ عىيو. كالجية األخرل: أف األ عاؿ مشتقة مف المصادر التص ىص أسماء
ذا  انت مشتقة منيا  انت  رعان عىييا.  قد ثبت أف  عند المحققيف مف أصحابنا. كا 

. كمف خبلؿ الرجكع إل   تاب (1)األ عاؿ  ركع عى  األسماء مف الكجييف المذ كريف"
اإلنصاؼ يتضح أف ابف بابشاذ مع المذىب البصرم.  قد ذىب ال ك يكف إل  أف 

بصريكف إل  أف الفعؿ مشتؽ مف لب امشتؽ مف الفعؿ ك رع عىيو، كذىالمصدر 
 . (2)المصدر ك رع عىيو"

الكاك كاأللؼ كالياء  ص األسماء الستة حركؼ إعراب، يقكؿ ابف بابشاذ:"  إف ىذا ىك  .3
. كيقكؿ أيضان:" كمنيـ مف يقكؿ: إنيا (3)النكع الثامف. كىك أكؿ شصء أعرب بالحركؼ"

ىذه الحركؼ. كىذا ضعيؼ ألنيا  معربة مف م انيف بالحركؼ كبالحر ات التص ىص قبؿ
لك  انت معربة مف م انيف أك جيتيف الحتاجت إل  معربيف أك عامىيف. ك ص عدـ القكؿ 

كمنيـ مف يقكؿ: إنيا أنفسيا إعراب، كأف الكاك  الضمة،  (4)بذلؾ دليؿ عى   ساده". "
 . (5)كاأللؼ  الفتحة ..."

كىص: أبكؾ، كأخكؾ، كحمكؾ، كىنكؾ،  قد ذىب ال ك يكف إال أف األسماء الستة المعتىة 
ك كؾ، كذك ماؿ معربة مف م انيف، كذىب البصريكف إل  أنيا معربة مف م اف كاحد، كالكاك 

 . (6)كاأللؼ كالياء ىص حركؼ إعراب

 ك ص ىذه المسولة دليؿ أيضان عى  مذىب ابف بابشاذ البصرم، كتضعيفو لرأم ال ك ييف. 

                                                             
 (.106ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص  (1)
 (.  235( ) ص 28ابف األنبارم، اإلنصاؼ  ص مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف البصرييف كال ك ييف: المسولة )  (2)
 (.120 – 119ح المقدمة المحسبة ) صابف بابشاذ، شر  (3)
 . 121المرجع السابؽ، ص (4)
 . 121المرجع نفسو، ص (5)
 (. 17ابف األنبارم، اإلنصاؼ  ص مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف البصرييف كال ك ييف: المسولة الثانية ) ص (6)
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لجمع حركؼ إعراب. يقكؿ ابف بابشاذ:"  إف قيؿ:  ـ  ص األلؼ كالكا كالياء  ص المثن  كا .4
األلؼ مف عبلمة إذا قىت: الرجبلف؟  قؿ: ثبلث عبلمات: عبلمة الر ع، كعبلمة التثنية، 
كحرؼ اإلعراب. ىذا مذىب سيبكيو. ألف األجرمص يقكؿ: االنقبلب بمنزلة اإلعراب. 

كلكف إنيا أنفسيا إعراب. كاألخفش يقكؿ: ىذه الحركؼ دالئؿ اإلعراب. كال ك يكف يق
أنيا حركؼ إعراب، أعنص األلؼ  ص الر ع، كالياء  –رحمو اهلل  –كالصحيح مذىب سيبكيو 

نما ىص حركؼ إعراب كعبلمة   ص النصب كالجر. كال إعراب  ييا، ال ظاىر كال مقدر. كا 
 .(1)اإلعراب "

منزلة الفتحة كالضمة كال سرة " ذىب ال ك يكف إل  أف األلؼ كالكاك كالياء  ص التثنية كالجمع ب 
 . (2) ص أنيا إعراب، كذىب البصريكف إال أنيا حركؼ إعراب"

أما ما لكحظ عند ابف بابشاذ  ص ىذه المسولة  قد كا ؽ البصرييف  ص قكليـ بوف ) األلؼ، كالكاك، 
 كالياء (  ص المثن  كالجمع حركؼ إعراب.      

 مثؿ طىحة كغيره جمع مذ ر سالمان.ال يجكز جمع العىـ المختـك بعبلمة تونيث  .5
يو ابف بابشاذ ىك رأم البصرييف يقكؿ:" كال يجكز أف تقكؿ  ص طىحة كىذا الرأم الذم كا ؽ عى

ف  اف عىمان لمف يعقؿ  ىيس كحمزة كنحكىما: طىحكف، كحمزكف، كال طىحتكف كحمزتكف، ألنو  كا 
 .(3)كالحمزات "  ر الىفظ. كجمع ىذا باأللؼ كالتاء. تقكؿ: ىؤالء الطىحاتبمذ

كبالرجكع إل   تاب اإلنصاؼ لتكضيح الخبلؼ  ص ىذه المسولة يتضح أف ال ك ييف قد ذىبكا إل  
أف االسـ الذم آخره تاء التونيث إذا سميت بو رجبلن يجكز أف يجمع بالكاك كالنكف، كذلؾ نحك 

 . (4)طىحة كطىحكف، كذىب البصريكف إل  أف ذلؾ ال يجكز
 . (5)بتداء، كالخبر مر كع بيما معان المبتدأ مر كع باال .6

 قد ذىب ال ك يكف إل  أف المبتدأ ير ع الخبر، كالخبر ير ع المبتدأ؛  يما يترا عاف، كذىب 
البصريكف إل  أف المبتدأ يرتفع باالبتداء، كأما الخبر  اختىفكا  يو:  ذىب قـك إل  أنو يرتفع 

