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الن ُّ
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« المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية »
م.د .أوراس عبد الحسين عبد اهلل محمود
الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية  /قسم التربية اإلسالمية
Aoras80@yahoo.com

َّ
الممخص:

حكم يتَّسؽ مع ً
العمَّة في تفسير الظَّاىرة المُّغكيَّة  ,ك ُّ
التَّعميؿ في البحث َّ
النفكذ إلى ما كرائيػا  ,كرػرا ابسػبا
الن ّْ
حكم  ,كينتظـ معيا في تخطّْػي الحقػائؽ المُّغكيػة  ,كًػكلن إلػى المحاكمػة ّْ
الح ٍكًـ َّ
الذ َّ
ىنيػة الًّْػرؼ
الن ّْ
المقتضية لبناء ي
اف العممػػاء اختمف ػكا فػػي ً
حكيػػة ,فمػػنيـ مػػف اػ َّػصىا اً ػًّن مسػػتقًِّّ مػػف اًػػكؿ َّ
العمَّػػة َّ
الن َّ
كل ريػ فػػي َّ
النحػػك  ,كمػػنيـ مػػف
ػتـ َّإل بيػا  ,فيػػي الَّتػي تومػػع بػػيف المقػيس كالمقػػيس اميػو ,كبمقتضػػاىا يوػ
ا َّػصىا ركنػان مػف اركػػاف القيػاس الَّػػذم ل يػ ُّ
إف التَّعميػؿ َّ
الررػص مػف القػكؿ َّ
ػكم نرػل بيػصؼ تعميمػي ,يكمػف فػي تعمُّػـ كػًّـ
النح َّ
لممقيس يح ٍك يـ المقػيس اميػو كيسػتبيف ُّ

النًكص  ,كتحصيػص الكظػائؼ َّ
العر  ,ككيفيَّة نطؽ ُّ
الن َّ
ػكم  ,مي َّػـ نمػا ,كارتقػى ,كاخػذ ينحػك
حكيػة  ,ككًػؼ الكالػع المُّغ ّْ
ػى لياسػػيِّا ,يرمػػي إلػػى الػ َّػربط بػػيف الظَّػكاىر المختمفػػة مػف طريػػؽ لحػػظ مػػا بينيػػا مػػف ًػػًّك  ,كطػػرص ابحكػػاـ  ,ميػ َّػـ
منحػ ن
نضج ,كازصىر ,كًار وصليِّا نظريِّا ييتـ بضركرة منطقة َّ
الظكاىر كالقكااػص كالعمػؿ وميعػان  ,كيرمػي إلػى إمبػاك حكمػة
العػػر  ,كالكرػػؼ اػػف ًػػحة ا ارضػػيـ ,كمقاًػػصىـ فػػي مكضػػكااتيـ  ,كىػػك مػػع مًّمحػػو الممي ػزة ى ػذه مػ َّػر بم ارحػػؿ

اقميػػة متفاكتػػة كفػػي ىػػذا البحػػث صرسػػك التَّعميػػؿ َّ
ارتقػػاء انػػص ُّ
لتيػػاراك َّ
النحػػاة ,خضػػع فييػػا َّ
ػكم انػػص ابػػي إسػػحاؽ
النحػ َّ
اطبي المتكفى سنة (َٕٗ) لميورة في كتابو «المقاًص َّ
َّ
الرافية في ررا الخًًّػة الكافيػة» ً ,ل ىمػا اريػك َّانػو اكمػر
الر ّْ
اف فيػػو مػ َّ
مػػف التَّعميػػؿ انػػص السػػتصلؿ  ,ك َّ
ػاصة كاف ػرة ,تعضػػص فػػي إاػػصاص بحػػث اممػػي ,يرفػػص نظرَّيػػة التَّعميػػؿ فػػي الػ َّػصرس
َّ
حكم
الن ّْ

المقدِّمة:

الحمػ ػ يػص ً
ػاتـ ابنبيػ ػ ً
السػ ػػًّـ امػ ػػى خػ ػ ً
ػاء كالمرسػ ػػميف  ,ك لًػ ػ ًػو الطَّيبػ ػػيف
ب ر ّْ العػ ػػالميف  ,ك َّ
الًػ ػػًّةي ك َّ ي
الغّْر المنتوبيف
الطَّاىريف  ,كًحبً ًو ي
ً
ً
اف ًاٍم ىػـ َّ
اء فػي َّ
ػع بسػب النحػراؼ اػف ىس ىػن ًف العػر فػي كًّميػـ ,
َّ
اما بعص ؛ فًّ م ىػر ى
الن ٍح ًػك يكض ى
كذلؾ باستنباط لكااص كلكانيف مطَّ ًرىص وة ,يقىاس امييػا سػائر الكػًّـ  ,مػف صكف التًَّػريل ً
َّ
الفااميػة,
بعمَّػة
ي ي
ي
َّ
اك المفعكليَّة ,اك اإلا ار  ,اك يرىػا  ,ىب ٍي ىػص َّ
ط ًػر النحػراؼ تىيىَّيػلى مػف إحسػاس فىّْنػي يتممػؿ
اف إصراؾ ىخ ى
بً ىرٍف ً
ض بعض ابنماط التَّركيبيَّة المخالفة لمكػًّـ الفًػيل  ,كل ىرٍيػ ى فػي َّ
ػي ىػك
اف ىػذا اإلحسػاس الفىّْن َّ
باككرة وميَّة لمتعَّميؿ َّ
حكم
الن ّْ

ىخ ىذ يسعؼ القااصة َّ
كيقى ّْػص يـ ليػا
فم ٍن يذ ذلؾ الحيف انبمؽ التَّعميؿ ,كا ى
الم ىو َّرىصةى مف السػتقراء  ,ي
النحكيَّة ي
ي
الح ٍكًـ المصلكؿ اميو بالقااػصة َّ
حكيػة  ,كمػع ىك ّْػر َّ
الن َّ
ابيػاـ,
التَّفسير التَّ َّ
عميمي  ,ليككف معيا انر يتكافؽ مع ي
@>
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ضوان كازصىا انر ,كًار نظامػان متكػامًّن ,يوػنل بالتَّعميػؿ ُّ
كتكالي اب ىىمًص ,تىى َّ
لمن يم ّْػك كالتَّعقيػص
الن ٍح يك اي يكمىوي ين ٍ
النحػػاة بضػػركرة تعميػػؿ الظَّػكاىر كابحكػػاـ كالقكااػػص َّ
كبخاًػػة انػػص إحسػػاس ُّ
الن َّ
ىخػ ىذ التَّعميػػؿ
,
َّ
حكيػػة  ,فىل ى
النظاـ َّ
ييقى ّْص يـ التَّفسير َّ
م الَّذم يي ىس ّْكغي اتّْساؽ ّْ
النظر َّ
النح ّْ
ػكم  ,كانسػوامو مػع اإلصراؾ العقم ّْ
ػي  ,ليكػكف اصاةن
ًػ ُّػكًر َّ
ػي ليػػا  ,حتَّػػى ػػصا نظرَّيػػة بػػارزة تنضػػكم إلػػى
النظػػر ّْ
م لمُّغػػة ,كالسػػتعماؿ الفعمػ ّْ
لمػ َّػربط بػػيف التَّ ى
نظرياك العامػؿ كالمعمػكؿ ,كابًػؿ كالفػرع ,كالمَّفػظ كالمعنػى ,ك يرىػا ذاك الكرػائج المنيعػة بالقااػصة

َّ
النحكيَّة

كل ي ػ ٍػرىك م ػف تى ػلىمًُّر ُّ
النحػػاة بالبيئػػة المَّ َّ
قافيػػة المحيطػػة بيػػـ  ,كاسػػتمصاص منػػاىويـ ,كاسػػاليبيـ مػػف
حكيػ ػػة اف تي ٍحمػ ػ ىػؿ امػ ػػى مباحػ ػػث ً
ممػ ػػا حػ ػػصا بمباحػ ػػث ً
العمّْػ ػػة َّ
َّ
الفقييػ ػػة
العمَّتىػ ػ ٍػي ًف
الفقيػ ػػاء كالمتكمّْمػ ػػيف َّ ,
الن َّ ٍ ى
ػع خًائًػػيما  ,فكػػاف لتػػلمير ايًػػكؿ الفقػػو كالفمسػػفة كالمنطػػؽ فػػي ّْ
الص ارسػػاك المُّ َّ
َّ
غكيػػة
ك
الكًّميػػة كتى ٍو ىمػ ى
النحكيَّة  ,ىرل هٍك بالغه في سياصة التَّعميؿ في البحكث الَّتي تناكلتيا ىذه ّْ
ك َّ
الصراساك
النحػػاة ابػػك إسػػحاؽ إبػراىيـ بػػف مكسػػى َّ
كمػػف ىػػالء ُّ
ػاطبي المتػػكفَّى سػػنة (َٕٗ) لميو ػرة  ,إ ٍذ
الرػ ُّ
الرػريعة  ,مكالمػاـ متىػػرواـ بػػالعمكـ َّ
كػاف لػػو اضػػطًّع حميػػث بعمػكـ الكسػػائؿ ,كمقاًػػص َّ
الرػػرايَّة  ,فضػًّن
ي ى
اػف سػائر العمػكـ المُّ َّ
غكيػة  ,لً ىمػا كػاف يتمتَّػع بػو مػف إمكػاف اقمػي ,كنبػكغ فكػرم  ,فى ىع ىم ىػص امػى تكظيػػؼ
كبخاًػػة فػػي كتابػػو «المقاًػػص َّ
ابيًػػكؿ َّ
الرػػرايَّة فػػي القكااػػص َّ
الن َّ
الخًّىًػػة
حكيػػة ,
َّ
الرػػافية فػػي رػػرا ي
َّ
َّ
و
كي ىعػ ُّػص تلليف ػان نفيس ػان فػػي مسػػالؾ َّ
ػي ,
النحػػك العربػ ّْ
الكافيػػة»  ,الػػذم ينػػتظـ فػػي ار ػرة مومػػصاك ًو ىسػػاـ  ,ي
كررحان مستفيضان لمتف الفيَّة ابف مالؾ المتكفَّى سنة (ِٕٔ) لميورة
اف َّ
ػك َّ
اف
ؽ انػائف التَّعميػؿ انػص السػتصلؿ فػي ًسػ ٍف ًرًه المقاً ّْ
َّ
الر َّ
ػاطبي ا ٍىكىص ى
فممػا اىٍلفى ٍي ي
ػصم  ,راانػػي ٍ
ًَّن ًف ًو بحمان كصراسةن  ,لً ىما فيو مف َّ
ىسبً ىر ى ٍكىر التَّعميؿ َّ
ماصة زيرة كحًػيمة كافػرة ,تعضػص
الن ّْ
اٍ
حكم في يم ى
في إاصاص بحث اممي ,يرفص نظريَّة التَّعميؿ في َّ
الصرس َّ
حكم
الن ّْ
سػتَّة ,كخاتمػة,

اف يستقيـ فػي ّْ
مقصمػة ,كمطالػ
فرراك بالعمؿ امى منيج التضى في اللتراء ٍ
فلما ّْ
الم ٍنتىظىًـ فػي التَّحًػيؿ
تقفكىا وريصة المظاف
َّ
المقصمة ,فى ى
ض َّم ٍنتييىا القكؿ اف المكضكع كمنيوو ي
اما المطال
ك َّ
المطم

ك امى
كا ىك ٍف ي
ى
المطمػ ػ

ك امى َّ
الن ٍح ًك اآلتي :
ّْ
الستَّة ,فىاتَّ ىسقى ٍ
ابكؿ  :مفيكـ التَّعميؿ َّ
الًطًّحي ,
غكم ك
ك فيو بإمباك ىح ّْص التَّعميؿ المُّ ّْ
الن ّْ
َّ
ّْ
حكم  :يانً ٍي ي
حكم  ,كبياف مراحؿ ارتقائو انص ُّ
يخي في ابىمىًر َّ
النحاة
الن ّْ
محاكلة تلًيمو التَّار ّْ
ك في ػػو إل ػػى إو ػػًّء ح ػ ّْػص ً
المَّػػاني  :مفي ػػكـ ً
حكي ػػة ان ػػص َّ
العمَّ ػػة َّ
الن َّ
العمَّ ػػة
الر ػ ّْ
ػاطبي  :ىا ىم ػ ٍػص ي
ى

حكيػػة ,كتػػصليؿ ركنيػػا فػػي القيػػاس َّ
َّ
َّ
الن َّ
العقميػػة اك
ػكم  ,مكاي ػراص الخػػًّؼ القػػائـ فػػي إلحاليػػا بالعمػػؿ
النحػ ّْ
الفقييَّة  ,كبياف مفيكميا ,كحقيقتيا انص َّ
اطبي
الر ّْ
المطم ػ المَّالػػث  :مكلػػؼ َّ
ػك فيػػو إلػػى ًذ ٍكػ ًػر
الرػ ّْ
الح ٍكػ ًػـ بً ًعمَّتى ػ ٍي ًف فًػػااصان  :ىرىم ٍيػ ي
ػاطبي مػػف تعميػػؿ ي
ضػػربي التَّعميػػؿ الم ٍنتى ً
ًػ ً بً ًعمَّتىػ ٍػي ًف  ,كبيػػاف تكويػػو َّ
ػاطبي لييػػلة َّ
الضػ ٍػرىب ٍي ًف  ,مكابػراز مظػػاىر ااتػػصاصه
الرػ ّْ
ى ٍى
ي
بالتَّعميؿ الم ٍنتى ً
ً ً بً ًعمَّتىٍي ًف في مقاًصه َّ
الرافية
ي
?7
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ً َّ
الرابع  :مكلػؼ َّ
ك فيػو إلػى إظيػار مفيػكـ
المطم َّ
الر ّْ
ض ٍػي ي
ػاطبي مػف التَّعميػؿ بالعمػة القاًػرة  :ىم ى
ً
ىخػ ًػذ بيػػا تعمػػيًّن  ,كبيػػاف ىنظىػ ًػر َّ
ػاطبي إلييػػا
الرػ ّْ
العمَّػػة القاً ػرة  ,مكاي ػراص الخػػًّؼ الحاًػػؿ فػػي و ػكاز اب ٍ
العاـ
كتعميمو بيا في منيوو ّْ

ك فيػػو إلػػى ىك ٍرػ ً
طػػريص ً
العمَّػػة كتخًيًػػيا انػػص َّ
ػؼ مقًػػكص
الرػ ّْ
ػاطبي  :ىسػ ىػع ٍي ي
المطم ػ الخػػامس  :ى ٍ
الطَّرًص في ً
َّ
العمَّة َّ
اطبي في ترويل
النحكيَّة  ,مكايراص الخًّؼ القائـ في ارتراطو فييا  ,كبياف مذى
الر ّْ
ٍ
الطَّرًص امى التَّخًيص في ً
العمَّة َّ
النحكيَّة
ٍ
ك فيػػو بتلًػػيؿ اسػػتناص َّ
ػكم انػػص َّ
السػػاصس :التَّعميػػؿ َّ
ػاطبي إلػػى
المطم ػ
النحػ ُّ
َّ
الرػ ّْ
الرػ ّْ
ػاطبي  :ىح ىفٍم ػ ي
ً َّ
الرػر ًط  ,كبػيف َّ
َّ
التَّعميػؿ َّ
الرػ ٍػر ًط
النح ّْ
ػكم  ,كبيػاف مذىبػػو فػي تكويػو التَّعميػػؿ  ,مكابػصاء تفريقػو بػيف العمػػة ك ٍ
ً َّ
كس ٍرًص انماط تعميمو انص الستصلؿ َّ
حكم
الن ّْ
ي
كو ٍزًء العمة  ,ى

آؿ البحػث بػالوتزاء ,ك َّ
َّ
اإلوماليػة الَّتػي ا ٍىص ىرٍكتييىػا فػي ص ارسػة
النتػائج
ك َّ
ك فييا ىمػ ى
اما الخاتمة ؛ فىل ٍىص ىر ٍو ي
المكضكع
ال يم ٍكنً و
َّ
ؽ  ,فإف استبطف يك ٍنػوى الًَّػكا
كبعص
اتمنى امى اب ّْاني ا ٍىن ىو ٍز ي
ك ىذا العمؿ بً ىم ٍر ن
ً
ك ىصا ىىبان
ض يؿ  ,مكا ٍف كاف ير ذلؾ فى ىح ٍسبًي ّْاني تى ىك ىان ٍي ي
المَّنةي كالفى ٍ

المطم

ابكؿ /مفيكـ التَّعميؿ َّ
حكم
الن ّْ

فممٌػو

ااتى َّػؿ  :تىرػا ى ؿ
كتعمَّػؿ بػابىمر ك ٍ

كو ٍن يي المَّمرة ىم َّرةن بعص ايخرل
التَّعميؿ لغةن  « :ىس ٍق هي بعص ىس ٍق وي ى
كامَّمو بطعاـ كحصيث كنحكىما  :ىر ىغمىوي بيما » (ُ)
اما اًطًّحان ؛ فيك تبييف ًامَّة َّ
ؽ امى مػا
ك َّ
كي ٍ
طمى ي
الريء  ,كتقرير مبكك المامّْر إلمباك ابمر  ,ي
ً َّ
كم ىػر ياصهي فػي البحػث َّ
كي ىس َّمى برىانان ِّ
ػؽ مػع
النح ّْ
ػكم ىيتَّ ًس ي
يي ٍستى ىص ُّؿ فيو مف العمة امى المعمكؿ  ,ي
لميػا (ِ)  ,ي
ً
غكيػػة  ,ك ُّ
العمَّػػة فػػي تفسػػير الظَّػػاىرة المُّ َّ
الح ٍكػ ًػـ
النفػػكذ إلػػى مػػا كرائيػػا  ,كرػػرا ابسػػبا المقتضػػية لبنػػاء ي
النحكمّْ ,كينتظـ معيا في تخطّْي الحقائؽ المُّغكيَّة  ,كًكلن إلى المحاكمة ّْ
َّ
الًرؼ (ّ)
الذىنيَّة ّْ

