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البحث النحوي عند اإلماـ السالمي في كتابي شرح بموغ األمؿ في تفصيؿ الجمؿ،
والمواىب السنية عمى الدرة البيية
دراسة وصفية نقدية
رسالة ماجستير بجامعة نزكل َُِٕـ.
إعداد
بدر بف خميس بف راشد السعيدم
إشراؼ
األستاذ الدكتكر :سعيد بف جاسـ الزبيدم
الممخص
ييدؼ ىذا البحث إلى الكقكؼ عمى البحث النحكم عند اإلماـ السالمي ،بغية إبراز
الجانب العممي عند ىذا اإلماـ ،كالتفكير النحكم لديو ،كرصد اختياراتو ،كابراز شخصيتو
النحكية ،فاقتضت خطة البحث أف تشمؿ تمييدا كثبلثة فصكؿ ،كيتمك ىذه الفصكؿ خاتمة
بأبرز ما تكصؿ إليو الباحث.
تحدث الباحث في التمييد عف ثقافة اإلماـ الس المي المغكية كمصادرىا ،كبيف فيو
مرجعية اإلماـ السالمي المغكية كمصادرىا التي ككنت ثقافتو ،كبيف الباحث فيو أيضا مكانة
ىذا اإلماـ الجميؿ المغكية.
أما الفصؿ األكؿ فجعمو الباحث لبياف التفكير النحكم عند اإلماـ السالمي ،متمثبلن في
مكقؼ اإلماـ السالمي مف االستشياد بالقرآف الكريـ ،كالقراءات ،كالحديث الشريؼ ،ككبلـ
العرب شع انر كنث انر ،كمكقفو مف أدلة الصناعة ( السماع ،كالقياس ،كالعمة ،كاستصحاب
الحاؿ).
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كأما الفصؿ الثاني فجعمو الباحث في اختيارات اإلماـ السالمي النحكية في كتابيو،
كأظير الباحث في ىذا الفصؿ استقبللية اإلماـ السالمي كأنو لـ يكف مجرد ناقؿ لؤلقكاؿ
فحسب ،كقد رصد الباحث اختيارات اإلماـ السالمي ،كصنفيا في أربعة مباحث ،أكليا
اختياراتو في الج ممة كما يتعمؽ بيا ،كثانييا اختياراتو في األدكات النحكية كما يتعمؽ بيا،
ثالثيا اختياراتو في العكامؿ النحكية ،رابعيا اختياراتو األخرل.
كأما الفصؿ الثالث فقد جعمو الباحث في منيجية اإلماـ السالمي النحكية ،متمثبل في
نقد اإلماـ السالمي كمذىبو النحكم ،كالتيسير عند ىذا اإلماـ ،كزياداتو كاستدراكاتو عمى
الكتابيف.
كأردؼ الباحث ىذه الفصكؿ خاتمة ذكر فييا أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا.
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Linguistic research about Al-Imam Al-Salmi in his two books, ‘
Sharh Baloaag Alamal fi Tafsil Algomal’ and ‘ Almoaaheb
Alsniah alla aldorer albahiah’.
Master Proposal ‘Nizwa University’ 2017
Prepared by: Bader bin Khamis bin Rashid Al-Saaidi
Supervised by: Dr. Saeed bin Jasim Al-Zobaidi
Summary
The research aims to investigate the linguistic study with ‘AlImam
Al-Salmi’ , to highlight the scientific approach with ‘AlImam’, the
language depth he has, monitoring his exams and highlighting his
linguistic personality.
The process of the research required to start with introduction then
three chapters, followed by conclusion that deals with the finding of
the study.
In the introduction the researcher discussed the linguistic culture with
‘AlImam Al-Salmi’ and its resources. The writer as well explained
the language references that enrich ‘AlImam’ knowledge and his
linguistic stature among other scientists.
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In the first chapter, the researcher assigned it for the linguistic
intellectual with ‘AlImam Al-Salmi’ represented in his attitude by
citing and referring to the ‘Holy Quran”, ‘AL hadith AL Sharif’, and
the speech and poetry of the ancient Arabs.
The second chapter of the proposal discussed the linguistic
criteria with ‘AlImam Al-Salmi’ in his two books. The researcher
illustrates the independence of the ‘Imam” in his studies and he
clarifies that ‘AlImam Al-Salmi’ was not reporting what do others
have said but he has his own view.
The writer observed ‘AlImam Al-Salmi’ choices and he
classified it into four categories.
The sentence choices and what relays on it, his selections for
the linguistic instruments and its communicates, the choices of the
linguistic factors and other choices of ‘AlImam Al-Salmi’.
linguistic

The third chapter deals with ‘AlImam Al-Salmi’

methodology represented in his criticism on the topics he researches
the simplification of his studies in both books. and
The researcher ends up the proposal by concluding the most
significant findings.
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فيرس المحتويات
المكضكع

الصفحة

الممخص

ِ

محتويات الرسالة

ٔ

مقدمة

ٗ

تمييد :ثقافة اإلماـ السالمي المغوية ومصادرىا

ُْ

مرجعية اإلماـ السالمي المغكية كمصادرىا

ُٕ

المحكر األكؿ :شيكخ اإلماـ السالمي

ُٖ

المحكر الثاني :الكتب التي أفاد منيا اإلماـ السالمي

ُٗ

المحكر الثالث :النقؿ عف العمماء

َِ

مكانة اإلماـ السالمي المغكية

ِّ

الفصؿ األوؿ :التفكير النحوي عند اإلماـ السالمي

ِٓ

المبحث األوؿ  :مكقؼ اإلماـ السالمي مف االستشياد

ِٔ

أكالن :االستشياد بالقرآف الكريـ كالقراءات:

ِٕ

أ-

ِٗ

القرآف الكريـ :

ّٓ

ب  -القراءات:
ثانيا :االستشياد الحديث الشريؼ:

ّٗ

ثالثا  :االستشياد بكبلـ العرب:

ّْ

أ-

االستشياد بالشعر :

ّْ

ب-

االستشياد بالنثر (األمثاؿ العربية كأقكاؿ العرب):

ٓٓ

المبحث الثاني  :مكقؼ اإلماـ السالمي مف أدلة النحك

ٖٓ

 -السماع

ٗٓ

 -القياس

ّٔ

 -العمة

ٕٔ
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 -استصحاب الحاؿ

ّٕ

الفصؿ الثاني :اختيارات اإلماـ السالمي النحوية في كتابي شرح

ٕٔ

بموغ األمؿ والمواىب السنية عمى الدر البيية
 -اختياراتو في الجممة وما يتعمؽ بيا

ٖٕ

ُ-

الجممة كالكبلـ

ٖٕ

ِ-

إضافة حيث إلى الجممة

َٖ

ّ-

الجممة الكاقعة صمة لمكصكؿ اسمي أك حرفي

ِٖ

ْ-

االعتراض بأكثر مف جممة

ّٖ

ٓ-

الجممة التابعة لجممة ال محؿ ليا مف اإلعراب

ٖٔ

ٔ-

إذا الفجائية ىؿ تختص بالجممة؟

ٕٖ

ٕ-

(ما ) المصدرية ككصميا بالجممة

ٖٗ

 -اختياراتو في األدوات النحوية وما يتعمؽ بيا.

ُٗ

ُ-

(أؿ) في الحمد

ُٗ

ِ-

( ل ٌػما )
حتى

ِٗ
ْٗ

ْ-

لف

ٓٗ

ٓ-
ٔ-

يرب

ٔٗ

أدكات نصب الفعؿ المضارع

ٕٗ

ُ-

إذما

ٗٗ

ِ-

كيفما

َُّ

ّ-

إما
ٌ

َُْ

ّ-

ْ-

َُٕ

خبل كعدا كحاشا

َُٖ

 اختياراتو في العوامؿ النحوية.ُ-

رافع االسـ الكاقع بعد الظرؼ كالجار كالمجركر

َُٖ

ِ-

رافع المبتدأ كرافع الخبر

َُٗ
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ّ-

ناصب المستثنى

َُُ

ْ-

العامؿ في التابع

ُُّ

ٓ-

العامؿ في المضاؼ إليو

ُُٓ

الفصؿ الثالث :منيجية اإلماـ السالمي النحوية

ُُٕ

المبحث األوؿ  :نقده كمذىبو النحكم

ُُٖ

 -المطمب األكؿ :نقده المغكم كمصطمحاتو

ُُٗ

 -المطمب الثاني :مذىبو النحكم

ُّٓ

المبحث الثاني  :التيسير عند اإلماـ السالمي كزياداتو عمى أصؿ

ُِْ

الكتابيف.
 -المطمب األكؿ :التيسير عند اإلماـ السالمي

ُّْ

 -المطمب الثاني :زياداتو عمى أصؿ الكتابيف

ُْٗ

الخاتمة

ُِٔ

فيرس اآليات القرآنية

ُْٔ

فيرس القراءات القرآنية

ُٕٔ

فيرس الحديث الشريؼ

ُٖٔ

فيرس األبيات الشعرية

ُٗٔ

فيرس المصادر كالمراجع

ُِٕ
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الر ِح ِيـ
الر ْح َم ِف َّ
سِـ المَّ ِو َّ
ِب ْ
مقدمة
الحمد هلل رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد بف عبداهلل كآلو الطيبيف
الطاىريف ،كرضي اهلل عف صحابتو السابقيف مف األنصار كالمياجريف ،كعمى مف تبعيـ

بإحساف إلى يكـ الديف
أما بعد:

إف عمماء الديف ،األصكلييف منيـ ك الفقياء ،ىـ في حقيقة منشئيـ درسكا المغة
العربية كتمكنكا منيا؛ كذلؾ الرتباط ىذه المغة بالديف ،كتعد عنص ار أساسيا لفيـ ىذا الديف
الحنيؼ ،كال شؾ أف بعض ىؤالء العمماء قد برزكا في مجاؿ المغة كالنحك ،بيد أف أغمب

الدراسات عنيـ كانت دراسات شرعية ،كبعض منيـ يد ًر يسكا دراسات لغكية ،كالسيما العمماء
العمانييف ،كاإلماـ السالمي كاحد مف العمماء المتضمعيف في مجاؿ الشريعة ،كعمى الرغـ مف
كجكد بعض المؤلفات المغكية التي ألفيا ،إال أنو ال تكجد – حسب اطبلعي –

دراسة

مستقمة ،درستو في مجاؿ المغة إلبراز شخصيتو المغكية.
تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكقكؼ عمى شخصية اإلماـ السالمي النحكية كابرازىا في
الجانب المغكم كالنحكم ،مف خبلؿ دراسة كتابي شرح بمكغ األمؿ كالمكاىب السنية ،لتكشؼ
لنا عف ثقافتو المغكية كمرجعيتو فييا ،ككيؼ تككنت؟ كما ىي مصادرىا؟ كما الذم أنتجتو
ىذه الثقافة؟ كمعرفة مكقفو مف قضية االستشياد كأدلة النحك ،ككذلؾ الكقكؼ عمى اختياراتو

النحكية ،كمنيجيتو.

مف ىنا جاء ىذه الدراسة لنسمط الضكء عمى ىذه الشخصية الفذة ،كقد عنكنتيا بػ ػػ" :
البحث النحكم عند اإلماـ السالمي في كتابي :شرح بمكغ األمؿ في تفصيؿ الجمؿ ،كالمكاىب
السنية عمى الدرة البيية".
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كتكمف أىمية ىذه الدراسة في الكشؼ عف شخصية اإلماـ السالمي النحكية في كتابيو،
كابراز ىذه الشخصية العمانية في مجاؿ المغة العربية كعمكميا ،كالسيما أنيا تعد إضافة إلى

المكتبة العمانية كالعربية كاإلسبلمية.

كمف أبرز مسكغات اختيار عنكاف ىذه الدراسة ما يأتي:
أكليا :إف اإلماـ السالمي كاحد مف أبرز أعبلـ العمانييف ،كبالرغـ مف نشاطو العممي،
كجيكده الخيرة ،كأعمالو الطيبة التي تشيد لو بالريادة كالرسكخ العممي فإنو بحاجة إلى إبراز

ىذا العمـ كاظياره في مجاؿ المغة.

ثانييا :التشكؼ إلى إضاءة ىذا الجانب العممي عند ىذا العمـ ،إذ لـ يكف –رحمو اهلل -

فقيي نا فحسب ،كانما كاف نحكي نا مف طراز و
عاؿ خدـ العربية بمؤلفات عدة ،كقد القت مؤلفاتو

القبكؿ ،كانتفع بيا خمؽ كثير مف أبناء مذىبو كبمده.

ثالثيا :ما زاؿ ىناؾ الكثير مف العمماء العمانييف الذيف لـ ييكتب عنيـ في دراسات
مستقمة ،في الجانب المغكم كالنحكم ،فعسى أف يككف ىذا البحث خطكة طيبة إلبراز عمـ مف

أعبلـ العمانييف المغكييف النحكييف.

رابعيا :ال أعمـ – عمى حسب اطبلعي – دراسة مستقمة سابقة تتحدث عف البحث
النحكم عند ىذا اإلماـ الجميؿ
كال شؾ أف أم عمؿ ال يخمك مف صعاب  ،كلعؿ مف أىـ ىذه الصعاب التي كاجيت

الباحث ما يأتي:

 قمة المصادر التي تتحدث عف اإلماـ السالمي مف الجانب المغكم كالنحكم. -تكثيؽ أقكاؿ بعض العمماء الذيف أشار إلييـ في كتابيو ،كالسيما النادر منيا.
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كال أعمـ – حسب اطبلعي  -دراسة مستقمة درست ىذه الشخصية مف الجانب المغكم
كالنحكم ،إال ما ذكره الباحث أحمد الذىمي في مباحث متفرقة في كتابو الجيكد النحكية في
عماف مف ُِٕٖق إلى ُّٕٗ ق ،كفي الحقيقة ىذا الكتاب درس مجمكعة مف العمماء
العمانييف ليبيف جيكدىـ النحكية ،فمـ تكف د ارستو مكجية لعالـ معيف ،كانما يذكر آراء ىؤالء
العمماء بحسب حاجة مباحث كتابو ،فدراستو دراسة عامة ،بيد أف دراستي دراسة خاصة بعالـ

كاحد ىك اإلماـ السالمي.

ك كتاب شرح بمكغ األمؿ في تفصيؿ الجمؿ تحقيؽ األخ ماجد بف حمكد المقيمي ،كاألخ
محمد بف زىراف ابف زاىر اإل سماعيمي ،كىما تحقيقاف مستقبلف تناكؿ األكؿ منيما القسـ األكؿ،
كتناكؿ اآلخر القسـ الثاني ،كأصميما بحثا تخرج الجتياز اإلجازة العميا بمعيد العمكـ الشرعية لمعاـ
الجامعي(ََِْـ ََِٓ /ـ) ،كىذاف البحثاف مرقكماف غير مطبكعيف ،ككبلىما تحت إشراؼ
الدكتكر جماؿ عبدالعزيز أحمد ،كناقشيما الشيخ إبراىيـ بف راشد بف سيؼ الغمارم.
ككتاب المكاىب السنية عمى الدرة البيية ،تحقيؽ األخ خميفة بف يحيى بف سعيد الجابرم،

طبع بمكتبة الجيؿ الكاعد دكف ذكر سنة لمطبع.

ككبل الكتابيف عمميما تحقيؽ كيختمؼ عف ىذا الدراسة ،كما أنني اعتمدتيما في دراستي

ىذه ،لكضكحيما كضبط نصكصيما.

أما المنيجية التي اتبعتيا فيي تتمثؿ في دراسة الكتابيف – المذيف ىما محؿ الدراسة -
دراسة كصفية نقدية ،فاستنبطت منيما المكنكنات المغكية ،ككزعتيا بحسب مباحث الرسالة،

كالتي جاءت خطتيا كما يأتي :
 -مقدمة

 تمييد عنكنتو بث قافة اإلماـ السالمي المغكية كمصادرىا ككنيا مف صمب مكضكع البحث،كتجنبت الحديث عف التعريؼ بو كعف حياتو العممية كالعممية كالسياسية؛ كذلؾ لكثرة مف

كتب عنو  ،كما بينت فيو مكانتو المغكية.
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مبحثيف:

كأما الفصؿ األكؿ فعنكنتو  :بعنكاف التفكير النحكم عند اإلماـ السالمي ،كجعمتو في

المبحث األكؿ :مكقؼ اإلماـ السالمي مف االستشياد ،تحدثت فيو عف مكقفو مف االستشياد
بالقرآف الكريـ كالقراءات ،كالحديث الشريؼ ،ككبلـ العرب شع انر كنث انر.

كقد رتبت الشكاىد بحسب كركدىا في الكتابيف ،كالتزمت ترتيبيما.
كالمبحث الثاني :مكقفو مف أدلة النحك ،تحدثت فيو عف مكقؼ اإلماـ السالمي مف السماع كالقياس
كالعمة كاستصحاب الحاؿ.
أما الفصؿ الثاني فعنكنتو :بعنكاف اختيارات اإلماـ السالمي النحكية في كتابيو.
تحدثت ف يو عف اختياراتو في الجممة كما يتعمؽ بيا ،كاختياراتو في األدكات النحكية كما
يتعمؽ بيا ،كاختياراتو في العكامؿ النحكية.
ذكرت المسألة ثـ الخبلؼ فييا ،ثـ بعد ذلؾ بينت اختيار اإلماـ السالمي ،كأختتـ المسألة

برأم الباحث إف دعت الحاجة.

أما الفصؿ الثالث فعن كنتو :بعنكاف منيجية اإلماـ السالمي النحكية كجعمتو في مبحثيف:
المبحث األكؿ  :تحدثت فيو عف نقده كمذىبو النحكم.
كالمبحث الثاني :تحدثت فيو عف التيسير عنده كزياداتو كاستدراكاتو عمى أصؿ الكتابيف.
ثـ ختمت البحث بخاتمة عرضت فييا أبرز النتائج كما تكصمت إليو.
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كبعد ،فأرجك أف أككف قد كفقت في ىذه الدراسة ،فإف كاف ذلؾ ،فمف فضؿ اهلل عمي ،كا ف
كاف خبلؼ ذلؾ فمف نفسي كتقصيرم ،كال يسعني إال أف أسجؿ شكرم كامتناني لكؿ مف أفادني
في ىذه الدراسة ،كأخص بالشكر الجزيؿ كالعرفاف مشرفي األستاذ الدكتكر سعيد بف جاسـ
الزبيدم ،الذم كاف لتكجيياتو السديدة كبير األثر في إتماـ ىذا البحث ،فأنعـ بو مشرفان كمعممان،

كأكرـ بو أب نا كريم نا ناصح نا ،فمو مف اهلل األجر كالثكاب ،كمني جزيؿ الشكر كاالمتناف عمى ما قدمو

لي.

كصمى اهلل كسمـ عمى محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف
كاهلل كلي التكفيؽ
الباحث:
بدر السعيدم
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تمييد:
ثقافة اإلماـ السالمي المغوية ومصادرىا
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ثقافة اإلماـ السالمي المغوية ومصادرىا
بل مف اآلثار العممية ،فمقد تفرعت
إف المتتبع لمحضارة اإلسبلمية يمحظ كم نا ىائ ن
العمكـ اإلسبلمية ،كنبغ فييا أعبلـ أفذاذ ،فألفكا فييا ،فأصبح ليا مؤلفات كمصنفات ،كاف
عمى مف يخكض غمار العمـ في تمؾ اآلكنة أف يمقى ىذه الجيكد اليائمة بالدراسة كالفيـ
كاالستيعاب ،كىذا ما قاـ بو اإلماـ السالمي منذ سنيف مبكرة مف عمره حيث كاف ينيؿ مف
مكارد العمـ بنيـ كىمة كنشاط -رغـ فقده لمبصر  ،-عمى أيدم فطاحؿ العمـ كجيابذتو.
بدأ اإلما ـ السالمي مشكاره العممي بتعمـ القرآف عمى يد كالده ببمدة الحكقيف – مف
أعماؿ كالية الرستاؽ بمحافظة الباطنة  -حتى أتـ حفظو ،ثـ انتقؿ إلى قرية (قصرل) –
بالكالية نفسيا – ككانت الرستاؽ آنذاؾ عامرة بالعمـ كالعمماء ،كتزخر بيـ ،كأمثاؿ الشيخ
عبداهلل بف محمد الياشمي ،كالشيخ راشد بف سيؼ الممكي ،كالشيخ ماجد بف خميس العبرم،
فتتممذ عمى يد الشيخ راشد بف سيؼ الممكي ،كقد أخذ اإلماـ السالمي ينتقؿ بيف حمقات العمـ
التي كاف يقيميا عمماء بمدتو ،حتى نبغ في العمـ ،كصار ينافس شيكخو في سعة عممو(ُ).
ً
يكتؼ اإلماـ السالمي بعمم اء بمدتو لينيؿ منيـ ،بؿ انتقؿ إلى منطقة الشرقية،
لـ
ليزداد عممان كفيمان ،كالسيما مف الشيخ صالح بف عمي الحارثي الذم عبل صيتو ،كاشتير
بعممو ،فتتممذ عمى يديو ،كنيؿ مف عممو ،بعدما طمب الشيخ صالح مف اإلماـ السالمي أف
يستكطف "القابؿ" مف محافظة الشرقية ،فامتثؿ أمره ،كدرس التفسير ،كالحديث ،كأصكؿ
الديف ،كأصكؿ الفقو ،كالنحك ،كالمعاني ،كالبياف ،كالمنطؽ( ِ).