                                                             
 (. 129 – 128ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص (1)
 (. 33نصاؼ  ص مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف البصرييف كال ك ييف: المسولة الثالثة ) صابف األنبارم، اإل (2)
 (. 137ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص (3)
 (. 40ابف األنبارم، اإلنصاؼ  ص مسائؿ الخبلؼ بيف البصرييف كال ك ييف: المسولة الرابعة ) ص (4)
 (. 157ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص (5)
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داء كالمبتدأ معان، كذىب آخركف إل  أنو يرتفع باالبتداء كحده، كذىب آخركف إل  أنو يرتفع باالبت
 . (1)بالمبتدأ كالمبتدأ يرتفع باالبتداء

 . (2)نعـ كبئس  عبلف جامداف، كىما عند ال ك ييف اسماف .7

 . (3)قاؿ ابف بابشاذ  ص حديثو عف نعـ كبئس:" كلذلؾ ح منا عى  نعـ كبئس بالفعىية"

ف، كذىب البصريكف إل  أنيما  عبلف آديكف إل  أف نعـ، كبئس اسماف مبتكقد ذىب ال ك 
 . (4)ماضياف ال يتصر اف

ما الحجازية تر ع االسـ كتنصب الخبر بنفسيا، كالخبر عند ال ك ييف منصكب بحذؼ   .8
 حرؼ الجر. 

مف خبلؿ قكؿ ابف بابشاذ:" كمنيا ما كىص حرؼ ير ع االسـ كينصب الخبر  ص النفص عند أىؿ 
 . (5)الحجاز ..."

الحجاز ال تعمؿ  ص الخبر، كىك منصكب بحذؼ حرؼ  إل  أف ما  ص لغة أىؿب ال ك يكف ذى
 . (6)الجر. كذىب البصريكف إال أنيا تعمؿ  ص الخبر، كىك منصكب بيا

كقد أكرد ابف بابشاذ الحجة  ص ذلؾ، يقكؿ:" كالحجة ألىؿ الحجاز  ص إعماليا أنيا عندىـ مشبية 
الذم بينيما مف كجكه، أنيما جميعان لىنفص. كأنيما  بىيس التص تر ع االسـ كتنصب الخبر. كالشبو

جميعان داخبلف عى  مبتدأ كخبره. كأنيما لنفص الحاؿ.  ىذلؾ نيصب خبر ) ما ( بما  ما نصب 
 . (7)خبر ليس بىيس. كلما  انت ليس  عبلن عمىت عى   ؿ الكجكه بقكة الفعىية"

 ياء  ما يقكؿ ال ك يكف. التونيث بالتاء  ص مثؿ: قاعدة كقائمة كميالبة، ال بال .9

                                                             
 (. 44ابف األنبارم، اإلنصاؼ  ص مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف البصرييف كال ك ييف: المسولة الخامسة ) ص (1)
 (. 390/ 2ينظر: العىكم، أمالص ابف الشجرم )ج  (2)
 (. 213ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص (3)
(. كينظر: الزبيدم، 97( ) ص 14لبصرييف كال ك ييف: المسولة ) ابف األنبارم، اإلنصاؼ  ص مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف ا (4)

 (.  116 – 115ائتبلؼ النصرة ) 
 (. 276ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة ) ص (5)
 (.  165( ) ص19ابف األنبارم، اإلنصاؼ  ص مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف البصرييف كال ك ييف: المسولة )  (6)
 (. 276لمقدمة المحسبة ) صابف بابشاذ، شرح ا  (7)
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يقكؿ ابف بابشاذ:" كالتونيث إنما ىك بالتاء ال بالياء، خبلؼ ما يقكؿ ال ك يكف عف التونيث 
بالياء. ألنيـ راعكا الصكرة الثابتة  ص الخط. كالبصريكف راعكا األصؿ، كىك الكصؿ الثابت 

 . (1)لكقؼ" ص النطؽ تاء، كالكصؿ ىك األصؿ، كالنطؽ  ذلؾ، كال يعتبر بعكارض ا

كمف ىنا  قد  اف توييد ابف بابشاذ لمذىب البصرييف جىيان  ص النمكذج السابؽ، مع ذ ر حجة  ؿ 
 مذىب ثـ التعىيؿ الختياره كمكا قو مذىب أىؿ البصرة. 

التونيث باأللؼ المقصكرة  ص مثؿ: حبى ، كجمادل، كنحكىما، ال بالياء  ما  .10
 يقكؿ ال ك يكف.

بارل، كنحكه مف يقكؿ ابف بابشاذ:" كمثاؿ  األلؼ المقصكرة  ص التونيث : حبى ، كجمادل، كحى
التونيث باأللؼ. كال ك يكف يقكلكف: إف التونيث بالياء، مراعاة لىخط، ل كنيا ياء  ص الخط. 

 .   (2)كالبصريكف يقكلكف التونيث باأللؼ، مراعاة لىفظ عى  ما تقدـ"

لبغدادية مثؿ أبص عىص الفارسص كابف جنص  ص  ما أف ابف بابشاذ يوخذ بآراء نحاة المدرسة ا 
بعض ما يعرضو مف مسائؿ نحكية كذلؾ ألف أبا عىص الفارسص  اف مياالن إل  المذىب البصرم 
أ ثر مف المذىب ال ك ص.  ك يما يىص عرض لىمسائؿ التص أخذ ابف بابشاذ  ييا برأم أبص عىص 

 الفارسص: 

تضمنيا ألؼ كالـ غير المكجكدة.  " كاآلف عى  بناء ) اآلف (  يذىب إل  أنيا بنيت ل .1
ة. ألف المكجكدة زائدة. كاآلف معر ة بالبلـ دمبنص لتضمنو معن  ألؼ كالـ غير المكجك 

المقدرة لتعريؼ الكقت الذم أنت  يو، ألنيا حد ما بيف الزمانيف، الماضص كالمستقبؿ. 
: بنيت ألنيا  عؿ ماض  ص األصؿ مف ) آف  يىًئيفي (، إ ذا حاف. كقاؿ آخركف: كقاؿ قـك