إف التَّعميؿ في البحث َّ
َّ
اني ,يكرػؼ اػف يم ىػرًاص المَّفػظ  ,كيس ّْػكغ ًامَّػة إا اربػو ,اك
حكم
الن ّْ
تفسير التر ّّ
ه
بنائو  ,امى كفؽ ايًكؿ محكمة  ,كل ىرٍي ى في َّ
إنما ىك
اف التَّقييص القائـ امى التَّفسير بنمط اللتراف َّ
بالعمَّػػة كالمعمػػكؿ ً ,
امميػػة التَّعميػػؿ المتىممّْمىػ ٍػي ًف ً
إرػػارة إلػػى يرٍك ىنػػي َّ
فالعمَّػػة ىػػي الػ َّػصليؿ المقتػػرف بػػالمعمكؿ
ي ى
لتفسيره نحكيِّا  ,كالمعمكؿ ىك المصلكؿ اميو ً
بالعمَّة المفىس ً
ّْرة لً يح ٍك ًم ًة المستعمؿ اك َّ
م الميمؿ (ْ)
النظر ّْ
ي ى
فالتَّعميػػؿ حركػػة َّ
الم ىعمّْ ػ يؿ
ذىنيػػة لكترػػاؼ اس ػرار المُّغػػة الكامنػػة فػػي يب ٍعػ ًػص ىىا البػ ّْ
ػاطني  ,فػػًّ يكتفػػي ي
بكًؼ الظَّكاىر ,مكايواص لكااصىا التَّركيبيَّة ,كاًّئقيا ّْ
اف يي ىاطّْ ىر ىذه المنظكمة
النظاميَّة  ,بؿ يحاكؿ ٍ
السػػببيَّة امػػى تكويػػو العًّلػػاك التَّ َّ
َّ
لمًػػيغ كالمفػػرصاك ,مكاوػػًّء
ضػ ًػفي
الغائيػػة ك َّ
ركيبيػػة ّْ
بتفسػػيراك ًامَّّْيػ وػة تي ٍ
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مما يوعؿ المسمَّم ً
النظاـ َّ
كظائفيما في ّْ
اك كالستنتاواك مبرىنة امميِّا ,مكا ٍف كانك البراىيف
الن ّْ
حكم َّ ,
يى ى
لمؿ َّ
م
النظر ّْ
ال ًعمّْيَّة مومكاة فرضيَّة لائمة امى التَّ ُّ
العقمي في َّ
بي  ,إ ٍذ يرمي إلى تفسير الظَّػكاىر المُّ َّ
غكيػة,
كالتَّعميؿ بيذا يو ٍزهء مف المنيج
النحك العر ّْ
ّْ
كاستكناه ما كراء السُّمكؾ المُّغكمّْ ,كبحث العًّلاك بيف ابحكػاـ َّ
الن َّ
حكيػة  ,إلنرػاء نسػيج مػف ال َّػركابط
حكيػػة ككظػػائؼ مفرصاتيػػا  ,فيموػلي إليػػو َّ
السػػببيَّة بػػيف اببػكا َّ
ػكم ممتمسػان كويػان ِّ
الن َّ
اقميػػا ,يي ىسػ ّْػكغي بػػو
النحػ ُّ
َّ
كيقربو إلى ابذىاف مف طريؽ إيواص اًّلة وامعة بغيره مف ابحكاـ الموانسة لو
الح ٍك ىـّْ ,
ي
لقػػص كػػاف التَّعميػػؿ َّ
َّ
طبيعيػػة لمومكاػػة المبػػاصح الَّتػػي حكمػػك الكًػػؼ كالتَّنظيػػر فػػي
ػكم نتيوػػة
النحػ ُّ
بي بً يح ٍكًـ البيئة الَّتي رفصك َّ
َّ
غكم امكمان نذاؾ  ,كمف مىَّـ؛ َّ
فإف الكتفػاء بالكًػؼ
الصرس المُّ َّ
النحك العر ّْ
مػػف صكف التَّفسػػير ً
ػي نظرَّيػػة مخركمػػة ابركػػاف ,إذا مػػا نظرنػػا إلػػى ابيطيػػر البسػػتمكلكويَّة لممعرفػػة
العمّْػ ّْ
ػإف التَّفسػػير يفػػرض نفسػػو فػػي َّ
َّ
حكيػػة العر َّبيػػة الَّتػػي ارترػػفك مػػف ركافػػص َّ
الن َّ
اقميػػة متعػ ّْػصصة  ,لػػذا فػ َّ
النحػػك

ػي  ,كيتَّسػػع فػػي القكااػػص المُّ َّ
اف يتخمَّػػؿ التَّفسػػير
غكيػػة نح ػكان كً ػرفان كًػػكتان  ,إ ٍذ تبمػػغ ىػػذه ّْ
العربػ ّْ
السػ ىػعةي ٍ
كتنك و
ااك متفارلة  ,كتككف لو كظائؼ ّْ
الكًؼ التَّقعيصمَّ ,كالتَّنظير ّْ
متعصصة,
ظامي  ,فيتَّخذ اركالن ُّ
الن َّ
تتراكا بيف كالع المُّغة كمنطؽ انظمتيا مف ىك ىن و
ؼ  ,كازؿ الظَّاىرة المُّغكيَّة اف كالعيا ,لتًػبل ظػاىرة
يصيػػة ,يوػػكؿ فػػي سػػاحتيا العقػػؿ المطمػػؽ مػػف ىك ىنػ و
ػؼ خػػر  ,فمػػف َّ
فمسػػفيَّة تور َّ
النػكع اب َّىكؿ نوػػص كظػػائؼ
َّ
َّ
ًػ ًػص المػػتكمّْـ,
صلليػػة تبػػيّْف مكانػػة المعنػػى فػػي القااػػصة ,ىكػل ٍىم ًف المػػبس ,كالفائػػصة ,كم اراػػاة المخاطػ  ,كلى ٍ
تفسػػر طبيعػػة التَّ ُّ
كطبيعػػة المقػػاـ  ,كنوػػص كظػػائؼ َّ
غيػراك الحاًػػمة فػػي التَّراكيػ الماتمفػػة ,كاىمىػ ىػر
بنيكيػػة ّْ
الًر َّ
فية كالًَّكتيَّة  ,كلص يتَّخذ التَّعميؿ مف ىس ٍب ًر سنف التَّكاًؿ كسيمة لتسػكيغ يكٍف وػر
تفااميا في بنيتيا َّ
مف الظَّكاىر المُّغكيَّة ,نحك كمرة الستعماؿ ,كالطَّبيعة المَّيويَّة لبعض السػتعمالك ,كمػا رػابو ىػذا
النػػكع المَّػػاني نوػػص مقػػؿ ابفعػػاؿ ,كخفَّػػة ابسػػماء ,كنحكىمػػا مػػف التَّعمػػيًّك المسػػترفصة مػػف َّ
كمػػف َّ
النظػػر

يصم المحض (ٓ)
التَّور ّْ

حكيػة ,فقػص اسػتبطف التَّعميػؿ نظرَّيػة َّ
كبالنظر إلى ىذا التّْساع في كظيفػة العمػؿ َّ
َّ
الن َّ
ػي
النحػك العرب ّْ
فػػي كميػػر مػػف مسػػاحاك التَّنظيػػر القػػائـ امػػى المًّحظػػة كالكًػػؼ كالتَّفسػػير  ,إ ٍذ َّ
إف تفسػػير الظَّػكاىر
العممي ؛ َّ
بنو انتقاؿ مف تمبيػك ابحكػاـ التَّ َّ
عميميػة ,كًػيا ة
ميمة في البحث
كابحكاـ يممّْؿ مرحمة َّ
ّْ

ػي لنظرَّيػة َّ
القكااص التَّصريبيَّة إلى مرحمة اكتراؼ اسرار ّْ
النحػك
النظاـ  ,فالتَّعميؿ يممّْؿ العمػؽ المعرف َّ
بي  ,حيف وعؿ ُّ
النحاة لمُّغة نظامان ذاتيِّا ,يحمؿ سماتيا الفمسفيَّة بيف مفرصاتيا كتراكيبيػا الًّْػيغيَّة
العر ّْ
 ,فمكػ ّْػؿ ظػػاىرة حكمػػة كىػػصؼ ,يوػ ّْػرص َّ
لسػ ٍػب ًر ا كارىمػػا بر ِّ
ػكم ليمػػا اصكاتػػو المعر َّ
ىانيػػا ,كتقريبيمػػا
النحػ ُّ
فيػػة ى
نحك اليقينيَّة المبرىنة
فالمُّغة تبمغ مػف التعقيػص بمكػاف يوعػؿ الحاوػة إلػى تفسػير سػمككيا امػ انر مػصار الفتػراض كالحػصس

كالتَّخميف  ,كاصـ الخضكع لمتَّوري الَّذم يحيػؿ اميػو الحسػف  ,كفػي ليو ً
َّػة ىػذا ينمفػي لػكؿ الخميػؿ بػف
ىىي
ػإف اكػػف اًػػبك
احمػػص الفراىيػ ّْ
ػصم (كَُٕق)  « :ااتممػػك انػػا بمػػا انػػصم َّانػػو امَّػػة لمػػا اممتػػو منػػو  ,فػ ٍ
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ممػا ذكرتػو بػالعمكؿ
العَّمة فيك الذم التمسك
ػؽ َّ
فإف سنل لغيرم امَّة لما اممتو مف النحك ىػك اٍلي ى
ٍ
ً
يسميو الخميؿ بالفرضيَّة ير الممزمة في البحػث
فميلك بيا »(ٔ) ,كامى ُّ
الر ـ مف ىذا التَّعميؿ الَّذم ّْ

م كاللتراا َّ
م َّ ,
ممة اتَّواىان تعميميِّا انص ابف
النظر ّْ
العممي  ,بؿ يسكلو إلى نحك الحتماؿ التَّفسير ّْ
فإف َّ
ّْ
ّْ
ػي ,ل امػ ػػى نحػ ػػك الفرضػ ػػيَّة
ونػ ػػي (كِّٗق) ييضػ ػػفي اميػ ػػو سػ ػػمة اإلل ػ ػزاـ كالمطابقػ ػػة لمكالػ ػػع العممػ ػ ّْ
ػتج ليػػا َّ
المقترحػػة ,فيسػػكؽ ابصلَّػػة إلػػى نحػػك اإلل ػزاـ فػػي اسػػبا الظَّ ػكاىر المفضػػية إلييػػا  ,كيحػ ُّ
بالنقػػؿ
ػإف مًّزم ػػة التَّعمي ػػؿ لمقكاا ػػص َّ
الن َّ
كالعق ػػؿ (ٕ) ,كامي ػػو؛ ف ػ َّ
حكي ػػة نار ػػئة م ػػف احتػػراـ ى ػػذه القكاا ػػص كطمػ ػ

ًيانتيا (ٖ)

ّْ
م ميـ في المعرفة َّ
المستقؿ ليذا المبػصا
النحكيَّة  ,يعضصه حوـ التَّلليؼ
محكر نظر ّّ
فالتَّعميؿ إذان
ه
النحػ ػػك  ,ىك يكتيػ ػ ً «العمػ ػػؿ فػ ػػي َّ
م  ,منػ ػػذ م ارحػ ػػؿ التًَّػ ػػنيؼ المبك ػ ػرة فػ ػػي امػ ػػـ َّ
َّ
النحػ ػػك» لقطػ ػػر
النظػ ػػر ّْ

النحػك » ك « نقػض امػؿ َّ
ني (كِْٗق) ,ك « امػؿ َّ
(كَِٔق)  ,ك « امؿ َّ
النحػك»
النحك » لمماز ّْ
ابًبياني (كُُّق)  ,ك«العمؿ في َّ
النحك» لياركف بف الحائؾ (كُُّق)  ,ك«المختار
مح ىس ًف
ّْ
ل ى
النح ػ ػ ػػك » َّ
النح ػ ػ ػػك» لب ػ ػ ػػف كيس ػ ػ ػػاف (كَِّق) ,ك« اإليض ػ ػ ػػاا ف ػ ػ ػػي ام ػ ػ ػػؿ َّ
ف ػ ػ ػػي ام ػ ػ ػػؿ َّ
ػاوي
لمزَّو ػ ػ ػ ّْ
مما ُّ
ػكم  ,كلسػيَّما تنظيػر ُّ
النظػر َّ
يصؿ بكضكا امػى مركزَّيتػو فػي َّ
النحػاة
النح ّْ
(كّّٕق)(ٗ) ك يرىاَّ ,
الَّػػذيف بحم ػكا فػػي ً
العمَّػػة ,كاستقً ػكا مسػػائمياَّ ,
كبين ػكا مسػػالكيا ,كلكاصحيػػا ,ككضػػعكا رػػركطيا ,كذكػػركا
كظائفيا ,كلسَّمكا انماطيا َّ ,
ااـ تقسيـ ليا انص َّ
َّاوي(َُ) :
كلعؿ َّ
الزو ّْ
ُ ً
ػكم  ,كبيػػاف العًّلػػاك التَّ َّ
العمَّػػة التَّ َّ
لمًػػيغ
ركيبيػػة ّْ
عميميػػة  :تكمػػف كظيفتيػػا فػػي تفسػػير الكالػػع المُّغػ ّْ
النحكيَّة  ,كاميو؛ َّ
كالمفرصاك في الومؿ كابسالي  ,مكاوًّء كظائؼ العناًر َّ
فإنيا تينيخ القكااص
ً َّ
كانظمتيػػا التَّ َّ
ً ػ ً (زيػػصان) فػػي
ركيبيػػة  ,كتسػػكؽ إلػػى انتحػػاء سػػمك كػػًّـ العػػر نحػػك  :امػػة ىن ٍ

(إف)؛ َّ
لائـ ,كذلؾ بػ َّ
لكلناَّ :
بنيا تنً
إف زيصان ه
ِ ً
الً ػػًّك القائم ػػة بيني ػػا ,ك ػػالطَّرص ,ك َّ
الر ػػبو ,كاإلخال ػػة ,
كتفس ػػر ّْ
العمَّػػة القياس ػػيَّة  :تمت ػػزـ ابحك ػػاـّْ ,
السـ كترفع الخبر

الح ٍكػ ًػـ كابحكػػاـ ابيخػػرل المتصاخمػػة معػػو فػػي ابب ػكا
كت ػكازف بػػيف ي

َّ
الن َّ
حكيػػة  ,كتحػػصك بانتظاميػػا,

كاطّْراصىا في القكااص ,كبيذا فيي الوامع بيف المقيس كالمقيس اميو في العمميَّة القياسيَّة نحك:
ً َّ
(إف) في لكلنا َّ :
ً ً (زيصان) بػ َّ
ػائـ  ,ككوػك نًػبيا السػـ  ,كذلػؾ لمضػاراتيا
امة ىن ٍ
إف زيػصان ل ه
كح ٍممًيىػػا اميػػو مكااماليػػا إامالػػو فػػي
كاخكاتيػػا الفع ػؿ المتعػ ّْػصم إلػػى مفعكلػػو المقػ َّػصـ امػػى فاامػػو  ,ى
التَّضارع
النظرَّيػػة  :تبػػصا بعػػص ً
ّ ً
الوصليػػة َّ
َّ
السػػابقتيف بكًػػفيا تعمػػيًّن ليمػػا مػػف طريػػؽ التَّفسػػير
العمَّػػة
العمَّتػػيف َّ
َّ
ابصؿ ,كتنبػػذ مػػا س ػكاه ,حينمػػا ل
ػك
المنطقػ ّْ
ػي  ,فتطػػرا الحتمػػالك المتعػ ّْػصصة فػػي ابحكػػاـ ,كتيمٍبًػ ي
تيقيـ برىانيَّتو  ,كبذا َّ
فإنيا تييىيّْئي مسرحان خًبان لعمؿ العقؿ فييا  ,كتككف مصار التَّنافر كالتَّعارض
?:
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(إف) كاخكاتيػػا ابفعػػاؿ  ,كنػػكع ابفعػػاؿ الم ىرػػب ً
نحػػك ً :امَّػػة مرػػابية َّ
َّو بيػػا  ,كالعػػصكؿ إلػػى تقػػصيـ
ي
المنًك امى المرفكع  ,كاإللحػاؽ بػالفرع مػف صكف ابًػؿ  ,ك يرىػا مػف تعمػيًّك مسػائؿ ىػذا
البا

َّ
الصاخمة في الوصؿ ك َّ
النظر

مػع ىػذه المزَّيػة الَّتػػي طبعػك كميػ انر مػف التَّعمػػيًّك ,ف َّ
ػإف التَّعميػؿ ىم َّػر بم ارحػػؿ ارتقػاء ,خضػع فييػػا
م انػص ابػص اب بػف
لتيَّاراك اقميَّة متفاكتػة  ,فػليكلى ىػذه الم ارحػؿ بػصاك فػي اكائػؿ القػرف المَّػاني اليوػر ّْ
ػي (كُْٗق) كابػػي امػػرك بػػف العػػًّء
ػرمي (كُُٕق) كايسػػى بػػف امػػر المَّقفػ ّْ
ابػػي إسػػحاؽ الحضػ ّْ

َّ
كتمخضػػك فييػػا العمػػؿ
ػصم كيػػكنس بػػف حبي ػ (كُِٖق) ,
(كُْٓق) كالخميػػؿ بػػف احمػػص الفراىيػ ّْ
التَّ َّ َّ
بالب ٍعػ ًػص اػػف الفمسػػفة ,كالقيػ ٍػر ً مػػف
عميميػػة التػػي التًػػرك امػػى تسػػكيغ القكااػػص كابحكػػاـ  ,كاتًَّػػفك ي
ركا المُّغػػة ً
كح ّْسػػيىا َّ
النػػافر مػػف القبػػيل كالمسػػتمقؿ (ُُ) ميػ َّػـ تمتيػػا المرحمػػة المَّانيػػة فػػي اكاخػػر القػػرف
م ام ػ ػػى ي ػ ػػص س ػ ػػيبكيو (كَُٖق) كالف ػ ػ َّػراء (كَِٕق) كالمب ػ ػ ّْػرص (كِٖٓق) ك َّ
الزَّو ػ ػػا
المَّػ ػػاني اليو ػ ػػر ّْ

ػي ,كرىافػػة
(كُُّق)  ,كبقيػػك امتػػصاصان لسػػابقتيا فػػي اسػػتنباط العمػػؿ امػػى كفػػؽ سػػًّمة الػ َّػذكؽ العربػ ّْ
ًحس ً
عميمي ,بكًفيا بحمان امى ىامش القكااص كابحكػاـ,
ّْو  ,فمـ تىٍنلى العمؿ في اياتيا اف اإلطار التَّ ّْ
ٍخػ ٍذ طابعيػا َّ
َّ
العمميػة القياس َّػية (ُِ) كبعػصىا انبمقػك
ػكمي فػي
الر َّ
كلػـ تكػف ذاك طبيعػة فمسػفيَّة ,اك تل ي
ػر (كُّٔق) ,ك َّ
ػاوي ,كابػػي
السػ َّا
المرحمػػة المَّالمػػة فػػي اكائػػؿ القػػرف َّا
م امػػى يػػص ابػػف َّ
الربػػع اليوػػر ّْ
الزَّوػ ّْ
ونػػي ,كمػػف تًّىػػـ  ,نتيوػػة تطػػكر البحػػث َّ
ػي (كّٕٕق) ,كابػػف ّْ
النحػػكمّْ ,كاتّْسػػاع منحػػاه
امػػي الفارسػ ّْ
ػي بالمَّقافػاك ابيخػرل َّ ,
فتغيػرك موػالك التَّعميػؿ كاتَّسػع ميػصاف بحمػو بنرػلة
العقمي ,كتلمُّر الفكػر العرب ّْ
ّْ
العمؿ القياسيَّة كالوصليَّة َّ
النظريَّة  ,كتحكؿ منيوو إلى التَّػلمير فػي القكااػص ,كبنػاء ابحكػاـ ,امػى كفػؽ
العمؿ المتَّسمة بالتّْسػاؽ بػيف وزئيَّاتيػا  ,ليوػنل فػي بعػض طركحاتػو التَّفسػيريَّة بعيػصان اػف كالػع المُّغػة