( ُ)

اإلماـ نكر الديف كآراؤه في اإللييات ،مبارؾ بف سيؼ بف سعيد الياشمي ،مكتبة الضامرم ،سمطنة

( ِ)

ينظر :نيضة األعياف بحرية أىؿ عماف ،محمد بف عبداهلل بف حميد السالمي ،طُُُْٗ( :ىػ -

عماف ،.صُٔ .ٖٔ-

ُٖٗٗـ)  ،دار الجيؿ بيركت صٖٗ  .َٗ-كاإلماـ نكر الديف كآراؤه في اإللييات ،صٓٔ .ٖٔ-
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كىكذا ظؿ ا إلماـ السالمي يزيد مف عممو كيكسع ثقافتو ،كينيؿ بنيـ مف العمماء كما
سطرتو أيدييـ ،كلـ يقتصر عمى عمماء مذىبو ،ففي سنة ُِّّق سافر ألداء فرضية الحج،
حيث التقى بعدد ال بأس بو مف عمماء اإلسبلـ مف مختمؼ المذاىب ،كتدارس معيـ كتناقش،
فأفاد كاستفاد ،كاطمع عمى كثير مف كتبيـ ،كالسيما كتب عمكـ الحديث ،التي اقتنى منيا
كثي انر ،كعاد بيا إلى عماف ،لمكاصمة مشكاره العممي.
إف ثقافة ذلؾ العصر كما قبمو تميزت بطابع الشمكؿ ،فقد جمع اإلماـ السالمي في
دراستو بيف عمكـ القرآف كالحديث كالمغة كاألصكؿ كالفقو كالتأريخ كغيرىا ،حتى غدت مؤلفاتو
كمصنفاتو ممتقى حافبلن بثمار ىذه العمكـ ،كمكردان أساسيان لمف أراد االطبلع عمى المصادر
األكلى التي غ ٌذت ثقافتو ،كحققت ليا النضج كالنماء ،كيظير ذلؾ جمي نا في تنكع مصنفاتو،
مف مؤلفات في أصكؿ الديف ،كفي الفقو كأصكلو ،كالمغة ،كالحديث ،كالتأريخ ،كالعقيدة،
كغيرىا( ُ).

( ُ)

ألؼ اإلماـ السالمي مؤلفات كثيرة في عمكـ شتى ،ففي أصكؿ الفقو ألٌؼ :شمس األصكؿ ،منظكمة في

أصكؿ الفقو تتألؼ مف ألؼ بيت ،كطمعة الشمس شرح منظكمة "شمس األصكؿ " ،كالحجة الكاضحة في
الرد عمى التمفيقات الفاضحة ،رد فيو عمى مف ادعى االجتياد كىك ليس لو أىؿ .كألؼ في الحديث
الشريؼ :شرح الجامع الصحيح ،كىك شرح لمسند اإلماـ الربيع بف حبيب في ثبلثة أجزاء .كفي الفقو لو:
جكابات كفتاكل ،مدارج الكماؿ ،أرجك ةز نظـ =فييا " مختصر الخصاؿ " ألبي إسحاؽ الحضرمي كىي في
ألفي بيت ،كمعارج اآلماؿ ،شرح مدارج الكماؿ  ،في ُٖ مجمد بم غ فيو باب االعتكاؼ كلـ يتمو كىك شرح
مفعـ باألدلة كالتحقيقات ،كجكىر النظاـ ،أرجكزة تزيد عف (َََُْ) بيت .كتمقيف الصبياف ،رسالة
مختصرة فيما يجب عمى اإلنساف .كغيرىا ،كلو في النحك  :بمكغ األمؿ ،منظكمة في المفردات كالجمؿ،
كىي في ثبلثمائة بيت ،كىي أكؿ مؤلفاتو ،كشرح بمكغ األمؿ =في تفصيؿ كالجمؿ ،كالمكاىب السنية عمى
الد ةر البيية ،شرح "العمركطية نظـ اآلجركمية"( .كىذاف الشرحاف ىما محؿ الدراسة) .كلو في العركض:
المنيؿ الصافي في العركض كالقكافي ،أرجكزة في ثبلثمائة بيت ،كشرح " المنيؿ الصافي في العركض=
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كاذا أردنا أف نتحدث عف ثقافة اإلماـ السالمي المغكية كالنحكية ،عمينا أف ندرؾ أكالن
أف لمبيئة أثرىا الكاضح في تشكيؿ ثقافتو العامة كثقافتو المغكية كالنحكية خاصة ،فقد تجمى
أثرىا في نشأتو عمى يد كالده ،حيث كاف شيخ نا مف شيكخو ،فتعمـ عمى يديو القرآف الكريـ
حتى أتـ حفظو ،ثـ درس عميو النحك كما ىي العادة آنذاؾ.
كتتجمى أيضا في تنقمو منذ سني حياتو المبكرة بيف مجالس أىؿ العمـ كحمقاتيـ حيث
كانت بمدتو عامرة كزاىرة بالعمماء ،فأخذ ينيؿ مف بحر عمميـ.
كقد كانت نشأة اإلماـ السالمي دينية األصكؿ ،كالمغة كالنحك كعمكميما رديؼ متمـ
لمعمكـ الدينية في ذلؾ الكقت؛ لذا أكمؿ نشأتو في تعمـ التفسير ،كأصكؿ الديف ،كالفقو
كأصكلو ،كالمغة كالنحك كغيرىا مف العمكـ العربية.
 مرجعية اإلماـ السالمي المغوية ومصادرىا:
إف مرجعي ة ثقافة اإلماـ السالمي المغكية متعددة كاذا ما أردنا أف نتحدث عنيا نجد
أف ىذه المرجعية تتجمى في ثبلثة محاكر  :المحكر األكؿ :شيكخو ،كالمحكر الثاني :الكتب
التي أفاد منيا ،كالمحكر الثالث :النق ؿ عف العمماء ،كتفصيؿ ذلؾ كما يأتي:

=كالقكافي " .كلو في التأريخ  :تحفة األعياف بسيرة أىؿ عماف ،كالحؽ الجمي في سي ةر الشيخ صالح بف
عمي (شيخو)( .طبع في مقدمة كتاب عيف المصالح مف أجكبة الشيخ صالح بف عمي الحارثي ).
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( )1

المحور األوؿ :شيوخ اإلماـ السالمي

إف مف أىـ المصادر التي كسع اإلماـ السالمي بيا ثقافتو شيكخو الذيف درس
عمى أ يدييـ كنيؿ مف عمميـ ،كتعمـ المغة كالنحك كاألدب كالعمكـ األخرل منيـ ،فأفاد
كاستفاد كأجاد ،كالسيما أبكه الذم تربى عمى يديو كتعمـ منو القرآف كمبادئ النحك.
ثـ أخذ اإلماـ السالمي العمـ عف شيخو الشيخ راشد بف سيؼ الممكي ،الذم
درس عمى يديو اآلجركمية ،فظير نبكغو كفطنتو ،كيحكي أنو رأل ذات يكـ اإلماـ
السالمي يق أر في المية األفعاؿ ،فظف أنو يق أر ما ال يفيـ فقاؿ لو :كيؼ تق أر ما ال
تفيـ؟ فقاؿ :يا شيخي إنني أفيمو ،كأستط يع شرح ما قرأت ،فشرح لمشيخ ما قرأه حتى
أعجب بو( ِ)  ،بؿ كاف يقربو دكف غيره مف بقية الطبلب ،كقد قاؿ عنو " :أخذت العمـ
عف الشيخ ماجد بف خميس فصرت أكسع منو عمم نا  ،كأخذ عني العمـ الشيخ عبد اهلل
ابف حميد فصار أكسع مني عمما"( ّ).
كقد أدرؾ اإلماـ السالمي الشيخ عبداهلل بف محمد الياشمي ،كأخذ عنو فيك أحد
شيكخو الفضبلء( ْ).

( ُ)

نيضة األعياف بحرية أىؿ عماف ،صٖٗ  .َٗ-اإلماـ نكر الديف السالمي كآراؤه في اإللييات،

صَٗ ٗٓ-ػ كمعجـ الفقياء كالمتكمميف اإلباضية (قسـ المشرؽ) ،فيد بف عمي بف ىاشؿ السعدم( ،ط،ُ:

ُِْٖق ََِٕ-ـ) ،مكتبة الجيؿ الكاعد ،سمطنة عماف ،ص ِْٔ.
( ِ)

مقابمة مع الشيخ عبداهلل السالمي أجراىا الدكتكر مبارؾ الياشمي ،بتاريخ ُُُِٗٗ /ّ/ـ ،ينظر

( ّ)

الدعكة اإلسبلمية في عماف في القرف الرابع عشر اليجرم،صُْٕ ،سالـ بف محمد الركاحي ،رسالة

( ْ)

نيضة األعياف بحرية أىؿ عماف ،صٖٗ.

اإلماـ السالمي كآراؤه في اإللييات ،صّٔ.

دكتكراه ،قدمت بجامعة األزىر القاىرة ،بكمية أصكؿ الديف.
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كحيف سمع اإلماـ السالمي عف الشيخ العبلمة صالح بف عمي الحارثي سافر إليو؛
لينيؿ مف عممو ،فتتممذ عمى يديو كالزمو ست سنكات ،أخذ عنو :التفسير ،كالحديث ،كأصكؿ
الديف ،كأ صكؿ الفقو ،كالنحك ،كالمعاني ،كالبياف ،كالمنطؽ.
كالشيخ ماجد بف خميس العبرم ،كغيرىـ.
المحور الثاني :الكت ب التي أفاد منيا اإلماـ السالمي
إف لممؤلفات التي قرأىا اإلماـ السالمي ،كعكؼ عمييا في حياتو في التعمـ كالتعميـ
النصيب األكفى في تككيف ثقافتو كتمكينيا كاغنائيا ،فقد ق أر كتب نا كثيرة في شتى العمكـ،
كيظير ثمرة ذلؾ في مؤلفاتو التي ألفيا في فنكف مختمفة.
مف ىذه المصادر التي ككف منيا اإلماـ السالمي ثقافتو كأخص ىنا الكتب التي
قرأىا اإلماـ السالمي كككنت ثقافتو المغكية كالنحكية ،كالتي أكردىا في كتابي شرح بمكغ األمؿ
في تفصيؿ الجمؿ كالمكاىب السنية عمى الدرة البيية ،مف ىذه الكتب ما يأتي:
أو ًال :الكتب التي أورد ىا في شرح بموغ األمؿ في تفصيؿ الجمؿ مع ذكر الجزء
والصفحة التي ورد فييا اسـ الكتاب:
 - 1اإلعراب عف قكاعد اإلعراب البف ىشاـ.)ٖٕ/ُ( ،
 - 2شرح اإلعراب عف قكاعد اإلعراب لؤلزىرم،)ٖٔ/ِ( ،)ِٔ/ِ( ،)َِٔ/ُ( ،
(ِ.)ُِّ/ِ( ،)ُِٕ/ِ( ،)ُُٔ/ِ( ،)ِٖ/ِ( ،)ٕٕ/
 - 3مغنى المبيب عف كتب األعاريب ،البف ىشاـ.)ُّّ/ِ( ،)َِٓ/ُ( ،)ٖٕ/ُ( ،
 - 4شرح أبنية األفعاؿ لحرؽ اليمني.)ّٔ/ُ( ،
 - 5مظير الخافي لئلماـ الخميمي)ٖٓ/ُ( ،
 - 6مقاليد التصريؼ لئلماـ الخميمي.)ّٔ/ِ( ،)ُٔ/ِ( ،)ٕٗ/ُ( ،
 - 7شرح الخبلصة ،البف عقيؿ.)ٗٓ/ِ( ،)ٖٗ/ُ( ،
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 - 8شرح األلفية البف عقيؿ.)َِِ/ُ( ،
 - 9شرح التسييؿ ،البف مالؾ.)ُِٕ/ِ( ،)ِٔ/ِ( ،
 - 11شرح الدريدية لمميدكم.)ُُّ/ُ( ،
 - 11حاشية أبك السعادات عمى شرح الخصيبي عمى التيذيب.)ّٖ/ِ( ،
ثانيا :الكتب التي أوردىا في المواىب السنية عمى الدرة البيية مع ذكر الصفحة التي
ورد فييا اسـ الكتاب:
ُ-

منظكمة الحسف العطار ،كىي منظكمة في النحك( ،صُٕٓ).

ِ-

ألفية ابف مالؾ في النحك كالصرؼ ،البف مالؾ( ،صُّٖ).

المحور الثالث :النقؿ عف العمماء:
لقد كسع اإلماـ السالمي ثقافتو المغكية ب اعتماده عمى آراء العمماء ،الذيف استقى منيـ
كاعتمد عمييـ في مناقشاتو ،كترجيحاتو ،كقد كاف حريصان عمى ذكرىـ في كتابيو.
أسند اإلماـ السالمي قد نار كبي نار مف اآلراء النحكية كالمغكية إلى أصحابيا في كتابيو،
كجاء ترتيب ىؤالء العمماء بحسب عدد المرات الذم ذكرىـ في كتابيو ،ثـ بعد ذلؾ رتبكا عمى
الحركؼ اليجائية ،كفيما يأتي نكرد جدكالن تكضيحيان:
ـ

اسـ العالـ

عدد المرات التي ذكره في كتابيو

ُ

األخفش

ُْ مرة

ِ

سيبكيو

ُّ مرة

ّ

ابف مالؾ

َُ مرات

ْ

الزمخشرم

ٔ مرات
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ٓ

الفارسي

ٔ مرات

ٔ

الفراء

ٓ مرات

ٕ

ابف جني

ْ مرات

ٖ

اإلماـ الخميمي

ْ مرات

ٗ

األزىرم

ْ مرات

َُ

أبك عبيدة اليركم

ّ مرات

ُُ

أبك عمي الشمكبيف

ّ مرات

ُِ

المبرد

ّ مرات

ُّ

ابف عصفكر

مرتيف

ُْ

ابف عقيؿ

مرتيف

ُٓ

ابف ىشاـ الخصراكم

مرتيف

ُٔ

الحسف العطار

مرتيف

ُٕ

الرضي

مرتيف

ُٖ

الكسائي

مرتيف

ُٗ

اليمني

مرتيف

َِ

ابف األنبارم

مرة

ُِ

ابف الحاجب

مرة
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ِِ

ابف السراج

مرة

ِّ

ابف الشجرم

مرة

ِْ

ابف برمام

مرة

ِٓ

ابف دريد

مرة

ِٔ

ابف كيساف

مرة

ِٕ

ابف ىشاـ المخمي

مرة

ِٖ

أبك إسحاؽ الزجاج

مرة

ِٗ

أبك البقاء

مرة

َّ

أبك السعادات

مرة

ُّ

ثعمب

مرة

ِّ

الجكىرم

مرة

ّّ

الخميؿ بف أحمد

مرة

ّْ

درستكيو

مرة

ّٓ

الدمامني

مرة

ّٔ

الرماني

مرة

ّٕ

السييمي

مرة

ّٖ

ُّ
الش يمنِّي

مرة
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ّٗ

مرة

الميدكم

 مكانة اإلماـ السالمي المغوية:
كاذا أردنا أف نبيف ما كصؿ إليو اإلماـ السالمي مف مكانة في المغة كالنحك فحسبنا
أف نقؼ عمى ما يأتي:
ُ-

ما حك اه شيخو الشيخ راشد بف سيؼ الممكي عنو :أنو رآه ذات يكـ يق أر في
المية األفعاؿ ،فظف أنو يق أر ما ال يفيـ فقاؿ لو :كيؼ تق أر ما ال تفيـ؟ فقاؿ :يا
شيخي إنني أفيمو ،كأستطيع شرح ما قرأت ،فشرح لمشيخ ما قرأه حتى أعجب
بو( ُ)  ،كقكلو عنو" :أخذت العمـ عف الشيخ ماجد بف خميس فصرت أكسع منو
عمما ،كأخذ عني العمـ الشيخ عبد اهلل بف حميد فصار أكسع مني عمما"( ِ).
نقده كرده عمى بعض آراء عمماء المغة كالنحك كأمثاؿ :األخفش ،كالفارسي،

ِ-

كالسييمي ،كالرضي ،كالزمخشرم ،كغيرىـ( ّ).
ّ-

ثمار ىذه الثقافة كىي مؤلفاتو في المغة كالنحك:
ف قد ألؼ اإلماـ السالمي عدة مؤلفات في المغة العربية كىي كما يأتي:

 بمكغ األمؿ ،منظكمة في المفردات كالجمؿ ،كىي في ثبلثمائة بيت ،كىي أكؿمؤلفاتو.
 شرح بمكغ األمؿ في تفصيؿ الجمؿ. المكاىب السنية عمى الدرة البيية ،شرح "العمركطية نظـ اآلجركمية". المنيؿ الصافي في العركض كالقكافي ،أرجكزة في ثبلثمائة بيت.( ُ)

مقابمة مع الشيخ عبداهلل السالمي أجراىا الدكتكر مبارؾ الياشمي ،بتاريخ ُُُِٗٗ /ّ/ـ ،ينظر:

( ِ)

الدعكة اإلسبلمية في عماف في القرف الرابع عشر اليجرم،صُْٕ،سالـ بف محمد الركاحي ،رسالة

( ّ)

سيأتي الحديث عف ذلؾ في الفصؿ الثالث مف ىذا البحث.

اإلماـ السالمي كآراءه في اإللييات ،صّٔ.

دكتكراه ،قدمت بجامعة األزىر القاىرة ،بكمية أصكؿ الديف.
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 شرح " المنيؿ الصافي في العركض كالقكافي ". شمس األصكؿ ،منظكمة في أصكؿ الفقو تتألؼ مف ألؼ بيت . طمعة الشمس ،شرح منظكمة "شمس األصكؿ ".كىذاف األخيراف ىما في أصكؿ الفقو ،كمعمكـ أف أصكؿ الفقو مرتبط بالمغة
ارتباطان مباش انر في بعض مباحثو ،كغير مباشر في بعضيا اآلخر.
مف ذلؾ كمو يظير لنا مدل غ ازرة ثقافة اإلماـ السالمي المغكية ،كتعدد جكانبيا،
كمصادرىا الجمية ،كالكاضحة ،كالكاسعة.
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الفصؿ األوؿ  :التفكير النحوي عند اإلماـ السالمي
المبحث األوؿ :موقفو مف االستشياد
المبحث الثاني :موقفو مف أدلة النحو
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المبحث األوؿ  :موقؼ اإلماـ السالمي مف االستشياد.
أوالً :االستشياد بالقرآف الكريـ والقراءات.
ثانيا :االستشياد بالحديث الشريؼ.
ثالثا  :االستشياد بكالـ العرب.

26

موقؼ اإلماـ السالمي مف االستشياد
إف لمشاىد في الدراسات النحكية كالمغكية قيمة عرفيا المغكيكف العرب ،فكثي ار ما كانكا
يستشيدكف بالشعر أك بكبلـ العرب فضبلن عف القرآف كالقراءات في كثير مف القضايا النحكية
كالمغكية التي درسكىا.
فما مكقؼ االماـ السالمي مف االستشياد ؟
لقد كاف اإلماـ السالمي يستشيد بالقرآف الكريـ كالقراءات القرآنية كالحديث الشريؼ
ككبلـ العرب شع انر كنث انر ،كال يكاد يخمك كتاباه مف شاىد مف تمؾ الشكاىد ،كلكف حجـ
االستشياد بيا يتفاكت مف كتاب إلى آخر.
كتاب ٍي اإلماـ السالمي كما يأتي:
كيمكف تقسيـ الشكاىد النحكية في ى
أكالن :االستشياد بالقرآف الكريـ كالقراءات.
ثانيان :االستشياد بالحديث النبكم.
ثالثان :االستشياد بكبلـ العرب شع انر كنث انر.
كفيما يأتي بياف ذلؾ:
أو ًال :االستشياد بالقرآف الكريـ والقراءات:
يعد القرآف الكريـ مصد نار ميم نا مف مصادر االحتجاج ،فيك ذركة الفصاحة كالببلغة
كالبياف ،كقد استقى منو المغكيكف العرب قكاعدىـ ،كاعتمدكه في بناء أركاف النحك ،كالصرؼ،
كأصكليا( ُ)  ،ككاف ينبغي أف يككف األساس األكؿ في االستشياد ،كقد شجعيـ عمى ذلؾ أنيـ
( ُ)

البحث النحكم في كتاب البرىاف في عمكـ القرآف ،نصيرة بكنكه عبدالقادر زيتكني ،رسالة قدمت لنيؿ

درجة الماجستير ،بإشراؼ األستاذ الدكتكر نياد المكسى ،بالجامعة األردنيةََِٔ ،ـ ،صْٓ.
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كجدكه بيف أيدييـ مما يغنييـ عف الرحمة إلى األعراب لتتبع كبلـ العرب ،كقد ازداد اىتماميـ
باالحتجاج بو كبقراءاتو بعد انتياء عصر االحتجاج( ُ).
إف القرآف الكريـ ىك " كبلـ اهلل -جؿ ثناؤه  -أعمى كأرفع مف أف ييضاىى أك ييقابؿ ،أك

ييعارض بو كبلـ"( ِ)  ،لذا فقد أجمع النحاة عمى أف المغة " إذا كردت في ال قرآف فيي أفصح
مما في غير القرآف"( ّ).