ىك األكؿ. كبنيت عى  حر ة اللتقاء  ثحي إنيا خالفت أسماء اإلشارة بتعريفيا مف
. كقد كرد قكؿ الفارسص  ص  تاب (3)السا نيف، األلؼ كالنكف. كأعطيت الفتحة طىبان لىخفة"

ص اإلنصاؼ لؤلنبارم خبلؿ عرضو ليذه المسولة كآراء النحاة  ييا، إذ أ رد قكالن لىفارس
يقكؿ:" كمنيـ مف قاؿ، كىك أبك عىص الفارسص يقكؿ:" كمنيـ مف قاؿ، كىك أبك عىص 

                                                             
 . 270المرجع السابؽ،  ص (1)
 . 270المرجع نفسو، ص  (2)
 .  184 – 183ابف بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة، ص ص(3)



116 
 

الفارسص: إنما بنص ألنو حذؼ منو األلؼ كالبلـ كضمف االسـ معناىما، كزيدت  يو ألؼ 
 . (1)كالـ أخرياف"

عدـ جكاز  العطؼ عى  مكضع أفَّ المفتكحة المشددة. يقكؿ ابف بابشاذ:" كأما أفَّ  فييا  .2
. أنو ال يجكز العطؼ عى  مكضع ذىب الفارسص كأمثالو مف المحققيفالف: أحدىما مقك 

(، ألف  المفتكحة ال ت كف مفتكحة إال بعامؿ، كذلؾ العامؿ ال يخىك مف أف ي كف  (أفَّ ))أفَّ
 . (2)" را عان أك ناصبان أك جاران 

يؿ تكثيقان قكؿ ابف  ؿُّ ما سبؽ دليؿ كاضح عى  ميكؿ ابف بابشاذ البصرية، كيزيد ىذا الدل
األنبارم:" ك اف ىك كأبك عىص بف  ٌضاؿ المجاشعص مف حذاؽ نحاة المصرييف عى  مذىب 

 . (3)البصرييف"

. كالمتتبع ل تاب  قد  اف ابف بابشاذ بصريان متشددان  ص أ ثر ما عرضو مف مسائؿ النحك
شكاىده كأمثىتو شرح المقدمة المحسبة يجد أف ابف بابشاذ يسير ك ؽ المذىب البصرم  ص 

كمصطىحاتو كاعتراضاتو عى  النحاة،  ذلؾ  ص المسائؿ الخبل ية التص يوخذ  ييا برأم عىماء 
 البصرة،  ص مقدمتيـ سيبكيو، كقد أطىؽ عىييـ لقب أصحابنا. 

 

 

  

                                                             
 (. 523( ) ص 71ابف األنبارم، اإلنصاؼ  ص مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف البصرييف كال ك ييف: المسولة )  (1)
 (. 221المحسبة ) ص ابف بابشاذ، شرح المقدمة (2)
 (. 263ابف األنبارم، نزىة األلباء ) ص (3)



134 
 

 المطمب الثاني: مذىب اآلثارم النحكم

ائو الخاصة رغـ أفَّ اآلثارم  اف بصرم النزعة، إال أنو  اف يعرب بحرية عف آر 
كاختياراتو االجتيادية، كلك  انت مخالفة ألئمة النحك ممف سبقكه،  استيعابو لثقا ة عصره، كاتساع 
آ اقو الف رية أبعدت عنو نكازع التعصب المذىبص،  سمع مف أعبلـ النحاة البصرييف كأخذ عنيـ، 

 كاٌطىع عى  آراء ال ك ييف، ككا قيـ  ص بعض المسائؿ. 

ًرسة مكقؼ اآلثارم مف مسائؿ الخبلؼ بيف المدرستيف، تبدؤىا بذ ر كىنا تبٌيف الدا
 المسائؿ التص كا ؽ  ييا اآلثارم المذىب البصرم.

 أكالن: المسائؿ التي كافؽ فييا البصرييف

 المصدر ىك أصؿ المشتقات خبل ان لى ك ييف.  .1

صدر  ص كقد اتضح مذىب اآلثارم البصرم  ص حديثو عف التعريؼ الىغكم لىمصدر:" كالم
الىغة ىك المخرج، يقاؿ: صدرت اإلبؿ إل  المرع ؛ أم أخرجت إليو ...، كمنو قكلو تعال :" 
حت  يصدر الرعاء "، كعى  ىذا  ىك قاؿ قائؿ: ضرب، أك اضرب، أك يضرب، أك ضارب، أك 
مضركب، أك زيد أضرب مف عمرك، مشتقات مف أم شصء؟ قىنا: مف الضرب؛ ألنو المصدر 

ليو أذىب"كىك األصؿ عى  م  . (1)ذىب البصرييف، كا 

 . (2) ذلؾ تسمية الضمير بالمضمر تبعان لىبصرييف .2
مف شركط  كف ) ذا ( مكصكلة تقدـ ) مف ( ك ) ما ( االستفياميتيف عىييا، خبل ان  .3

. يقكؿ األشمكنص:" كمثؿ ما المكصكلة ) ذا ( إذا (3)لى ك ييف الذيف لـ يشترطكا ذلؾ
 . (4)أك بعد مف استفياـ عى  األصح" كقعت بعد ما استفياـ باتفاؽ

أصؿ ) الذم (: ) لذم ( كاأللؼ كالبلـ دخىتا لىتعريؼ، خبل ان لى ك ييف الذيف يقكلكف إف  .4
أصؿ ) الذم (: ) ذا ( التص ىص لئلشارة كدخىت عىييا األلؼ كالبلـ لىتعريؼ، كخطف 

 . (1)ألؼ ) ذا (، إل  ياء

                                                             
 (. 131/ 2البيشص، اليداية  ص شرح ال فاية ) ج (1)
 . 27المرجع السابؽ، ص (2)
 (. 2/96الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية )ج  (3)
 (.  120/ 1) ج -ابف مالؾ منيب السالؾ إل  ألفية -األشمكنص، شرح األشمكنص عى  ألفية ابف مالؾ المسم   (4)
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كؿ أجكد مف الثانص، لما  يو مف عدـ الت ىؼ كالتعسؼ حيث قاؿ اآلثارم:" كعندم أف المذىب األ
"...(2) . 