ػي
كمنطقي ػػا الخ ػ ّْ
ػاص لمنط ػػؽ فمس ػػفي مح ػػض (ُّ) حتَّ ػػى كً ػػؿ ابم ػػر إل ػػى اب ػػف مض ػػاء القرطب ػ ّْ
(كِٗٓق) الَّذم رال في ىذه التَّعميًّك تراكمان فمسػفيِّا ,ينػكء ب َّ
ممػا صاػاه إلػى
ػالنحك ,كيمقػؿ كاىمػو َّ ,
ط ٍرًا ىػذيف َّ
النػكايف مػف العمػؿ المَّػذيف ل يعػكصاف بمنفعػة َّ
امميػة امػى المػتعمّْـ كالباحػث (ُْ)  ,يػر
ى
اف الطَّبيعة المعرفيَّة َّ
َّ
مما راف اميو مػف مػار العقػؿ المو َّػرص ,
اف تخمّْص البحث َّ
لمنحك العر ّْ
بي لـ تى ىر ٍل ٍ
َّ
َّ
الم ٍح ىػصمًيف ,اممػاؿ :ابيسػتاذ إبػراىيـ مًػطفى (ُٓ)
كلـ تممر صاكة ابف مضاء إل انص صاػاة التيسػير ي
ػي (ُٕ) ,كار ػػياايـ ,كك ػػذلؾ ان ػػص اتب ػػاع
كال ػ ُّػصكتكر ر ػػكلي ض ػػيؼ(ُٔ) ,كال ػ ُّػصكتكر مي ػػصم المخزكم ػ ّْ
تمػاـ حسَّػاف ,حػيف رفػض ً
العمَّػة ,زاامػان َّ
اف المػنيج
المنيج
الكًفي امى نحػك مػا نوػصه انػص ال ُّػصكتكر َّ
ّْ

َّ
يختص بكًػؼ الظَّػكاىر,
العممي
ُّ
اف يتك َّ ػؿ فػي بحػث مػا ك ارئيػا ,معتمػصان
َّ
ككيفيػة حػصكميا ,مػف صكف ٍ
َّ
اإلليية فػي كوػكص ىػذه الظَّػكاىر (ُٖ)
امى الحصس كالتَّخميف ,كتفسير اإلراصة ,كالبحث اف الحكمة

ىب ٍيػ ىػص َّ
اف اكمػػر المنػػاىج المّْسػػانيَّة فػػي العًػػر الػ َّػراىف تػػكلي الوان ػ
م كالتَّ
َّ
طبيقي ,كمف مىَّـ؛ َّ
فإف الكًفيَّة نفسيا لـ تخ يؿ مف تفسي ارك نظريَّة ,كالتراحاك احتماليَّة
النظر ّْ
ّْ

م انايتيػػا فػػي إطػػار بنائيػػا
التَّفسػػير َّ

;?
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المَّاني /مفيكـ ً
حكية انص َّ
العمَّة َّ
الن َّ
اطبي
الر ّْ

ً
العمَّػ ػػة ىػ ػػي الػ ػ ُّػركف المَّالػ ػػث مػ ػػف اركػ ػػاف القيػ ػػاس الَّتػ ػػي ىػ ػػي  :ابًػ ػػؿ (المقػ ػػيس اميػ ػػو)  ,الفػ ػػرع
ً َّ
َّ
استحؽ بو المقيس يح ٍك ىـ المقػيس اميػو ,
الح ٍك يـ  ,إ ٍذ تككف الس ىَّب ى الَّذم
(المقيس) ,العمة (الوامعة)  ,ي
م (كٕٕٓق) مًطمل « الوامع » (ُٗ) ك ً
العمَّة بإطًّؽ ىي  « :ما ىيتىكلَّؼ
كاطمؽ امييا ابنبار ُّ
اميو َّ
الريء  ,كما يحتا إليو  ,سكاء كاف المحتا المكوكص اك العصـ اك الماىية » (َِ)
كبااتب ػار ً
لسػػـ ابيًػػكليُّكف القيػػاس امػػى  :ليػػاس
العمَّػػة الوامعػػة بػػيف المقػػيس كالمقػػيس اميػػو َّ ,

طػ ٍػروص كلػػص اختمػػؼ العممػػاء فػػي العمػػؿ َّ
الن َّ
حكيػػة مػػف ويػػة إلحاليػػا بالعمػػؿ
ًامَّػ وػة ,كليػػاس ىرػ ىػب وو  ,كليػػاس ى
النظػػر فػػي إيوػػا الح ٍكػًػـ ً
ػاتج اػػف َّ
َّ
َّ
َّ
العقميػػة
بالعمَّػػة  ,فالعمػػؿ
اك
العقميػػة
الفقييػػة  ,كىػػذا الخػػًّؼ نػ ه
ي
الح ٍكػ ًػـ  ,كليسػػك ىػػي الم ً
م ً
َّ
لمح ٍكػ ًػـ  ,امػػى حػػيف َّ
اك
اف العمػػؿ
كو ىب ػةي
ه
الفقييػػة امػػار ه
كصللك امػػى ي
كو ىب ػةه ي
ي
ي
الي (كَٓٓق) يػرل َّ
اف «اًػؿ تعميػؿ الحكػـ ,مكامبػاك اػيف العمَّػة ككًػفيا  ,ل يمكػف
بذاتيا فالغز ُّ

بف العمَّػػة َّ
السػػمعيَّة ؛ َّ
الرػػرايَّة اًّمػػة كامػػارة ل تكوػ
إلَّ بابصلَّػػة َّ
َّ
الررع إيَّاىا اًّمة » (ُِ)
امَّة نً

إنمػػا معنػػى ككنيػػا
الحكػػـ بػػذاتيا َّ ,

وني بيف العمؿ َّ
كلص لارف ابف ّْ
النحكيَّة كالكًّميَّة كالفقييَّة في البا

الذم اقصه بعنػكاف  « :بػا

اف امػػؿ َّ
اكًّميػػة ى ػي اـ َّ
َّ
فقييػػة » (ِِ)  ,ذكػػر فيػػو َّ
النحػػكيّْيف « الػػر إلػػى امػػؿ
ذكػػر امػػؿ العر َّبيػػة
المتكمّْمػػيف منيػػا إلػػى امػػؿ المتفقّْيػػيف » (ِّ)  ,فمػػـ ييمحقيػػا بعمػػؿ المتكمّْمػػيف ِّ
كميػػا ,كلػػـ يوعميػػا كعمػػؿ
الفقيػػاء  ,كامَّػػؿ لػػذلؾ ,بػ َّ
ُّ
كيحتوػػكف فيػػو بمقػػؿ الحػػاؿ ,اك خفَّتيػػا امػػى
ػس ,
ػلنيـ « ييحيمػػكف امػػى الحػ ّْ

َّ
النفس  ,كليس كذلؾ حصيث امؿ الفقو  ,كذلؾ َّانيا َّإنما ىػي ااػًّـ كامػاراك لكلػكع ابحكػاـ  ,ككوػكه

الحكمة فييا خفيَّة َّ
انا  ,يير باصية الًفحة لنا» (ِْ)
مكاذا كانك العمػؿ َّ
َّ
الن َّ
الفقييػة مػف ًػك إيوػا
حكيػة فارلػك العمػؿ

الح ٍكػـ بيػا  ,كااتماصىػا امػى
ي
الفقييػػة َّ ,
ػس كالمرػػاىصة ؛ َّ
َّ
فإنيػػا ايضػان ل
الحسػػيَّة » (ِٓ) بخػػًّؼ العمػػؿ
بنيػػا « يمرػػبَّية بالعمػػؿ
ّْ
الحػ ّْ
اف تككف مطابقة لمعمؿ الكًّميَّة  ,ليذا لاؿ ابف ّْ
وني  « :لسنا ىن َّصاي َّ
اف امؿ اىؿ العربيَّة في
ترلى ٍ
َّ
َّ
الفقييػػة»(ِٔ) كلػػاؿ ايضػان « :
الكًّميػػة البتَّػػة  ,بػػؿ نػ َّػصاي َّانيػػا الػػر إلييػػا مػػف العمػػؿ
ىسػ ٍػم ًك العمػػؿ
كانينا بو فلكضحناه مف ترويل امؿ النحك امى امؿ الفقو ,مكالحاليا بعمؿ
اامـ َّانا – مع ما ررحناه ى
الكًّـ – ل ىن َّصاي َّانيا تبمغ لى ٍصر امؿ المتكمّْميف  ,كل امييا براىيف المينصسيف » (ِٕ)
ً
حكية انص َّ
كالعمَّة َّ
الن َّ
بناء امى تقسػيـ
الر ّْ
اطبي منيا ما ىك يم ٍك ًو ه ي
لمح ٍكـ ,كمنيا ما ىك يم ىو ّْكهز لو ,ن
ابيًكليّْيف لمعمَّة – مػف ويػة التَّػلمير كاصمػو – امػى :امَّػة م ً
ؼ
كوبػة  ,كامَّػة يم ىو ّْػكزة(ِٖ) فعمَّػؿ ىحػ ٍذ ى
ي
الرابعة في السـ المنسك فيما كاف مانيو سػاكنان بالحمػؿ امػى التَّػاء ,كارػار إلػى« تق ُّػصـ
الؼ التَّلنيث َّ
كوػػػك حػ ػػذفيا لختًاًػ ػػيا بعمَّػ ػػة تناس ػ ػ الكوػ ػػك  ,بخػ ػػًّؼ ىػ ػػذه ,فكػ ػػاف الحػ ػػذؼ فييػ ػػا وػ ػػائ انز ل
كاوبان» (ِٗ)

<?
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اكص َّانو « إذا واء ٍ َّ
ك َّ
ك » (َّ)  ,كرال َّانو « إذا كوصك العمَّة كوػص معمكليػا,
بع ٍ
ك امة يمكوبة اتُّ ى
ى
ك العمَّة الم ً
كو ىبة فيًق ىص معيا الحكـ ,فذكر في امَّػة
كوع ابًؿ » (ُّ)  ,فإذا فيًق ىص ٍ
صم ٍ
صـ ي
ي
كر ى
فإذا يا ى
ك يا ى
بن ػػاء فعم ػػي ابم ػػر كالماض ػػي َّانيم ػػا يبنًىي ػػا « لفق ػػص العمَّػػة المكوب ػػة لماػ ػ ار فييم ػػا ,كذل ػػؾ التفرل ػػة ب ػػيف
المعاني الحاصمة بعص التركي » (ِّ)
حػذفيا,

اؿ ما اكوػ
كمف ذلؾ ما ذكره في تكويو اصـ حذؼ ياء المنقكص في الكلؼ  « ,فقى ٍص ز ى
فكو روكايا إلى حاليا مف اإلمباك  ,ااتصاصان بعارض الكلؼ »(ّّ) كرال َّ
اف امؿ اإلمالة امػى
ػلف « مػػف العػػر ىمػ ٍػف ييميػػؿ ,كمػػنيـ ىمػ ٍػف ل ييميػػؿ  ,يػػر َّ
الو ػكاز ل امػػى المُّػػزكـ  ,معمّْ ػًّن لػػذلؾ بػ َّ
اف
ػاكياف اك
اإلمال ػػة ف ػػي بع ػػض المكاض ػػع تت ػػروَّل ام ػػى الف ػػتل  ,كل ػػص يك ػػكف ابم ػػر ب ػػالعكس  ,كل ػػص ىيتس ػ ى
كض ٍػعفو » (ّْ) ككػػذلؾ امَّػؿ اػػصـ ًذ ٍك ًػر َّ
ػصاؿ الػكاك
ىيتقارىبػاف  ,كذلػؾ بحسػ لي َّػكة المكوػ
النػػاظـ إب ى
ى
المضمكمة ىمزةن َّ ,
بلف اإلبصاؿ «ل ىيمزـ بؿ ىك وائز  ,فإذا تركك الكاك امى حاليا فًّ اميؾ منيػا,

كل تي ىع ُّص بذلؾ لحنان »(ّٓ) كرال َّ
لزـ  ,مكاذا كػاف وػائ انز فالبقػاء
اف « إبصاؿ اليمزة المفرصة ه
وائز ل ه
لحف فيو » (ّٔ)
امى ابًؿ ل ى
كذى إلى َّ
ػكف واريػةن فػي افراصىػا يم ىع ىممػة فيمػا كوػصك فيػو  ,مكالَّ ليسػك
اف حقيقة العمَّػة « ٍ
اف تك ى
اف امؿ النحك اقميَّة اـ كضعيَّة ؛ َّ
َّ
بعمَّة  ,سكاء زامك َّ
العقميػة ,
إما باامػةه امػى الحكػـ  ,كىػي
بنيا َّ
اف تكضػع
كيعصـ بعصميا  ,مكا َّما يم ىع َّرفةه لػو ,اك اًّمػةه اميػو ,فػًّ يب َّػص ٍ
فًّ يب َّص ٍ
يكوص الحكـ بكوكصىا ,ي
اف ى

فػػي وميػػع محػ ّْ
ػنص امػػى
ػاؿ الحكػػـ  ,مكا ٍف لػػـ تكػػف يم ىعّْرفػػة إذا كوػػصك كلػػـ ييكوػػص الحكػػـ » (ّٕ) فػ َّ
ى
العقميػة الم ً
ك العمَّػة َّ
الن َّ
كو ىبػة
حكيػة بالعمَّػة
اء اىايٍل ًحقى ٍ
تلميرىا في معمكليا ,كوريانيا في وميع افراصىا  ,سك ه
َّ ي
َّ َّ
عرفة لو ,ك َّ
الصالة اميو كلـ ينص امى إلحاليا بإحصاىما,
الم ّْ
لمح ٍكًـ بذاتيا  ,اـ ايٍل ًحقى ٍ
ي
ك بالعمة الررايَّة ي
َّ
َّ
الفقييػػة؛ « ب َّف
لح ٍكػ ًػـ الكاحػػص بعمَّتػػيف فًػػااصان ,كىػػذا ييػ ىػاّْصم إلػػى إلحاليػػا بالعمَّػػة
إل َّانػػو ييويػ يػز تعميػػؿ ا ي
العمَّة َّ
ً ي اًّمتيف امى ريء كاحص » (ّٖ)
الررايَّة اًّمةه ,كل يمتنع ىن ٍ
اواز تعميؿ الح ٍك ًػـ ً
كلص َّ
بعمَّتى ٍػي ًف فًػااصان  ,فقػاؿ  « :ىػذه العمَّػة
اكص ىذا ابنبار ُّ
م امى لساف ىم ٍف ى
ي
اف يي ٍسػػتى ىص َّؿ امػػى الحكػػـ بػػلنكاع مػػف
ليسػػك يمكوبػػة ,مكاَّنمػػا ىػػي امػػارةه كصللػػة امػػى الحكػػـ  ,ك ىكمػػا يوػ ي
ػكز ٍ
اف يي ٍستى ىص َّؿ اميو بلنكاع مف العمؿ » (ّٗ)
ابماراك كالصللك ,فكذلؾ يوكز ٍ
اف ً
اطبي ل يذى إلى إلحاليا ً
بالعمَّة َّ
اف َّ
العمَّةى انصه م ً
الررايَّة  ,مف وان َّ
ىب ٍي ىص َّ
لمح ٍك ًػـ
الر َّ
كو ىبةه ي
ي
الح ٍكًـ بذاتيا فقص رابيتيا فػي
إف فارلك العمؿ العقميَّة في إيوا
تعمؿ في معمكليا إذا يك ًو ىص ٍ
ك  ,فيي ٍ
ي
ً
ضع « َّ
َّ
اف توػرم
فإنيا بعص الكضع اًبحك بمنزلػة العمػؿ
إيوا
الك ٍ
العقميػة  ,فينبغػي ٍ
ي
الح ٍكـ بيا بعص ى

موراىا» (َْ)

اف العمػػؿ َّ
َّ
الن َّ
مػػف ىنػػا يتبػػيَّف َّ
الكًّميػػة مكا ٍف لػػـ تطابقيػػا ,منيػػا إلػػى العمػػؿ
حكيػػة الػػر ي إلػػى العمػػؿ
الفقييَّة مكاف رابيتيا
=?
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اطبي مف تعميؿ الح ٍكًـ ً
المَّالث /مكلؼ َّ
فًااصا
بعمَّتىٍي ًف
الر ّْ
ن
ي

المعني انص ابيًكليّْيف كىك التَّعميؿ بػلكمر مػف
احصىما :ىك
ُّ
التَّعميؿ بعمَّتيف يلتي امى ضربيف :ي
َّ
ً َّ
ً َّ
الح ٍكػ ًػـ لممعمػػكؿ كاآلخػػر :يكػػكف باوتمػػاع
امػػة لمعمػػكؿ كاحػػص  ,تكػػكف كػ ُّػؿ امػػة منيػػا يمسػػتقمة بإمبػػاك ي
ً َّ
الح ٍكػًػـ بانفراصىػػا  ,فػػًّ يبػ َّػص مػػف اوتماايمػػا
العمتػػيف امػػى المعمػػكؿ الكاحػػص ,إ ٍذ ل تقػػكـ إحػػصاىما بإمبػػاك ي
الح ٍكًـ
إليوا
ي
ً َّ
الح ٍك ًػـ بانفراصىػا يي ىعّْبػر انػو َّ
ػاطبي بوػزء العمَّػة  ,فػإذا
الر ُّ
فالتَّعميؿ بعمتيف ل تقكـ إحصاىما بإمبػاك ي
ً
َّ
المقى ػ َّػرر؛ َّ
بن ػػو ي ػػرل « َّ
اف و ػػزء العمَّ ػػة ل ػػو مناس ػػبة ف ػػي التَّػػلمير مكامب ػػاك
فيق ػ ىػص و ػػزيء العم ػػة انتف ػػى ي
الح ٍك ػ يػـ ي
الح ٍكًـ»(ُْ) كبيذا تككف ً
الح ٍكًـ
العمَّة يم ىرَّك ىبة َّ
مما لو تلمير في إمباك ي
ي
كمف مكارص ذلؾ انصه ما ذكره مف ًامَّة لم الكاك ياء في ومع المفرص الَّذم ا ً
ك اينو  ,نحػك:
يامَّ ٍ
ن
مفرصىػا  ,فقػاؿ « :فالعمَّػة
كًيَّاـ  ,كلائـ كلييَّاـ  ,كما اربو ذلؾ حيف اامُّكىا بالقم كما اامُّػكا ى
ًائـ ي
احصىما :ىك ٍسر ما لبؿ الػكاك فػي الومػع ,فػإ َّف لم ىك ٍسػرة تػلمي انر فػي اإلاػًّؿ ,لكػف الػكاك إذا
ىنا مومكعه  ,ي
فانضـ إلييا ابمر الماني كىك اإلاًّؿ في المفرص » (ِْ)
تحركة لـ تى ٍق ىك الكسرةي امييا,
كانك يم ّْ
َّ
ونػػي – ضػػركرة اوتمػػاع اوػزاء ً
كامَّػؿ – نقػًّن اػػف ابػػف ّْ
ػلف يكػػكف « بػػيف
العمَّػػة إليوػػا
الح ٍكػًػـ بػ ٍ
ي
فرؽ » (ّْ)
السب ابلكل كبيف السب ابضعؼ ه