إف االستشياد بالقرآف الكريـ كبالقراءات أمر ال خبلؼ فيو بيف العمماء ،يقكؿ
عز اسمو  -أفصح كبلـ كأبمغو ،كيجكز
البغدادم:
"...أما ربنا تبارؾ كتعالى فكبلمو ٌ -
ٌ
االستشياد بمتكاتره كشاذه"( ْ)  ،كيذكر الدكتكر إبراىيـ أنيس أف "الذم استقر عميو الرأم بيف
جميكر العمماء مف القدماء أف نصكص القرآف يحتج بيا في تقعيد المغة ،كال خبلؼ بينيـ في
ذلؾ"( ٓ).
اىتـ اإلماـ السالمي باالستشياد بالقرآف الكريـ كالقراءات فيما تناكلو مف مسائؿ لغكية
كنحكية ،فبمغ عدد اآليات في كتابيو كما يأتي:
أوالً :القرآف الكريـ:
شرح بمكغ األمؿ في تفصيؿ الجمؿ
( ُ)

نحك

ُٕٗ

آية

منيج الفارسي في البحث النحكم كتطكيره ،ناديا حسككر ،رسالة قدمت لنيؿ درجة الدكتكراه في اآلداب

(الدراسات المغكية) قسـ المغة العربية ،بإشراؼ األستاذ الدكتكر فخر الديف قباكة ،بجامعة حمبَُِْ( ،ىػ

ُٗٗٗ -ـ) ،صْٗ.

( ِ)

الصاحبي في فقو المغة كسنف العرب في كبلميـ ،ابف فارس ،أبك الحسيف أحمد زكريا ، ،تحقيؽ كتقديـ
ٌ

( ّ)

المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا ،جبلؿ الديف السيكطي ،دار الحديث ،القاىرةََُِ ،ـ.ُِّ/ُ ،

( ٓ)

في الميجات العربية ،إبراىيـ أنيس ،ط ،ّ:األنجمك ُٓٔٗـ ،صْٗ.

مصطفى الشكيمي ،مؤسسة بدراف ،بيركتُّٗٔ ،ـ ،صْٔ.
( ْ)

خزانة األدب ،تحقيؽ عبدالسبلـ ىاركف.ٗ/ُ ،
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المكاىب السنية عمى الدرة البيية

نحك

ِْ

آية

ثانيا :القراءات:
شرح بمكغ األمؿ في تفصيؿ كالجمؿ

نحك

(ٖ) قراءات.

كالمبلحظ أف اإلماـ السالمي أكثر مف االستشياد بالقرآف الكريـ مقارنة بالحديث
الشريؼ ككبلـ العرب في كتابيو ،كفيما يأتي نذكر بعضان مف استشياده بالقرآف كالقراءات،
كما يأتي:
أ –القرآف الكريـ.
ب –القراءات.
أ – القرآف الكريـ:
استشيد اإلماـ السالمي بآيات مف القراف الكريـ في كتابيو :شرح بمكغ األمؿ في
تفصيؿ الجمؿ ،كالمكاىب السنية عمى الدرة البيية ،كلو طريقة خاصة في االستشياد بآيات
القرآف الكريـ ،فقد كاف يتخذ مف آيات القرآف شاىدنا عمى تدعيـ قاعدة ،أك عمى صحة
االختيار أك صحة الشرح ،كفيما يأتي بعض نا مف ىذه الشكاىد ،بحسب ترتيب الكتابيف:
أو ًال  :كتاب شرح بموغ األمؿ:
 في مقدمة المنظكمة كشرحيا  :استشيد بقكؿ تعالى  :ىك ىما بً يك ٍـ ًم ٍف نً ٍع ىم وة ىف ًم ىفالم ًو ، )ُ (لمداللة عمى أف (أؿ) في (الحمد) مف قكلو ( :الحمد هلل مفصؿ الجمؿ...إلخ
البيت) لبلستغراؽ( ِ).

(  )1النحل.53 ،
( ِ) شرح بمكغ األمؿ.ْٓ/ُ ،
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 استشيد عمى جكاز أف يبدؿ اسـ الفعؿ (ىا) -الذم بمعنى خذ  -ىمزة بقكلو تعالى:يو
اؤيـ اقٍىريؤكا ًكتىابً ٍ
 ىى ي

( ُ)

 ،قاؿ :أم ىاكمكه( ِ).

اى ٍـ
اءكا أىىب ي
 استشيد عمى الجممة الفعمية الكاقعة حاال كمحميا النصب بقكلو تعالى  :ىك ىج يً
كف ، )ّ ( فجممة (يبككف) مف الفعؿ كفاعمو في محؿ نصب حاؿ مف فاعؿ
اء ىيٍب يك ى
ع ىش ن
(جاءكا)( ْ).

 كاستشيد عمى الجمؿ التي ليا محؿ الكاقعة مفعكال بو كمحميا النصب كتككف محكيةاؿ ًإنِّي ىعٍب يد الم ًو ، )ٓ (فجممة إني عبداهلل مف المبتدأ – كىك
بالقكؿ ،بقكلو تعالى  :قى ى

الضمير ،كخبره – كىك عبداهلل  -في محؿ نصب؛ ألنيا محكية ب"قاؿ" كالدليؿ عمى
ذلؾ كسر ىمزة إف بعد القكؿ"( ٔ).
( ٕ)

 استشيد عمى أف المحؿ لممكصكؿ مع صمتوً
يع وة أىيُّييٍـ أى ىش ُّد 
شى

( ٖ)

( ُ)

الحاقةُٗ :

( ّ)

يكسؼ ُٔ

( ِ)

شرح بمكغ األمؿ.ِٖ/ُ ،

( ْ)

شرح بمكغ األمؿ.َُِ/ُ ،

( ٔ)

شرح بمكغ األمؿُِِ/ُ ،

أم( ٗ)،
 ،بنصب ٌ

بقكلو تعالى   :ثيـ لىىن ًنزىعف ًمف يك ِّؿ

( ٓ) مريـَّ
( ٕ)

رجح اإلماـ السالمي في ىذه المسألة أف المحؿ في المكصكؿ االسمي لبلسـ كحده دكف صمتو ،كفي

الحرفي لممكصكؿ مع صمتو ،النتفاء اإلعراب في الحرؼ ،كأما صمتيما كحدىما فبل محؿ ليا ...كأشار
بقكلو ( :كالخمؼ فييا )...إلى ما ذىب إليو أبك البقاء مف أف المحؿ لممكصكؿ مع صمتو ،كالحؽ ما

قدمت لؾ ،لظيكر اإلعراب في المكصكؿ كحده ،ينظر :شرح بمكغ األمؿ ،ُٓٔ/ُ ،كالفصؿ الثاني مف
ىذا البحث.

( ٖ) مريـٔٗ :
( ٗ)

شرح بمكغ األمؿُٓٔ/ُ ،
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أم عمى البناء عمى ما قاؿ سيبكيو كمتابعكه ،كبفتحيا
كفي مكضع آخر قاؿ " :بضـ ُّ
عمى اإلعراب "( ُ).
 استشيد بقكلو تعالى  :ىفًإف ل ٍـ ىت ٍف ىعميكٍا ىكىلف ىت ٍف ىعميكٍا ىفاتقيكٍا الن ىار ،)ِ (عمى أف الجممةالمعترضة التي ال محؿ ليا تقع بيف فعؿ الشرط كالجزاء( ّ).

 استشيد عمى جكاز االعتراض بأكثر مف جممة بقكلو تعالى :ىف ىبل أي ٍق ًس يـ بً ىم ىكا ًق ًع النُّ يج ًكـ
(ٕٓ) ًكانوي لى ىقسـ لك ىتعمىم ى ً
يـ (ٕٕ) ، )ْ (إذ قاؿ" :كفي
يـ (ٕٔ)ً ،إنوي لىقيٍر ه
آف ىك ًر ه
كف ىعظ ه
ىه ٍ ٍ ي
ى
اآلية اعتراض في ضمف اعتراض ،كيجكز االعتراض بأكثر مف جممة ،خبلفان ألبي

عمي الفارسي في منعو ذلؾ ،نحك قكلو تعالى  :ىكىكصٍيىنا ًٍ
اف بً ىكاًل ىدٍي ًو ىح ىمىم ٍتوي أ ُّيموي
نس ى
اإل ى
ىف ا ٍش يكر ًلي كًلكاًل ىدٍي ىؾ ًإلىي الٍم ً
ً
امٍي ًف أ ً
ص يير  ، )ٓ (فإف 
ىك ٍىنان ىعمىى ىك ٍى وف ىكًف ى
ى
ىى
ٍ
صاليوي في ىع ى

اشكر ليمعمكؿ لػػ :كصينا .)ٔ (

 في الجممة الخبرية :استشيد اإلماـ السالمي عمى جكاز أف تككف حالية أك كصفيةً
ً
ىس ىفا انر  ، )ٕ (فجممة "يحمؿ" ،يجكز
عمى السكاء ،بقكلو تعالى  :ىك ىمىث ًؿ الٍح ىم ًار ىي ٍحم يؿ أ ٍ
أف تككف حالية بالنظر إلى المفظ ،كيجكز أف تككف كصفية بالنظر إلى المعنى؛ إذ لـ

يرد حما ار بعينو( ٖ).
 في الجممة الخبرية  :قاؿ اإلماـ السالمي " :الثالث :ما يمنع كاحدا منيما بعد أف كاناجائزيف  ،كىك (إال) نحك" :ما جاءني رجؿ إال قاؿ خيرا" فجممة (قاؿ) حاؿ مف
( ُ)

المرجع السابؽ.َُِ/ِ،

( ّ)

شرح بمكغ األمؿ .ُّٔ/ُ ،

( ٓ)

لقمافُْ :

( ٕ)

الجمعةٓ:

( ِ)

البقرةِْ :

( ْ)

الكاقعة ٕٕ- ٕٓ :

( ٔ)

( ٖ)

شرح بمكغ األمؿ.ُٔٓ/ُ ،

شرح بمكغ األمؿ.ُّٖ ،
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(رجؿ) ،كال يجكز أف تككف صفة لو بعد أف كانا جائزيف معا لكجكد المانع كىك (إال)،
كف 
ىىمى ٍكىنا ًمف قىٍ ىري وة ًإال لى ىيا يم ًنذير ى
كنحك قكلو تعالى  :ىك ىما أ ٍ
كـ " : )ِ (فممكصفية فييا مانعاف ،كىما "الكاك"،
ًمف ىقٍ ىري وة ًإال ىكىل ىيا ًك ىت ه
اب م ٍعمي ه
( ُ)

ىىمى ٍكىنا
 ،كأما  :ىك ىما أ ٍ

ك"إال".)ّ ("...

( ْ)

 -استشيد عمى اختصاص إذا الفجائية بالجممة االسمية

بقكلو تعالى  :كنزع يده فإذا

فإذا ىي بيضاء لمناظريف .)ٓ (
 استشيد عمى اختصاص (إذ) باإلضافة إلى الجممة دكف اإلفراد ،إذ قاؿ " :فتضاؼو
كمعنى نحك قكلو تعالى  :ىًكا ٍذ
ماض لفظ نا
إلى الجممة االسمية كالفعمية التي فعميا
ن
بلئً ىك ًة ( ٔ)  ،ىًكا ٍذ يقٍمىنا ًلٍم ىم ىبلئً ىك ًة .)ٖ (")ٕ (
اؿ ىربُّ ىؾ ًلٍم ىم ى
ىق ى

 استشيد في الكجو الثاني مف أكجو (لك) :أف يككف في المستقبؿ مرادف نا لػ ػ (إف)( ٗ)

الشرطية إال أنيا ال تجزـ بيا
يذِّري نة ً
ض ىعاف نا .)َُ (

يف لى ٍك ىتىريككٍا ًم ٍف ىخمٍ ًف ًي ٍـ
بقكلو تعالى  :ىكلٍىي ٍخ ىش الًذ ى

 استشيد في الكجو الثالث مف أكجو (لك) :أف تككف حرفان مصدريان بمنزلة (أف)المصدرية إال أنو ال ي نصب بيا الفعؿ ،ككثر كقكعيا بعد (كد) أك (يكد) ،بقكلو
( ُ)

الشعراءَِٖ :

( ّ)

شرح بمكغ األمؿ.ُٖٗ/ُ ،

( ٓ)

األعراؼ .َُٖ :

( ٕ)

الكيؼ َٓ :

( ٗ)

شرح بمكغ األمؿَُٓ/ِ ،

( ِ)

الحجر ْ:

( ْ)

المرجع السابؽٕٔ/ِ ،

( ٔ)

البق ةر .َّ :

( ٖ)

شرح بمكغ األمؿَٕ/ِ ،

( َُ)

النساءٗ :
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( ُ)
ؼ ىسىن وة  ،)ِ (كقاؿ:
ىح يد يى ٍـ لى ٍك يي ىعمير أىلٍ ى
كف   ، ىي ىكُّد أ ى
تعالى  :ىكُّدكا لى ٍك تيٍد ًى يف ىفيي ٍد ًىين ى

كقاؿ  " :كأكثرىـ ال يثبت ىذا الكجو"( ّ).

ثاني ًا  :كتاب المواىب السنية عمى الدرة البيية :
بل كاحدنا،
بمما التي تجزـ فع ن
 في جزـ الفعؿ المضارع :استشيد اإلماـ السالمي لجزمو ٌبقكلو تعالى  :لىما ىي يذكقيكا ىع ىذ ً
اب ، )ْ (فقاؿ" :فيذكقكا مجزكـ بمما ،كعبلمة جزمو
حذؼ النكف"( ٓ).

مصدر
 في باب نائب الفاعؿ  :يقاـ مقاـ الفاعؿ المحذكؼ إذا لـ يكجد مفعكلوه
ُّكر ىن ٍف ىخةه ك ً
كاستشيد لذلؾ( ٔ) بقكلو تعالى  :ىفًإ ىذا ين ًف ىخ ً
ً
اح ىدةه .)ٕ (
الص
ي
ف
ى
 -في باب الحاؿ ،قاؿ" :كقد يجيء عمى خبلؼ األصؿ ،بأف يككف جامدا مؤكالن

بالمشتؽ ،كذلؾ كقكلو تعالى :فىان ًفركٍا ثيىب و
ات ، )ٖ (فإف ثبات حاؿ مف الكاك ،كىي
ي

جامدة في تأكيؿ المشتؽ ،تقديره  :فانفركا متفرقيف"( ٗ).

 كقاؿ أيضان في الباب نفسو " :أف يككف – أعني صاحب الحاؿ – مخصصا بصفةً
ؽ يك ُّؿ أ ٍىم ور ىح ًك ويـ * أ ٍىم نار ِّم ٍف
ييا يي ٍفىر ي
أك بإضافة ،كاستشيد لمصفة بقكلو تعالى  :ف ى

( ُ)

القمـ ٗ :

( ّ)

شرح بمكغ األمؿ.َُٕ/ِ ،

( ٓ)

المكاىب السنية ،صٖٔ.

( ٕ)

الحاقة.ُّ :

( ٗ)

المكاىب السنية ،صُّٓ.

( ِ)

البقرةٔٗ :

( ْ)

صٖ :

( ٔ)

المكاىب السنية ،صٔٗ.

( ٖ)

النساء.ُٕ :
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ًع ًندىنا" ،)ُ (فإف  أم انر  حاؿ مف قكلو  :أمر حكيـ  ، كجاز مجيء الحاؿ منو
مع أنو نكرة لتخصيصو بالكصؼ كمكافقة حكيـ"( ِ).

ٍس
 في باب التمييز  :استشيد لمتمييز المحكؿ عف فاعؿ بقكلو تعالى  :ىكا ٍش ىت ىع ىؿ أالر ي

شيب
ىشٍيبان  ،)ّ (كبقكلو  :قى ٍد ىش ىغ ىف ىيا يحٌب نا  ،)ْ (إذ التقدير – كاهلل أعمـ  -اشتعؿ
ي
الرأس ،كشغفيا ُّ
حبو( ٓ).

ض
 -كفي الباب نفسو :استشيد لمتمييز المحكؿ عف مفعكؿ بقكلو تعالى  :ىك ىفجٍ ىرنا ٍاألٍىر ى

عيكف األرض ،فجعؿ المضاؼ إليو
يعييكن نا  ،)ٔ (إذ التقدير – كاهلل أعمـ  -كفجرنا
ى

المفعكؿ تميي انز( ٕ).
مفعكالن ،كحكؿ
ى

ب – القراءات:
اىتـ اإلماـ السالمي بالقراءات كاحتج بيا في مسائمو النحكية كالمغكية ،إال أف
المبلحظ في كثير مف األحياف أنو ال ينسب القراءات إلى أصحابيا ،كأحيانا ينسبيا ،كفيما
يأتي تكضيح ذلؾ:
أ-
( ُ)

القراءات المنسوبة:

الدخافٓ- ْ:

( ِ)

المكاىب السنية .ُّٔ ،

( ْ)

يكسؼَّ :

( ٔ)

القمرُِ:

( ّ) مريـْ :
( ٓ)

المكاىب السنية.ُّٖ ،

( ٕ)

المكاىب السنية.ُّٖ ،
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أكرد اإلماـ السالمي قراءة نسبيا إلى أبي بف كعب ،كابف مسعكد ،كاستشيد بيا.
ػت )ُ (؛ أم ل ػ ػػـ تك ػ ػػف آمن ػ ػػت.
 كم ػ ػػا ف ػ ػػي قكل ػ ػػو تع ػ ػػالى  :ىفىم ػ ػ ٍػك ىآمىن ػ ػ ٍ
ال ىك ىان ػ ػ ٍ
ػت ىقٍ ىريػ ػ ػةه ى

كالظ ػػاىر أف الم ػ ػراد ىػ ػ ٌػبل كانػ ػػت قريػ ػػة .كىػ ػػك قػ ػػكؿ األخفػ ػػش كالكسػ ػػائي كالف ػ ػراء .قػ ػػاؿ

ف ػػي األص ػػؿ ( :كيؤي ػػده أف ح ػػرؼ أب ػػي ب ػػف كع ػػب واب ػػف مس ػػعودَ ( :ف َّي ػػال)(  ،)2كيمػ ػػزـ
مػ ػػف ذلػ ػػؾ معنػ ػػى النفػ ػػي الػ ػػذم ذك ػ ػره اليػ ػػكرم؛ ألف اقت ػ ػراح التػ ػػكبيخ بالفعػ ػػؿ الماضػ ػػي
يشعر بانتفاء كقكعو)( ّ).
ب-

القراءات غير المنسوبة:

كاف اإلماـ السالمي في كثير مف األحياف يذكر القراءة دكف أف ينسبيا إلى أصحابيا،
ككاف يكتفي بقكلو( :كلذا قرئ) ،أك (بقراءة) كذا ككذا  ،أك ( في قراءة مف ق أر) ،كغيرىا ،كمف
أمثمة ذلؾ:
 استش ػػيد لمجممػ ػػة الكاقع ػػة بعػ ػػد الفػ ػػاء جكاب ػػا لشػ ػػرط ج ػػازـ ،كمحميػ ػػا الجػ ػػزـ،ط ٍغىيػ ػػانً ًي ٍـ
بل ىىػ ػ ًػاد ىم ىلػ ػػوي ىكىي ػ ػ ىذيريى ٍـ ًفػ ػػي ي
ض ػ ػًم ًؿ المٌػ ػػوي ىف ػ ػ ى
بقكلػ ػػو تعػ ػػالى  :ىمػ ػػف يي ٍ
( ٓ)

كف ،)ْ ( كلذا قرئ بجزـ يذر
ىي ٍع ىميي ى

عطف نا عمى محؿ الجممة"( ٔ).