ك يما سبؽ  قد كصؼ اآلثارم المذىب البصرم بالجكدة، أما المذىب ال ك ص  قد كصفو بالت ىؼ 
 كالتعسؼ. 

الخبر الجامد ال يتحمؿ الضمير إال إف أٌكؿ بمشتؽ يجرم مجرل الفعؿ كلـ ير ع  .5
 . (3)عندىـ يتحمؿ الضمير مطىقان  الظاىر، خبل ان لى ك ييف  الجامد

 الزمف المبيـ المضاؼ إل   عؿ معرب أك جمىة اسمية كاجب اإلعراب، كال يجكز  .6
. " ذىب ال ك يكف إل  أف (4)جكزكا اإلعراب كالبناء أرجحالبناء، خبل ان لى ك ييف الذيف 

 ظرؼ الزماف إذا أضيؼ إل   عؿ معرب أك جمىة اسمية،  األرجح أف يعرب، كيجكز
 . (5)بناؤه عى  الفتح، كذىب البصريكف إل  أف اإلعراب كاجب  يو "

 كالكاضح  ص ىذه المسولة أف اآلثارم قد كا ؽ البصرييف  ص رأييـ. 

. (6)أسماء اإلشارة ينعت بيا، خبل ان لى ك ييف الذيف ال يجيزكف ذلؾ لجمكد أسماء اإلشارة .7
  ييف. أجاز اآلثارم النعت بوسماء اإلشارة عى  خبلؼ ال ك 

( ، كزمف ) السيف (7)حرؼ التنفيس ) السيف ( ليس منقطعان مف ) سكؼ ( خبل ان لى ك ييف .8
  . (8)أقرب مف زمف ) سكؼ (

مف خبلؿ عرض المسائؿ السابقة، يتضح لىدارسة أف اآلثارم ينيب منيب أىؿ البصرة، 
ف  اف يذ ر أقكاؿ بعض نحاه أىؿ ال ك ة.   كا 

 ييا الككفييفثانيان: المسائؿ التي كافؽ ف

                                                                                                                                                                               
 (. 113 -2/112انظر: الغامدم،  اليداية  ص شرح ال فاية )ج  (1)
 (. 2/113الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية )ج (2)
 . 236المرجع السابؽ، ص (3)
 . 212المرجع نفسو، ص (4)
 (. 72الزبيدم، ائتبلؼ النصرة  ص اختبلؼ نحاة ال ك ة كالبصرة ) ص  (5)
 (. 2/242امدم، اليداية  ص شرح ال فاية )جالغ (6)
 . 263الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية ص(7)
 . 264المرجع نفسو، ص (8)
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ف  انت ميكلو بصرية، إال أ ييا نو رجح  كقد كا ؽ اآلثارم ال ك ييف  ص بعض المسائؿ، كا 
  المذىب ال ك ص، كمف ىذه المسائؿ:

)أم( المكصكلة ال يعمؿ  ييا إال مستقبؿ متقدـ، خبل ان لىبصرييف الذيف لـ يشترطكا ذلؾ  .1
ة خبل ان البف عصفكر، كال يعمؿ  ييا يقكؿ اآلثارم عف أم:" كال تضاؼ لن ر لعدـ الدليؿ. 

 . (1)إال مستقبؿ متقدـ،  قكلو تعال :" ثـ لننزعف مف  ؿ شيعة أييـ". خبل ان لىبصرييف"
جكاز تشديد نكف مثن  اسـ اإلشارة كاالسـ المكصكؿ مع الياء بدليؿ قراءة ابف  ثير التص  .2

اآلثارم:" كاعىـ أنيـ قد يقكؿ استدؿ بيا اآلثارم، خبل ان لىبصرييف المانعيف مف ذلؾ. 
جكزكا  فص نكف المثن   ص المكصكالت مذ ران  اف أك منصكبان أك مجركران أف تشدد، 
كذلؾ باتفاؽ مع األلؼ  ػ ) الىذاف( ك) الىتاف(، كمذىب ال ك ييف مع الياء  ػ) الىذيف( 

ف  ثير شارة، كمف ذلؾ قراءة ابك)الىتيف(،  ما  ص ذيف كتيف، المقدـ ذ رىما  ص باب اإل
كقد أكرد الزبيدم ىذيف المذىبيف  .(2)ربنا أرنا" بالتشديد، كمنع البصريكف مف ذلؾ""

بقكلو:" قاؿ ال ك يكف: نكف التثنية  ص أسماء اإلشارة، نحك: ىاذاف كىذيف، يجكز تشديدىا 
 ص حاؿ الر ع كالنصب كالجر، بدليؿ قراءة مف قرأ:" إحدل ابنتص ىاتيف"، ك" أرنا الىذيف" 

نما يختص ذلؾ بحالة بالت شديد. كقاؿ البصريكف: ال يجكز  ص المنصكب كالمجركر كا 
 (. 32القصص) (3)الر ع،  قكلو تعال :"  ذانؾ"

مف معانص )مف( أف ت كف صىة زائدة. كقد كا ؽ اآلثارم ال ك ييف  ص ىذه المسولة دكف  .3
  .(4)" يقكؿ اآلثارم:" كخامسيا: أف ت كف صىة زائدةأف يشير إل  خبلؼ  ييا. 