ليذا يرل َّ
النحكيَّيف ُّ
اف كمي انر مف ّْ
متلخرم َّ
اطبي َّ
يرصكف منع الًَّرؼ فيما كاف بللفي التَّلنيث,
الر ُّ
َّ
ً َّ
ك في ير ذلؾ » (ْْ)
طرصان لما مىىب ى
كًيغة مفااؿ كمفاايؿ إلى امتىيف « ل إلى امة كاحصة ٍ
وني – َّ ً َّ
ككذلؾ ذكر – نقًّن اف ابف ّْ
ػاء فػي الومػع
اف العمة في ىلٍمػ ً الػكاك السَّػاكنة فػي المفػرص ي ن
اف ذكرىا  « :فقػص ًػار مومػكع ىػذه ابسػبا
يم ىرَّكبةه مف خمسة اوزاء ل يب َّص منيا (ْٓ)  ,فقاؿ بعص ٍ
 ,فإذان متى لـ تى ٍذ يك ٍر ىذه ابسبا
بعضيا لـ يي ىامّْر  ,كلـ يكف امَّة ,
انصه ىك العمَّة  ,فإذا ى
انفرص ي
ك بعضيا انكسر القك يؿ  ,كلـ تى ًو ٍص ىناؾ امَّػةن » (ْٔ)  ,مي َّػـ ممَّػؿ بلمممػة متع ّْػصصة لً ىمػا فيًق ىػص
كمَّيا  ,ك ٍ
اخمىٍم ى
ً َّ
الح ٍك يـ
فيو وزء العمة كلـ يمبك معو ي
الم ىرَّكبػػة انػػصه مػػا ذك ػره فػػي ًامَّػػة إمالػػة الفتحػػة « بػ َّ
ػلف العمَّػػة فػػي إمالػػة الفتحػػة الكس ػرة
كمػػف العمػػؿ ي
الكالع ػ ػػة ام ػ ػػى الػ ػ ػراء ,يم ىرَّكب ػ ػػة م ػ ػػف ر ػ ػػيئيف :اح ػ ػ يػصىما الكسػ ػ ػرة  ,كالم ػ ػػاني :ككني ػ ػػا ف ػ ػػي راء ل ف ػ ػػي
يرىا» (ْٕ)
النح ػػكيّْيف – بحسػ ػ م ػػا ره َّ
الن ػػاظـ َّ
كم ػػف المس ػػائؿ الَّت ػػي خ ػػالؼ فيي ػػا َّ
ػاطبي – بس ػػب ا ػػصـ
الر ػ ُّ
ااتصاصه بوػزء ً
العمَّػة  ,مػا ذكػره َّ
ػاطبي مػف الخػًّؼ فػي حػذؼ نػكف مضػارع كػاف الموػزكـ  ,فػذكر
الر ُّ
اف َّ
اف العمَّة «امراف :كميرةي الستعماؿ  ,كالتربيو بحرؼ المّْيف » (ْٖ)  ,كارار إلى َّ
َّ
الناظـ لـ يعتمػص
إلَّ امػػى كم ػرة السػػتعماؿ  ,فبنػػى اميػػو التَّعميػػؿ بالسػػتمقاؿ ,ك ٍان ىب ىنػػى امػػى اػػصـ ااتمػػاصه امػػى ترػػبيو
ُّ
اف لػ َّػرر ىح ػ ٍذفىيىا بػػإطًّؽ  ,س ػكاء اكػػاف بعػػصىا سػػاكف اـ ل (ْٗ) ,امػػى حػػيف َّ
اف
النػػكف بحػػرؼ المّْػػيف ٍ
>?
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اطبي لذلؾ ب َّ
ػلف « الكوػو
سيبكيو ذى إلى اصـ وكاز الحذؼ إذا كلع بعصىا ساكف (َٓ) ,كامَّؿ ال َّر ُّ
الػػذم بومػػو وػػاز الحػػذؼ انػػصه لػػـ ىيػػتً َّـ  ,ىال تػػرل َّ
اف السػػككف لػػص زاؿ مػػف النػػكف بوػػؿ السػػاكف,
ػث لىكيػك النػكف بالحركػة » (ُٓ)  ,فحػيف فيًق ىػص وػزء ً
العمَّػة كىػك
فضع ى
ؼ ىر ىبوي النكف بحرؼ المػيف  ,حي ي ى
ي
ي
و
ً
َّ
ّْ
الح ٍك يـ؛ َّ
تامة
بف العمة حينئذ ير َّ
ض يع ى
ؼ انتفى ي
التَّربيو بحرؼ الميف اك ى
َّ
ً َّ
ً َّ
الح ٍك ًػـ لممعمػكؿ,
َّ
اما التَّعميؿ بلكمر مف امػة لمعمػكؿ كاحػص؛ فتكػكف ك ُّػؿ امػة منيػا مسػتقمة بإمبػاك ي

فتتبػ َّػصل فيػػو مػكارص َّ
وميػػة (ِٓ)  ,منيػػا مػػا ذكػره مػػف تعميػػؿ البًػريّْيف لفػػتل لـ السػػتغامة  ,كلػػص يامّْػ ىػؿ
الم ٍستى ىغاث مف اومو  ,اك التَّربيو لممناصل بالمضمر  ,اك الفرؽ بينيا كبيف لـ
بالفرؽ بينيا كبيف لـ ي
البتصاء (ّٓ)

ً
اء ايخرل مف ًس ىيًـ تعميػؿ َّ
َّػببي يمتى ىممّْمىػةن بً ىح ٍم ًػؿ (كػـ) الخبرَّيػة
ػاطبي بيػذا ال َّػنمط الس ّْ
الر ّْ
كتتراءل س ٍي ىم ي
الح ٍم ػ يؿ امػػى المعنػػى « َّ
بف (ك ػػـ)
(ر َّ )  ,كلػػص يامّْػ ىػؿ لػػذلؾ بلربعػػة اكوػػو م ػػف التَّعميػػؿ  ,كىػػي ى
امػػى ي
ػك امييػا  ,كايضػان ف َّ
ػإف
فح ًممى ٍ
(ر َّ ) فػي ذلػؾ؛ ي
الخبرية تستعمؿ في المباىػاة كالفتخػار  ,كمػا تسػتعمؿ ي
فممػػا كانػػك لمتكميػػر ارػػبيك مػػف
(ر َّ ) لمتقميػػؿ؛ فحممكىػػا امػػى ضػ ًػصىا
 ,كايضػان َّ
(كػػـ) لمتكميػػر ك ي
فمما كانك (كـ)  ,ساالن اف
ك امييا
 ,كايضان َّ
فح ًممى ٍ
كمير  ,كىك (مائة) كنحكىا ؛ ي
العصص ما ىك ه
العصص لميمو ككميره؛ ا ً
ك ما لممتكسط منو ؛ َّ
بف الكسط اص هؿ بيف الطرفيف » (ْٓ)
ياط ىي ٍ
فعمَّؿ لذلؾ ً
بعمَّة الحم ًؿ امى المعنىَّ ً ,
كامَّة التَّربيو ً ,
الض ّْص ً ,
الح ٍم ًؿ امى ّْ
كامَّػة المعاصلػة,
كامة ى
ىٍ
ً
ام منيا تى ُّ
بعضيا الكل مف يرىا في التَّعميؿ
ك ّّ
ًل ٍ
الح ٍكـ بانفراصىا  ,مكا ٍف كاف ي
اف تقكـ بإمباك ي
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اطبي مف التَّعميؿ ً
الرابع /مكلؼ َّ
بالعمَّة القاًرة
َّ
الر ّْ

العمَّػػة يعنػػي الَّ تكوػ ىػص ً
لًػػكر ً
العمَّػة فػػي محػػؿ خػػر ييقػػاس امػػى ابًػػؿ كلػػص اختمػػؼ ُّ
النحػػاة فػي
وكاز التَّعميؿ بيا امى فريقيف ,فلواز التَّعميؿ بيا لكـ ,كم ىنعوي خركف ك َّ
استصؿ المويزكف امى وكاز
ه ى ى
التَّعميػػؿ بيػػا بمسػػاكاتيا ً
ّْ
ػإف لػػـ
العمَّػةى «
المتعصيػػة فػػي اإلخالػػة كالمناسػػبة ,كزاصك امييػػا بظػػاىر النقػػؿ ,فػ ٍ
لمًػػحَّة فػػًّ الػ َّػؿ مػػف الَّ يكػػكف امم ػان امػػى الفسػػاص » (ٓٓ) ,كاسػ َّ
ػتصؿ المػػانعكف امػػى
يكػػف ذلػػؾ امم ػان ّْ
ػلف ً
اػػصـ ً
ًػػحَّتيا بػ َّ
العمَّػػة « َّإنمػػا تيػراص لمتعصيػػة  ,كىػػذه العمَّػػة ل تعصيػػة فييػػا  ,مكاذا لػػـ تكػػف متعصيػػة فػػًّ
فائصة ليا ؛ َّ
ص ل بيا » (ٔٓ)
بنيا ل ضركرة ليا  ,فالحكـ فييا مابك بالن ّْ
اف تعميميـ حذؼ اسـ (لك) العاممة امؿ (ليس) تعميػ هؿ ً
اما َّ
اطبي؛ َّ
فإنو يرل َّ
بعمَّػة لاًػرة ,
َّ
الر ُّ

ػلف « المبتػػصا معيػا َّ
كلػص يامّْػ ىػؿ ب َّ
كلنػػو ي يػر معمػػكؿ ليػا  ,لى َّمػػا لػـ يًػػل إضػماره فييػػا  ,ىال تػرل َّانػػؾ ل
لك زمانان ًالحان  ,كما تقكؿ  :كاف زمانان ًالحان  ,فكلنيـ ااتبركا فييا ىذا المعنى,
تقكؿ  :زمانؾ ى
» (ٕٓ)  ,فقػػاؿ « :كىػػذا تعمي ػ هؿ ً
بعمَّػػة لاً ػرة  ,إ ٍذ يمػػزـ و ػكاز الحػػذؼ فػػي
فلوػػازكا حػػذؼ اسػػميا
ك(إف) » (ٖٓ)
اسـ (ما) ك(ل) ٍ
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بالر ىػب ًو بالفضػمة ,لػاؿ َّ
ككذلؾ تعميميـ حذؼ الخبر مف صكف السـ ,كلػص يامّْ ىػؿ َّ
ػاطبي « :كىػذا
الر ُّ
لاًر » (ٗٓ)
ايضان تعمي هؿ
ه
ًحَّة القياس اميو  ,لعصـ تعصية ً
ضل مف ىذا اصـ ً
ً
العمَّة كلًكرىا
كىيتَّ ي

المطم

الخامس /طرص ً
العمَّة كتخًيًيا انص َّ
اطبي
الر ّْ

َّ
ً
اف يكوػػص الحكػػـ انػػص كوكصىػػا فػػي كػ ّْػؿ مكضػػع » (َٔ) فػػالطَّرص
المقًػػكص بػػالطرص فػػي العمَّػػة « ٍ
َّ
ً َّ
ً
ػيص إامالييػػا فػػي مكضػػع مػػف صكف
بيػػذا يكػػكف ترتيبػان ي
لمح ٍكػػـ امػػى العمػػة ,كل يتخمػػؼ انيػػا  ,كالتخًػ ي
خر
النحػاة فػي ارػتراطو فػي ً
كلص اختمػؼ ُّ
العمَّػة امػى ىمػ ٍذ ىى ىب ٍي ًف  :فػذى بعضػيـ إلػى َّانػو رػرطه فييػا ,
حكيػة ً
بناء امى إلحػاؽ ً
العمَّػة َّ
َّ
َّ
الن َّ
العقميػة  « ,كل خػًّؼ َّ
العقميػة ل تكػكف إلَّ يمطَّػرصةن ,
اف العمَّػة
بالعمَّػة
ن
اف يػػصخمىيا التخًػػيص  ,فكػػذلؾ العمَّػػة النحكيػػة»(ُٔ) كبعضػػيـ اآلخػػر ل يػػرل ارػػتراط
كل يوػػكز ٍ

حكيػػة مٍمحقى ػةه ً
اف ً
العمَّػػة َّ
بالعمَّػػة ا َّ
ػاء امػػى َّ
لفقييػػة الَّتػػي تكػػكف امػػارةن امػػى
الن َّ ي ى
ذلػػؾ ي
فيويػػز تخًيًػػيا بنػ ن
الح ٍكًـ ,كصليًّن اميو (ِٔ)
ي
ً َّ
ونػػي َّ َّ
كيػػرل ابػ يػف ّْ
ػصـ الحتيػػاط ليػػا بالكًػػؼ« ,
اف الػػذم صاػػاىـ إلػػى القػػكؿ بتخًػػيص العمػػة اػ ي
ؽ اميو ىػذا المكضػع حتػى اضػطرىـ إلػى القػكؿ بتخًػيص
ىفي ٍح يرسكا اكائؿ التعميؿ بو  ,كىك الذم ىنتى ى
العمؿ  ,كاًارىـ إلى حيّْز ُّ
التعذر كالتمحُّؿ » (ّٔ)
ى
العمَّة المطَّرصة امى ً
الراطبي ً
العمَّة المخًًَّة في مكاضع مستفيضة(ْٔ)  ,منيا ما
َّل
ُّ
كلص ىرو ى
كلكه ,مف َّانو يامّْ ىؿ بالحمؿ امى اسـ فعؿ
اف ,كاسـ الفعؿ المضارع َّ
ذكره في اسـ الفعؿ الماضي ك ىرتَّ ى
ُّ
الفارسي ك ً
ابف ّْ
ونػي ك يرىمػا ,ف َّ
ل كاحصان  ,كىك رام
ّْ
ػإف ىػذا المػذى ى
ابمر « ,ىليورم البا ي كمو ىم ٍو ىر ن
ػائره ل امَّػة فيػو َّإل الحمػؿ امػى مػا فيػو
امر مروكها  ,كىك ىو ٍع يؿ العمَّة خاًَّة ببعض المبن ّْ
فيو ه
ػي كس ي
العمَّة ,بخًّؼ امَّة الَّناظـ َّ
اامػة فػي معمكلتيػا ٍاكلػى مػف ككنيػا
اامة فػي الوميػع ,ككػكف العمَّػة َّ
فإنيا َّ

خاًَّة ببعضيا ما يك ًو ىص ذلؾ » (ٓٔ)
ىخػ ًػذ ً
النػػاظـ المتىممّْمىػػة َّ
بعمَّػػة َّ
بالرػ ىػب ًو بػػالحرؼ فػػي ّْ
النيابػػة ,كاػػصـ التَّػػلمر
فلفضػػى الرػ ُّ
ػاطبي إلػػى اب ٍ
ي ى
ّْ
اف يرفػع امػػى منًػػة التَّممػػيل
ترويحػان كتعػػكيًّن امػػى يرىػا  ,لطراصىػػا فػػي معمكلتيػا  ,كل ي ػ ٍػرىك مػػف ٍ
مقًصه  ,كيومك في ىم ىح ّْؾ َّ
اف ًامَّة ىح ٍم ًؿ بعض البػا امػى َّ
مرًصه  ,في َّ
الصللة
بقيتػو ًم َّمػا فيػو ًامَّػةه
ى
ى
َّ
ً َّ َّ
َّ
ض ٍػعفان  ,كيربػك
ليسك امةن يمط ًرىصةن  ,كىذا ما ييعرؼ بقياس الطرص  ,الذم يعتمي انماط القياس المًّمػة ى
امييا ىك ٍىنان

العمَّػػة المطَّػػرصة امػػى ً
ػاف ً
ػض يلر ٍو ىحػ ً
ػي ى ػ ّّ
المخًًػػة ,يغػػكص فػػي ػػكر
العمَّػػة
َّ
كيتمػػكرص ممػػا هؿ تعميمػ ّّ
ً َّ
َّػل َّ
طمىػ ً
الح ٍم ًػؿ امػى مػا فيػو
ػاطبي اػصـ تلمُّرىػا بالعامػؿ امػى يم ٍ
الر ُّ
ؽ ى
امة بناء اسماء ابًكاك  ,إ ٍذ ىرو ى
طمىؽ الحمؿ ؛ َّ
اامة  ,كفي ابكلى خاًَّة » (ٔٔ)
بف العمَّة ىنا َّ
ًامَّة  ,لائًّن « :كىذا اكلى مف يم ٍ
@?
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السػػابؽ رَّوػ ىػل َّ
ك يرػ ٍكمىةه مػػف َّ
الم ىرَّك ػ ً لتضػ ُّػمنو معنػػى
النػػكع َّ
الرػ ُّ
ػاطبي تعميػػؿ بنػػاء ى
ى
الع يوػ ًػز فػػي العػػصص ي
النػكف (ٕٔ) ليػذا َّ
اكػص َّ
الح ٍكًـ  ,امى تعميمػو بكلكاػو مكلػع ُّ
الكاك العاطفة َّ
ػاطبي َّ
اف
الر ُّ
بلنو اكلى لطرص ي

مما كاف ىير مطرص» (ٖٔ)
ما « كاف مف العمؿ مطرصان في معمكلتو اكلى َّ
كارار إلى اصـ اطّْراص تعميؿ بناء الضَّمائر لً ىر ىب ًييىا بالحرؼ في الكضع امى حرؼ اك حرفيف ,
ُّ
كح ٍمػ ًػؿ سػػائر َّ
اف يكػػكف ىسػ ىػب ي بنائيػػا
ل كاحػػصان  ,فقػػاؿ  « :يي ٍحتى ىمػػؿ ٍ
ى
الضػػمائر امييػػا لتوػػرم كميػػا ىم ٍوػ ىػر ن
ّْػرىا  ,كمػا َّ
 ,كىػذه العمَّػة اتى ُّػـ مػف
اف الحػرؼ كػذلؾ
ىك ٍ
ض ىعيا في ابًؿ امى الفتقار إلى ما ييفىس ي
ابكلى لطراصىا  ,ككوكصىا في الضمائر كمّْيا مف ير حمؿ لبعضيا امى البعض » (ٗٔ)

مي مئتز انر مع مكارص التَّنظيػر ,مػا ره َّ
ك ًم َّما ىيمً يج في ىذا َّ
ػاطبي فػي َّ
اف تعميػؿ اػصـ
الر ُّ
النمط التَّعمي ّْ
ً
ًً َّ
بتاءيف َّإل في المضػارع مػف صكف الماضػي كابمػر,
اءيف مف ال ىكمـ التي تبتصحي ى
وكاز ىح ٍذؼ إحصل التَّ ى
كلص يامّْ ىؿ لمماضي باللتبػاس بغيػره بعػص الحػذؼ  ,بخػًّؼ المضػارعَّ ,
فإنػو ل ىيمتػبس  ,لرفػع اللتبػاس

ض امػػى ذلػػؾ بػ َّ
ػلف ابمػ ىػر كالمض ػارع فػػي ارتفػػاع المَّػػبس بعػػص الحػػذؼ,
بػػصخكؿ العكامػػؿ اميػػو ,ك ٍ
ااتيػ ًػر ى
ارص امػػى ىػػذه العمَّػػة الَّتػػي ذكرىػػا بعػػض المتػ ّْ
فػػي
ػلخريف  ,فػػابكلى
فلوػػا اػػف ذلػػؾ بػػلف «ىػػذا ك ه
تعميؿ الحذؼ ,كىك َّ
اف الماضي كابمر لص امكف فييمػا اإلص ػاـ كاإلتيػاف بػللؼ الكًػؿ لسػككف التػاء
امػػا ابيكلػػى؛ فم ٍنتىقىضػػة » (َٕ) ً
فعمَّػػة
ابيكلػػى فيػػك الَّػػذم ازاؿ السػػتمقاؿ  ,فيػػذه العمَّػةي َّ
الًػػحيحةي  ,ك َّ
ي ى
ك ً
العمَّػة فػي المعمػكؿ ,كل
ارتفاع المَّبس الَّتي تي ًو ٍي يز الحذؼ في المضارع لـ تطَّرص في ابمر  ,إ ٍذ يك ًو ىػص ٍ
الر ُّ ً َّ
لمح ٍكًـ  ,ليذا ىا َّص ىىا َّ
ضةن
ى
اطبي امةن يم ٍنتىقى ى
كوكص ي