الجممة"( ٔ).
(  )1يكنس.ٖٗ،
( ِ)
( ّ)

معجـ القراءات القرآنية ،أحمد مختار عمر كعبدالعاؿ سالـ مكرـُُِْ ،ىػ ُُٗٗ -ـ.ّٗ/ّ ،

شرح بمكغ األمؿ.ٖٖ- ٖٕ/ِ ،

(  )4األعراؼُٖٔ ،
( ٓ)

ق أر بيا  :حمزة كالكسائي كأبك عمرك في ركاية ابف مصرؼ كاألعمش ،ينظر معجـ القراءات مع

مقدمة في القراءات كأشير القراء ،الدكتكر أحمد مختار عمر كالدكتكر عبدالعاؿ سالـ مكرـ  ،مطبكعات

دار الككيت( ،طَُْٖ ،ِ :ق ُٖٖٗ-ـ).ِْٔ/ِ ،
( ٔ)

شرح بمكغ األمؿ.ُّٔ/ُ ،
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 استشػ ػػيد بق ػ ػراءة ًلييٌبػ ػػيف كجي ػ ػان مػ ػػف كجػ ػػكه حتػ ػػى ،فقػ ػػاؿ " :الكجػ ػػو الثال ػ ػػثمػ ػ ػػف أكجػ ػ ػػو حت ػ ػ ػػى  :أف تكػ ػ ػػكف حػ ػ ػػرؼ ابت ػ ػ ػػداء فتػ ػ ػػدخؿ عمػ ػ ػػى الجمم ػ ػ ػػة
االس ػػمية االبتدائيػ ػػة ،كقكل ػػو  ( :حتػ ػػى م ػػاء دجمػ ػػة أش ػػكؿ) ،كعمػ ػػى الجممػ ػػة
الفعميػ ػ ػػة الماضػ ػ ػػكية نحػ ػ ػػك   :ىحتػ ػ ػػى ىع ىف ػ ػ ػكٍا  ،)ُ (كمضػ ػ ػػارعية نحػ ػ ػػك :

كؿ الر يسك يؿ  ،)ِ (بقراءة الرفع( ّ)"( ْ).
ىحتى ىيقي ى

 قػ ػػاؿ فػ ػػي "إف" المخففػ ػػة" :فمثػ ػػاؿ إعماليػ ػػا قكلػ ػػو تعػ ػػالى  :ىًكاف يك ػ ػػبلم لمػ ػػاىع ىمػ ػػاىلييٍـ  ، )5 (ف ػ ػػي ق ػ ػراءة مػ ػػف نصػ ػػب(كبلم)(  ،)6كمث ػ ػػاؿ
ىلييػ ػ ىػكفِّىينييٍـ ىربُّػ ػ ى
ػؾ أ ٍ
كمث ػ ػػاؿ إىماليػ ػ ػػاً  :إف يكػ ػ ػ ُّػؿ ىن ٍف ػ ػ و
ػس لمػ ػ ػػا  ، )7 (فػ ػ ػػي قػ ػ ػراءة مػ ػ ػػف خفػ ػ ػػؼ
ك(لم ػ ػػا) بمنزل ػ ػػة (إالٌ)
(لم ػ ػػا)(  ، )8كأم ػ ػػا م ػ ػػف ش ػ ػػددىا ،في ػ ػػي عن ػ ػػده نافي ػ ػػةٌ ،
ٌ

االستثنائية كما تقدـ( ٗ).

 في حديثو عف الجممة الكاقعة خب انر (ألف) قاؿ  ..." :كاف كانت فعمية فبليخمك أف يككف فعميا متصرفان أك غير متصرؼ ،فإف كاف متصرفا فمـ
(  )1األعراؼٗٓ،
(  )2البقرةُِْ ،
( ّ)

ق أر بيا نافع ،كالكسائي كمجاىد  ،كابف محيصف ،كاألعرج ،ينظر معجـ القراءات ،عبدالمطيؼ

الخطيب ،دار سعد الديف ،دمشؽ.ِٗٓ/ُ ،

( ْ)شرح بمكغ األمؿ.ٕٗ/ِ ،

(  )5ىكدُُُ ،

( ٔ) ق أر بيا  :الزىرم كسميماف ابف األرقـ ،ينظر معجـ القراءات مع مقدمة في القراءات كأشير القراء،
ّ.ُّٕ/

(  )7الطارؽْ،
( ٖ)

ق أر بيا  :أبك عمرك كنافع كالكسائي كابف كثير كخمؼ كيعقكب ،ينظر معجـ القراءات مع مقدمة في

القراءات كأشير القراء.ُُّ/ٖ ،

(  )9شرح بمكغ األمؿ.َٗ - ٖٗ /ِ ،
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يحتج إلى فاصؿ أيضان ،كذلؾ نحك قكلو تعالى   :ىكأىف لٍي ىس ًل ٍ ً
نس ً
اف ًإال
ئل ى
ىجميييٍـ ،)2 (كاف كاف
ب أى
كف قىًد اقٍتىىر ى
ىف ىع ىسى أىف ىي يك ى
ىما ىس ىعى  ،)1 (ىكأ ٍ
متصرف نا دعائي نا لـ يحتج إلى فاصؿ أيض نا ،كذلؾ نحك قكلو تعالى:

ب بصيغة
ضى
ب الم ًو ىعمىٍي ىيا ، )3 (في قراءة مف ق أر  ىغ ى
ضى
 ىكالٍ ىخا ًم ىسةى أىف ىغ ى
بصيغة الماضي( .)ٓ (")4

 استشيد اإلماـ السالمي بقراءة إلثبات شاىد نحكم في الجممة الكاقعة خب انر"ألف" كفعميا متصرؼ يفصؿ المضارع بحرؼ التنفيس نحك   :ىعًم ىـ أىف
يككف( ٕ) "( ٖ).
ضى  ، )ٔ (في قراءة مف رفع
ي
كف ًمن يكـ مٍر ى
ىسىي يك ي

 كاستشيد أيضان بما يفصؿ بو مع الماضي كالمضارع كىك " لك" ك "ال"،فقاؿ " :كمثالو بيا – أم ببل – في المضارع  :أىفى ىبل ىيىرٍك ىف أىال ىيٍرًج يع ًإلىٍي ًي ٍـ
( ٗ)

ال 
ىق ٍك ن

يرجع( َُ)"( ُُ).
 ،في قراءة مف رفع
ي

(  )1النجـّٗ ،

(  )2األعراؼُٖٓ ،
(  )3النكرٗ ،
( ْ)

ق أر بيا  :نافع ينظر معجـ القراءات مع مقدمة في القراءات كأشير القراء.ِّٖ/ْ ،

(  )5شرح بمكغ األمؿ.ٗٔ/ِ ،
(  )6المزمؿَِ
( ٕ)
( ٖ)

بالرفع في رسـ الصحؼ.

شرح بمكغ األمؿ.ٕٗ /ِ ،

(  )9طوٖٗ
( َُ)

بالرفع في رسـ المصحؼ ،كقد ق أر بنصب (يرجع) أبك حيكة كالزعفراني  ،كابف صبيح كأباف كالشافعي،

( ُُ)

شرح بمكغ األمؿ.ٕٗ/ِ ،

ينظر معجـ القراءات مع مقدمة في القراءات كأشير القراء.َُْ/ْ ،
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مف ذلؾ كمو يظير لنا مدل اىتماـ اإلماـ السالمي باالستشياد بالقرآف الكريـ
كالقراءات ،مف خبلؿ كثرة االستشياد بالقرآف الكريـ ،بؿ يعد المصدر األكؿ ،مقارنة
باالستشياد بالحديث ككبلـ العرب كيظير كذلؾ مكقفو اإليجابي أيض نا مف االستشياد
بالقراءات ،كاتضح لنا ىذا المكقؼ مف خبلؿ تعقيبو عمى بعض القراءات القرآنية بتكجييات
تعكس خصكصية التعامؿ معيا ،مف ذلؾ:
ت ،)ُ (فقاؿ" :
 تعقيبو عمى (لكال) في قكلو تعالى   :ىفمى ٍك ىآمىن ٍ
ال ىك ىان ٍ
ت قىٍ ىريةه ى
ىبل كانت قرية ( ...كيؤيده أف حرؼ أبي بف كعب
كالظاىر أف المراد ٌ

كابف مسعكد ( :ىفيبل)( ِ).)ّ ().. ،

ثانيا :الحديث الشريؼ:
مصدر مف مصادر االحتجاج في المغة بيد أف النحاة اختمفكا في
نا
يعد الحديث الشريؼ
قضية األخذ بو ،بيف متشدد كمتساىؿ كمتكسط ،كيمكف أف نقسـ مكقؼ النحاة في االحتجاج
بالحديث النبكم إلى ثبلثة أقساـ كىي:
ُ-

القسـ األكؿ (المانعكف):
( ُ)

منعكا االستشياد بالحديث الشريؼ مطمقان ،مف ىؤالء ابف الضائع

الذم

رد عمى ابف خركؼ ،الذم كاف يستدؿ ببعض األحاديث ،كمنيـ أيض نا أبك حياف

(  )1يكنسٖٗ ،
( ِ)
( ّ)

معجـ القراءات القرآنية ،أحمد مختار عمر كعبدالعاؿ سالـ مكرـُُِْ ،ىػ ُُٗٗ -ـ.ّٗ/ّ ،

شرح بمكغ األمؿ.ٖٖ- ٖٕ/ِ ،
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( ِ)

األندلسي

الذم يرد عمى ابف مالؾ كابنو بدر الديف الم ىذٍيف أكث ار االستدالؿ

بالحديث الشريؼ( ّ).
ِ-

القسـ الثاني (المجيزكف):
جكزكا االحتجاج بالحديث الشريؼ مطمقان؛ ألنو أكلى باالحتجاج مف غيره
بعد القرآف الكريـ؛ ألنو أصح سندنا مما ينقؿ مف أشعار العرب كنثره ،كمف ىؤالء
ابف مالؾ األندلسي ،كابف ىشاـ األنصارم( ْ).

ّ-

القسـ الثالث (الكسطيكف):
اتخذكا الكسط سبيبلن ،كمف ىؤالء ابف جني ،كالشاطبي ،كالسيكطي،
كغيرىـ( ٓ).
قاؿ السيكطي " :كأما كبلمو  فيستدؿ منو ما ثبت أنو قاؿ المفظ المركم ،كذلؾ

ناد ار جدان ،إنما يكجد في األحاديث القصار عمى قمة أيضان ،فإف غالب األحاديث مركم
بالمعنى ،كقد تداكلتيا األعاجـ كالمكلدكف قبؿ تدكينيا ،فرككىا بما أدت إليو عبارتيـ فزادكا

( ُ)
الضائع ،بمغ الغاية في فف النحك ،كالزـ
أبك الحسف عمي بف محمد بف يكسؼ الكتامي المعركؼ بابف ٌ
ال ٌشمكبيف ،لو شرح الجمؿ كشرح كتاب سيبكيو ،ينظر :بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة ،جبلؿ

الديف السيكطي ،تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،مكتبة الحمبيُْٗٔ ،ـ.َِْ/ِ ،

( ِ) محمد بف يكسؼ األندلسي الغرناطي ،نحكم عصره كلغكيو كمفسره كمحدثو كمقرئو كمؤرخو كأديبو،
ينظر :بغية الكعاة ُ.ِِٖ/

( ّ)

اختيارات ابف يعيش النحكية كالتصريفية ،جمعان ،كدراسة ،كتقكيمان ،د .عبدالرحمف بف أحمد اإلماـ،

( ْ)

دراسات في كتاب سيبكيو ،خديجة الحديثي ،ككالة المطبكعات ،الككيت( /طَُٖٗ :ـ)  ،صْٖ.

،المكتبة األزىرية لمتراث ،القاىرة( ،ط ،)َُُِ- ُِّْ ،ُ:صِْٓ.ِْٔ ،

( ٓ)

اختيارات ابف يعيش النحكية كالتصريفية ،صِْٖ.
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كنقصكا كقدمكا كأخركا كأبدلكا ألفاظان بألفاظ ،كليذا ترل الحديث الكاحد في القصة الكاحدة
مركيان عمى أكجو شتى بعيارات مختمفة .)ُ ("...
كقد فصؿ بعض الباحثيف قضية االحتجاج بالحديث الشريؼ( ِ) ،كال أرل داعيان لمتكرار
كالتطكيؿ فمف أكرر ما قيؿ في ىذه القضية ،بيد أني سأتحدث عما ييمنا كىك مكقؼ اإلماـ
السالمي مف االحتجاج بالحديث الشريؼ.
استشيد اإلماـ السالمي بالحديث الشريؼ ،بيد أنو لـ يكثر االحتجاج بو مقارنة ببقية
المصادر ،حيث استشيد بنحك خمسة أحاديث في جممة شرحو لبمكغ األمؿ ،كيبدك لي أنو
ال لصحة االختيار ،كحسب ما يظير لي أيض نا أف
ال لصحة الشرح ال استدال ن
ذكرىا استدال ن
مكقفو مف االحتجاج بالحديث الشريؼ تغير ككأنو يميؿ إلى منع االستشياد بو -كاف لـ
يصرح بذلؾ  -كذلؾ  -فيما يبدك  -أنو في كتابو المتأخر كىك المكاىب السنية عمى الدرة
البيية لـ يذكر سكل خمسة أحاديث كىذه األحاديث التي ذكرىا ليست في االستدالالت
النحكية أك المغكية ،كانما ىي استدالؿ لصحة شرح في مسائؿ عامة ال نحكية كال لغكية،
( ّ)

كمع ذلؾ ال أستطيع الجزـ بذلؾ ألننا بحاجة لدراسة مؤلفاتو األخرل

كي نخرج برأم أقرب

لمصكاب.
إف اإلماـ السالمي في كتابو شرح بمكغ األمؿ استشيد بعدة أحاديث مف األحاديث
النبكية كفيما يأتي بياف لذلؾ :

( ُ)
( ِ)

االقتراح ُٔ.

منيـ :أ.د .حسف مكسى الشاعر في بحث بعنكاف( :النحاة كالحديث النبكم) ،ك د .خديجة الحديثي في

بحث بعنكاف ( :مكقؼ النحاة مف االحتجاج بالحديث الشريؼ) ،ك د .محمد ضارم حمادم في بحث

بعنكاف( :الحديث الشريؼ في الدراسات المغكية كالنحكية).

( ّ) سكا ء أكانت مؤلفاتو التي في الفقو أـ في أصكلو ،ألف ليس لديو مؤلفات نحكية سكل كتابيف كىما

محؿ الدراسة.
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 استشيد اإلماـ السالمي بقكلو  " :أقرب ما يككف العبد مف ربو كىك
( ُ)
ساجد"  ،عمى نكع مف الجمؿ التي ليا محؿ مف اإلعراب ،كىي الكاقعة حاالن

كمحميا النصب ،اسمية كانت أك فعمية ،حيث قاؿ  " :فجممة ساجد مف المبتدأ
كخبره في محؿ نصب حاؿ مف العبد"( ِ).
 قاؿ اإلماـ السالمي  " :كقد أتت قط كىي غير مقركنة بالنفي شذكذا"( ّ)،
( ْ)

كاستشيد لذلؾ بقكلو " : أطكؿ صبلة صميتيا قط"

كقكلو  " :تكضأ

ثبلثان قط "( ٓ).

( ٔ)

 استشيد لرفع اسـ إف كخبرىا معان في غير الغالب مف أمرىا،

بقكلو " : 

إف مف أشد الناس عذابان يكـ القيامة المصكركف "( ٕ).
 استشيد بقكلو  " : رد السائؿ كلك بظمؼ محرؽ"( ٖ) ،كبقكلو  " : اتقكا النار
النار كلك بشؽ تمرة"( ُ)  ،إلثبات كجو مف أكجو (لك) كىك أف يراد بيا التقميؿ،

( ُ)

أخرجو مسمـ في صحيحو مف طريؽ أبي ىريرة ،كتاب الصبلة ،باب ما يقاؿ في الرككع كالسجكد ،ح

( ِ)

شرح بمكغ األمؿ ُ.َُِ/

( ْ)

أخرجو البخارم مف طريؽ السيدة عائشة رضي اهلل عنيا ،كتاب الكسكؼ ،باب طكؿ السجكد في

( ٓ)

أخرجو أبك داكد ،كتاب الطيارة ،باب صفة كضكء النبي  ،ح رقـ.)َُُ( :

( ٕ)

أخرجو البخارم مف طريؽ عبداهلل بف مسعكد ،كتاب المباس ،باب عذاب المصكريف يكـ القيامة ،ح رقـ

( ٖ)

أخرجو الربيع بف حبيب ،مف طريؽ أنس يف مالؾ ،باب (ٗٓ) في الصدقة ،ح رقـ.)ّْٕ( :

رقـ .) ِْٖ( :كأبك داكد في سننو ،كتاب الصبلة ،باب في الدعاء في الرككع كالسجكد ،ح رقـ.)َٖٕ( :
( ّ)

شرح بمكغ األمؿ ِ.ّٔ/

الكسكؼ ،ح رقـ ،)َُُٓ( :بمعناه.

( ٔ)

شرح بمكغ األمؿ ِ.ٖٓ/

رقـ .)َٓٔٔ ( :
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إذ قاؿ في الشاىديف  " :إذ المعنى في األكؿ :تصدقكا كلك بشيء بمغ في القمة
ً ( ِ)

ً
كالظمٍؼ

(بكسر الظاء المعجمة) مف الغنـ كالحافر مف الخيؿ ،كمعنى

م ،كالمعنى في الثانية :اتقكا النار ،أم اجعمكا لكـ منيا كقاية ،كلك
محرؽ :مشك ٌ
بمغ ذلؾ الكقاء في القمة كشؽ تمرة.)ّ ("...

( ُ)

أخرجو الربيع بف حبيب ،مف طريؽ ابف عباس ،باب (ٗٓ) في الصدقة ،ح رقـ .)ّْْ( :كأخرجو

النسائي في سننو ،كتاب الزكاة ،باب القميؿ في الصدقة ،ح رقـ.)ُِٓٓ( :
( ِ) جاء في لساف العرب (ٗ :)ُٖٕ/الظيمٍؼ كالظِّمٍؼ :ظفر كؿ ما اجتر ،كىك ًظمٍؼ البقرة كالشاة كالظبي
كأشباىيا ،كالجمع أظبلؼ.
( ّ)

شرح بمكغ األمؿ ِ.َُٗ/
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ثالث ًا :موقؼ اإلماـ السالمي مف االستشياد بكالـ العرب:
استشيد اإلماـ السالمي بكبلـ العرب سكاء أكاف شع نار أـ نث نار في كتابيو ،كقد أكثر مف
االستشياد بالشعر العربي ،حيث استشيد بو في كتاب شرح بمكغ األمؿ بنحك (ٕٓ) شاىدان
شعري نا ،كفي كتاب المكاىب السنية استشيد بنحك (َْ) شاىدنا شعري نا ،أما النثر فقد استشيد
بنحك (ّ ) أقكاؿ مف العرب ،كفيما يػأتي بياف ذلؾ :
أو ًال :الشعر العربي :
قسـ العمماء الشعراء عمى أربع طبقات ىي:
ُ-

الطبقة األكلى :الشعراء الجاىميكف ،كىـ قبؿ اإلسبلـ كامرمء القيس،
كاألعشى.

ِ-

الطبقة الثانية :الشعراء المخضرمكف ،كىـ الذيف أدرككا الجاىمية كاإلسبلـ،
كمبيد كحساف.

ّ-

الطبقة الثالثة :المتقدمكف كيقاؿ ليـ اإلسبلميكف كىـ الذيف كانكا في صدر
اإلسبلـ كجرير كالفرزدؽ.

ْ-

الطبقة الرابعة :المكلدكف كيقاؿ ليـ المحدثكف كىـ مف بعدىـ إلى زماننا كبشار
ابف برد كأبي نكاس.
فالطبقتاف األكلياف يستشيد بشعرىما إجماع نا ،كأما الثالثة فأكثر النحاة
يذىبكف إلى عدـ جكاز االستشياد بشعرىـ ،كأما الرابعة كىـ المكلدكف فبل
يستشيد بشعرىـ إجماعان( ُ)  ،كقيؿ يستشيد بكبلـ مف يكثؽ بو منيـ كاختاره
الزمخشرم( ِ).