كترل الدارسة مف خبلؿ العرض السابؽ لمكقؼ اآلثارم مف مسائؿ الخبلؼ بيف 
المدرستيف،  ذلؾ ما ذي ر سابقان مف مكقفو مف النحاة، كما تحدثت بو الداًرسة  ص مباحث 
سابقة عف مصطىحاتو كشكاىده، ييظير بكضكح أنو مف أنصار المدرسة البصرية،  قد 

آلراء البصرييف لـ يمنعو مف ؿ الخبلؼ، كل ف ميكلو تابع البصرييف  ص معظـ مسائ
مكا قة ال ك ييف أحيانان.  مذىب اآلثارم النحكم أنو بصرم غير متشدد، كىذا ما تبٌيف 

 التعىيؿ كالرأم إل  البصرييف.   ص لىدارسة مف خبلؿ ما تضمنتو ألفيتو كشرحيا مف ميؿ

                                                             
 (.  101/ 2الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية ج  (1)
 . 103المرجع السابؽ، ص   (2)
 (. 80الزبيدم، ائتبلؼ النصرة ) ص  (3)
 (. 165 – 164/ 2)ج  الغامدم، اليداية  ص شرح ال فاية  (4)
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 الخاتمة
ىيصت الدراسة بعد سعص جاد إلقد     ل  النتائب التالية: خى

إٌف ابف بابشاذ كاآلثارم شخصيتاف مغمكرتاف رغـ م انتيما العىمية كتضىعيما  ص عىـك  .1
 الىغة العربية كخاصة عىـ النحك. 

إف اآلثارم قد أ رغ قالب المقدمة المحسبة  ص ألفيتو )  فاية الغبلـ  ص إعراب ال بلـ (،  .2
   ابف بابشاذ.إال أنو استدرؾ مكضكعات كمسائؿ  ثيرة عى

ما يؤ د أف األلفية ىص نظـ لىمقدمة المحسبة، أف اآلثارم  ص شرحو ليا ينقؿ نصكصان  .3
إما عف طريؽ التصريح بوف ىذا القكؿ  ، ثيرة مف المقدمة المحسبة كشرحيا نقبلن حر يان 

لئلماـ ابف بابشاذ، أك نقؿ النص دكف اإلشارة إل  صاحبو كىك ابف بابشاذ، ك ذلؾ 
 رائو كاختياراتو.إشادتو بآ

ىناؾ تشابو  ص المنيجية المتبعة  ص ترتيب المكاضيع  ص ال تابيف، إال أف اآلثارم  .4
أضاؼ مقدمات لى تاب تسبؽ  صؿ االسـ يتحدث  ييا عف عىـ النحك، كمكارد اإلعراب 

 كالبناء.  
كب األسىكب التعىيمص  ص شرحيما ل تابييما، ك اف ىذا األسى اآلثارمابف بابشاذ ك اتبع  .5

أكضح ما ي كف  ص شرح اآلثارم، كقد استخدـ لمنيجو المتبع أساليب  ثيرة حت  خرج 
؛ لذلؾ اتسـ أسىكبو بالشرح عف إطاره باإلسياب كاإلطناب ال ثير  ص شرح بعض المسائؿ

  . المطكؿ
اعتن  اآلثارم عناية  ائقة بالحدكد النحكية، كالتعريفات ال ثيرة كذ ر مذاىب النحاة  ص  .6

ؼ لىمصطىح النحكم، ك اف بعد ىذا يختار تعريفان كيتبناه، كأحيانان يصكغ مف  ؿ تعري
 عدة تعريفات تعريفان خاصان بو كينسبو إليو.

؛ مما جعىو يسيؿ عمىية تميز منيب اآلثارم بالحصر كاإلحصاء، الذم يميد بو ألبكابو .7
 الحفظ لىمتعىميف. 

د زخر  تابو بالشكاىد كاألمثىة، ك اف بما أف شرح اآلثارم  ص  تابو  اف شرحان مطكالن،  ق .8
يسكؽ شكاىد عديدة عى  المسولة الكاحدة مف القرآف ال ريـ كالحديث النبكم الشريؼ 
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ىذا كأقكاؿ العرب، ل ف الشكاىد القرآنية  اقت الشكاىد األخرل ب ثير.  كالشعر كالمثؿ
 عى  خبلؼ ابف بابشاذ الذم تميزت  شكاىده بالقىة.

قد ظير مف أصكؿ النحك، ك  يف أساسيفكاآلثارم بالسماع كالقياس  وصىاعتٌد ابف بابشاذ  .9
 ىذا  ص جميع أبكاب ال تابيف. 

 ص بداية تعريؼ الباب يذ ر اآلثارم المصطىح النحكم عند البصرييف  ص مقابؿ  .10
، أما ابف غالبان  المصطىح النحكم عند ال ك ييف، ل نو يختار  ص شرحو المصطىح البصرم

 المصطىح دكف اإلشارة إل  أف ىذا المصطىح بصرمه أك  ك ص.تناكؿ ابشاذ  يب
استدرؾ اآلثارم عى  ابف بابشاذ مسائؿ كأبكاب  ثيرة، ك انت غالبية استدرا اتو  ص  .11

 أشياء تر يا ابف بابشاذ. 
اعترض اآلثارم عى  ابف بابشاذ  ص مكاطف قىيىة كىذا دليؿ كاضح عى  أف اآلثارم قد  .12

 نظـ المقدمة المحسبة. 
انت اعتراضات اآلثارم عى  النحاة صريحة، كبعبارات تتراكح بيف القسكة كالىيف. أما   .13

 اعتراضات ابف بابشاذ عى  النحاة   انت بطريقة التىميح دكف أم إساءة. 
، أما أف ابف بابشاذ  اف متشددان لىمذىب البصرم ت الدارسة مف خبلؿ ىذه الدراسةسالتم .14

 . ؛ ل ف ميكلو بصريةعيفاآلثارم  ىـ ي ف متشددان لمذىب م

 التكصيات:    

يبلئيا  .1 تكصص الدارسة بضركرة االىتماـ بمثؿ ىذه الشخصيات النحكية المغمكرة، كا 
 العناية كاالىتماـ، كتدريسيا  ص المناىب المتخصصة بالنحك  ص الجامعات.

 تشجيع الدارسيف الخكض  ص الدراسات النحكية المقارنة؛ لما لو مف  ائدة  بيرة تعكد .2
 عى  الدارسيف كالميتميف.