المطم

حكم انص َّ
السَّاصس /التَّعميؿ َّ
اطبي
الن ُّ
الر ّْ

استنص َّ
ػطركف إليػو َّإل كىػـ
ػيء يض ُّ
الر ُّ
ػيس ر ه
اطبي في تعميمو إلى ما اًَّمو سيبكيو بقكلػو  « :كل ى
يحػػاكلكف بػػو كويػان » (ُٕ)  ,فبػػصا رػػكؿ الضػػطرار بالتَّلًػػيؿ ِّ
ػكوييي منكطػان  ,إ ٍذ
كبالك ٍسػًػـ التَّػ
ّْ
وميػػا ,ى
َّ
كسػ ىػببان يم ىسػ ّْػك ان لمعػػصكؿ اػػف ابًػػؿ  ,كفػػي ى ٍمػ ًػر ىػػذا ىامَّػػؽ
ىيػػل ىمػ ٍا
ىل تفسػػيريِّا لمخػػرك اػػف القااػػصة  ,ى
ػر ن
ابػف ّْ
ونػػي امػػى لػكؿ سػػيبكيو لػػائًّن  « :كىػذا اًػ هؿ يػػصاك إلػى البحػػث اػف امػؿ مػػا اسػػتكرىكا اميػػو ,
ػيء بػو ,كتس ُّ
ػتمص ُّ
التنبػو امػى ابسػبا
ىن ىع ٍـ ,كيلخػذ بيػصؾ إلػى مػا كراء ذلػؾ  ,فتستض ي
(ِٕ)

المطمكبػة منػو »

ىخ ػ ىذ َّ
ػاطبي فػػي البحػػث اػػف ىػػذه العمػػؿ مكابرازىػػا ,كتكظيفيػػا فػػي إيوػػا
الرػ ُّ
فمػػف ىػػذا التَّلًػػيؿ ا ى
ابحكاـ بيا ,كتعميؿ المنقكؿ المقيس ك يػر المقػيس مػف كػًّـ العػر  ,امػى ىا ّْػص معرفػة العػر بيػذه

العمؿ  ,مري انر إلى ما ذكره ابف ّْ
وني اف معرفة العر لعمؿ كًّميـ (ّٕ)
@7
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َّ َّ
ػي المباحػث القاًػصيَّة ,متنػام انر فػي
كيتوافى اف مكاطف َّ
الري في اف التعميؿ صا مبمكمػان فػي من ٌ
تضػػاايؼ المسػػائؿ َّ
َّ
ًػػعان بػػيف َّ
الً ػرفيَّة كالمُّ َّ
الن َّ
الحتواويػػة  ,كلػػص
طيػػاك الطَّ ارئػػؽ
غكيػػة  ,يم ىر َّ
حكيػػة ك َّ
كظَّفػػو َّ
الخًّفيػػة  ,كطػػرا المػػذاى َّ
الن َّ
َّ
الم ٍنتى ىخ ىبػػة,
ػاطبي فػػي إيػراص القضػػايا
الرػ ُّ
حكيػػة  ,كتػػرويل المنػػاىج ي
مكابطاؿ ابلكاؿ الكاىنػة  ,كنقػض اآلراء المناكئػة  ,كصحػض يح ىو ًػج المخػالفيف  ,ليفيػص منػو فػي تلًػيؿ
ميػػة  ,كاسػػتنباط ابحكػػاـ َّ
الن َّ
الح ٍك َّ
العامػػة,
حكيػػة  ,مكارسػػاء القكااػػص الكمَّّْيػػة  ,كتكطيػػص الق ػكانيف َّ
الظ ػكاىر ي

ػتصللي ,فػي
قمي  ,كال َّػصاى ً الس
حميمي  ,كالوصؿ
ّْ
المنطقي  ,كاإلصراؾ الع ّْ
ّْ
كىذا ما ىيمي ٍك يا اف ابيسمك التَّ ّْ
حكم انص َّ
الفكر ّْ
اطبي
الن ّْ
الر ّْ
م َّ
النظ ػػاـ َّ
تمخ ػػض م ػػف ّْ
َّ
َّ
الغائي ػػة
النح ػػكمّْ؛ لعض ػػص القاا ػػصة ,مكاض ػػفاء ًس ػ ىػم ًة
إف التَّعمي ػػؿ مب ػػصاه نظ ػػر ّّ
كالسَّببيَّة امييا ,ىب ٍي ىص َّانو ل ُّ
اف يككف تفسي انر ًس َّي إضافي ,ل يحصك بتحًيؿ القااػصة اينيػا,
ينفؾ مف ٍ
الزائص امى الضػركرم » (ْٕ)  ,ك َّ
مف مىَّـ ىا َّص َّ
اطبي « التَّعميؿ مف لبيؿ َّ
اكػص َّ
اف التَّعميػؿ « بالنسػبة
الر ُّ
إلى المقًص مف تًكير كيفيَّة النطؽ ير ضركرم  ,إ ٍذ مف يعرؼ ما لاؿ ينحػك فػي المسػللة نحػك
كًّـ العر  ,مكا ٍف لـ يعرؼ كويان لضـ كل فتل » (ٕٓ)  ,لًػص بػذلؾ زياصتػو امػى معرفػة تعمُّػـ كػًّـ
العر  ,ك َّانو في الغال ل يًمل لتعميـ َّ
لكف الوػله إلػى اإلكمػار مػف العمػؿ كتتبُّعيػا مػا اٍل ىػزىـ
النحك ٍ ,
لمناظـ  ,كالتَّرويل بيف المذاى َّ
بو نفسو مف الحتوا َّ
النحكيَّة ,كاآلراء المتباينة
اف ً
العمَّة تىتىمكاى يؿ مالمان في الطا القياس الَّذم َّ
كبما َّ
يتككل امى السَّماع في بناء لكانيف مستنبطة
ىٍ
مف الستقراء  ,لذا وعؿ َّ
ص امى َّ
اف « التَّعميؿ بعػص السَّػماع »
اطبي التَّعميؿ تابعان لمسَّماع  ,إ ٍذ ىن َّ
الر ُّ

إنما ينيض مف كرائو » (ٕٕ)  ,ففػي اختيػار َّ
(ٕٔ)  ,ك َّ
لمرفػع فػي العطػؼ امػى
النػاظـ َّ
اف « التَّعميؿ َّ
ػؼ ىن ىسػ و
السػػماع  ,كىػػك اختيػػار
ؽ  ,ككػػاف فيػػو ابلػػؼ كال َّػًّـ  ,كىػػك ابكمػػر فػػي َّ
المنػاصل المضػػمكـ ىا ٍ
طػ ى
اطبي ُّ « :
ني(ٖٕ) ,لاؿ َّ
فكؿ ما امَّؿ بو اربا المذاى ابيخر ل ينتيض
الر ُّ
الخميؿ كسيبكيو كالماز ّْ
مع السَّماع َّإل بمقصار مكافقتيا لو » (ٕٗ)
النحاة في لياس (فىع ً
كذكر في اختًّؼ ُّ
ػتص ّْ
ػاء امػى َّانػو
ػاؿ) فػي ىسػ ّْ اإلنػاث المخ ّْ
بالنػصاء – بن ن
ى
َّ
في ٍم ىنػػعي القيػػاس اميػػو  ,يم ىرّْوحػان ىكمٍىرتىػػوي كمػرةن يبمػغ القيػػاس امييػػا – َّ
اف « مػػا
فيقػػا  ,اك لميػ هؿ ي
كمي هػر يمطػ ًػرهص ي
اف يقاس اميو لكمرتو » (َٖ)
يامّْ ىؿ بو ىم ٍنعي القياس ل ىيٍم ىزيـ إذا كاف السَّماع بحيث يًمل ٍ
الفراء (كَِٕق) في م ٍن ًع اإلتباع في وم ًع ً
(ف ٍعمىة) المكسػكرة الفػاء (ُٖ),
كلاؿ في ىرّْص ًه مذى
َّ
ىٍ
ى
ّْ
بف التَّعميؿ بالستًمٍقاؿ و
الم ٍعتى ىم يص في الوميع السَّماع؛ َّ
ماف اف ىككنو معصكمان
يم ىعمًّن لذلؾ بالستمقاؿ «:ك ي
اك ناص انر» (ِٖ) ,معتمصان في ذلؾ امى ما اًَّمو سيبكيو ,كنقمو َّ
ػؼ حيػث
الر ُّ
اطبي انو مػف لكلػوً «:ل ٍ
ىكلىفيكا ,مـ فىسّْر » (ّٖ)

كىك بيذا يوعؿ التَّعميؿ إل ار انر لمسَّماع المنقكؿ تي ٍستى ٍخ ىري منو العمػؿ  ,إ َّل َّ
اف الغالػ فػي المسػمكًع
اف َّ
اما المكلكؼ امى السَّماع؛ َّ
فإنو يي ٍحفىظي كل ييقػاس اميػو ىب ٍي ىػص َّ
ػاطبي
المقيس َّ ,
الر َّ
الم ىعمَّ ًؿ المسمكعي
ي
ي
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الر ّْ
لـ يتكلَّؼ انص تعميؿ المقيس  ,بؿ لص يتواكز ذلؾ إلى تعميؿ المكلكؼ امى السَّػماع  ,كتعميػؿ َّ
ػاذ

ك َّ
الناصر كالقميؿ ير المقيس مف كًّـ العر (ْٖ)
ككػػذلؾ امَّػػؿ لممرفػػكض فػػي السػػتعماؿ  ,مػػف ذلػػؾ مػػا ذك ػره مػػف َّ
اف « العػػر لػػص رفضػػك فػػي
سك ً
السػػتعماؿ افعػػاؿ الػػكٍي ًل كالػػكٍي ً
الكٍيػ ً ؛ َّ
بف ىيػ ٍػكيًل الػػذم يكوبػػو القيػػاس فػػي المضػػارع امقػػؿ
الكٍيػػؿ ك ى
ى
ى
ى
لك اخروكه اف اًمو » (ٖٓ)
مف « يكاص »

كالتَّعميؿ انص َّ
اؿ فيػو  ,فػذكر
الر ّْ
اطبي يككف فيما خالؼ ابًؿ  ,كمػا وػاء امػى اًػمو فػًّ سػا ى
ً
ً
كاف امى ى ً
كاف منيا مبنيِّا فى ىعمى ى ً
في إا ار ابسماء كبنائيا َّ
ابًؿ,
ير
ير
ابًؿ ,كما ى
اف « ما ى
فإنمػا ىيػلتي كػذلؾ لمكوػ و » (ٖٔ) ,ك َّ
َّ
اكػص َّ
اف « مػا خػػر اػف ابًػؿ ىفمً ًعمَّػ وػة ,فػإذان التَّحريػؾ وك لً ًعمَّػ وػة,
ي
امؿ مطمؽ التَّحر ً
بياف ً
الضـ اك الفتل اك الكسر وك لً ًعمَّ وة ,كىذا ىيصاك إلى ً
يؾ كامؿ ىنكاو » (ٕٖ)
ك ُّ
ي

اؿ فيػو ؛ َّ
كلاؿ في البنػاء كاإلاػ ار َّ « :
بنػو اتػى
ػاء فػي ىػذا البػا امػى اًػمو فػًّ يس ىػا ى
إف مػا و ى
ً
امػػا مػػا خػػر اػػف اًػػمو إلػػى ي ػره؛ فيتكوػػو اميػػو
ػاء كػػذلؾ ا ك َّ
امػػى مػػا ينبغػػي فيػػو ,فػ ىػًّ ييقػػاؿ :لػ ىػـ وػ ى
ً
ً
ابًؿ َّإل لسب و » (ٖٖ)
الخرك اف
ؽ امى اًمو ا إ ٍذ ل يككف ي
واء كذلؾ ,كلى ٍـ ىي ٍب ى
ُّااؿ :ل ىـ ى
الس ى
ػاء منيػػا ِّ
مبنيػػا
كلػػاؿ فػػي اًػػؿ ابسػػماء اإلاػ ار  « :مػػا وػػاء منػػو معربػان فػػًّ سػااؿ فيػػو كمػػا وػ ى
ؽ امى اًمو مف اإلا ار ا » (ٖٗ)
فيتكوو ُّ
الساا يؿ ىامىيو لً ىـ يبنً ىي  ,كلى ٍـ ىي ٍب ى
َّ
َّ
َّ
َّ
ػزـ َّإل لمكوػ َّ
اف ك َّػؿ «
كاكص في الحصيث اف التغييراك التي تمحؽ السـ المنسك التي ل تىٍم ي
َّ و
تغيير زاص امػى ذلػؾ َّ
في ٍسػلى يؿ اػف سػببو » (َٗ) كىػك بيػذا يكوػ تعميػؿ ك ّْػؿ يح ٍك وػـ
فإنمػا ىػك لعمػة  ,ي
نحكم خر اف اًمو

الرػرط ,مػف وانػ َّ ً َّ
ً
َّ
ػاطبي بػيف العمَّػة ك َّ
كفرؽ ا َّ
ػلمير
َّ
لر ُّ
ػلمير فػي ي
اف العمػة ليػا ت ه
الح ٍكػـ ,كالرػرط ل ت ى
لو ,مف ذلؾ ما ذكره في العمؿ مف َّ
ط العمؿ بعص مبكك الطم امراف :
اف « رر ى
ؽ لمطم
احصىما:
الختًاص  ,كىك في الحقيقة المحقّْ ي
ي
ي
يًير مع مطمكبو كالريء الكاحص  ,فالعمَّة ىي الطم
كابخرَّ :ال
ى

اصا ذلؾ ررطه » (ُٗ)

 ,كىك المناس

لمعمػؿ ,كمػا

َّ
كفػػي ىػػذا إرػػارة إلػػى َّ
امػػا
ػير مػػع مطمكبػػو كالرػػيء الكاحػػص رػػرطاف َّ ,
اف الختًػ ى
ػاص  ,كال يًػ ى
ًامَّة العمؿ؛ فيي الطم فقط
كً
ػك مػف المكانػع الَّتػي تمنػع مػف إورائيػا  ,فقػص
العمَّة انصه ل
تككف يم ٍع ىممىػةن فػي معمكليػا َّإل إذا ىخمى ٍ
ي
ارػػار فػػي المكانػػع مػػف اإلمالػػة مػػع كوػػكص اسػػبابيا إلػػى َّ
اف « امَّػػة الحكػػـ ل تػػامّْر فػػي معمكليػػا َّال مػػع

اوتماع الرركط ,كفقصاف المكانع » (ِٗ)
كينصر بضمف فقصاف المكانع في ً
العمَّة ما ذكره مف ىك ٍو ًو ىم ٍن ًع مويء ُّ
النكف الخفيفة بعص ابلػؼ ,
ػذكر  ,إ ٍذ لػيس
احص امريف َّ :
«فإذا التقك مع النكف كىي ساكنةه لى ًزىـ ي
إما ٍ
اف تبقى ىكمػا ىػي  ,كذلػؾ مح ه
في الكًّـ الوارم امى ابلسنة العربيَّة ساكناف في كممة ,يككف َّاكليما الفان ,كالماني يير يمص ـ  ,بؿ
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ل يب َّص مف اف يككف يمص مان  ,اك تيحذؼ ابلػؼ ,كىػك القيػاس  ,لكػف يمتػبس المنػاف بالكاحػص  ,فيمتنػع
ً َّ
الح ٍك يـ ,كىك ىح ٍذ ي
ىذا القياس»(ّٗ) ,فامتنع ي
ؼ ابلؼ مع كوكص العمة ,كىي التقاء السَّاكنيف  ,كالمػانعي
ؼ المَّبس
مف ذلؾ ىخ ٍك ي
الخٍم ػ ً
الر ػػرط كو ػػزء ً
ػط بينيم ػػا  ,إ ٍذ َّ
ػاطبي ك ػػذلؾ ب ػػيف َّ
كف ػ َّػرؽ َّ
اك ػػص « َّ
اف ل ػػانكف
الر ػ ُّ
العمَّػػة  ,لكل ػػكع ى

َّ
امػػا
التمييػػز بػػيف الرػػرط كوػػزء العمَّػػة
اف وػػزء العمَّػػة لػػو مناسػػبةه فػػي التػػلمير ,مكامبػػاك الحكػػـ  ,ك َّ
الررط؛ فػًّ مناسػبةى فيػو لكوػكص حكػـ كل اصمػو » (ْٗ) فالَّػذم صاػاه إلػى التَّفريػؽ بػيف َّ
الرػرط كوػزء
ً
العمَّة َّ
نمػا تكػكف العمَّػة
الح ٍكًـ لفكاك رػرط ,اك لكوػكص مػانع ل يي ىع ُّػص « فسػاصان لمعمَّػة اًػًّن  ,مكا َّ
اف تى ىخمُّ ى
ؼ ي
ؼ الحكـ انيا لكوكص مانع اك فكاك ررط فًّ تككف فاسصةن » (ٓٗ)
فييا ًحيحةه ,
كيككف تخمُّ ي
ي
ً َّ
الح ٍكػ ًػـ  ,كذلػػؾ بسػػب اتّْبػػاع العػػر فػػي اػػصـ
ػلمير ليػػا فػػي ي
فقػػص تكوػػص العمػػة فػػي المعمػػكؿ ,كل تػ ى
الؼ ,فيككف امى ً
الاتصاص بيا ,مف ذلؾ انصه َّ
(ف ىعؿ) ل يككف صاخػًّن
اف الفعؿ الَّذم ل يقع بعص كاكه ه
ً
ػاء « مكا ٍف كانػك اػػيف الفعػػؿ معتمَّػػة  ,كامَّػػة القمػ مكوػػكصة ؛ َّ
السػػماع وػػاء
بف َّ
فػػي يح ٍكػػـ ىلٍمػ ً الػك ًاك يػ ن
َّ
اف العر لـ تعتبر فػي ىػذا النػكع تمػؾ العمَّػة المػذككرة مكا ٍف كانػك مكوػكصة,
يعني
بخًّؼ ذلؾ
كل يب َّص مف اتّْباايػا مكاوػراء الحكػـ امػى مػا اورتػو  ,كالغالػ ي فػي كًّميػا تًػحيل مػا كػاف امػى ًف ىعػؿ,

ػاؿ ح ػ ىػكلن  ,ل ػػاؿ اب تع ػػالى  :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ (ٔٗ) ,كاإلا ػػًّؿ
اكضػ ػان  ,كح ػ ى
نح ػػك  :ا ػ ى
ػاض ى
ً َّ
الح ٍك يـ امى ىذه الًُّػكرة مػف المطَّػرص
تلمير لمعمة المكوبة لماًّؿ  ,فيككف ي
لمي هؿ»(ٕٗ) فميس ىناؾ ه
ً
الر ّْ
في الستعماؿ َّ
العمَّػة لمعمكليػا مػع كوكصىػا  ,كالمػانع مػف
اذ في القياس  ,مف ًك اػصـ إيوػا
إورائيا اتّْباع العر في اصـ الاتصاص بيا  ,فعمَّؿ لعصـ القم