( ُ)
( ِ)

خزانة األدب.ٔ- ٓ/ُ ،

ينظر :االقتراح ِٔ  ،ِٕ-خزانة األدب ،ْ/ُ،أبك البركات األنبارم كدراساتو النحكية.ُِٔ- ُِٓ ،
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كالذم يبدك لي  -كاهلل أعمـ – أف اإلماـ السالمي تابع الزمخشرم في
اختياره كىك جكاز االستشياد بكبلـ مف يكثؽ بو مف الشعراء ،كخير دليؿ عمى
ذلؾ ،ىك تعميقو عمى الشاىد الشعرم الذم أنشده األصؿ ،عمى تعمؽ الجار
كالمجركر بالفعؿ ،كىك قكؿ ابف دريد:
( ُ)

كاشتعؿ المبيض في مسكده *** مثؿ اشتعاؿ النار في جزؿ الغضى

قاؿ اإلماـ السالمي " :كاألكلى أف ينشد لذلؾ قكؿ أبي بكر أحمد بف النظر( ِ):
أصبك إلى الراح كأليك بيا

*** بعد كضكح الشيب في الشعر

كذلؾ مف كجكه:
ُ .أحدىا :أف بيت ابف دريد قد يككف كال شاىد فيو عمى التعمؽ
بالفعؿ ،كذلؾ إذا عمقت " في مسكده" بالمبيض ،أك جعمتو حاال
منو.
ِ .ثانييا :أف بيت ابف النظر فيو مف الجار كالمجركر بالفعؿ متعمقاف،
كىما " إلى الراح" ك" بيا ".
ّ .ثالثيا :أف فيو شاىدا آخر كىك تعمؽ الظرؼ الذم ىك بعد
بالفعؿ"اىػ( ّ).

( ُ) مف بحر الرجز .
( ِ)

ىك :الشيخ أحمد بف سميماف بف عبداهلل الناعبي مف بني النظر ،كالييا نسب لشيرتيا ،كلد في سمائؿ

في القرف السادس اليجرم ،كىك عالـ ال يبارل ،كشاعر ال يجارل ،لو مف الحفظ ما فاؽ بو أىؿ زمانو،
حفظ الشعر ما ال يحصى ،ككاف ينظـ القصيدة الجزلة في ليمتو ،أخذ عف الشيخ مبارؾ بف سميماف بف

ذىؿ كغيره ،لو مؤلفات ضاع أكثرىا حرقان بفعؿ خردلة الظالـ ،منيا :سمؾ الجماف في سيرة أىؿ عماف،
كالكصيد في ذـ التقميد ،كالدعائـ .ينظر :تحفة األعياف ُ ،ّّٔ- ُّٔ/األعبلـ ُ ،ُِّ/كمعجـ شعراء

أعبلـ اإلباضية.َُ- ٕ،

( ّ)

شرح بمكغ األمؿ.ُْٗ- ُّٗ /ُ ،
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كابف النظر كلد في القرف السادس اليجرم ،كمعمكـ أف القرف السادس
ليس مف عصكر االحتجاج ،كيحتمؿ كجو آخر كىك أف اإلماـ السالمي
استشيد ببيت ابف النظر استئناس نا.
إف الشعر يعد ينبكع نا ثاني نا بعد القرآف الكريـ عند اإلماـ السالمي ،فقد استشيد بو كثي نار
مقارنة بمصادر االستشياد األخرل ،كفيما يأتي بعض األمثمة عمى االستشياد بالشعر:
أو ًال :أمثمة عمى االستشياد الشعري في شرح بموغ األمؿ :
 استشيد ببيتيف عمى جكاز إضافة آية إلى الجممة الفعمية التي فعميا متصرؼمثبتان كاف أك منفيان ،إذ قاؿ  " :آية بمعنى عبلمة ،فتضاؼ جكا انز إلى الجممة
الفعمية فعميا متصرؼ مثبتان كاف أك منفيان فاألكؿ مثؿ قكلو:
( ُ)

بآية يقدمكف الخيؿ شعثا
كالثاني نحك قكلو:

بآية ما كانكا ضعافا كال عزال( ِ)"( ّ).

( ُ)

صدر بيت مف الكافر كعجزه:

كأف عمى سنابكيا مداما

نسب ىذا البيت لؤلعشى ينظر :خزانة األدب ٔ ، ُِٓ/كالدرر المكامع عمى ىمع اليكامع ،ألحمد بف

األميف الشنق يطي ،ط :مؤسسة الرسالة لبناف بيركت (طَُْٔ ،ُ:ق – ُٖٓٗـ).ّّ/ٓ ،

كالشاىد فيو :جكاز إضافة آية إلى الجممة الفعمية المتصرفة الفعؿ المثبت كىك ىنا (يقدمكف).

( ِ) عجز بيت مف الطكيؿ كصدره:
ليـ سمؼ شـ طكاؿ رماحيـ

أبي بف مقبؿ في ديكانو ،ينظر :أحمد بف األميف الشنقيطي ،الدرر المكامع
نسبو أحمد الشنقيطي لتميـ بف ٌ
عمى ىمع اليكامع ،ّّ/ٓ ،مؤسسة لبناف بيركت (طَُْٔ ،ُ:ق – ُٖٓٗـ).
كالشاىد فيو :جكاز إضافة آية إلى الجممة الفعمة المتصرفة الفعؿ المنفي ،كىك ىنا (كانكا) منفي بػػ(ما).

( ّ) شرح بمكغ األمؿ ُ.ُِّ/
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 استشيد عمى جكاز إضافة لدف إلى الجممة ،إذ قاؿ في كبلمو عف الخصاؿالثماف التي تضاؼ إلى الجممة المضاؼ إلييا ،كمحميا الجر " :الخامس:
لدف ،كىي البتداء الغاية مطمق نا ،أم كانت زمانية أك مكانية كاضافتيا إلى
الجممة جكا انز نحك قكلو:
لزم نا لدف سالمتمكنا كفاءكـ ***

فبل يؾ منكـ لمخبلؼ جنكح( ُ)"( ِ).

 كقاؿ أيضان " :السادس" :ريث :كىي مصدر (راث) إذا أبطأ ،كاضافتيا إلىالجممة جكا انز أيضان نحك قكلو:
*** مف العرصات المذكرات عيكدنا( ّ)"( ْ).

خميمي رفق نا ريث أقضي لبانة
ٌ
 في شرحو لمجممة الخامسة مف الجمؿ التي ليا محؿ مف اإلعراب كىي:الجممة الكاقعة بعد الفاء كاذا الفجائية جكابان لشرط جازـ كمحميا الجزـ ،استشيد
عمى أف الفاء المقدرة كالمكجكدة في كقكع الجممة بعدىا بػ ػ ػ :
( ٓ)

مف يفعؿ الحسنات اهلل يشكرىا

إذ التقدير " فاهلل يشكرىا " كىك مف الزيادة عمى األصؿ( ٔ).
( ُ)

مف البحر الطكيؿ.

( ّ)

مف البحر الطكيؿ.

( ٓ)

صدر بيت مف البحر البسيط ،كعجزه

( ِ)

شرح بمكع األمؿ.ُّْ /ُ ،

( ْ)

شرح بمكع األمؿ.ُّْ /ُ ،

كالشر بالشر عند اهلل مثبلف

كركم " سياف" مكاف " مثبلف"

نسب لحساف بف ثابت في الكتاب ،ط :عالـ الكتب ّ،ُُْ ،ٔٓ/كالدرر ٓ ،ُٖ/كليس في ديكانو ،كببل

نسبة في أكضح المسالؾ ،َُِ/ْ ،كاألشباه كالنظائر ،ُُٖ/ْ ،كنسب إلى عبدالرحمف بف غساف في

خزانة األدب.ّٔٓ/ِ ،

كالشاىد فيو :تقدير الفاء عمى الجممة (اهلل يشكرىا)؛ لعدـ جكاز الجممة خب ار إال إذا اقترنت بالفاء أك إذا.

( ٔ)

شرح بمكغ األمؿ.ُّٗ- ُّٖ/ُ ،
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 استشيد عمى امتناع كجكد النعت في اتباع جممة لجممة بالبيت اآلتي:( ُ)

أقكؿ لو ارحؿ ال تقيمف عندنا

فقاؿ ":فجممة (ال تقيمف) بدؿ مف جممة (ارحؿ) ،كال يخفى ما فييا مف
المطابقة؛ إلظيار الكراىية ما لـ يكف في التي قبميا"( ِ).
 استشيد اإلماـ السالمي بأربعة شكاىد مف شعر العرب عمى أف المحؿلممكصكؿ مع صمتو ،في الجممة الكاقعة صمة لممكصكؿ ،قاؿ اإلماـ السالمي:
" كالحؽ ما قدمت لؾ لظيكر اإلعراب في المكصكؿ كحده  ...كركم:
( ّ)

عمى أييـ أفضؿ
بالجر ،كقكؿ الطائي:

( ُ)

صدر بيت مف البحر الطكيؿ كعجزه:

كاال فكف في السر كالجير مسمما

كرد ببل نسبة في شرح األشمكني ،َْْ/ِ ،كشرح التصريح ِ ،ََِ/كشرح شكاىد المغني.ََّ/ٔ ،

كالشاىد فيو :مجيء جممة (ال تقيمف) بدال مف جممة (ارحؿ) ،كفي (ال تقيمف) داللة عمى ما أراد مف

الكراىية.

( ِ)
( ّ)

شرح بمكغ األمؿ ُُْٔ /

جزء مف عجز بيت مف البحر المتقارب :

إذا ما لقيت بني مالؾ *** فسمـ عمى أييـ أفضؿ

كىك لغساف بف كعمة ،ينظر :الدرر ُ.ِِٕ/

الشاىد :ظيكر حركة اإلعراب عمى المكصكؿ (أم) في ركاية الجر؛ ألنو اسـ مجركر مما يدؿ عمى أف

اإلعراب في المكصكؿ كحده دكف صمتو.
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( ُ)

فحسبي مف ذم عندىـ ما كفانيا
كقكؿ العقيمي:

( ِ)

نحف المذكف صبحكا الصباحا
كقكؿ اليذلي:

( ّ) ( ْ)

ىـ البلؤكف فككا الغؿ عيني .

 استشيد في الجممة المعترضة بيف شيئيف متبلزميف بشكاىد شعرية ،إذ قاؿ " :فتقع بيف الفعؿ كفاعمو كقكلو :
( ٓ)

كقد أدركتني كالحكادث جمة *** أسنة قكـ ال ضعاؼ كال عزؿ
( ُ)

عجز بيت مف الطكيؿ كصدره:

فإما كراـ مكسركف لقيتيـ.

كىك لمطائي كما نسبو المصنؼ ،ينظر :مغني المبيب ،ّٓ/ِ ،كىمع اليكامع= ،ِّٕ/ُ ،

= كالشاىد  :ظيكر اإلعراب عمى المكصكؿ (ذم) عند مف ركاه كذلؾ؛ ألنو اسـ مجركر كعبلمة ج هر الياء
عمى لغة طيء مما يدؿ عمى أف اإلعراب في المكصكؿ كحده دكف صمتو.

( ِ)

مف بحر الرجز ،كقد نس ب ألكثر مف شخص ،إال أف صاحب المغ ني نسبو إلى العقيمي أيضا ،ينظر:

مغني المبيب.ْٓ/ِ ،

الشاىد  :ظيكر اإلعراب عمى المكصكؿ (الذكف) عند مف ركاه كذلؾ؛ ألنو خبر مرفكع كعبلمة رفعو الكاك

عمى لغة مما يدؿ عمى أف اإلعراب في المكصكؿ كحده دكف صمتو.

( ّ)

صدر مف البحر الكافر ،كعجزه:

بمرك الشياجاف كىـ جناحي

كرد ببل نسبة في الدرر ُ ،ِْٔ/كىمع اليكامع.ُِٕ/ُ،

كالشاىد فيو :ظيكر اإلعراب عمى المكصكؿ (البلؤكف)؛ ألنو خبر مرفكع كعبلمة رفعو الكاك عمى لغة مما

يدؿ عمى أف اإلعراب في المكصكؿ كحده دكف صمتو.

( ْ)
( ٓ)

شرح بمكغ األمؿ.ُٖٓ- ُٓٔ/ُ ،
مف البحر الطكيؿ:

كىك لجكيرية بف زيد في الدرر ْ ،ِِٓ/كلرجؿ مف دارـ في شرح شكاىد المغني ٔ ،ُّٖ/كببل نسبة في

مغني المبيب ،ُِ/ِ ،كىمع اليكامع ِ.ِٓٓ/

الشاىد فيو  :اعتراض الجممة ( كالحكادث جمة) بيف الفعؿ (أدرؾ) كفاعمو (أسنة).
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كبيف الفعؿ كمفعكلو كقكلو :
كبدلت كالدىر ذك تبدؿ *** ىيفان دبك انر بالصبا كالشمأؿ( ُ)"( ِ).
 في حديثو في الباب الثاني عف شبو الجممة كىك الظرؼ كالجار كالمجركر،استشيد بما تعمؽ بما ضمف معنى شبيو ببيت شعرم كىك:
( ّ)

كاف لساني شيدة يشتفى بيا *** كىك عمى مف صبو اهلل عمقـ

قاؿ ":ؼ (عمى) متعمؽ ب(عمقـ)؛ لتضمنو معنى صعب أك شاؽ أك
شديد ،كىك متعمؽ (صب) مقدر ،كالمعنى :عمقـ عمى مف صبو اهلل عميو"( ْ).
 استشيد عمى الكجو الثاني مف أكجو (إذ) كىك أف تككف لممفاجأة ببيت شعريف(بٍيىنا) ...أك
إذ قاؿ  " :الكجو الثاني  :أف تككف لممفاجأة ،كذلؾ إلى كقعت بعد ى
بعد (بينما) كقكلو :
استقدر اهلل خي ار كارضيف بو ***

فبينما العسر إذ درات مياسير( ٓ)"( ٔ).

( ُ) مف بحر الرجز:

كىك ألبي النجـ في خزانة األدب ِ ،ّْٓ/كشرح شكاىد المغني ٔ ،ُٖٓ/كببل نسبة في ىمع اليكامع،

ِ.ِٓٓ/

الشاىد فيو  :اعتراض جممة (كالدىر ذك تبدؿ) بيف الفاعؿ الضمير المستتر في (بدلت) كمفعكلو (ىيفا).

( ِ)
( ّ)

شرح بمكغ األمؿ.َُٔ- ُٓٗ/ُ ،

البيت مف البحر الطكيؿ ،كىك لرجؿ مف ىمداف ،ينظر :شرح التصريح ُ ،ُٕٕ/كببل نسبة في ىمع

اليكامع ُ.َِْ/

الشاىد فيو :تعمؽ (عمى) ب ػ (عمقـ) لتضمنو معنى شاؽ أك صعب اك شديد.

( ْ)

شرح بمكغ األمؿ ُ.ُٗٓ/

( ٓ) مف بحر البسيط:

كىك لحريث بف جممة أك لعثير بف لب في الدرر ( ّ ،)ََُ/كببل نسبة في خزانة األدب ٕ.َٔ/
الشاىد فيو  :قكلو ( إذ دارت ) حيث جاءت (إذ) حرفا داال عمى المفاجأة.

( ٔ)

شرح بمكغ األمؿ.ُٕ/ِ ،
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 قاؿ اإلماـ السالمي " :كيشترط في المعطكؼ بحتى أف يصمح استثناؤه عمىاالتصاؿ بما قبمو كعطؼ البعض عمى الكؿ إما لغاية في شرؼ أك دناءة ...
( ُ)

ككذلؾ القكة كالضعؼ"

كاستشيد لككنو غاية في القكة أك الضعؼ ب ػ ػػ:
( ِ)

األصاغر
ا
قيرناكـ حتى الكماة فأنتـ *** تيابكننا حتى بنينا

ثـ قاؿ " :فالكماة جمع ىك ًم ٌي ،كىك البطؿ غاية في القكة ،كاألصاغر :جمع
صغير غاية في الضعؼ"( ّ).
 استشيد اإلماـ السالمي عمى شذكذ كقكع (لك) المصدرية التي بمنزلة (أف)المصدرية ،بعد غير (كد ،يكد) ،إذ قاؿ  " :الكجو الثالث :أف تككف حرفان
مصدريان بمنزلة "أف" المصدرية إال أنو ال ينصب بيا الفعؿ ،ككثر كقكعيا بعد

ىح يد يى ٍـ
كف  القمـ ،ٗ:كنحك :ىي ىكُّد أ ى
(كد) أك (يكد) نحك  :ىكُّدكا ىل ٍك تيٍد ًى يف ىفيي ٍد ًىين ى
ؼ ىسىن وة  البقرة  ،ٗٔ:ىي ىكُّد الٍ يم ٍج ًريـ لى ٍك ىي ٍف ىتًدم المعارج ،ُُ:كش ٌذ
لى ٍك يي ىعمير أىلٍ ى
كقكعيا بعد غيرىما ،كمنو قكلو:

( ْ)

*** مف الفتى كىك المغيظ المحنؽ

ما كاف ضرؾ لك مننت كربما
كأكثرىـ ال يثبت ىذا الكجو( ٓ).

 استشيد اإلماـ السالمي عمى شذكذ بقاء ألؼ "ما" االستفيامية إذا دخؿ عميياحساف ،إذ قاؿ  ":كشذ بقاؤىا كقكؿ حساف:
حرؼ جر ،بقكؿ ٌ
( ُ)

المرجع السابؽ.ٕٖ/ِ ،

( ّ)

شرح بمكغ األمؿ ِ.ٕٖ/

( ٓ)

شرح بمكغ األمؿ.َُٕ/ِ ،

( ِ)

البيت مف الطكيؿ ،ببل نسبة في الدرر.ُّٗ/ٔ ،

( ْ)

البيت مف الكامؿ ،لقتيمة بنت ال نصر(أك أختو) ،ينظر خزانة األدب ،ِّٗ/ُُ،كالدررُ.َِٓ/
51

*** كخنزير تمرغ في دماف( ُ)"( ِ).

عمى ما قاـ يشتمني لئيـ

 في حديثو عف أكجو (ما) ،قاؿ " :الكجو الرابع :أف تككف كافة عف العمؿ،( ّ)

كىي مع ذلؾ عمى ثبلثة أقساـ"

 ،كذكر القسـ األكؿ كىك أف تككف كافة

عف عمؿ الرفع ،كاستشيد بػ ػ ػ :
صددت فأطكلت الصدكد كقمٌما *** كصاؿ عمى طكؿ الصدكد يدكـ( ْ).
ثـ قاؿ( " :فق ٌؿ) :فعؿ ماض ،ك(ما) كافة لو عف العمؿ ،ك(كصاؿ) :فاعؿ
بفعؿ محذكؼ يفسره ما بعده ،التقدير ( :ق ٌؿ ما يدكـ كصاؿ عمى طكؿ
الصدكد)؛ ألف المكفكؼ ال يميو إال الجممة الفعمية"( ٓ).
ثانيا  :أمثمة عمى اال ستشياد الشعري في المواىب السنية:
 في باب إعراب الفعؿ المض ارع ،قاؿ اإلماـ السالمي عف (إذف)  ":كيشترط فينصبيا لممضارع شركط نا ثبلثة...ثالثا :أال يفصؿ بينيا كبيف منصكبيا فاصؿ،
( ٔ)

نداء أك ظرفان ،فإف الفصؿ بجميعيا مغتفرة"
إال إذا كاف الفاصؿ قسمان أك ن
كاستشيد لمفاصؿ بالقسـ بػ ػػ:

إذف كاهلل نرمييـ بحرب

( ٕ)

*** يشيب الطفؿ مف قبؿ المشيب

( ُ)

مف بحر الكافر ،لحساف بف ثابت في خزانة األدب.َُّ/ٓ ،

( ّ)

المرجع السابؽ.ُِٕ/ِ ،

( ٓ)

شرح بمكع األمؿ.ُِٕ/ِ ،

( ٕ)

البيت لحساف بف ثابت في ديكانو ،ط :دار صادر،صِِ.

( ِ)

شرح بمكغ األمؿ ِ.ُُِ/

( ْ)

البيت مف الطكيؿ ،كىك لممرار الفقغنسي ،ينظر :الدرر.َُٗ/ٓ،

( ٔ)

المكاىب السنية ،صِٖ.

الشاىد  :كقكع فاصؿ كىك القسـ بيف (إذف) كمنصكبيا (نرمييـ).
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 في جزـ الفعؿ المضارع ،ذكر جكازمو ثـ قاؿ " :لطيفة :ليس في ىذه الحركؼما يعمؿ محذكفان إال البلـ كما في قكؿ الشاعر:
ال( ُ).
محمد تفد نفسؾ كؿ نفس *** إذا ما خفت مف أمر تبا ن
(فتفد) مجزكـ بالبلـ المحذكفة ،كاألصؿً :
لتفد"( ِ).
 استشيد ل ػ (متى) الشرطية ببيتيف مف الشعرػ إذ قاؿ" :متى الشرطية كىيلمزماف ماضيان كاف أك مستقببلن"  ،ثـ استشيد ليذه األداة بشاىديف:
األكؿ:

( ّ)

الثاني:

( ْ) ( ٓ)

متى تأتو تعشك إلى ضكء ناره

متى أضع العمامة تعرفكني .