المغمكرة كال سيما عقد مؤتمرات كندكات عىمية تيتـ بمجاؿ إبراز الشخصيات العىمية  .3
 عىماء النحك مف أمثاؿ العىميف مادة الدراسة.
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 المصادر كالمراجع

تحقيؽ كتعىيؽ: سعيد ءات. حجة القراـ(. 1982أبك زرعة، عبد الرحمف بف محمد بف زنحىة. )
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.3األ غانص. ط

 .  بيركت: دار ال تب العىمية. 1. طالديكافـ(. 1988أبص سىم ، زىير.) 

. 1. طالنجـك الزاىرة  ص مىكؾ مصر كالقاىرةـ(. 1992األتاب ص، ابف تغرم بردل األتاب ص. )
 بيركت: دار ال تب العىمية.

ألفية اآلثارم:  فاية الغبلـ  ص إعراب ـ(. 1987)عباف بف محمد القرشص. اآلثارم، زيف الديف ش
 . بيركت: عالـ ال تب.1ط تحقيؽ كتقديـ: زىير زاىد، كىبلؿ ناجص. .ال بلـ

شرح األشمكنص عى  ألفية ابف مالؾ المسم  ـ(. 1955) عىص بف محمد بف عيس .األشمكنص، 
. لبناف: دار 1د محيص الديف عبد الحميد. ط. تحقيؽ: محممنيب السالؾ إل  ألفية ابف مالؾ

 ال تاب العربص.

 . بيركت: دار ال تب العىمية. 5. طالديكافـ(. 2004امرؤ القيس، حندج بف حجر.) 

اإلنصاؼ  ص  ص األنبارم،  ماؿ الديف أبص البر ات عبد الرحمف بف محمد ابف أبص سعيد. )د.ت(. 
 . )د.ط(. بيركت: دار الف ر.  ييفمسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف البصرييف كال ك 

اإلغراب  ص جدؿ اإلعراب (. ـ1957األنبارم،  ماؿ الديف أبص البر ات عبد الرحمف بف محمد. )
 .   مطبعة الجامعة السكرية: سكريا. )د.ط(. سعيد األ غانص. تحقيؽ: كليمع األدلة  ص أصكؿ النحك

نزىة األلباء  ص طبقات  ـ(.1985ات. )األنبارم،  ماؿ الديف عبد الرحمف بف محمد أبص البر 
 . األردف: م تبة المنار.  3. طاألدباء

تحقيؽ كتعىيؽ: الشيخ تفسير البحر المحيط. ـ(. 1993األندلسص، محمد بف يكسؼ أبص صادؽ. )
 . دار ال تاب العىمية.1عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عىص محمد عكض كآخركف. ط

. تحقيؽ: خالد عبد ال ريـ. )د.ط(. شرح المقدمة المحسبة.ت(. بابشاذ، طاىر بف أحمد. )دابف 
 )د.ـ(. )د.ف(. 
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 مؤسسة التاريخ العربص. .صحيح البخارمد.ت(. )البخارم، أبص عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ. 

. تحقيؽ: عبد السبلـ ىاركف. خزانة األدب كلب لباب العرب (.البغدادم. عبد القادر بف عمر. )د.ط
   تبة الخانجص. )د.ط(. مصر: م

. )د.ط(. ىدية العار يف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيفـ(. 1951البغدادم، إسماعيؿ باشا. )
 بيركت: دار إحياء التراث العربص.

اليداية  ص شرح ال فاية لزيف الديف شعباف ق(. 1420البيشص، عبد الرحمف بف زايد الشعشاعص. )
دراسة  -إلعراب كالبناء إل  نياية المنسكبمف أكؿ ا –ق 828بف محمد اآلثارم ت سنة 

 . )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة أـ القرل، الممى ة العربية السعكدية. كتحقيؽ

.  تحقيؽ: أحمد محمد شا ر كآخركف. الجامع الصحيحالترمذم، محمد بف عيس . )د.ت(.  
 )د.ط(. بيركت: دار إحياء التراث.

 . 265(، 6)2. مجىة النجاح لؤلبحاث(. الشاىد الىغكم. ـ1992جبر، يحي  عبد الرؤكؼ. )

. تحقيؽ: محمد صديؽ المنشاكم. )د.ط(. معجـ التعريفاتالجرجانص، عىص بف محمد. )د.ت(. 
 مصر: دار الفضيىة. 

. تحقيؽ: ج. غاية النياية  ص طبقات القراءـ(. 2006الجزرم، شمس الديف محمد بف عىص. )ابف س
 دار ال تب العىمية.  . لبناف:1برجستراسر. ط

 . تحقيؽ: محمد عىص النجار. بيركت: دار اليدل لىطباعة. الخصائصجنص. عثماف. ) د.ط(. ابف 

دار : بيركت. 3طتحقيؽ: محمكد  اخكرم، . صفكة الصفكة (.د.ت. )جماؿ الديف أبص الفرج ،الجكزم
 .  المعر ة

. تحقيؽ: أحـ عبد صحاح العربيةالصحاح تاج الىغة ك ـ(. 1956الجكىرم، إسماعيؿ بف حماد. ) 
 الغفكر عطار. بيركت: دار العىـ لىمبلييف. 

. )د.ط(.  شؼ الظنكف عف أسامص ال تب كالفنكفحاجص خىيفة، مصطف  عبد اهلل. )د.ت(. 
 بيركت: دار إحياء التراث العربص. 
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اؽ: دار . )د.ط(. العر مكقؼ النحاة  ص االحتجاج بالحديث الشريؼـ(. 1981الحديثص، خديجة. )
 الرشيد. 

تحقيؽ: إحساف عباس.  معجـ األدباء إرشاد األريب إل  معر ة األديب.ـ(. 1993الحمكم، ياقكت. )
 . بيركت: دار الغرب اإلسبلمص. 1ط

. ك يات األعياف كأنباء أبناء الزمافخى اف، شمس الديف أحمد بف محمد بف أبص ب ر. )د.ت(. ابف 
 )د.ط(. بيركت: دار صادر. 