ً
بعمَّة السَّماع

ػاطبي مػػنيج الفقيػػاء الب ػان فػػي إي ػراص العمػػؿ  ,فيوعػػؿ الح ٍكػػـ ناتو ػان اػػف ً
كلػػص اتَّبػػع َّ
العمَّػػة  ,كل
الرػ ُّ
ي ى
يوعػػؿ الح ٍكػػـ صلػػيًّن امػػى ً
العمَّػػة  ,كبيػػذا تكػػكف العمػػؿ انػػصه الػػر إلػػى امػػؿ الفقيػػاء منيػػا إلػػى امػػؿ
ي ى
المتكمّْمػػيف  ,الَّػػذيف يوعمػػكف الح ٍكػػـ صلػػيًّن امػػى كوػػكص ً
العمَّػػة َّ ,
ػاطبي ييقىػ ّْػرير ابحكػػاـ اػػف طريػػؽ
فالرػ ُّ
ي ى
ويزىػا ,اك يمنعيػا  ,كلػص يخػر اػف ىػذه الػكتيرة  ,فيس ُّ
ػتصؿ بابحكػاـ
كوبيا ,اك يي ي
في ي
البحث اف امميا ,ي
ي
ممػا فيػو ابلػؼ ك ُّ
كو ىم ىعتٍػوي العػر
امى منكاؿ المتكمّْميف فقص ذكر في تًغير الممحؽ بسكراف َّ
النػكف ى
امى (فى ىعاليف) َّ
اف « الوامع الذم بو التحؽ ىذا كمُّو ىك ىر ىبوي ابلؼ كالنكف بلفػي التلنيػث  ,كالرػاىص
المامّْر » (ٖٗ)
امى ذلؾ الربو ككف العر لـ تومعو امى (فعاليف) استصللن بابىمىر امى ى
ً
َّ
كم َّص ًة ُّ
كيتمكرص مما هؿ
النصبة  « ,فمك كانا معػان
ّّ
تعميمي خر فيما ذكره مف التفرلة بيف ىم َّصة اإلنكار ى
فرل ػكا بينيمػػا  ,فاسػػتصلمنا بتفرلتيػػا امػػى َّ
اف الحكػػـ انػػصىا كمػػا لػػاؿ
امػػى ىحػػص كاحػػص فػػي التًػػاؿ لػػـ يي ّْ
المامّْر» (ٗٗ)
البًريكف  ,كىذا مف با الستصلؿ بابىمىر امى ى
ػي لًّسػتصلؿ بابحكػاـ فػي معػرض الحػصيث اػف ىلٍمػ ً ابلػؼ ىمػزة فػي
ػاني ىومً ّّ
ؽ ىر ٍك هؿ برى ّّ
كيتَّ ًس ي
ى
اف « لم ابلػؼ ىمػزةن طمبػان لتحريكيػا امػر لميػ هؿ فػي الكػًّـ ر ّّ
نحك  « :كساء  ,كرصاء »  ,فيرل َّ
ػاذ,
ه
@:
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َّ
َّ
ّْ
ػار النحػػاة فػػي القيػػاس  ,كالقم ػ
فػػي السػػتعماؿ ,ىلممػػا يػػلتي إل فػػي الرػػعر  ,كلػػذلؾ لػػـ يقبمػػو كبػ ي
مطرص  ,فمك كاف مػف ذلػؾ ابًػؿ لكػاف لمػيًّن ,اك نػاص انر,
كلياس
(كساء)  ,ك(لائـ) كنحكه كمير وصان,
ه
ه
اك رػ ِّ
ػاذا  ,فككنػػو لػػـ يكػػف كػػذلؾ صليػػؿ امػػى َّانػػو لػػيس امػػى ذلػػؾ التقػػصير  ,كىػػذا مػػف بػػا السػػتصلؿ
فػػي

بابحكاـ  ,كىي مف لكااص سيبكيو ك يره» (ََُ)
مميميػػة تتػػكطَّف فػػي مسػػللة لحػػاؽ ُّ
ًػػفىائًيىا التَّ َّ
كايخػػرل ًػػكرة َّ
النػػكف الخفيفػػة لفعػػؿ
وميػػة تعضػػص ير ى
المنػػيف  ,فػػذكر َّ
اف « العػػر لػػـ يتكمَّم ػكا بػػذلؾ مػػع ااتيػػاصىـ التككيػػص بػػالنكف  ,صلي ػ هؿ امػػى اات ػزاميـ
اطراا ذلؾ القياس ,مكا َّل فمك كاف يمعتب انر انصىـ لنطقكا بػو كلػك يكمػان مػا  ,فتى ٍػريكيـ لػو ارسػان صليػ هؿ امػى
معركؼ في ابًػكؿ  ,يوػرم ىم ٍو ىػرل
ه
اطّْراحو وممةن  ,كىذا مف با الستصلؿ بابحكاـ  ,كىك با ه
بالسػػماع  ,كلػػص ىبي ىَّنػػو ابػػف ّْ
ونػػي فػػي الخًػػائص  ,ككػػاف رػػيخنا القاضػػي – رحمػػو اب –
السػػتصلؿ َّ

ُّ
كيحتج بو » (َُِ)
(َُُ) يعتمصهي
ك َّ
ػاطبي حػيف يػذكر العمػؿ َّ
الن َّ
كي ىبػيّْف رىايػو فػي تعمػػيميـ
الر ُّ
حكيػة فػي مسػػائؿ الخػًّؼ يػكازف بينيػا  ,ي
َّ
لتمػػؾ ابحكػػاـ  ,كالتَّػػرويل بينيػػا  ,فيػػرل َّ
ضػػة » (َُّ),
اف ىػػذه ىػػي « العمػػة الًػػحيحةي كتمػػؾ يم ٍنتىقى ى
كىذه ً
العمَّة «لاًرةه» (َُْ) ,كىذه « العمَّة اتى ُّػـ مػف ابيكلػى » (َُٓ) ,ك « ىػذا ىح ىس هػف مػف التعميػؿ
ػعيؼ » (َُٖ) ,كىػذا « تعميػ هؿ
» (َُٔ) ,كىذه « امَّة َّ
تامة مستقمَّة » (َُٕ) ,كىذا « التعميػ يؿ ض ه
يومً ى اميو مف مكاف بعيص » (َُٗ) ,ك « ىػذه العمَّػة ىامَّػؿ بيػا الوميػكر » (َُُ) ,كىػذا « تعميػؿ
اٍ
سماع » (ُُُ) ,كىذا «تعميميـ  ,كىك مناس ه  ,كما َّ
خر ري ه » (ُُِ)
تقصـ ه
امر ي
كلػػص اسػػتعاف َّ
ػاطبي فػػي تعميًّتػػو بل م ػ ان ػكاع العمػػؿ الَّتػػي اسػػتعمميا ُّ
النحػػاة لبمػػو ,فيػػي ل
الرػ ُّ
ط ىاىر امى تمؾ العمؿ مف الستقرار في مسػيرة ال َّػصرس َّ
ػكم  ,كمػف
النح ّْ
تختمؼ اف امؿ السَّابقيف ً ,ل ىما ى
ً َّ ً
ً َّ
َّ
ً َّ ّْ ً
َّ
العك ً
ً
ض (ُُٓ)ً ,امَّة
العمؿ التي اكمر مف التعميؿ بيا  :امة الم ىقؿ (ُُّ) ,امة الفى ٍرؽ(ُُْ) ,امة ى
ً َّ
ً َّ
ى ً
اصلىة (ُُٖ)ً ,امَّػة الختًػار (ُُٗ),
الم ىع ى
الم ىرا ىكمىة (ُُٕ) ,امة ي
الح ٍمؿ امى المعنى(ُُٔ) ,امة ي
الس ػ ً
ًامَّػػة التَّخفي ػػؼ(َُِ)ً ,امَّػػة صلل ػػة الحػػاؿ (ُُِ)ً ,امَّػػة ا ٍىمػ ًػف المَّػ ٍػب ً
ػاك ىن ٍي ًف
س (ُِِ)ً ,امَّػػة التق ػػاء َّ
(ُِّ)ً ,امَّػ ػػة كم ػ ػرة السػ ػػتعماؿ (ُِْ)ً ,امَّػ ػػة التّْ ىسػ ػػاع (ُِٓ)ً ,امَّػ ػػة طػ ػػكؿ الكػ ػػًّـ (ُِٔ)ً ,امَّػ ػػة
ً َّ
ً َّ
ً َّ َّ
اس ىػبة (َُّ)ً ,امَّػة اإلتٍىبػاع
لم ىن ى
الفتقار (ُِٕ) ,امة التربيو (ُِٖ) ,امة الستغناء (ُِٗ) ,امػة ا ي
الس ػ ػ ىػماع (ُّْ)ً ,امَّ ػ ػػة الض ػ ػػطرار
(ُُّ)ً ,امَّ ػ ػػة التَّض ػ ػػميف(ُِّ)ً ,امَّ ػ ػػة الكراىي ػ ػػة(ُّّ)ً ,امَّ ػ ػػة َّ
ً َّ
ًػػؿ(ُّٕ)ً ,امَّػػة َّ
الن ًظيػػر (ُّٖ)ً ,امَّػػة اللتضػػاء (ُّٗ),
ىًػػؿ(ُّٔ)ً ,امَّػػة التَّىك ُّ
(ُّٓ) ,امػػة اب ٍ
ً َّ
ً َّ
َّ ُّ
الم ىك ىازىنة (ُُْ)
امة اصـ التلىمر(َُْ) ,امة ي
كىػػذه العمػػؿ مػػف العمػػؿ الَّتػػي تىطَّػ ًػريص امػػى كػػًّـ العػػر  ,كتنسػػاؽ إلػػى لغػػتيـ (ُِْ) ,كىػػي لريبػػة
بف التَّعميػػؿ فػػي ابًػػؿ يعتمػػص امػػى ايمػػكر ّْ
الملخػػذ ,ييمكػػف لبكليػػا ؛ َّ
ظنَّيػػة فػػي ذىػػف الموتيػػص  ,كيػػرل
َّ
َّ
اف العر لص رااتيا في كًّميا  ,فيتروَّل الظَّ ُّف انصه فػي إيوػا ابحكػاـ بيػا  ,مكا ٍف
اطبي
الر ُّ
;@
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كػاف يػرل َّ ً َّ ً
ام هػر ت ُّ
مي ل
ػكى ّّ
اف امػة الع ىػكض مػف لحػاؽ اًّمػة التَّلنيػث فػي (ا ىىر ي
ضػكف) ومػع (ارض) « ٍ
روع في لياس إليو » (ُّْ)
يي ىبنى اميو  ,كل يي ى
كمػػف التَّعمػػيًّك الَّتػػي ل تسػػتنص إلػػى ظػػف  ,كليسػػك لريبػػة الملخػػذ كالقبػػكؿ  ,مػػا امَّػػؿ بػػو موػػيء

(فى ٍعمىى) بفتل الفاء مػف ابنيػة الومػكع  ,فػي نحػك  :لىتي وػؿ كلى ٍتمىػى  ,فقػاؿ  « :كامَّػة ىػذا كمػو فػي الومػع
امى (فى ٍعمىى) َّ
اف ىذه ابرياء امكر ييبتمىكف بيا ,كىـ ليا كارىكف » (ُْْ) كىك مف تعميؿ الخميؿ,

كو ٍرىبػػى  ,كارػػباه
ضػػى  ,ى
كمػ ٍػكتىى  ,ى
إ ٍذ لػػاؿ  « :لػػاؿ الخميػػؿ – رحمػػو اب – إنمػػا لػػالكا  :ىم ٍر ى
كىٍم ىكػػى  ,ى
ً
َّ
ذلؾ ؛ َّ
ككلنػو حممػو
كى ٍػـ لػو كػارىكف  ,كايًػيبكا بػو » (ُْٓ)
امر ييبتمىكف بو  ,كايصخمػكا فيػو ي
بف ىذا ه
امى المعنى

ً
ً َّ
ككذلؾ يرل َّ
اف َّ
اطبي َّ
اصص اسػبا
الر ُّ
الح ٍكًـ  ,فذكر بعص ٍ
اف الكًؼ لص يككف يم ٍرع انر ب َّلنو امة ي
َّر (كُّٔق) َّ
ػؼ مػف اكًػاؼ ابلػؼ لػص يك َّػف
اإلمالة نقًّن اف ابف الس َّا
اف « اإلبصاؿ مف اليػاء كً ه
فكلنػو لػاؿ ً :
بلف ذلؾ الكًؼ ىك العمَّػة لػذلؾ الحكػـ َّ ,
في معرض الحكـ اميو  ,مرعر َّ
امػؿ ابلػؼ
المبصلة مف ياء لككنيا مبصلة مف ياء » (ُْٔ) ,ميَّـ ىنظَّر لػذلؾ ً
بعمَّػة القتػؿ فػي لكلػو تعػالى:ﭽ اقْتُمُـوا
ى

فإف ذلؾ اإلرراؾ يمرعر َّ
ش ِركينﭼ(ُْٕ)َّ « ,
بلنو امَّة ابمر بالقتؿ » (ُْٖ)
الم ْ
ُ
كيرل َّ
القياسي » (ُْٗ),
صمكف امى التغيير ابطةن  ,ىليتىكًَّمكا إلى التغيير
ّْ
اف العر لص « يي ٍق ي
كذلػػؾ فػػي اوتمػػاع ال ػكاك مػػع اإلضػػافة إلػػى يػػاء المػػتكمّْـ  ,إذا كػػاف مػػا لبػػؿ ال ػكاك مضػػمكمان فػػي ممػػؿ
(زيػ يػصمّْ)  ,اًػػمو ( :زيػػصكف) ومػػع (زيػػص)  ,إ ٍذ لػػـ تنقم ػ ال ػكاك إلػػى يػػاء ًلتيػ ٍػص ى ىـ فػػي يػػاء المػػتكمّْـ  ,فػػًّ
ى
سػػبيؿ إلػػى الكسػػر حينئػ وػذ مػػف يػػر امَّػػة مكوبػػة  ,كلػػص ىنػ َّػز ىؿ لػػكؿ ا َّلنػػاظـ  « :فا ٍك ًسػ ٍػرهي ىيييػ ٍػف » (َُٓ),
اف يكػكف
اف يككف المعنى  :ىيسييؿ النطؽ بو مع الياء
امى تقصيريف  « :ي
 ,كالماني ٍ :
احصىما ٍ :
التكً ػػؿ إل ػػى اإلص ػػاـ » (ُُٓ) ,ف ػػاوتمع ام ػػى الػ ػكاك إا ػػًّلف ,
المعن ػػى  :ىيس ػػييؿ اإلص ػػاـ  ,اك
ُّ
النطػؽ يكػكف لػص ىب ىػصاى بً ىقٍمػ ً
كبليّْيما يي ٍب ىصايا كىما  :ىلٍم ي الكاك  ,ك ىك ٍس ير مػا لبميػا فعمػى التَّعميػؿ بسػيكلة ُّ
اف يي ًعمُّ ػكا الحركػػة كالحػػرؼ  ,ل لعمَّػػة فيػػو  ,بػػؿ
ال ػكاك إلػػى يػػاء  ,ميػ َّػـ ىك ٍسػ ًػر مػػا لبميػػا  « ,فمػػف رػػلنيـ ٍ
ًػػؿ إلػػى
ًػػصكا مػػف اإلاػػًّؿ فػػي مكضػػع خػػر » (ُِٓ) كامػػى التَّعميػػؿ بالتَّىك ُّ
ىليتى ىك ُّ
ًػػمكا إلػػى مػػا لى ى
ػاء  ,لًتيػ ٍػص ى ىـ فػػي اليػػاء  « ,كىػػك إاػػًّؿ ايضػان لغيػػر
اإلص ػاـ يكػػكف لػػص ىبػ ىػصاى ب ىك ٍسػ ًػر مػػا لبميػػا  ,ميػ َّػـ ىلٍمبًيػا يػ ن
ُّ
يًل في ليػاس الًػنااة  ,ف َّ
مكو  ,بؿ يليتى ىكًَّؿ بو إلى إاًّؿ خر
ػإف لمػ الػكاك يػاء ل مكوػ ى
لو َّإل التَّكًُّؿ » (ُّٓ)
كارار َّ
اطبي إلى َّ
ػي يكمػر فػي ابػكا
الر ُّ
اف التَّغيير لمتَّىكًُّؿ إلى التَّغيير القياس ّْ
النػاظـ بسػيكلة ُّ
اف تعميػؿ َّ
امَّؿ ُّ
النحاة الكسر بتًحيل الياء (ُْٓ) ,كارػار كػذلؾ إلػى َّ
النطػؽ ىػك «
الحكمة في ًحَّة الياء إذا يك ًس ىر ما لبميا » (ُٓٓ) ,كلاؿ «:فما امَّؿ بو الناظـ ىػك حكمػة مػا امػؿ
التًَّػريؼ  ,كلػص

اًػػمو اىػػؿ ابًػػكؿ»
ػائز حسػػبما َّ
ض ػبًطىةن؛ فالتعميػػؿ بيػػا وػ ه
بػػو النػػاس ,كالحكمػػة إذا كانػػك ظػػاىرةن يم ٍن ى
<@
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اف تعمي ػػؿ ُّ
(ُٔٓ) ,كرال َّ
بالمظىَّن ػػة»
النح ػػاة بتً ػػحيل الي ػػاء لًييتى ىك َّ
ً ػ ىػؿ ب ػػو إل ػػى إا ػػًّؿ خ ػػر « تعميػ ػ هؿ ى
َّ
َّل اختيار ابػف
(ُٕٓ) ,ميَّـ لىَّرىر احتماؿ مذى ا َّلناظـ لمكوييف  ,كلـ ىي ٍقطى ٍع فيو بلحصىما  ,إل َّانو ىرو ى
ّْ
ػك فػي
وني « لطريقة المًّ ى
المًّي ىنة  ,كتىٍرًؾ العنؼ امػى المفػظ َّإل تػصريوان كتلنيسػان  ,كمػا إذا يلٍم ى
طفىة ك ى
َّػمة كسػرة َّاكلن ؛ َّ
ػصروكا إلػى
ػعؼ  ,مػـ ت َّ
(او يرهك) َّ :إنيػـ لمبػكا الض َّ
بنيػا اض ي
(و ٍرك) كاًمو ٍ
(ا ٍ
ىو ور) ومع ى
ً
اف اَّىن يس ػكا باإللػػصاـ امػػى الحرك ػػة
ػاء بوميػػا  ,فم ػػـ يي ٍقػػص يمكا امػػى الحػػرؼ ابلػػكل َّإل بع ػػص ٍ
لم ػ ال ػكاك يػ ن