 في باب مرفكعات األسماء ،نبو أف ما ذكره الناظـ ( ٔ)ىك المغة الفصحى ،كاالكاال فقد كرد إسناد الفعؿ إلى المثنى كالجمع كىك غير مجرد مف العبلمة،
ف استشيد اإلماـ السالمي عمى إسناد الفعؿ إلى المثنى مف غير تجريد لعبلمتو
ب ػػ:

( ُ)

نسبو ابف ىشاـ إلى أبي طالب ،ينظر :شرح شذكذ الذىب في معرفة كبلـ العرب.ُُِ ،

( ّ)

البيت لمحطيئة ،كعجزه:

( ِ)

المكاىب السنية.ٖٔ ،

تجد خير نار عندىا خير مكقد

ينظر :شرح ابف عقيؿ.ْٕ/ْ ،

( ْ)

ىذا عجز بيت لسحيـ بف كثيؿ الرياحي ،كصدره:

أنا ابف جبل كطبلع الثنايا

ينظر :المسالؾ القكيمة عمى الد ةر اليتيمة،صٕٓ.

( ٓ)
( ٔ)

المكاىب السنية.ٖٖ- ٖٕ ،

كىك  :كما في البيت  :ككاجب في الفعؿ أف يجردا *** إذا لجمع أك مثنى أسندا ( ،أم :إذا أسند

الفعؿ إلى مثنى أك جمع فكاجب تجريده مف عبلمة التثنية أك مف عبلمة الجمع) ،المكاىب السنية،

صِٗ.
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( ُ)

كقد أسممناه معبد كحميـ

 كاستشيد عمى إسناده إلى الجمع مف غير تجريد لعبلمتو ب ػ ػ :نصركؾ قكمي فاعتززت بنصرىـ

( ِ)

*** كلك أنيـ خذلكؾ كنت ذليبلن

ثـ قاؿ اإلماـ السالمي " :كىذه المغة معركفة عند النحكييف بمغة  :أكمكني
البراغيث"( ّ).
(رب) قاؿ  " :كتختص أيضان
 في باب مخفكضات األسماء ،في الحديث عف ٌ( ْ)

مف بيف سائر حركؼ الجر بأنيا تعمؿ محذكفة مع نيابة الكاك عنيا "

كاستشيد بػػ:
كليؿ كمكج البحر أرخى سدكلو( ٓ).
أم كرب و
ليؿ.
إف الشعر العربي يعد المصدر الثاني مف مصادر االستشياد الذم اعتمد عميو
اإلماـ السالمي في مجمؿ شرحو لمكتابيف ،بيد أنو في أغمب استشياده بو ال ينسب البيت إلى

( ُ)

ىذا عجر البيت كصدره ( تكلى قتاؿ المارقيف بنفسو ) ،كىك لعبيد اهلل بف قيس الرقيات ،كالشاىد فيو :

ق كلو (أسممناه) حيث ألحؽ ألؼ االثنيف بالفعؿ مع أف الفاعؿ اسـ ظاىر كىك معبد كحميـ ،ينظر  :أكضح
المسالؾ ِ.َُٕ- َُٔ/

( ِ)

مف البحر الكامؿ :لمحارث بف كعب ،ينظر :المعجـ المفصؿ في شكاىد النحك الشعرية ،كالشاىد فيو:

( ّ)

المكاىب السنية.ِٗ ،

( ٓ)

ىذا البيت المرئ القيس مف معمقتو المشيكرة ،كتكممتو:

قكلو (نصركؾ) حيث اتصمت بالفعؿ كاك الجماعة كىك مسند إلى فاعؿ ظاىر جمع ،كذلؾ عمى لغة.

( ْ)

المكاىب السنية.ُٓٔ ،

عمي بأنكاع اليمكـ ليبتمي

كالشاىد فيو  ( :كليؿ) حيث جرت رب المحذكفة بعد الكاك لفظة ليؿ ،كالكاك لبلبتداء ،ينظر الككاكب

الدرية.ُّْ/ِ ،
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قائمو ،كلعمو حذا بذلؾ حذك المتقدميف ،كما نراه أيضا يحكـ بشذكذ بعض ىذه األشعار مف
ذلؾ ما في حديث و عف ألؼ "ما" االستفيامية إذا دخؿ عمييا حرؼ جر ،إذ قاؿ  ":كشذ
بقاؤىا كقكؿ حساف:
عمى ما قاـ يشتمني لئيـ

*** كخنزير تمرغ في دماف( ُ)"( ِ).

كعمى الرغـ مف ذلؾ ف أننا نراه قد تكسع في األخذ باألشعار ،كلعمو يرل جكاز
االستشياد بكبلـ مف يكثؽ بو مف الشعراء ،كذلؾ مف خبلؿ رده لشاىد ابف ىشاـ ،كاستشيد
لرأيو بشعر ابف النظر كابف النظر كلد في القرف السادس اليجرم ،كمعمكـ أف القرف السادس
ليس مف عصكر االحتجاج  ،سيأتي الحديث عنو في مبحث مكقؼ اإلماـ السالمي مف
السماع.

( ُ)
( ِ)

مف بحر الكافر ،لحساف بف ثابت في خزانة األدب.َُّ/ٓ ،
شرح بمكغ األمؿ ِ.ُُِ/
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ثاني ًا  :االستشياد بالنثر (األمثاؿ العربية وأقواؿ العرب):
اىتـ المغكيكف العرب باالستشياد بكبلـ العرب ،كلـ يقتصركا عمى المنظكـ مف
كبلميـ ،بؿ كانكا يستشيدكف أيضا بأقكاؿ العرب المنثكرة كأمثاليـ ،حتى أنيـ جعمكىا – أم
األمثاؿ  -في منزلة الشعر ،فأجازكا فييا ما يجكز في الشعر في الضركرة( ُ) ،يقكؿ المبرد:
(كاألمثاؿ ييستجاز فييا ما يستجاز في الشعر لكثرة االستعماؿ)( ِ) ،كيقكؿ ابف جني:
(...كاألمثاؿ كا ٍف كانت منثكرة فإنيا تجرل في تحمؿ الضركرة ليا مجرل المنظكـ في

ذلؾ)( ّ).

كاذا ما نظرنا في كتابي السالمي كجدناه يستشيد ببعض األمثاؿ العربية عمى مسائؿ
نحكية كلغكي ة ،متبع نا في ذلؾ مف سبقو مف المغكييف كالنحكييف أمثاؿ سيبكيو الذم اىتـ
باالستشياد باألمثاؿ العربية ككتابو خير دليؿ عمى ذلؾ ،كغيره مف المغكييف.
لقد قدـ اإلماـ السالمي لتمؾ العبارات بما يفيد أنيا مف نثر العرب ،كأف يقكؿ :
(فالنثر نحك قكليـ) ،أك ( في قكليـ) ،أك (كقكليـ).
كفيما يأتي نكرد أمثمة عمى النثر الذم استشيد بو اإلماـ السالمي:
( اذىب بذم تسمـ):

( ُ)

الجيكد المغكية البف السراج.ُِٖ ،

( ِ)

المقتضب ،لممبرد ،تحقيؽ محمد عبدالخالؽ عضيمة – المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلميةُّٗٔ ،ـ،

( ّ)

المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا ،ابف جني ،تحقيؽ النجدم ناصؼ كآخريف،

ْ.ُِٔ /

المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلميةُٗٔٗ ،ـ.َٕ/ِ ،
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استشيد اإلماـ السالمي بيذا المثؿ ،في حديثو عف أحد أنكاع الجمؿ
التي ليا محؿ مف اإلعراب ،كىي الجممة المضاؼ إلييا ،كمحميا الجر ،كال
يضاؼ إلى الجممة إال ثماني خصاؿ ،ثـ مثؿ لكؿ منيا ،كذكر مف بينيا
ذك" ،قاؿ اإلماـ السالمي :الرابع :ذك في قكليـ  " :اذىب بذم تسمـ " فالباء
ظرفية ،كذم صفة لمحذكؼ ،كالمعنى( ُ) :اذىب في زمف صاحب سبلمة –
أم في زمف ىك مظنة سبلمة( ِ) .-
أحد خي انر مف أحد إال العافية)( ّ):
( إف ه
"إف"
استشيد اإلماـ السالمي بيذا المثؿ ،في حديثو عف أحد أكجو ٍ
فقاؿ " :أف تككف نافية ،فتدخؿ عمى الجممة االسمية كالتي في قكلو تعالى:
طو
اف  يكنس ، ٖٔ :كالفعمية الماضكية كالتي في قكلو
ًإ ٍف ًع ىند يكـ ِّمف يسمٍ ى
تعالىً  :إ ٍف أىىرٍدىنا ًإال اٍل يح ٍسىنى  التكبة ، َُٕ:كالمضارعية كالتي في قكلو
ضييـ ىب ٍعض نا ًإال يغيرك انر  فاطر ،َْ:كعامة
كف ىب ٍع ي
تعالى :ىب ٍؿ ًإف ىي ًع يد الظاًل يم ى
العرب ييممكنيا ،كأىؿ العالية يعممكنيا عمؿ "ليس" ،فيرفعكف بيا االسـ،

أحد خي انر مف أحد إال
كينصبكف بيا الخبر نث انر كنظمان ،فالنثر نحك قكليـ ( :إف ه
العافية) ،كالنظـ كقكليـ:
( ُ)

جاء في شرح المفصؿ " ، ُٖٓ/ِ ،اذىب بذم تسمـ فمعناه بذم سبلمتؾ فيك مف إضافة المسمى إلى

االسـ فكأنو قاؿ اذىب سبلمتؾ فنزؿ الفعؿ منزلة المصدر عمى حد قكلو:

فقالكا ما تشاء ؟ فقمت :أليك ...إلى اإلصباح آثر ذم أثير

كقد ذكر بعض العمماء أف ذم ىنا بمعنى الذم كأنو قاؿ :اذىب بالذم تسمـ .كالياء محذكفة كىك

مصدر كأنو قاؿ :بالسبلمة الذم تسممو كذ ٌكر ألنو أراد السبلـ كاف لـ يستعممو" اىػ ،كعمى ىذيف الكجييف
ال شاىد.
( ِ) شرخ بمكغ األمؿ.ُّّ/ُ ،
( ّ)

ذكره ابف ىشاـ في مغني المبيب عف كتب األعاريب ،دار السبلـ ،طُِْْ( ،ُ:ىػ ََِْ -ـ)،

القاىرةّْ/ُ ،
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إال عمى أضػػعؼ المجػانيػف"( ُ).

إف ىك مستكلي نا عمى أحد

( ألمر ما جدع قصير أنفو)( ِ):
استشيد اإلماـ السالمي بيذا المثؿ في شرحو ألحد أضرب "ما" كىك
االسمي ،كذكر ليا سبعة أكجو ،مف بينيا " ،أف تككف نكرة مكصكف نا بيا ،إما
كض نة
ب ىم ىث ن
لمتحقير ،نحك قكلو تعالى ً :إف الم ىو ى
بل ما ىب يع ى
ض ًر ى
ال ىي ٍس ىت ٍحيًي أىف ىي ٍ

البقرة - ِٔ:أم مثبلن بالغان في الحقارة كالبعكضة  ،-كاما لمتعظيـ كقكليـ( :
ألمر ما جدع قصير أنفو )  -أم ألمر عظيـ جدع قصير أنفو ،كقصير اسـ
رجؿ ،كىك صاحب جذيمة األبرش.)ّ ("...

مف خبلؿ ما جاء في ىذه الجزئية كىي االستشياد بكبلـ العرب النثرم ،فقد ظير لنا
مكقؼ اإلماـ السالمي اإليجابي مف االستشياد بو كما ذكر أعبله مف أمثمة ،رغـ أنو كاف
مقبلن منو.

( ُ)

شرح بمكغ األمؿ.ٖٗ- ٖٖ/ِ ،

( ّ)

شرح بمكغ األمؿ.ُِْ- ُِّ/ِ ،

( ِ)

مجمع األمثاؿ ،لمميداني.ِّٖ/ُ ،
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المبحث الثاني  :موقؼ اإلماـ السالمي مف أدلة النحو
 السماع القياس العمة. -استصحاب الحاؿ.
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موقفو مف أدلة النحو
أو ًال السماع:
السماع ىك" :ما ثبت في كبلـ مف يكثؽ بفصاحتيـ ،فشمؿ كبلـ اهلل تعالى كىك
القرآف ،ككبلـ نبيو صمى اهلل عميو كسمـ ،ككبلـ العرب قبؿ بعثتو كفي زمنو كبعده إلى أف
فسدت األلسنة بكثرة المكلديف نظمان كنث انر عف مسمـ أك كافر"( ُ).
كقد اعتمد النحكيكف عمى السماع؛ ألنو األساس الذم يقكـ عميو التقعيد النحكم ،إال
أنيـ اختمفكا في القياس عمى المسمكع إلى مدرستيف أساسيتيف ىما :المدرسة البصرية
كالمدرسة الككفية ،فالبصريكف يقيسكف عمى المسمكع الكثير مف الفصيح كال يقيسكف عمى
المسمكع النادر أك ال شاذ ،كأما الككفيكف فإنيـ يقيسكف عمى الشاىد الكاحد ،كيتكسعكف في
( ِ)

األخذ عف العرب الذيف اختمطكا بالحضر كالنت فصاحتيـ.
فما مكقؼ اإلماـ السالمي مف ذلؾ ؟

( ُ)

االقتراح في عمـ أصكؿ النحك ،عبد الرحمف ابف أبي بكر السيكطي ،ط ،ُ:دار المعارؼ المطامية،

( ِ)

الدراسات النحكية كالمغكية عند الزمخشرم ،الدكتكر فاضؿ صالح السامراني ،طُِْٔ ( ،ُ:ق –

حيد آباد ،سنة َُُّىػ ،صْٖ.
ََِٓـ) ،دار عمار ،صُّٗ.
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عكؿ
إف الناظر في كتابي اإلماـ السالمي يرل أنو اعتمد عمى الكبلـ المسمكع ،حيث ٌ
في ج ٌؿ مسائمو عمى القرآف الكريـ كالقراءات القرآنية ،كالحديث الشريؼ ككبلـ العرب شع ار
كنثرا.
كفيما يأتي نكرد خطاطة تبيف مكقؼ اإلماـ السالمي مف االحتجاج بأنكاع المسمكع،
جريا عمى م ا درج عميو النحاة القدامى الذيف استقرءكا كبلـ العرب:
كبلـ العرب

المؤلؼ النحكم

الشعر كالرجز

النثر

شرح بموغ األمؿ في تفصيؿ الجمؿ

ٕٓ

ٓ

المواىب السنية عمى الدرة البيية

َْ

_

كالمبلحظ أف اإلماـ السالمي في كتابيو قد أكثر مف الشعر العربي ،كقمؿ مف النثر،
كيمكف أف نمخص مكقفو مف السماع مف خبلؿ بعض األمثمة التي سنكردىا فيما يأتي:
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ُ  -ينبغي أف يككف الراكم عف العرب ثقة كحافظان .قاؿ اإلماـ السالمي  ":كالجكىرم
( ُ)
لما بمعنى إال  -إذ قاؿ ( :إف لما بمعنى إال غير معركؼ
حظبل – أم منع مجيء ٌ

في المغة ) ،كسبقو إلى ذلؾ الفراء ،كأبك عبيدة ،لكف ال التفات إلى قكليـ ،فقد حكى
مجيئيا لذلؾ الخميؿ ،كسيبكيو ،كالكسائي ،كمف حفظ حجة عمى مف لـ يحفظ،
كالمثبت مقدـ عمى النافي"( ِ).
ِ  -يعتمد الشائع كالمشيكر كما عميو عامة العرب ،كيذكر المغات األخرل كينسبيا .قاؿ
اإلماـ السالمي في رفع المثنى باأللؼ كنصبو كجره بالياء " :كىذا الذم ذكره الناظـ
في إعراب المثنى ىك الشائع كعميو عامة العرب ،كأما بنك أسد فينصبكنو كيجركنو
باأللؼ أيضان" ( ّ).
أحد
غير زيد ،بفتح الراء ،كما تقكؿ :إال زيدان ،كما جاء ه
كقاؿ أيضان  " :جاء القكـ ى
يد،
غير زيد ،بضـ الراء عمى المشيكر ،كبفتحيا عمى غير الشائع ،كما تقكؿ :إال ز ه
ي
كاال زيدنا"( ْ).

( ُ)

قاؿ ذلؾ في شرحو لمبيت اآلتي ( :كمع ىذيؿ مثؿ (إال) استعمبل *** مستثنيان كالجكىرم حضبل

( ِ)

شرح بمكغ األمؿ في تفصيؿ الجمؿ ،لئلماـ نكر الديف السالمي ،تحقيؽ محمد بف زىراف اإلسماعيمي،

( ّ)

المكاىب السنية عمى الدرة البيية ،أبي محمد عبداهلل بف حميد السالمي ،تحقيؽ خميفة بف يحيى بف

( ْ)

المرجع السابؽ ،ص ُّْ.

)

معيد العمكـ الشرعيةََِْ( ،ـ ََِٓ-ـ) (القسـ الثاني) ،بحث تخرج.ْٕ/ِ ،
سعيد الجابرم ،مكتبة الجيؿ الكاعد ،بدكف سنة طبع ،ص ٗٔ.
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ّ  -كقؼ اإلماـ السالمي مكقفا إيجابيا مف االستشياد بالشعر العربي ،كتبرز ىذا الناحية
بصكرة جمية في جيكده ،كيتضح مكقفو اإليجابي مف خبلؿ كثرة االستشياد بو.
ْ  -كسع اإلماـ السالمي دائرة االستشياد بالشعر العربي كاألخذ عف العرب فيما يظير
مف استشياده بقكؿ ابف النظر ،كىك مف القرف السادس ،فيك يرل األخذ عمف يكثؽ
بيـ مف العرب( ُ).
ٓ  -يستأنس اإلماـ السالمي أحيانان ببعض شعر المكلديف ،جاء في (شرح بمكغ األمؿ)،
ف ي الجممة االعتراضية إذا صدرت بمضارع فإنو يجكز اقترانو بالكاك( ِ) ،كذلؾ بقكؿ
المتنبي( ّ):

( ُ)
( ِ)

يا حاديان عيرىا كاحسبني

***

أكجد ميتان قبيؿ افقدىا

ً
مي فبل
قفىا قميبل بيا ىع ٌ

***

أزكدىا.
أق ٌؿ مف نظروة ٌ

ينظر المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ األكؿ (االستشياد بكبلـ العرب) .

شرح بمكغ األمؿ ُ ،ُٔٗ/كينظر :الجيكد النحكية في عماف مف ُِٕٖق إلى ُّٕٗق ،حمد بف

سالـ بف سيؼ الذىمي ،مؤسسة االنتشار العربي ،طََِٗ ،ُ :ـ ،ص ُِْ.

( ّ)

المرجع السابؽ.ُٖٔ/ُ ،
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ثانياً القياس:
لقد أشبع القياس بحث نا ،ككتب فيو الكثير مف الباحثيف المتقدميف كالمتأخريف ،سكاء
كاف بكتابات مستقمة أـ بمباحث منفردة ،لذا ال أرل الخكض في تفاصيمو ،كي ال أقع في
تكرار ما قيؿ ،كانما سأعرج عمى مفيكمو كأركانو كأقسامو ،بشيء مف اإلجماؿ ،حتى تتضح
صكرتو ،كمف أراد االستزادة فعميو بمظانو( ُ).
يعد ال قياس مف أدلة النحك األكلى كىك في أبسط معانيو " :حمؿ فرع عمى أصؿ
بعمة ،كاجراء حكـ األصؿ عمى الفرع"( ِ)  ،كأف تقكؿ :أعرب الفعؿ المضارع قياس نا عمى االسـ
لمشابيتو لو( ّ).
كلمقياس أربعة أركاف ذكرىا األنبارم في كتابو (لمع األدلة) حيث يقكؿ ":كالبد لكؿ
قياس مف أربعة أشياء :أصؿ (المقيس عميو) ،كفرع ( المقيس) ،كعمة ،كحكـ ،كذلؾ مثؿ أف
مقدما عميو،
تركب قياس نا في الداللة عمى رفع ما لـ يي ىس ٌـ فاعمو ،فتقكؿ :اسـ أسند الفعؿ إليو ٌ
فكجب أف يككف مرفكعان قياسان عمى الفاعؿ ،فاألصؿ ىك الفاعؿ ،كالفرع ىك ما لـ يي ىس ٌـ فاعمو،

كالعمة الجامعة ىي اإلسناد ،كالحكـ ىك الرفع ،كاألصؿ في الرفع أف يككف لؤلصؿ الذم ىك

( ُ) ينظر عمى سبيؿ المثاؿ :لمع األدلة في أصكؿ النحك البف األنبارم ،كاالقتراح في عمـ األصكؿ
لمسيكطي ،كاألصكؿ لتماـ حساف ،كالقياس في المغة العربية لمدكتكر محمد حسف عبدالعزيز ،كالمغة العربية
بيف السماع كالقياس لمحمد محمكد السيد حمكدة ،كالقياس في النحك العربي نشأتو كتطكره ،لمدكتكر سعيد

الزبيدم كغيرىا.