إعراب القراءات السبع كعىىيا. تحقيؽ: عبد الرحمف ـ(. 1992عبد اهلل الحسيف بف أحمد. )خىكيو، 
 . القاىرة: م تبة الخانجص.1. طالعثيميف

إتحاؼ  ضبلء البشر  ص ـ(. 1998الديماطص، شياب الديف أحمد بف محمد بف عبد الغنص. )
 . بيركت: دار ال تب العىمية.1. طالقراءات األربعة عشر

. تحقيؽ: طارؽ ائتبلؼ النصرة  ص اختبلؼ نحاة ال ك ة كالبصرةـ(. 1987، عبد الىطيؼ. )الزبيدم
 . لبناف: عالـ ال تب كم تبة النيضة العربص.1الجنابص. ط

. تحقيؽ: عبد الستار أحمد خراج كآخركف. )د.ط(. تاج العركسالزبيدم، محمد بف محمد.) د.ت(. 
 )د.ـ(: دار اليداية. 

األعبلـ قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء مف العرب ـ(. 2000ف. )الزر ىص، خير الدي
 . بيركت: دار العىـ لىمبلييف. 15. طكالمستعربيف كالمستشرقيف

 . )د.ط(. بيركت: دار صادر. أساس الببلغةالزمخشرم، جار اهلل. )د.ت(. 

 مية. )د.ط(. تر يا: الم تبة اإلسبل المعجـ الكسيط.الزيات، أحمد كآخركف. )د.ت(. 

راجعو كضبط أحاديثو: محمد محص الديف  .سنف أبص داككدد.ت(. )السجستانص، أبص داكد سىيماف. 
 .  د.ط. دار إحياء السنة النبكية عبد الحميد.

. الذيؿ التاـ عى  دكؿ اإلسبلـ لىذىبصـ(. 1992السخاكم، شمس الديف محمد بف عبد الرحمف. )
 م تبة دار العركبة، بيركت: دار ابف العماد.   . ال كيت:1تحقيؽ: حسف إسماعيؿ مركة. ط
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. كجيز ال بلـ  ص الذيؿ عى  دكؿ اإلسبلـالسخاكم، شمس الديف محمد بف عبد الرحمف. )د.ت(. 
 تحقيؽ: بشار معركؼ كآخركف. )د.ط(. )د.ـ(: مؤسسة الرسالة.

 دار الجيؿ. . بيركت: 1. طالضكء البلمع ألىؿ القرف التاسعـ(. 1992السخاكم، شمس الديف. )

شرح  تاب الجمؿ لىزجاجص توليؼ طاىر أحمد بف  ـ(.2003السعدم، حسيف عىص لفتو ياس. ) 
 ) رسالة د تكراة منشكرة(. جامعة بغداد.  ق( دراسة كتحقيؽ.469بابشاذ )ت

. مصر: م تبة 1. تحقيؽ: عبد السبلـ ىاركف. طال تابعثماف بف قنبر. )د.ت(. سيبكيو. 
 الخانجص. 

. حسف المحاضرة  ص تاريخ مصر كالقاىرةـ(. 1967جبلؿ الديف عبد الرحمف. ) السيكطص، 
 . )د.ـ(: دار إحياء ال تب العربية.1تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ. ط

. تحقيؽ: بغية الكعاة  ص طبقات الىغكييف كالنحاةـ(. 1979السيكطص، جبلؿ الديف عبد الرحمف. )
 : دار الف ر. . بيركت2محمد أبك الفضؿ إبراىيـ. ط

. 1. تحقيؽ: محمكد  جاؿ. طاالقتراح  ص النحكـ(. 1989السيكطص، جبلؿ الديف عبد الرحمف. )
 )د.ـ(: مطبعة الثغر. 

. )د.ط(. صيدا: المزىر  ص عىـك الىغة كأنكاعياـ(. 1986السيكطص، عبد الرحمف جبلؿ الديف. )
 منشكرات الم تبة العصرية. 

. الشاىد الشعرم  ص النقد كالببلغة قضايا كظكاىر كنماذج(. ـ2010الصالحص، عبد الرازؽ.) 
 )د.ط(. عماف: عالـ ال تب الحديث. 

. تحقيؽ: أحمد األرناؤكط. الكا ص بالك ياتـ(. 2000الصفدم، صبلح الديف بف أيبؾ الصفدم. )
 . لبناف: دار إحياء التراث العربص. 1ط

 ر المعارؼ.. مصر: دا7. طالمدارس النحكيةضيؼ، شكقص. )د.ت(. 

 . القاىرة: دار المعارؼ.2. طنشوة النحك كتاريخ أشير النحاةطنطاكم، محمد. )د.ت(. 
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. 1. طديكاف النابغة الذبيانص. )شرح كتحقيؽ كجمع(ـ(. 2009عاشكر، الشيخ محمد الطاىر. )
 تكنس: دار سحنكف.

 ص النحك  فاية الغبلـ.  ـ(. زيف الديف شعباف اآلثارم كألفيتو1989عامر، محمد السعيد عبد اهلل. )
  . 196 – 190 (،2)10. مجىة عالـ ال تب

. تحقيؽ: محمد الدرر ال امنة  ص أعياف المائة الثامنةـ(. 1972العسقبلنص، أبك الفضؿ ابف حجر. )
 . اليند: دائرة المعارؼ العثمانية.2عبد المعيد ضاف. ط

. نباء العمر. تحقيؽ: حسف حبشصأنباء الغمر بوـ(. 1972أبك الفضؿ ابف حجر. )، العسقبلنص
 )د.ط(. القاىرة: )د.ف(.

. تحقيؽ: محمد محيص الديف شرح ابف عقيؿ عى  ألفية ابف مالؾـ(. 1980ابف عقيؿ. عبد اهلل. )
 القاىرة: دار التراث.عبد الحميد. 