الض ػػعيفة  ,كل ػػك ىاكسػ ػكا لك ػػاف إل ػػصامان امػ ػى ابل ػػكل م ػػف ي ػػر ت ػػصريج كل ت ػػلنيس ,فم ػػـ يك ػػف مكافقػ ػان
لممًّطفة» (ُٖٓ) ,فيككف َّ
َّمة كسرة
الناظـ امى ىذا لص ىب ىصاى ىبقٍم ً الض َّ
امػػا الكًػػؼ العػػاـ يػ يػر الظَّػػاىر؛
كالتَّعميػػؿ بالكًػػؼ وػػائز انػػص ابيًػػكليّْيف إذا كػػاف ظػػاى انر َّ ,
فيك ما يعبَّر انو ً
ؼ في التَّعميؿ بيا امى مًّمة مذاى  :وكاز التَّعميؿ بيا مطمقان,
بالح ٍك ىمة  ,ك ٍ
اختيمً ى
يى ي
م (كَٔٔق) (ُٗٓ) ,كاصـ وكاز التَّعميؿ بيػا مطمقػان (َُٔ) ,كوػكاز التَّعميػؿ بيػا
الراز ّْ
كىك اختيار َّ
ػصم (كُّٔق) (ُُٔ) ,ك َّ
ػاطبي كمػػا يظيػػر منػػو
ض ػبًطىةن  ,كىػػك اختيػػار اآلمػ ّْ
الرػ ّْ
إذا كانػػك ظػػاىرةن يم ٍن ى
ىنا
ً ً
طةن  ,كىػػي مػػا يي ىعَّبػ يػر انػػو بالمًػػالل المقًػػكصة
ضػبً ى
فالتَّعميػػؿ بالح ٍك ىمػػة وػػائز إذا كانػػك ظػػاىرةن يم ٍن ى
بف ً
مف ترريع الح ٍكًـ  ,إ ٍذ تكػكف معمكمػة القػصر  ,فالكًػؼ مرػتم هؿ امػى ً
الح ٍك ىم ًػة ؛ َّ
اامػةه ,
الح ٍك ىمػةى َّ
ي
فالح ٍكمػةي إذان تعميػ هؿ ً
ً
ػاص ً ,
لمعمَّػة كمػا لػػاؿ
فالح ٍك ىمػةي ىػػي ابًػؿ  ,كالكًػؼ فػػرع انيػا
كالكًػؼ خ ّّ
ى
ً َّ
َّ
َّ
َّ
الم ىعمَّػؿ
الر ُّ
اطبي  « :فما امؿ بو الناظـ ىك ح ٍك ىمة ما امؿ بو الناس » (ُِٔ) ,فيي امة لمكًػؼ ي
بو  ,كىذا وائز انص مف اواز التَّعميؿ ً
بالح ٍك ىم ًة (ُّٔ)
ىٍ

الخاتمة:

ػك فػي ىػػذا البحػث امػى ص ارسػة التَّعميػػؿ
كم ٍختىتىمػان  ,كبعػ يػص ؛ فقػص ا ٍك ىب ٍب ي
الحمػص ب ر ّْ العػالميف ىب ٍػصءان ي
ػكم انػػص ابػػي إسػػحاؽ َّ
َّ
ػاطبي فػػي كتابػػو « المقاًػػص الرػػافية فػػي رػػرا الخًًّػػة الكافيػػة » ,
النحػ ّْ
الرػ ّْ
ك مف التَّكًُّؿ إلى َّ
النتائج اإلومالية اآلتية :
كتى ىم َّك ٍن ي
ُ يكظّْؼ التَّعميؿ في إيراص القضايا الخًّفيَّة  ,كطرا المذاى َّ
الم ٍنتى ىخ ىبػة
النحكيَّة  ,كترويل المناىج ي
 ,مكابطػػاؿ ابل ػكاؿ الكاىنػػة  ,كنقػػض اآلراء المناكئػػة  ,كصحػػض حوػػج المخػػالفيف ؛ ليفيػػص منػػو فػػي

َّ
الح ٍك ًميَّة  ,كاستنباط ابحكاـ َّ
النحكيَّة  ,مكارساء القكااص الكمّْيَّة  ,كتمبيك القػكانيف
تلًيؿ الظكاىر ي

العامة
َّ
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لمعمَّػة  ,كيوعػؿ ً
ِ يعتمص امى تقسيـ ابيًػكليّْيف ً
العمَّػة َّ
الن َّ
لمح ٍك ًػـ  ,كمنيػا
حكيػة منيػا مػا ىػك يمكوػ ه ي
ً
اف المعمػكؿ مينػكطه ً
ك يا ًػصـ ً
بالعمَّػة  ,فػإذا ك ًو ىػص ٍ ً
ما ىك يم ىو ّْكهز لو  ,كيػرل َّ
ػع
ك يكو ىػص  ,مكاذا ياػص ىم ٍ ى ي
كرو ى
ى
ي
إلى ابًؿ

ػك ً
ً َّ
العمَّػة َّ
الن َّ
حكيػػة
ّ ي ُّ
اء اىايٍل ًحقى ٍ
ػنص امػػى تػلمير العمػػة فػي معمكليػػا؛ كوريانيػػا فػي وميػػع افراصىػا  ,سػك ه
ً
لمح ٍكًـ بذاتيا  ,اـ ايٍل ًحقى ٍ ً َّ َّ
بالعمَّة العقميَّة الم ً
الم ىعّْرفىة لو ك َّ
الصالَّة اميو
كو ىبة ي
ك بالعمة الررايَّة ي
ي
اف ً
حكيػة ً
ْ يذى إلى إلحاؽ ً
العمَّػةى انػصه م ً
العمَّة َّ
َّ
الن َّ
العقميػة  ,كذلػؾ مػف وانػ َّ
لمح ٍك ًػـ,
بالعمَّػة
كو ىبػةه ي
ي
الح ٍك ػ ًػـ ب ػػذاتيا فق ػػص
ي

َّ
العقمي ػػة ف ػػي إيو ػػا
إف فارل ػػك العم ػػؿ
تعم ػػؿ ف ػػي معمكلي ػػا إذا يك ًو ػ ىػص ٍ
ك  ,في ػػي ٍ
الح ٍكًـ بيا بعص الكضع
رابيتيا في إيوا
ي
العمَّة  ,فإذا فيًق ىص و ٍزء ً
بعمَّتيف ل تقكـ إحصاىما بانفراصىا امى الح ٍكًـ بًو ٍزًء ً
ٓ يعبّْر اف التَّعميؿ ً
العمَّػة
ي
ي
ي ي
يى
ً َّ
المقرر ؛ َّ
الح ٍكًـ
الح ٍك يـ َّ
بف يو ٍزىء العمة لو مناسبة في التَّلمير ,مكامباك ي
انتفى ي
بالعمَّة القاًرة  ,لعصـ ً
ٔ يمنع مف الستصلؿ ً
ًحَّة القياس امييا  ,كاصـ تعصيتيا  ,كلًكرىا
حكيػة ً
المخًًػة  ,بنػاء امػى مذىبػو فػي إلحػاؽ ً
العمَّة المطَّرصة امى ً
يرول ً
العمَّػة َّ
الن َّ
ّْ
بالعمَّػة
العمَّة
ٕ
َّ
ن
َّ
اف يصخميا التَّخًيص
العقميَّة الَّتي ل تككف َّإل مطرصة  ,كل يوكز ٍ
اضطركا إليػو  ,يس ّْػكغ الخػرك اػف
ٖ يستنص في تعميمو إلى تلًيؿ سيبكيو المتممّْؿ بإيواص كوو لً ىما
ُّ
القااػػصة  ,كالعػػصكؿ اػػف ابًػػؿ كيػػرل َّ
اف التَّعميػػؿ يكػػكف فيمػػا خػػالؼ ابًػػؿ  ,كمػػا وػػاء امػػى
اؿ فيو
سا ى
اًمو فًّ ى
م ّْ ,
الزئػػص امػػى َّ
كياكػػص َّ
ٗ يػػرل َّ
ًػ ىػص مػػف
اف التَّعميػػؿ مػػف لبيػػؿ َّا
اف التَّعميػػؿ فيمػػا يخػ ُّ
الضػػركر ّْ
الم ٍق ى
ػص ى
تًكير كيفيَّة ُّ
النطؽ يير ضركرم  ,إ ٍذ مف يعرؼ ما لاؿ ينحك في المسللة ىن ٍح ىك كًّـ العر

َُ التَّعمي ػػؿ ان ػػص َّ
ض م ػػف ك ارئ ػػو  ,كل ين ػػتيض م ػػع
بي ت ػػابع َّ
الر ػػاط ّْ
الس ػػماع  ,كالتَّعمي ػػؿ َّإنم ػػا ىي ػ ٍػنيى ي
َّ
الر ّْ
كي ىعمّْػ يؿ لممقػيس كالمكلػكؼ امػى السَّػماع  ,كتعميػؿ َّ
ػاذ ك َّ
النػاصر
السَّماع إل بمقػصار مكافقتػو لػو ي
كالقميؿ ير المقيس  ,ككذلؾ يي ىعمّْ يؿ لممرفكض في الستعماؿ
ؽ بػػيف ً
الرػػرط  ,مػػف وانػ َّ ً َّ
الح ٍكػًػـ ,ك َّ
العمَّػة ك َّ
الرػػرط ل تػػلمير لػػو
ُُ ييفىػ ّْػر ي
ػلمير فػػي ي
اف العمػػة ليػػا تػ ه
الررط كو ٍزًء ً
اف لػانكف التَّمييػز بػيف َّ
ؽ كذلؾ بيف َّ
الخٍم ًط بينيمػا  ,يم ىبّْينػان َّ
الرػرط
العمَّة ؛ لكلكع ى
كيفىّْر ي
ي
ي
كو ٍزًء ً
ً َّ
امػا َّ
العمَّة َّ ,
الرػرط؛ فػًّ مناسػبةى فيػو
الح ٍك ًػـ  ,ك َّ
اف يو ٍزىء العمة لو مناسػبةه فػي التَّػلمير مكامبػاك ي
ي
لكوكص ح ٍكوـ كل اصمو  ,فًّ يع ُّص فساصان ً
لمعمَّة
ي
يى
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ُِ يتَّبًع منيج الفقياء البان في إيراص العمؿ  ,فيوعػؿ الح ٍكػـ ناتوػان اػف ً
العمَّػة  ,إ ٍذ يق ّْػرر ابحكػاـ
ى ي
ي ى
في ً
كويبيا ,اك يي ًو ييزىا ,اك ىي ٍم ىن يعيا  ,كفي بعض ابحياف يخر اف
اف طريؽ البحث اف امميا  ,ي
فيستصؿ بابحكاـ امى منكاؿ المتكمّْميف  ,كيوعؿ الح ٍكـ صليًّن امى ً
ُّ
العمَّة
ىذه الكتيرة ,
ي ى
ُّ يسػػتعيف فػػي تعميًّتػػو بل مػ انػكاع العمػػؿ الَّتػػي اسػػتعمميا ُّ
النحػػاة لبمػػو  ,فيػػي ل تختمػػؼ اػػف
ط ىاىر امى تمؾ العمؿ مف الستقرار في مسيرة َّ
الصرس َّ
حكم
الن ّْ
امؿ السَّابقيف  ,لً ىما ى
ً
َّ
ً َّ
ً
َّ
ضبًطىةن
الم ىعم ًؿ بو ) إذا كانك ظاىرةن يم ٍن ى
ُْ ييو ييز التعميؿ بالح ٍك ىمة ( كىي امة لمكًؼ ي

الهوامش والمصادر:

ُ) لساف العر المحيط  :لبف منظكر (كُُٕق)  ,تقصيـ  :الريخ ابص اب العًّيمػي  ,إاػصاص كتًػنيؼ  :يكسػؼ
خيَّاط ,صار لساف العر  ,بيركك – لبناف  ,ماصة (امؿ) ٖٖٔ-ٖٕٔ/ِ :
ِ) ينظػػر  :الكميػػاك (معوػػـ فػػي المًػػطمحاك كالفػػركؽ المغكيػػة)  :ببػػي البقػػاء ايػػك بػػف مكسػػى الحسػػني الكفػػكم
(كَُْٗق)  ,ت ػػل  :ا ػػصناف صركي ػػش  ,كمحم ػػص المً ػػرم  ,ماسس ػػة الرس ػػالة  ,بي ػػركك  ,طُُِْ , ُ/ق :
ّْٗ , َْْ-كرػػاؼ اًػػطًّحاك الفنػػكف  :لمرػػيخ محمػػص امػػي بػػف امػػي بػػف محمػػص التيػػانكم الحنفػػي (ك بعػػص

ُُٖٓق)  ,كض ػ ػ ػػع حكار ػ ػ ػػيو  :احم ػ ػ ػػص حس ػ ػ ػػف بس ػ ػ ػػيج  ,صار الكتػ ػ ػ ػ

العممي ػ ػ ػػة  ,بي ػ ػ ػػركك – لبن ػ ػ ػػاف  ,ط, ِ/

ُِْٕقََِٔ/ـ ِّٕ/ّ :
ّ) ينظر  :اًكؿ النحك العربي  :ص محمص خير الحمكاني  ,وامعة ترريف  ,الًّذلية ُٕٗٗ ,ـ َُٖ :
ْ) ينظر  :نظرية التعميؿ في النحػك العربػي بػيف القػصماء كالمحػصميف  :ص حسػف خمػيس سػعيص الممػخ  ,صار الرػركؽ
لمنرر كالتكزيع  ,اماف – ابرصف  ,طَََِ , ُ/ـ َّ-ِٗ :
ٓ) ينظر  :تقكيـ الفكر النحكم  :ص امي ابك المكػارـ  ,صار ريػ

لمطبااػة كالنرػر كالتكزيػع  ,القػاىرة ََِٓ ,ـ:

ُِْ
ٔ) اإليضاا في امؿ النحك  :ببي القاسـ الزواوي (كّّٕق)  ,تل  :ص مازف المبػارؾ  ,صار النفػائس  ,بيػركك
 ,طُّٗٗ ,ّ/قُٕٗٗ/ـ ٔٔ :
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ٕ) ينظر  :الخًائص  :ببي الفتل امماف بف وني (كِّٗق)  ,تل  :محمص امي النوار  ,صار اليصل لمطبااة
كالنرر  ,بيركك – لبناف  ,طِْٗ/ُ : ِ/
ٖ) ينظر  :اًكؿ التفكير النحكم  :ص امي ابك المكارـ  ,صار ري

لمطبااة كالنرر كالتكزيػع  ,القػاىرة  ,ط, ُ/

ََِٔـ ُٔٗ :
ٗ) ينظر  :العمَّة النحكية – تاريخ كتطكر حتى نياية القرف الساصس اليورم  :ص محمكص واسـ الصركيش  ,مطبعػة
السطكر  ,بغصاص  ,طُِّْ , ُ/قََِِ/ـ ّٗ-ّْ :
َُ) ينظر  :اإليضاا في امؿ النحك ٔٓ-ْٔ :
ُُ) ينظر  :النحك العربي  ,العمة النحكية نرلتيا كتطكرىا  :ص مػازف المبػارؾ  ,المكتبػة الحصيمػة  ,صمرػؽ  ,ط, ُ/
ُّٖٓقُٗٔٓ/ـ ٕٓ :
ُِ) ينظر  :اًكؿ النحك  ,صراسة في فكر ابنبارم  :ص محمص سالـ ًالل  ,صار السػًّـ لمطبااػة كالنرػر كالتكزيػع
كالترومة  ,القاىرة – مًر  ,طُِْٕ , ُ/قََِٔ/ـ ّٕ :
ُّ) ينظر  :اًكؿ التفكير النحكم َُٖ-ُٕٗ :
ال ػػرص ام ػػى النح ػػاة  :لب ػػف مض ػػاء القرطب ػػي (كِٗٓق)  ,تػػل  :ص ر ػػكلي ض ػػيؼ  ,صار الفك ػػر

ُْ) ينظػػر  :كت ػػا

العربي  ,القاىرة  ,طُّٔٔ , ُ/قُْٕٗ/ـ ُُٓ :
ُٓ) ينظر  :إحياء النحك  :إبراىيـ مًطفى  ,مطبعة لونة التػلليؼ كالترومػة كالنرػر  ,القػاىرة ُٗٓٗ ,ـ -ُْٗ :
ُٓٗ
ُٔ) ينظر  :كتا

الرص امى النحاة  ,المصخؿ  , ٕٔ-ُٕ :توصيص النحك  :ص ركلي ضيؼ  ,صار المعارؼ  ,مًر

ُِٖٗ ,ـ  , ّْ-ُُ :تيس ػػير النح ػػك التعميم ػػي  ,ل ػػصيمان كح ػػصيمان م ػػع ني ػػج توصي ػػصه  :ص ر ػػكلي ض ػػيؼ  ,صار
المعارؼ  ,مًر ُٖٗٔ ,ـ ْٔ-ْٗ :

ُٕ) ينظر  :في النحك العربي  ,لكااص كتطبيؽ  :ص ميصم المخزكمي  ,صار الرائص العربي  ,بيركك – لبناف  ,طّ/

ُٖٗٔ ,ـ  , ِِّ-ِِٗ :ف ػػي النح ػػك العرب ػػي  ,نق ػػص كتكوي ػػو  :ص ,مي ػػصم المخزكم ػػي  ,صار ال ارئ ػػص العرب ػػي ,

بيركك – لبناف ,طُٖٗٔ , ّ/ـ ُٔ-ُْ :
تماـ حساف  ,االـ الكت
ُٖ) ينظر  :المغة بيف المعيارية كالكًفية  :ص َّ

 ,القاىرة  ,طَََِ , ْ/ـ َٓ :

ُٗ) لمػػع ابصلػػة فػػي اًػػكؿ النحػػك  :ابػػك البركػػاك ابنبػػارم (كٕٕٓق)  ,تػػل  :سػػعيص ابفغػػاني  ,مطبعػػة الوامعػػة
السكرية ُّٕٕ ,قُٕٗٓ/ـ ّٗ :
َِ) الكمياك َِٓ :
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ُِ) المستًفى مف امػـ ابًػكؿ  :ببػي حامػص محمػص بػف محمػص الغ ازلػي (كَٓٓق)  ,كبذيمػو  :فػكاتل الرحمػكك ,
صار العمكـ الحصيمة  ,بيركك – لبناف َِٖ/ِ :
ِِ) الخًائص ْٖ/ُ :
ِّ) المًصر نفسو
ِْ) المًصر نفسو
ِٓ) اإلنًاؼ في مسائؿ الخًّؼ بػيف النحػكييف البًػرييف كالكػكفييف  :ببػي البركػاك ابنبػارم (كٕٕٓق)  ,تػل :
محمص محيي الصيف ابص الحميص  ,المكتبة التوارية  ,مًر  ,طَُّٖ , ْ/قُُٗٔ/ـ  , ِْٕ/ُ :ـِٗ/
ِٔ) الخًائص ّٓ/ُ :
ِٕ) المًصر نفسو ٖٖ-ٖٕ/ُ :
ِٖ) ينظر  :المًصر نفسو ُْٔ/ُ :
ِٗ) المقاًص الرافية في ررا الخًًّة الكافية  :ببي إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى الراطبي (كَٕٗق)  ,تل  :ابص
الرحمف بف سميماف العميمػيف  , ُ/ ,كص محمػص إبػراىيـ َّ
البنػا  , ٗ , ٖ , ٕ , ْ , ِ/ ,كص َّ
ايػاص المبيتػي ,

 , َُ , ّ/كص ابػػص المويػػص لطػػامش  , ٔ , ٓ , ْ/ ,كص سػػميماف بػػف اب ػراىيـ العايػػص  ,كص السػػيص تقػػي ,
 , ٕ/معيػ ػ ػػص البحػ ػ ػػكث العمميػ ػ ػػة مكاحيػ ػ ػػاء الت ػ ػ ػراث اإلسػ ػ ػػًّمي  ,وامعػ ػ ػػة اـ القػ ػ ػػرل  ,مكػ ػ ػػة المكرمػ ػ ػػة  ,ط, ُ/

ُِْٖقْْْ/ٕ :ََِٕ/
َّ) المًصر نفسو َْٖ/ٖ :
ُّ) المًصر نفسو ُّّ/ٖ :
ِّ) المًصر نفسو َُُ/ُ :
ّّ) المًصر نفسو ِٖ/ٖ :
ّْ) المًصر نفسو ُْْ/ٖ :
ّٓ) المًصر نفسو ٕٔ/ٗ :
ّٔ) المًصر نفسو ٕٖ/ٗ :
ّٕ) المًصر نفسو َُِ/ٗ :