( ِ) لمع األدلة في أصكؿ النحك ،أبك البركات كماؿ الديف بف محمد األنبارم ،مطبعة الجامعة السكرية،
(ُّٕٕىػ ُٕٗٓ -ـ) ،ص ّٗ.
( ّ) المصدر نفسو ،صّٗ.
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الفاعؿ ،كانما أجرم عمى الفرع الذم ىك ما لـ يي ىس ٌـ فاعمو بالعمة الجامعة التي ىي اإلسناد،
كعمى ىذا النحك كؿ قياس مف أقيسة النحك"( ُ).
( ِ)

أما أقسامو

فيي ثبلثة:

 قياس العمة :ك "ىك أف يي ٍح ىمؿ الفرع عمى األصؿ بالعمة التي عمؽ عمييا الحكـ فياألصؿ"( ّ)  ،كحمؿ ما لـ يي ىس ٌـ فاعمو عمى الفاعؿ بعمة اإلسناد.

 قياس الشبو :كىك " أف يحمؿ الفرع عمى األصؿ بضرب مف الشبو غير العمةالتي عمؽ عمييا الحكـ في األصؿ  ...كذلؾ أف ييدؿ عمى إعراب المضارع بأنو
عمى حركة االسـ كسككنو ،فإف قكلؾ (يضرب) عمى (ضارب) ككما أف (ضارب نا)
يمعرب كذلؾ ما أشبيو ،كالعمة الجامعة ىنا :جرياف الفعؿ عمى االسـ في حركاتو،
كسكناتو ،كليست ىذه العمة ىي التي أكجبت لو اإلعراب"( ْ).

قاؿ اإلماـ السالمي " :كثمث بالمضارع لككنو خارج نا عف حكـ الفعؿ إلى
مشابية االسـ ،كلذا سمي مضارعان ،ألف المضارع في المغة المشابو"( ٓ).

( ُ) لمع األدلة في أصكؿ النحك ،صّٗ.
( ِ)

يقكؿ الدكتكر سعيد الزبيدم ( :عمى الرغـ مف أف عمـ أصكؿ النحك كاف محكر دراسات متعددة تكافرت

عميو لتجعؿ منو عمما كاضح المعالـ كاألبعاد ،فإنو لـ يستكؼ بحث تمؾ األصكؿ السيما أقساـ القياس،

كقد تتبعناىا في كتب النحك كأصكلو ،فكجدناىا متشعبة؛ ألف النحاة قد نظركا إلى القياس مف جكانب
مختمفة ،فصارت لو مصطمحات كثيرة  ،)...ينظر :القياس في النحك العربي ،نشأتو كتطكره ،لمدكتكر

سعيد جاسـ الزبيدم ،دار الشركؽ( ،طُٕٗٗ ،ُ:ـ) ،صّْ

( ّ)

لمع األدلة ،صَُٓ .َُٕ-

( ٓ)

المكاىب السنية عمى الد ةر البيية ،صٕٕ.

( ْ)

المرجع السابؽ ،صَُٕ .َُٗ-
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كقياس الشبو قياس صحيح يجكز التكجو بو في أكجو الكجييف كقياس العمة؛ ألف
قياس العمة يكجب غمبة الظف ،ككذلؾ قياس الشبو ،كألف مشابية الفرع لؤلصؿ
تقتضي أف يككف حكمو مثؿ حكمو( ُ).
 قياس الطرد :ك" ىك الذم يكجد معو الحكـ كتي ٍف ىقد اإلخالة (المناسبة) في العمة،كاختمفكا في ككنو حجة ،فذىب قكـ أنو ليس حجة ،ألف مجرد الطرد ال يكجب
غمبة الظف( ِ).
إف القياس الذم كضح أركانو أبك البركات األنبارم متأثر بقياس الفقياء ،كعمى
الرغـ مف أف اإلماـ السالمي فقيو كأصكلي لكنو لـ يعتمد عمى ىذا القياس كأركانو ،بؿ جرل
عمى ما ذكره النحاة مف أقيسة.
كيمكف أف نمخص رأم اإلماـ السالمي في القياس في ما يأتي:
ُ-

لمقياس أربعة أركاف :أصؿ كفرع كعمة كحكـ.

ِ-

كىك عمى ثبلثة أقساـ :قياس عمة ،كقياس شبو ،كقياس طرد ،كاف كبل مف قياس
العمة كقياس الشبو مقبكؿ عنده ،كأما قياس الطرد فميس بحجة فبل بد مف (إخالة)
أك شبو.

ّ-

إذا كانت الشكاىد قميمة كبمعزؿ عف القياس فيي شاذة.

( ُ)

القياس في المغة العربية محمد حسف عبدالعزيز ،دار الفكر العربي( ،طُُْٓ ،ُ:ىػ ُٗٗٓ -ـ)،

( ِ)

لمع األدلة ،صَُُ.

صِِ.
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إف " :الرابع :بيف الكاؼ
 قاؿ اإلماـ السالمي في حديثو عف مكاضع زيادة ٍكمجركرىا ،كىك شاذ كقكلو:
كأف ظبي وة تعطك إلى كارؽ السمـ"( ُ).
كيكما تكافينا بكجو مقسـ ** ٍ
عكض تأتي بمعنى قطُّ – أم الستغراؽ
 كجاء في (شرح بمكغ األمؿ) " :كذلؾ أف ٍ( ِ)

ما مضى مف الزماف  -شذكذا".

 كفيو " :كقد أتت قطُّ كىي غير مقركنة بالنفي شذكذا"( ّ).إف المشددة ،فتمزـ
إف " :أف تككف مخففة مف ٌ
 كفيو :قاؿ في حديثو عف أحد أكجو ٍفي خبرىا البلـ فرقا بينيا كبيف إف النافية ،كشذ عمميا كأصميا"( ْ) .أم ش ٌذ عمؿ
إف المشددة ،في نصب االسـ كرفع الخبر.
إف المخففة كػ ػ ػ ٌ
ٍ
ْ-

ما كاف بمعزؿ عف استعماؿ الفصحاء كعف القياس فيك لحف .قاؿ اإلماـ
السالمي [ " :ىقطُّ] بفتح القاؼ كتشديد الطاء مضمكمة عمى أفصح لغاتيا ،كىي
ظرؼ الستغراؽ ما مضى مف الزماف ،تقكؿ( :ما فعمتو قط) ،كال يجكز ( ال أفعمو
( ٓ)

قط) ،كقكؿ العامة ذلؾ لحف ظاىر".

( ُ)

شرح بمكغ األمؿ.ِٗ/ِ ،

( ِ)

شرح بمكغ األمؿ ِ.ِٔ/

( ْ)

المرجع السابؽ.ٖٗ/ِ ،

( ّ)

المرجع السابؽ.ّٔ/ِ ،

( ٓ)

شرح بمكغ األمؿ ِ.ُٔ/
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ثالثاً العمة:
يقكؿ الزجاجي -في باب القكؿ في عمؿ النحك " : -إف عمؿ النحك ليست مكجبة ،كانما
ىي مستنبطة أكضاعا كمقاييس كليست كالعمؿ المكجبة لؤلشياء المعمكلة بيا ،ليس ىذا مف
تمؾ الطريؽ"( ُ).
أما أقساـ العمة ،فقد قسميا – الزجاجي  -إلى ثبلثة أضرب ،عمؿ تعميمية كعمؿ
قياسية ،كعمؿ جدلية نظرية( ِ).
فأما العمؿ التعميمية :فيي التي يتكاصؿ بيا إلى كبلـ العرب  ،كمثؿ الزجاجي ليذا النكع
بقكلو  " :فمف ىذا النكع مف العمؿ قكلنا إف زيدنا قائـ ،إف قيؿ  :لـ نصبتـ زيدنا؟ قمنا  :بػ
(إف)  :ألنيا تنصب االسـ كترفع الخبر ألنا كذلؾ عممناه كنعممو ،ككذلؾ قاـ زيد ،إف قيؿ لـ
رفعتـ زيدنا ؟ قمنا  :ألنو فاعؿ اشتغؿ فعمو بو فرفعو فيذا كما أشبيو مف نكع التعميـ ،كبو
ضبط كبلـ العرب"( ّ).
كأما العمؿ القياسية :فأف يقاؿ لمف قاؿ نصبت زيدا بػ (إف) في قكلو :إف زيدا قائـ :كلـ
كجب أف تنصب (إف) االسـ ؟ فالجكاب في ذلؾ أف يقكؿ :ألنيا كأخكاتيا ضارعت الفعؿ
المتعدم إلى مفعكؿ ،فحممت عميو فأعممت إعمالو لما ضارعتو فالمنصكب بيا مشبو
بالمفعكؿ لفظا كالمرفكع بيا مشب و بالفاعؿ لفظا ،فيي تشبو مف األفعاؿ ما قدـ مفعكلو عمى
فاعمو ،نحك ضرب أخاؾ محمد كما أشبو ذلؾ( ْ).

( ُ)

اإليضاح في عمؿ النحك ،ألبي القاسـ الزجاجي ،تح :الدكتكر مازف المبارؾ ،دار النفائس( ،ط،ّ:

( ِ)

المرجع السابؽ ،صْٔ.

( ْ)

المرجع السابؽ ،صْٔ.

ُّٗٗق – ُٕٗٗـ) ،صْٔ.
( ّ)

المرجع السابؽ ،صْٔ.
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كأما العمة الجدلية النظرية :فكؿ ما يعتؿ بو في باب (إف) بعد ىذا ،مثؿ :أف يقاؿ فمف
أم جية شابيت ىذه الحركؼ األفعاؿ؟ كبأم األفعاؿ شبيتمكىا ؟ أبالماضية ،أـ المستقبمية،
أـ الحادثة في الحاؿ؟ أـ المتراخية أـ المنقضية ببل ميمة؟ ...إلى غيرىا مف األسئمة( ُ).
لقد اىتـ النحاة بالعمة اىتمام نا كبي نار ،يقكؿ الدكتكر شكقي ضيؼ" :فك ٌؿ حكـ نحكم
يعمؿ ،ككؿ ظاىرة نحكية كمية أك جزئية البد ليا مف عمة عقمية ،...ككؿ نحكم بصرم أك
ككفي أك بغدادم يجرم ممكاتو الذىنية كيستنبط عمبلن جديدة بحسب ما استخزف عقمو مف قكة
كح ًش ىي مف عمؽ الداللة"( ِ).
البرىاف ي
كلـ يكف اىتماـ اإلماـ السالمي –بالعمؿ النحكية  -بمعزؿ عف النحاة العرب ،بؿ كاف
يحاكؿ تفسير الظكاىر النحكية التي يدرسيا ،كيظير اىتمامو بيا في التفكير النحكم عنده،
كال شؾ أنو قد تأثر بمف سبقو مف النحاة في ذلؾ ،كيمكف أف نمثؿ ليذه العمؿ كنضرب أمثمة
عمييا فيما يأتي:
ُ-

العمؿ القياسية:
ذكر اإلماـ السالمي بعضان مف ىذه العمؿ ،منيا :

 الحمؿ عمى المشابية:
 بناء بعض األسماء لشبييا بالحرؼ ،قاؿ اإلماـ السالمي في حديثو عفاألسماء المبنية " :كالمبني :ىك ما أشبو الحرؼ في أحد أربعة أمكر:
أحدىا :الكضع أم الرسـ ...كثانييا :ما أشبو الحرؼ في المعنى...
كثالثيا :شبو الحرؼ في النيابة كعدـ التأثير ...كرابعيا :االفتقار إلى
الصمة"( ّ).
( ُ)

اإليضاح في عمؿ النحك ،صْٔ.

( ّ)

المكاىب السنية عمى الد ةر البيية ،صْٔ.

( ِ)

مقدمة الدكتكر شكقي ضيؼ لكتاب اإليضاح في عمؿ النحك لمزجاجي ،صْ.
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 إعراب الفعؿ المضارع لمشابيتو االسـ ،قاؿ اإلماـ السالمي " :كثمثبالمضارع لككنو خارجان عف حكـ الفعؿ إلى مشابية االسـ ،كلذا سمي
مضارع نا؛ ألف المضارع في المغة المشابو"( ُ).
 الحمؿ عمى النظير:
 نقؿ اإلماـ السالمي قكؿ ابف مالؾ في إيضاح "قمما" في قكؿ المرار:صددت فأطكلت الصدكد فقمما *** كصاؿ عمى طكؿ الصدكد يدكـ
" فإف قمت :أيف فاعؿ قؿ؟ قمت :ال فاعؿ لو ،فإف قمت  :البد لمفعؿ مف
فاعؿ ،قمت  :أقكؿ بمكجبو كلكف في غير الفعؿ المكفكؼ ،فإف قمت ىؿ
لؾ نظير ؟ قمت :نعـ الفعؿ المؤكد كقكلو :أتاؾ أتاؾ البلحقكف ،فالبلحقكف
فاعؿ لؤلكؿ كال فاعؿ لمثاني"( ِ).
 دخكؿ (قد) التحقيقية عمى الفعؿ المضارع ،قاؿ اإلماـ السالمي " :كحممكاعميو قكلو تعالى( :قد يعمـ ما أنتـ عميو) النكرْٔ"( ّ).
 ذكر اإلماـ السالمي أف مف معاني "إ ف" التنبيو ،كقد مثؿ لذلؾ بقكلو " :أفابتداء منبي نا عمى أمر نزؿ بؾ ( :إف الجنكد أحاطت بنا) كيحتممو
تقكؿ
ن

قكلو تعالى حكاية عف قكـ مكسى عميو السبلـ( :إنا لمدرككف)الشعراءُٔ،

كاف كانت محكية بالقكؿ ففييا معنى التنبيو ،كقكؿ الشاعر:
إنساف
إف النساء كاف يظيرف مرحمة *** لـ يخؿ مف غدرىف الدىر
ي
( ُ)

المرجع السابؽ ،صٕٕ.

( ّ)

المرجع السابؽ.ُُُ/ِ ،

( ِ)

شرح بمكغ األمؿ.َُٔ- َُٓ/ُ ،
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كذلؾ ألنو أراد التنبيو عمى مكرىف كشدة غدرىف"( ُ).
 الحمؿ عمى النقيض:
 المنفي بالنسبة لممثبت نقيض تأكيده( ِ) ،تدخؿ "ال" عمى النكرات فتعمؿبل عمى نقيضيا "إف"( ّ).
فييا ،كاعماليا في النكرة إنما كاف حم ن
ِ-

العمؿ التعميمية:
لقد اىتـ اإلماـ السالمي بالعمؿ التعميمة كثيرا ،كأخذ بيا ،كفيما يأتي أمثمة
ذلؾ:

 الثقؿ كالتعذر:
 قاؿ اإلماـ السالمي في شرح البيت:إعراب كؿ منيما مقدر ** فييا كلكف نصب قاض يظير
" أقكؿ :اإلعراب في كؿ كاحد مف المنقكص كالمقصكر مقدر فييا العمة،
كاستدرؾ مف جميع ذلؾ النصب في المنقكص ،فإنو يظير عمى الياء ،ألف
تقدير اإلعراب في المنقكص لثقؿ حركة الضمة كالكسرة عمى الياء ،كال
ثقؿ مع الفتحة ،كتقدير اإلعراب في المقصكر لتعذر الحركة عمى
األلؼ"( ْ).

( ُ)

المرجع السابؽ.ْٖ/ِ ،

( ّ)

المرجع السابؽ ،َِٔ،ك شرح بمكغ األمؿ.ُٖ/ِ،

( ِ)

الجيكد النحكية في عماف ،صَِٔ.

( ْ)

المكاىب السنية ،صٓٔ
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"كمف ىنا يظير لؾ تسمية المعتؿ بالياء منقكصان بحيث نقص منو
حركتاف ،كىما الضمة كالكسرة ،كتسمية المعتؿ باأللؼ مقصك انر بحيث لـ
يعط شيئا مف الحركات ظاى ار فيك مقصكر بمعنى محبكس"( ُ).
 مراعاة المفظ:
اعتمدت مراعاة المفظ عمة في النعت السببي ،فيتبع السالمي المنعكت
في اإلعراب كالتعريؼ كالتنكير ،كال يتبعو في اإلفراد كالتثنية كالجمع كالتذكير
كالتأنيث ،كلعؿ السبب أنو لما جعؿ صفة لذلؾ المكصكؼ مف حيث المجاز
كالمفظ جعؿ تابعان لو في ىذه األشياء مراعاة لمفظ( ِ).
 التناسب:
قدر النحكيكف الرفع كالنصب كالجر عمى الحرؼ الذم قبؿ ياء
الضمير مف االسـ المضاؼ إلى ياء المتكمـ ،كأما الكسرة فبل حاجة إلى
تقديرىا؛ ألنيا ظاىرة كمع الجميكر أف تمؾ الكسرة التي قبؿ الياء عارضة
لممناسبة ،بخبلفو مع ابف مالؾ فإنيا عنده كسرة إعراب( ّ).
عمؿ اإلماـ السالمي ضـ الكاك مف (لىتيٍبمى يكف) بقكلو " :فالتقت الكاك كىي

ساكنة مع نكف ساكنة فحركت أعني الكاك بحركة تناسبيا كىي الضمة"( ْ).
 لطمب اإلضافة ككجكدىا:

مسم ًمي) ،كاألصؿ :مسممكف لي،
مف الحركؼ المقدرة الكاك نحك( :جاء ٍ

فعمؿ اإلماـ السالمي حذؼ البلـ لطمب اإلضافة ،كعمؿ حذؼ النكف لكجكد
( ُ)

المرجع السابؽ.ٔٓ ،

( ّ)

المرجع السابؽ.ٔٔ - ٔٓ ،

( ِ)

المكاىب السنية ،صُُّ.

( ْ)

المرجع السابؽ.ٔٔ ،
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اإلضافة ،فالتقت الكاك كالياء ،ككبلىما ساكف فحذفت الكاك اللتقاء الساكنيف
كما ىي القاعدة( ُ).
 الفرار مف التقاء الساكنيف:
مسم ًمي) ،فقد عمؿ حذؼ الكاك ،بعد
كما في المثاؿ السابؽ (جاء ٍ

التقائيا بالياء الساكنة؛ اللتقاء الساكنيف( ِ).
 كراىة تكالي األمثاؿ:

عمؿ اإلماـ السالمي حذؼ النكف مف (لىتيٍبمى يكف) :بقكلو " كاألصؿ

لتبمككنف ...،ثـ حذفت نكف الرفع لكراىة تكالي األمثاؿ ."...
ى

( ُ)
( ِ)

المكاىب السنية.ٔٔ ،
المرجع السابؽ.ٔٔ ،
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رابعاً استصحاب الحاؿ:
استصحاب الحاؿ ىك " إبقاء حاؿ المفظ عمى ما يستحقو في األصؿ عند عدـ دليؿ
النقؿ عف األصؿ "( ُ)  ،كىك مف األدلة المعتبرة ،إال أنو يعد مف أضعفيا( ِ) ،يقكؿ أبك
البركات األنبارم " :كاستصحاب الحاؿ مف أضعؼ األدلة ،كليذا ال يجكز التمسؾ بو ما كجد
ىناؾ دليؿ؛ أال ترل أنو ال يجكز التمسؾ بو في إعراب االسـ مع كجكد دليؿ البناء مف شبو
الحرؼ أك تضمف معناه ،ككذلؾ ال يجكز التمسؾ في بناء الفعؿ مع كجكد دليؿ اإلعراب مف
مضارعتو االسـ"( ّ).
يرل اإلماـ السالمي أف بقاء الشيء عمى أصمو أكلى ،إال إف د ٌؿ دليؿ عمى نقمو مف
ذلؾ األصؿ فيعدؿ إليو ،فإف لـ يدؿ دليؿ عمى ذلؾ ،تكقؼ عمى األصؿ حتى يرد ما ينقؿ
عنو.
يتضح لنا ذلؾ مف خبلؿ ما يأتي:
 في كتاب المكاىب السنية عمى الدرة البيية ،نبو اإلماـ السالمي بقكلو عمى أف :"األسماء حكميا اإلعراب ،كما جاء منيا مبنيان فيك مخالؼ لؤلصؿ ،كاألفعاؿ
حكميا البناء ،كما جاء منيا معرب نا فيك مخالؼ لؤلصؿ ،كالحركؼ حكميا البناء،
بل"( ْ).
كلـ يجيء شيء معرب نا أص ن
 " يحذؼ متعمؽ الجار كالمجركر كجكبان في مكاضع ذكرت منيا أربعة – اقتداءال ،أك خب نار ،أك صم نة،
باألصؿ  ،-كذلؾ إذا كقع الجار كالمجركر صفة ،أك حا ن

( ُ)

االقتراح في أصكؿ النحك ،السيكطي ،صُِٕ.