 . بغداد: مطبعة الزىراء.1. طالشكاىد كاالستشياد  ص النحكـ(. 1976عىكاف، عبد الجبار. )

. تحقيؽ: محمكد محمد أمالص ابف الٌشجرمٌ ـ(. 1992ىكم، ىبة اهلل بف عىص بف محمد بف حمزة. )الع
 . مصر: مطبعة المدنص المؤسسة السعكدية.1الطناحص. ط

شذرات الذىب ـ(. 1989الحنبىص، أبك الفبلح عبد الحص بف أحمد بف محمد ابف العماد. ) عمادابف 
 . دمشؽ: دار ابف  ثير. 1اؤكط. ط. تحقيؽ: محمكد األرن ص أخبار مف ذىب

. 6. طمع دراسة لقضية التوثير كالتوثر –البحث الىغكم عند العرب ـ(. 1988عمر، أحمد مختار. )
 عالـ ال تب.

اليداية  ص شرح ال فاية لشعباف بف محمد بف داكد ق(. 1421الغامدم، سعيد بف عىص بف عبداف. )
تحقيؽ  –ل  نياية إعراب الفعؿ الصحيح مف بداية االسـ المضمر إ –ق 828اآلثارم ت 

 . )رسالة ماجستير غص منشكرة(. جامعة أـ القرل الممى ة العربية السعكدية.كدراسة

. تحقيؽ: عبد السبلـ ىاركف. )د.ط(. )د.ـ(: اتحاد مقاييس الىغةـ(. 2002 ارس، أحمد. )ابف 
 .ال تاب العرب
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 . )د.ـ(: أضكاء السىؼ. 2. طلعربصالحديث النبكم  ص النحك اـ(. 1997 جاؿ، محمكد. )

. بيركت: دار إحياء 1. تحقيؽ:  ائؽ الىبكف. طمعانص القرآفـ(. 2003الفراء، يحي  بف زياد. )
 التراث العربص. 

. تحقيؽ: البىغة  ص تراجـ أئمة النحك كالىغةـ(. 2000آبادم، مجد الديف محمد بف يعقكب. ) الفيركز
 لديف.. مصر: دار سعد ا1محمد المصرم. ط

. تحقيؽ: انباه الركاة عى  أنباه النحاةـ(. 1986القفطص، جماؿ الديف أبص الحسف عىص بف يكسؼ. )
 . القاىرة: دار الف ر العربص. بيركت: مؤسسة ال تب الثقا ية.   1محمد أبك الفضؿ إبراىيـ. ط

. )د.ط(. عىـكأبجد العىكـ الكشص المرقـك  ص بياف أحكاؿ الـ(. 1978القنكجص، صديؽ بف صديؽ. )
 دمشؽ: منشكرات كزارة الثقا ة كاإلرشاد القكمص. 

المصطىح النحكم نشوتو كتطكره حت  أكاخر القرف الثالث ـ(. 1981القكزم، عكض حمد. )
 .. الرياض: عمادة شؤكف الم تبات1. طاليجرم

 . )د.ط(. دمشؽ: مؤسسة الرسالة. معجـ المؤلفيفـ(. 1957 حالة، عمر رضا. )

دار . 2ط تحقيؽ: خىيؿ مومكف شيحا. .سنف ابف ماجوق(ػ. 1418)يزيد القزكينص.  ماجو، محمد
 .  المعر ة

. الممى ة العربية السعكدية: 1. طشرح ال ا ية الشا يةـ(. 1982مالؾ، محمد جماؿ الديف. )ابف 
 دار المومكف لىتراث. 

م مف بداية الفصؿ اليداية  ص شرح ال فاية لشعباف اآلثار ق(. 1423محمد، ليث محمد الؿ. )
. )أطركحة د تكراه غير الثالث )الحرؼ( إل  نياية ألؼ القطع كألؼ الكصؿ تحقيؽ كدراسة

 منشكرة(. جامعة أـ القرل، الممى ة العربية السعكدية. 

. تحقيؽ: محمد عبد القادر السىكؾ لمعر ة دكؿ المىكؾـ(. 1997المقريزم، أحمد بف تقص الديف. )
 ال تب العىمية. . لبناف: دار 1عطا. ط
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.  ىسطيف: دار 1. طرؤل لسانية  ص نظرية النحك العربصـ(. 2007المىخ، حسف خميس. )
 الشركؽ.  

. بيركت: دار ال تب 1. تحقيؽ: عامر حيدر. طلساف العربـ(. 2003ابف منظكر، جماؿ الديف. )
 العىمية.  

أخرجو: محمد  ؤاد عبد  .ـصحيح مسىد.ت(. )النيساكبص، أبص الحسف مسىـ بف الحجاج القشيرم. 
 د.ط. مطبعة دار إحياء ال تب العربية. الباقص.

. الدُّرُّ ال ميف بذيؿ العقد الثميف  ص تاريخ البىد األميفـ(. 2000الياشمص الم ص، عمر ابف  يد. )
 . بيركت: دار خضر. 1ط

. د األميرمغنص الىبيب كبيامشو حاشية الشيخ محمابف ىشاـ األنصارم، جماؿ الديف. )د.ت(. 
 )د.ط(. )د.ـ(: دار إحياء ال تب العربية. 

. )د.ط(. ناىب الصر ييف كمذاىبيـ  ص القرنييف الثالث كالرابع مف اليجرةىنداكم، حسف. )د.ت(. ـ
 دمشؽ: دار القىـ.

مرآة الجناف كعبرة اليقظاف  ص معر ة ـ(. 1997اليا عص، أبك محمد عبد اهلل بف أسعد بف سىماف. )
  . بيركت: دار ال تب العىمية.1طحكاد الزماف.  ما يعتبر مف

. )د.ط(. بيركت: عالـ ال تب. القاىرة: م تبة شرح المفصؿيعيش. يعيش بف عىص. )د.ت(. ابف 
 المتنبص.  

 

 