ّٖ) المستًفى مف امـ ابًكؿ ِّْ/ِ :
ّٗ) لمع ابصلة في اًكؿ النحك َُِ :
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َْ) المًصر نفسو ُُِ – َُِ :
ُْ) المقاًص الرافية ُُِ/ٗ :
ِْ) المًصر نفسو ُِٔ/ٗ :

ّْ) المًصر نفسو  , ُّٓ/ٗ :كينظػر  :سػر ًػنااة اإلاػ ار

 :ببػي الفػتل اممػاف بػف ونػي (كِّٗق)  ,تػل :

محمص حسف محمص حسف إسماايؿ  ,كاحمص ررصم رحاتو اامر  ,صار الكت

العممية  ,بيركك – لبنػاف  ,طُ/

ُُِْ ,قَََِ/ـ ّّٕ/ِ :
ْْ) المقاًص الرافية ْٖٓ/ٓ :
ْٓ) ينظر  :سر ًنااة اإلا ار

ّّٕ/ِ :

ْٔ) المقاًص الرافية ُّٓ/ٗ :
ْٕ) المًصر نفسو  , َِٔ-َِٓ/ٖ :كينظر ّٖٗ , َِّ/ٗ , َٓٔ/ٓ :
ْٖ) المًصر نفسو ُِِ-ُُِ/ِ :
ْٗ) ينظػػر  :تسػػييؿ الفكائػػص كتكميػػؿ المقاًػػص  :لبػػف مالػػؾ (كِٕٔق)  ,تػػل  :محمػػص كامػػؿ بركػػاك  ,صار الكات ػ
العربي لمطبااة كالنرر  ,القاىرة ُّٖٕ ,قُٕٗٔ/ـ  , ٓٔ :رػرا التسػييؿ  :لبػف مالػؾ (كِٕٔق)  ,تػل :
ص ابػ ػػص الػ ػػرحمف السػ ػػيص  ,ص محمػ ػػص بػ ػػصكم المختػ ػػكف  ,ىوػ ػػر لمطبااػ ػػة كالنرػ ػػر كالتكزيػ ػػع كاإلاػ ػػًّف  ,ط, ُ/
َُُْقَُٗٗ/ـ ْٕ/ُ :
َٓ) ينظر  :كتا

سيبكيو  :ببي برر امرك بف امماف بف لنبر المريكر بسيبكيو (كَُٖق)  ,تل  :ابػص السػًّـ
ُّٖٓ ,قُّٖٖ-ق ُٗٔٔ /ـُٖٗٔ-ـ ُْٖ/ْ :

محمص ىاركف  ,مطابع الييئة المًرية العامة لمكتا
ُٓ) المقاًص الرافية ُِِ/ِ :

ِٓ) ينظر  :المًصر نفسو ٕٓٗ – ٓٗٔ , َٓٗ , ْْْ/ٕ :
ّٓ) ينظػػر  :المًػػصر نفسػػو  , ّّٔ/ٓ :مغنػػي المبيػ

اػػف كتػ

تل  :محمص محيي الصيف ابص الحميص  ,نرر صار الكتا

ابااريػ

 :لبػػف ىرػػاـ ابنًػػارم (كُٕٔق) ,

العربػي  ,بيػركك – لبنػاف  , ُِْ/ُ :ائػتًّؼ النًػرة

في اخػتًّؼ نحػاة الككفػة كالبًػرة  :ابػص المطيػؼ بػف ابػي بكػر الرػروي الزبيػصم (كَِٖق)  ,تػل  :ص طػارؽ
الونابي  ,االـ الكت  ,بيركك  ,طَُْٕ , ُ/قُٖٕٗ/ـ  , ُٖٓ-ُٕٓ :ـ ِٔ /
ْٓ) المقاًص الرافية َّٔ-َّٓ/ٔ :
ٓٓ) اللت ػراا فػػي امػػـ اًػػكؿ النحػػك  :وػػًّؿ الػػصيف السػػيكطي (كُُٗق)  ,تػػل  :ص حمػػصم ابػػص الفتػػاا مًػػطفى
خميؿ  ,مكتبة اآلصا

 ,القاىرة  ,طُِْٖ , ّ/قََِٕ/ـ ِِٔ :
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ٔٓ) المًصر نفسو ِّٔ :
ٕٓ) المقاًص الرافية ِٕٓ/ِ :
ٖٓ) المًصر نفسو
ٗٓ) المًصر نفسو
َٔ) لمع ابصلة في اًكؿ النحك ُُِ :
ُٔ) المًصر نفسو
ِٔ) ينظر  :المًصر نفسو ُُْ-ُُّ :
ّٔ) الخًائص ُْٕ/ُ :

ْٔ) ينظر  :المقاًص الرافية َُِ/ٗ , ٖٔ/ٖ , َّٗ/ٓ , َُ/ِ :
ٓٔ) المًصر نفسو َٖ/ُ :
ٔٔ) المًصر نفسو َٗ/ُ :
ٕٔ) ينظر  :المًصر نفسو ِٔٔ/ٔ :
ٖٔ) المًصر نفسو ُٗ/ُ :
ٗٔ) المًصر نفسو ٕٔ/ُ :
َٕ) المًصر نفسو ْٖٔ-ْٕٔ/ٗ :
ُٕ) الكتا

 , ِِ/ُ :كينظر  :المقاًص الرافية ُِٖ/ٕ :

ِٕ) الخًائص ْٓ-ّٓ/ُ :
ّٕ) ينظر  :المًصر نفسو ِْٗ/ُ :
ْٕ) المقاًص الرافية ّّْ/ُ :
ٕٓ) المًصر نفسو ِّٕ/ٓ :
ٕٔ) المًصر نفسو  , ِٖٔ/ٓ :كينظر َْٖ/ٕ :
ٕٕ) المًصر نفسو ّّٖ/ٓ ,
ٖٕ) ينظر  :الكتا

ُٖٕ-ُٖٔ/ِ :
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ٕٗ) المقاًص الرافية َُّ/ٓ :
َٖ) المًصر نفسو ّّٓ/ٓ :

 :رضي الصيف محمص بف الحسف الستراباذم (كٖٔٔق)  ,تل :

ُٖ) ينظر  :ررا الرضي امى كافية ابف الحاو

يكسؼ حسف امر  ,منركراك وامعة لاريكنس ُّٖٗ ,قُٕٖٗ/ـ ّٗٔ/ّ :
ِٖ) المقاًص الرافية ْٕٖ/ٔ :
ّٖ) المًصر نفسو  , ْٕٖ/ٔ :كينظر  :الكتا

ِٔٔ/ُ :

ْٖ) ينظر  :المقاًص الرافية ُِّ , ُِْ/ٗ , ٕٓٗ-ٓٗٔ/ٕ , ْٔٓ , ّٖٔ/ْ :
ٖٓ) المًصر نفسو  , ِٖٗ-ِٖٖ/ٗ :كينظر ِٖٔ/ٗ :
ٖٔ) المًصر نفسو ّٕ/ُ :
ٕٖ) المًصر نفسو ُُٗ/ُ :
ٖٖ) المًصر نفسو َُّ/ُ :
ٖٗ) المًصر نفسو ُِٓ/ُ :
َٗ) المًصر نفسو ّْْ/ٕ :
ُٗ) المًصر نفسو  , ُُٗ- ُُٖ/ٔ :كينظر ُُِ-َُِ/ٗ :
ِٗ) المًصر نفسو  , ُٔٓ/ٗ :كينظر ِٔٗ/ٗ :
ّٗ) المًصر نفسو ّّٔ/ٓ :
ْٗ) المًصر نفسو ُِِ-ُُِ/ٗ :
ٓٗ) المًصر نفسو ُُِ/ٗ :
ٔٗ) سكرة الكيؼ  :اآلية َُٖ :
ٕٗ) المقاًص الرافية ُُٖ/ٗ :
ٖٗ) المًصر نفسو َّٔ/ٕ :
ٗٗ) المًػػصر نفسػػو  , ّّٗ/ٓ :كينظػػر  :رػػرا المفًػػؿ  :لمرػػيخ مكفػػؽ الػػصيف يعػػيش بػػف امػػي بػػف يعػػيش النحػػكم
(كّْٔق) ,المطبعة المنيرية  ,مًر  , ُٓ-َٓ/ٗ :ررا الرضي امى الكافية َْٗ/ِ :
ََُ)

المقاًص الرافية  , َِّ/ٗ :كينظر  :الكتا

ّٖٓ/ْ :
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محمػص َّ
َّػبتي  ,المتػكفى سػنة (َٕٔق) ,
محمص بػف َّ
محمص بف احمص بف َّ
َُُ) ىك ابك القاسـ َّ :
ػني الس ُّ
الرػريؼ الحس ُّ
ًرا باسمو َّ
مف ارياخ َّ
اطبي في َّاكؿ مكضع ذكره في الكتا  ,تنظػر ترومتػو فػي
اطبي المغاربة  ,كلص َّ
الر ُّ
الر ّْ
 :نفل الطي

مف ًف ابنصلس الرطي

كذكر كزيرىا لساف الصيف بف الخطي

 :ريا

الصيف احمص بف محمص

المقرم (كَُُْق)  ,صار ًاصر  ,بيركك ُّٖٖ ,قُٖٗٔ/ـ ُٖٗ/ٓ :
َُِ)

المقاًص الرافية  , ٓٔٔ/ٓ :كينظر  :الخًائص ُُٕ/ُ :

َُّ)

المقاًص الرافية ْٖٔ/ٗ :

َُْ)

المًصر نفسو ِٕٓ/ِ :

َُٓ)

المًصر نفسو ِٕٔ/ُ :

َُٔ)

المًصر نفسو ّْٔ/ْ :

َُٕ)

المًصر نفسو ِٕٓ/ٓ :

َُٖ)

المًصر نفسو ْْٔ/ْ :

َُٗ)

المًصر نفسو ِٖٓ/ِ :

َُُ)

المًصر نفسو ّْٔ/ْ :

ُُُ)

المًصر نفسو ُِٓ/ٓ , ْٔٓ/ْ :

ُُِ)

المًصر نفسو َِْ/ْ :

ُُّ)

ينظر  :المًصر نفسو ُُٓ/ٗ ,ُْ/ٖ , َٓٗ , ْْٓ/ٕ , ُٓٔ/ٓ , ِِٗ , ُُِ/ُ :

ُُْ)

ينظر  :المًصر نفسو ْٕٗ/ٖ , َّْ , ّّٓ/ٕ , ّّْ , ُِِ/ُ :

ُُٓ)

ينظر  :المًصر نفسو ِّّ/ٗ , ُٖٔ/ٔ , ّّٓ , ُِٓ/ٓ , َْٓ/ِ, ِّْ-ُّْ/ُ:

ُُٔ)

ينظر  :المًصر نفسو ِّٓ , ِِٔ/ٗ , َّٓ , َِٗ , ٖٓ/ٔ , ُِٗ-ُِٖ/ُ :

ُُٕ)

ينظر  :المًصر نفسو ِِٕ/ٗ , ّّٕ/ٓ , ُِْ/ٔ :

ُُٖ)

ينظر  :المًصر نفسو ُٖٖ/ٗ , ُِٖ/ٖ , َّٔ-َّٓ/ٔ , ُّٓ/ُ :

ُُٗ)

ينظر  :المًصر نفسو ْْٔ/ْ , ْٖٔ/ُ :

َُِ)

ينظر  :المًصر نفسو ِٕٔ/ٔ , َُْ , ّْٗ/ْ , ُِِ/ُ :

ُُِ)

ينظر  :المًصر نفسو ِْٓ , ُٔٔ , َُٓ/ْ , ْٖٔ , َُٓ-ُْٗ/ُ :
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ُِِ)

ينظر  :المًصر نفسو ُِٓ/ٕ , ْٓٓ/ٔ , ٓٓٔ , ّٕٗ/ٓ , ٖٓٗ/ِ , ُِْ/ُ :

ُِّ)

ينظر  :المًصر نفسو َُُ , ُٔ/ٖ , ٓٓٓ , ِّٔ/ٓ , َُِ/ُ :

ُِْ)

ينظر  :المًصر نفسو َٓٓ/ٖ , َّ/ٔ , َّ/ٓ , َْٔ/ِ , ٖٗ/ُ :

ُِٓ)

ينظر  :المًصر نفسو َُُ/ْ , ِِٗ/ِ :

ُِٔ)

ينظر  :المًصر نفسو ُِٖ/ٖ , ْْ/ْ :

ُِٕ)

ينظر  :المًصر نفسو ُِّ/ْ , ِٕٔ , ُِٖ/ُ :

ُِٖ)

ينظر :المًصر نفسو ْْٓ/ٕ , ِٕٔ/ٔ , ّٔٓ/ٓ , ُِٓ/ِ , ُِْ , َُّ , ٗٓ/ُ :

ُِٗ)

ينظر  :المًصر نفسو ٓٗٔ/ٕ , َِٓ/ٔ , ُّٗ/ٓ , ْٕٔ/ْ , ُْٓ/ِ , ِْٕ , ِٖٔ/ُ :

َُّ)

ينظر  :المًصر نفسو َْٖ , َُٗ/ٖ , َِْ/ْ , ِِِ , ُِّ/ُ :

ُُّ)

ينظر  :المًصر نفسو َّٕ/ٖ , ُِّ/ُ :

ُِّ)

ينظر  :المًصر نفسو ُِٗ-ُِٖ , ٗٗ , ْٕ-ّٕ/ُ :

ُّّ)

ينظر  :المًصر نفسو ُٔٔ/ٕ , ّْْ , ُِٔ/ٔ , ّّْ/ِ :

ُّْ)

ينظر  :المًصر نفسو ُّٖ-ُّٕ , ّٔ/ٕ :

ُّٓ)

ينظر  :المًصر نفسو ّْْ/ُ :

ُّٔ)

ينظر  :المًصر نفسو ُِْ/ُ :

ُّٕ)

ينظر  :المًصر نفسو َِّ-َِِ/ْ :

ُّٖ)

ينظر  :المًصر نفسو ٕٗ/ٔ :

ُّٗ)

ينظر  :المًصر نفسو َْٓ/ِ :

َُْ)

ينظر  :المًصر نفسو ِٕٓ/ٓ :

ُُْ)

ينظر  :المًصر نفسو ُّٔ/ٖ , ُُٔ/ٕ :

ُِْ)

ينظر  :اللتراا في امـ اًكؿ النحك ِْٖ ,

ُّْ)

المقاًص الرافية ُٖٗ/ُ :

ُْْ)

المًصر نفسو ّٗ/ٕ :
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ْٖٔ/ّ :

ُْٓ)

المًصر نفسو  , ٖٗ/ٕ :كينظر  :الكتا

ُْٔ)

المقاًص الرافية  , ُّٔ/ٖ :كينظر  :ابًكؿ في النحك  :ببي بكر محمص بػف سػيؿ بػف السػ ار النحػكم

البغصاصم (كُّٔق)  ,تل  :ص ابص الحسيف الفتمي  ,صار الكت

العممية ُّٔ-َُٔ/ّ :

ُْٕ)

سكرة التكبة  :اآلية ٓ :

ُْٖ)

المقاًص الرافية ُّٔ/ٖ :

ُْٗ)

المًصر نفسو َِّ/ْ :

َُٓ)

متف ابلفية  :لبف مالؾ (كِٕٔق)  ,مراوعة  :ابستاذ ابص العزيز سيص ابىػؿ  ,مكتبػة كمطبعػة المرػيص

الحسيني  ,القاىرة  ,طِٗ : ِ/
ُُٓ)

المقاًص الرافية َِْ/ْ :

ُِٓ)

المًصر نفسو

ُّٓ)

المًصر نفسو َِّ/ْ :

ُْٓ)

ينظر  :المًصر نفسو َِْ/ْ :

ُٓٓ)

المًصر نفسو َِٓ/ْ :

ُٔٓ)

المًصر نفسو

ُٕٓ)

المًصر نفسو

ُٖٓ)

المًصر نفسو  , َِٔ/ْ :كينظر  :الخًائص َْٕ/ِ :

ُٗٓ)

ينظػػر  :المحًػػكؿ فػػي امػػـ اًػػكؿ الفقػػو  :لممػػاـ فخػػر الػػصيف ال ػرازم (كَٔٔق)  ,تػػل  :ص طػػو وػػابر

فياض العمكاني  ,ماسسة الرسالة  ,طُُِْ , ِ/ق ِٖٕ/ٓ :
َُٔ)

ينظر  :ررا تنقيل الفًكؿ  :ابك العباس ريا

الػصيف احمػص بػف إصريػس بػف ابػص الػرحمف المػالكي الرػيير

بالقرافي (كْٖٔق)  ,تل  :طو ابص الراكؼ سعص  ,رركة الطبااة الفنية المتحصة  ,طُّّٗ , ُ/قُّٕٗ/ـ

َْٔ/ُ :
ُُٔ)

ينظر  :اإلحكاـ في اًكؿ ابحكاـ  :ببي الحسف سػيؼ الػصيف امػي بػف محمػص اآلمػصم (كُّٔق)  ,تػل

 :ابص الرزاؽ افيفي  ,المكت

اإلسًّمي  ,طَُِْ , ِ/قُِٖٗ/ـ َِِ/ّ :

ُِٔ)

المقاًص الرافية َِٓ/ْ :

ُّٔ)

ينظر  :المحًكؿ في امـ اًكؿ الفقو ِّٗ-ِِٗ/ٓ :
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The grammatical Reasoning in Abi Eshak Alsatiby
(Died790H) in «Almakasid Alshapiya fi sharh Alkhulasa
Alkafiya»
Lecturer. AWRAAS ABDULHUSSEIN ABDULLAH MAHMOOD
Ph.D
University of Al-Mustansirya / Collge of Basic Education / Department
of Islamic education
Aoras80@yahoo.com

Abstract:
Reasoning in the grammatical research consists with the reason in the interpretation
of linguistic phenomenon , and go beyond it . It explains the reasons that lead to
linguistic rule making , and organized with it in passing linguistic facts leading up to the
intellectual grammar rule . There is no doubt that the scientists disagreed in the
grammar reason in that some of them counts it an independent part of grammar origin ,
whereas others regards it as one of the measurement pillars which can not do without . It
combins the measured and measured by that under which the measured rule the
measured by . It is clear to say that the grammar reasoning emerged with the educational
aim of learning the language of Arabs , and how to pronunce the texts and identify the
grammatical functions , and describe the linguistic reality . It developed and promoted
and tend to be regular oriented that aims to link the various phenomena through noticing
the relation between them , and avoiding the rules . It also developed and prospered to
become theoritically argumentitive that concerns with getting the phenomena and
reasons logical . Besides , it aims to prove the wisdom of Arabs , and reveal the validity
of their purposes and intentions in their subjects . According to its distinctive features ,
it passed through upgrade stage that under went to different mental trends . In this
research , the researcher examined the grammar reasoning at Abu Ishaq Shattby who
died in (790) in his book "Almakasid Al Shafiya fi sharh Al Khulasa Al Kafiya". From
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the researcher's point of view , this book increases the reasoning when inference, and it
has abundant information helps to prepare a scientific research that supports the
reasoning theory in the grammar class.
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