( ّ)

لمع األدلة ،ابف األنبارم ،ص ُّْ.

( ِ)

األصكؿ ،تماـ حساف ،صَُٕ.

( ْ)

المكاىب السنية ،صْٕ.
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فيقدر المتعمؽ بو في الصفة كالحاؿ كالخبر " مستقر" ،كنحك عمى أف األصؿ فييا
اإلفراد ،ك"استقر" عمى أف األصؿ في العمؿ لؤلفعاؿ (كيقصد ىذا تقديره في
الصمة) ،إذ يتعيف فييا تقدير الفعؿ؛ ألف الصمة ال تككف إال جممة"( ُ).
 ترجيح اإلماـ السالمي لقكؿ ابف مالؾ كاعتماد حجتو" :أف األصؿ عدـ التأخيركالتقديـ" في المثاؿ الذم أكرده ،كىك( :مررت برجؿ في الدار أبكه) ،إذ قاؿ :فمؾ
في (أبكه) ،كجياف:
ُ-

األكؿ :كىك الراجح عند الحذاؽ مف النحكييف ،كابف مالؾ ،الرفع عمى
الفاعمية؛ لنيابة الجار كالمجركر عف "استقر" أك "مستقر" محذكف نا ،كحجتو
في ذلؾ :أف األصؿ عدـ التأخير كالتقديـ.

ِ-

الثاني :أف يككف الجار كالمجركر خب انر مقدمان ،ك(أبكه) مبتدأ مؤخ انر،
كالجممة صفة ؿ"رجؿ" ،ككذلؾ نقكؿ في الفعؿ كالخبر كالصمة"( ِ).

( ُ)
( ِ)

شرح بمكغ األمؿ.َِٖ /ُ ،
المرجع نفسو.ُُِ/ُ ،
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كمف خبلؿ ما كرد في ىذا الفصؿ يمكف أف نمخص مكقؼ اإلماـ السالمي فيما يأتي:
ُ-

برز مكقؼ اإلماـ السالمي اإليجابي مف االستشياد بالقرآف الكريـ كالقراءات
القرآنية ،إذ يعد المصدر األكؿ -مف مصادر االستشياد  -عنده.

ِ-

اتخذ اإلماـ السالمي منيج نا كسط نا في االستشياد بالحديث الشريؼ ،بيف المنع

ّ-

كقؼ اإلماـ السالمي مكقفا إيجابيا مف االستشياد بالشعر العربي ،كتبرز ىذه

كاإلطبلؽ ،رغـ أنو كاف مقبلم مف االستشياد بو.

الناحية بصكرة جمية في جيكده ،كيتضح مكقفو اإليجابي مف خبلؿ كثرة
االستشياد بو.
ْ-

مكقفو مف السماع :
 ينبغي أف يككف الراكم عف العرب ثقة كحافظ نا. اعتمد األشعار كأكثر منيا. يعتمد الشائع كالمشيكر كما عميو عامة العرب ،كيذكر المغات األخرلكينسبيا.

ٓ-

مكقؼ مف القياس:
 إذا كانت الشكاىد قميمة كبمعزؿ عف القياس فيي شاذة. -ما كاف بمعزؿ عف استعماؿ الفصحاء كعف القياس فيك لحف.

ٔ-

اىتـ اإلماـ السالمي بالعمؿ التعميمية كقد أكثر منيا.

ٕ-

كسع اإلماـ السالمي دائرة االستشياد بالشعر العربي كاألخذ عف العرب فيما يظير
مف استشياده بقكؿ ابف النظر ،كىك مف القرف السادس ،فيك يرل األخذ عمف
يكثؽ بيـ مف العرب.
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الفصؿ الثاني :اختيارات اإلماـ السالمي النحوية في كتابي شرح بموغ
األمؿ والمواىب السنية عمى الدر البيية
كفيو :
 اختياراتو في الجممة كما يتعمؽ بيا. اختياراتو في األدكات النحكية كما يتعمؽ بيا. -اختياراتو في العكامؿ النحكية.
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اختيارات اإلماـ السالمي النحوية :
في ىذا الفصؿ جمعت اختيارات اإلماـ السالمي في كتابيو شرح بمكغ األمؿ،
كالمكاىب السنية عمى الدرة البيية ،كقد رتبت المسائؿ بحسب ما جاء في الكتابيف ،كقدمت
شرح بمكغ األمؿ عمى المكاىب السنية ألسبقيتو في التأليؼ ،ككاف المنيج الذم اتخذتو ،ىك
أف أذكر المسألة كاألقكاؿ فييا ثـ أذكر اختيار اإلماـ السالمي في تمؾ المسألة كأخي ار أختتـ
المسألة بذكر القكؿ المترجح لدل الباحث السيما إف تطمب األمر.
كقد كزعت المسائؿ عمى النحك اآلتي:
 اختيارات اإلماـ السالمي في الجممة كما يتعمؽ بيا. اختيارات اإلماـ السالمي في األدكات النحكية كما يتعمؽ بيا. -اختيارات اإلماـ السالمي في العكامؿ النحكية.
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 اختيارات اإلماـ السالمي في الجممة وما يتعمؽ بيا :
أو ًال  :اختياراتو في المسائؿ الواردة في شرح بموغ األمؿ  :وفيو ست مسائؿ:
-1

الجممة والكالـ:
اختمؼ النحاة القدامى في أف الجممة كالكبلـ مترادفاف أك أنيما مختمفاف إلى فريقيف

فريؽ يرل ترادفيما كمنيـ :
 ابف جني  :ذىب إلى عدـ التفريؽ بيف الجممة كالكبلـ ،فيك يراىما مترادفاف ،حيثقاؿ " :أما الكبلـ فكؿ لفظ مستقؿ بنفسو مفيد لمعناه كىك الذم يسميو النحكيكف
الجمؿ"( ُ).
( ّ)

 -كتبعو الجرجاني( ِ)(ُْٕق) ،كالزمخشرم

(ّٖٓق) ،كغيرىـ( ْ) ،في ذلؾ ،حيث

قاؿ الزمخشرم " :الكبلـ ىك المركب مف كممتيف أسندت إحداىما إلى األخرل،
كذلؾ ال يأتي إال في اسميف ،كقكلؾ زيد أخكؾ ،كبشر صاحبؾ ،أك في فعؿ كاسـ
ضرب زيد كانطمؽ بكر ،كيسمى جممة"( ٓ).
نحك قكلؾ :ي

( ُ)

الخصائص ألبي الفتح عثماف بف جني ،تح :محمد عمي النجار ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،

( ِ)

المقتصد في شرح اإليضاح ،لعبد القاىر الجرجاني ،تح :كاظـ بحر المرجاف ،منشكرات ك ازرة الثقافة

( ّ)

المفصؿ في العربية ،ألبي القاسـ محمد بف عمر الزمخشرم (ّٖٓ ق) ،تح :فخر صالح قدارة ،دار

( ْ)

ينظر :شرح قكاعد اإلعراب البف ىشاـ ،لمحمد مصطفى القكجكم ،تح  :إسماعيؿ اسمعيؿ مركة ،دار

( ٓ)

المفصؿ في عمـ العربية ،صِّ.

طَُْٔ ( ،ّ:ق – ُٖٔٗـ).ُٕ/ُ ،

كاإلعبلـ ،الجميكرية العراقية ،طُِٖٗ:ـ .ٖٔ/ُ،

عمار ،الطبعة األكلى ( ُِْٓق ََِْ -ـ) ،صِّ.

الفكر المعاصر ،بيركت  ،لبناف  -كدار الفكر ،دمشؽ ،سكريو ،صُِ
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كفريؽ يرل أنيما مختمفاف ،كأف الجممة أعـ مف الكبلـ ،كىؤالء ىـ سائر النحاة حيث
ذىبكا إلى التفريؽ بيف الجممة كالكبلـ كمنيـ :ابف ىشاـ

في المغني( ُ) ،كالرضي

االسترآبادم( ِ) ،كغيرىـ.
كقد اختار اإلماـ السالمي ما ذىب إليو ابف ىشاـ ،إذ قاؿ " :فالجممة أعـ مف الكبلـ
عمكمان مطمقان؛ فكؿ كبلـ جممة كليس كؿ جممة كبلمان ،ككجو ذلؾ أنو يشترط في الكبلـ أمراف
أحدىما :كجكد التركيب اإلسنادم  ،كثانييما :حصكؿ الفائدة لمسامع ،كال يشترط في الجممة
إال الشرط األكؿ"( ّ).
كمما سبؽ يظير لدل الباحث ،أف الجممة أعـ مف الكبلـ ،لما ذكره اإلماـ السالمي
مف التفريؽ بيف الكبلـ كالجممة.

( ُ)

مغني المبيب عف كتب األعاريب ،البف ىشاـ ،تح :أ.د .صبلح عبدالعزيز عمي السيد ،دار السبلـ

( ِ)

شرح الرضي عمى الكافية ،تح :الدكتكر يكسؼ حسف عمر ،منشكرات جامعة بنغازم ،طُّّٗ( :ق -

لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة ،الطبعة األكلىُِْْ( ،ق ََِْ-ـ).َٓٓ/ِ ،

ُّٕٗـ) ،ُّ/ُ ،كينظر :شرح الرضي لكافية ابف حاجب ،تح :الدكتكر يحيى بشير المصرم ،الطبعة
األكلىُُْٕ( :ق ُٗٗٔ-ـ).ُٖ/ُ ،
( ّ)

شرح بمكغ األمؿ.َُّ/ُ ،
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إضافة حيث إلى الجممة:
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اختمؼ النحاة في إضافة (حيث) إلى المفرد ،إلى قكليف ،كفيما يأتي بياف ذلؾ:
القكؿ األكؿ :إضافتيا إلى الجممة كاجبة كالزمة ،كال يجكز إضافتيا إلى المفرد،
كاألكثر إضافتيا إلى الجممة الفعمية ،كقمة إضافتيا إلى الجممة االسمية .كىذا القكؿ قكؿ
جميكر النحاة( ُ)  ،كقد ذكر القكجكم أف إضافتيا إلى المفرد شاذ( ِ).
القكؿ الثاني :جكاز إضا فتيا إلى المفرد  ،كىك رأم الكسائي( ّ)  ،كاستشيد لذلؾ بقكؿ
الشاعر:
كنطعنيـ حيث الكمى بعد ضربيـ

لي العمائـ(ْ).
*** ببيض المكاضي حيث ٌ

قاؿ ابف ىشاـ في أكضح المسالؾ " :كال يقاس عميو ،خبلفا لمكسائي" ( ٓ).

( ُ)

ينظر  :أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ،ألبي محمد عبداهلل جماؿ الديف بف يكسؼ بف أحمد بف

عبداهلل بف ىشاـ ،األنصارم ،المصرم (ُٕٔ ق) ،منشكرات المكتبة العصرية ،صيدا –بيركت،ُِٓ/ّ ،

ك المغني المبيب ،ٓٓٔ/ِ ،كشرح قكاعد اإلعراب ،صَّ.
( ِ)

( ّ)
( ْ)

شرح قكاعد اإلعراب ،صَّ.

ينظر :رأم الكسائي في أكضح المسالؾ.ُِٓ/ّ ،

البيت مف الطكيؿ :

كىك لمفرزدؽ ،كرد في شرح شكاىد المغني ،لئلماـ السيكطي ،تصحيح  :الشيخ محمد محمكد التبلميد

الشنقيطي ،دار مكتبة الحياة ،ّٖٗ/ُ ،كأكضح المسالؾ ،ُِٓ/ّ ،كخزانة األدب كلب لباب العرب ،لعبد

القادر بف عمر البغدادم ،تح :عبد السبلـ ىاركف ،مكتبة الخانجي المصرية ،الطبعة الثالثةُُْٔ( ،ق -

ُٔٗٗـ) ، ّٓٓ/ٔ ،كالشاىد فيو ( :حيث لي العمائـ) ،حيث أضاؼ ( حيث) إلى اسـ مفرد ،كىك شاذ ال
يقاس عميو خبلفا لمكسائي ،ينظر :شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ ،المسمى منياج السالؾ إلى ألفية

ابف مالؾ ،تح :محمد محيي الديف عبد الحميد ،دار الكتاب العربي ،بيركت  ،لبناف( ،طُّٕٓ ،ُ:ق -

ُٓٓٗـ).َٖ/ِ ،
( ٓ)

أكضح المسالؾ.ُِٓ/ّ ،
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كفي شرح قكاعد اإلعراب  " :كعند إضافتو إلى المفرد يعربو بعض النحاة لزكاؿ عمة
البناء ،كىي اإلضافة إلى الجممة ،كاألشير بقاؤه عمى البناء لشذكذ اإلضافة إلى المفرد"( ُ).
كقد اختار اإلماـ السالمي قكؿ الجميكر ،إذ قاؿ " كاضافتيا إلى الجممة كاجبة ،كال
يشترط في ذلؾ ككنيا ظرفية؛ إذ ال ممجأ ليا عنو ...فتقكؿ  :جمست حيث جمس زيد ،كحيث
زيد جالس ،فتضاؼ إلى الجممتيف كما مثمنا "( ِ).
كمما سبؽ يظير قكؿ الجميكر ىك األصكب؛ ألف اإلجماع انعقد عمى إضافة حيث
إلى الجمؿ ،فيستصحب اإلجماع في مسائؿ الخبلؼ كما ىك مقرر  ،كما أنو يمزـ مف يجر
االسـ بعد (حيث) أف يعربيا؛ ألنيا ما بنيت إال مف أجؿ افتقارىا إلى الجممة بعدىا ،فكيؼ
يجر االسـ بعدىا ؟!.

( ُ)
( ِ)

شرح قكاعد اإلعراب ،صَّ.
شرح بمكغ األمؿ.ُُّ/ُ ،
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الجممة الواقعة صمة لموصوؿ اسمي أو حرفي:
اختمؼ النحاة في المحؿ أىك لممكصكؿ كحده دكف صمتو أـ لممكصكؿ مع صمتو ؟
جاء في المغني  :مف الجمؿ التي ال محؿ ليا مف اإلعراب" ،الجممة السادسة :

الكاقعة صمة السـ أك حرؼ؛ فاألكؿ نحك ( :جاء الذم قاـ أبكه) فالذم في مكضكع رفع،
كالصمة ال محؿ ليا ،كبمغني عف بعضيـ أنو كاف يمقف أصحابو أف يقكلكا  :إف المكصكؿ
مع صمتو في مكضع كذا ،محتج نا بأنيما ككممة كاحدة ،كالحؽ ما قدمت لؾ"( ُ).
كقيؿ إ ف المحؿ لممكصكؿ مع صمتو ،كىك قكؿ أبي البقاء( ِ)(ُٔٔق).
كفي شرح قكاعد اإلعراب :جاء في إعراب المثاؿ ( جاءني الذم قاـ أبكه):
" كالمكصكؿ مع صمتو في محؿ الرفع فاعؿ (جاء)؛ ألف الصمة مع مكصكليا ال يككف إال
نص عميو صاحب ( اإلقميد) ،أك لحرؼ عطؼ عمى اسـ ،كاذا عطؼ المظير عمى
مفردانٌ ،
المظير المجركر جاز ذكر الجار كحذفو"( ّ).

كقد اختار اإلماـ السالمي القكؿ بأف المحؿ في المكصكؿ االسمي لبلسـ كحده دكف
صمتو ،كفي الحرفي لممكصكؿ مع صمتو ،النتفاء اإلعراب في الحرؼ ،كأما صمتيما كحدىما
فبل محؿ ليا....كأشار بقكلو  ( :كالخمؼ فييا )...إلى ما ذىب إليو أبك البقاء مف أف المحؿ
لممكصكؿ مع صمتو ،كالحؽ ما قدمت لؾ ،لظيكر اإلعراب في المكصكؿ كحده"( ْ).

( ُ)

مغني المبيب.ْْٓ/ِ ،

( ِ)

المباب في عمؿ البناء كاإلعراب ،ألبي البقاء العكبرم (ُٔٔ ق) ،تح  :عبداإللو النبياف ،دار الفكر،

( ّ)

شرح قكاعد اإلعراب.ِْ ،

دمشؽ ( ،طُُْٔ ،ُ:ق ُٗٗٓ -ـ) .ُِٕ/ِ ،كينظر :مغني المبيب.ْٓٓ/ِ ،
( ْ)

شرح بمكغ األمؿ.ُٓٔ/ُ ،
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االعتراض بأكثر مف جممة:
الجممة االعتراضية ىي " :التي تتكسط بيف أجزاء الجممة مستقمة لتقرر معنى يتعمؽ

بيا أك بأحد أجزائيا "( ُ)  ،فيي " جممة المناسبة لممقصكد بحيث تككف كالتككيد لو ،أك عمى
التنبيو عمى حاؿ مف أحكالو"( ِ)  ،كتقع " بيف جزئي صمة ،أك إسناد أك شرط ،أك قسـ ،أك
إضافة ،أك جر ،أك صفة كمكصكفيا ،أك حرؼ كمدخكلو"( ّ).
كال خبلؼ بيف النحكييف في جكاز االعتراض بالجمؿ؛ ألنو " و
جار عند العرب مجرل
التككيد"( ْ)  ،فيك يؤدم كظيفة معنكية ميمة لمجممة( ٓ)  ،كلكنيـ اختمفكا في عدد الجمؿ التي
يجكز االعتراض بيا.
فقد ذىب جميكر النحاة إلى القكؿ بجكاز االعتراض بأكثر مف جممة ،مف ىؤالء
الزمخشرم( ٔ)(ّٖٓق) ،كابف مالؾ( ٕ)( ِٕٔق) ،كابف ىشاـ( ٖ)(ِٕٔق) ،كغيرىـ.

( ُ)

األمالي النحكية ،البف حاجب ،تح :د .ىادم حسف حمكدم ،مكتبة النيضة العربية ،دار الكتب( ،ط:

( ِ)

ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب  ،ألبي حياف األندلسي(ْٕٓ ق) ،تح :د .رجب عثماف محمد،

َُُْٓ ،ق – ُٖٓٗـ).ُٔ/ْ ،

الناشر مكتبة الخانجى بالقاىرة ،الطبعة األكلىُُْٖ( :ق – ُٖٗٗـ).ُُّٔ/ّ ،

( ّ) ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ،لجبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ،تح :أحمد
شمس الديف ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى (ُُْٖق – ُٖٗٗـ).َٓ/ّ ،

( ْ) الخصائص .ّّٔ/ُ :

( ٓ) الخبلؼ النحكم في الباب الثاني مف كتاب "مغني المبيب" البف ىشاـ األنصارم ،حنيف عبداهلل محمد

الشنقيطي ،رسالة ماجستير ،المممكة العربية السعكدية ،جامعة أـ القرلُِْٗ ،ىػ َُّْ -ىػ  ،ص ُٔ.

( ٔ)

الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ،ألبي القاسـ جار اهلل الزمخشرم ،تح:

( ٕ)

شرح التسييؿ ،البف مالؾ ،تح :د .عبد الرحمف السيد ك د .محمد بدكم المختكف ،دار ىجر ،

الشيخ عادؿ احمد عبد الجكاد كآخريف ،مكتبة العبيكاف الرياض( ،طُُْٖ ،ُ:ق ُٖٗٗ-ـ).ْٕٗ/ِ ،

(طُ،َُُْ:ق – َُٗٗـ).ّٕٖ/ِ ،
( ٖ)

المغني .ّٕٗ/ُ :
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ككرد عف أبي عمي الفارسي (ّٕٕ ق) رأياف في جكاز االعتراض بأكثر مف
جممة ىما:
األكؿ :كافؽ فيو جميكر النحاة القائميف بجكاز االعتراض بأكثر مف جممة ،نقؿ ىذا عنو
تمميذه ابف جني (ِّٗ ق) ،في الخصائص إذ قاؿ  " :كأنشدنا أبك عمي :
أراني – كال كفراف هلل – ٌأيةن

( ُ)

*** لنفسي قد طالبت غير منيؿ

ففي ىذا اعتراضاف ،أحدىما  ":كال كفراف هلل" كاآلخر قكلو " :أية" أم أكتيت لنفسي أية،
معناه رحمتيا كرققت ليا ،فقكلو  :أكتيت ليا ،ال مكضع ليا مف اإلعراب"( ِ).
الثاني :منع االعتراض بأكثر مف جممة كما نقؿ عنو ابف مالؾ حيث قاؿ في التسييؿ" :كزعـ
أبك عمي أف االعتراض ال يككف إال بجممة كحدة"( ّ) ،كابف ىشاـ في المغني  ":كزعـ أبك عمي
عمي أنو ال يعترض بأكثر مف جممة ،كذلؾ ألنو قاؿ في قكؿ الشاعر:
أراني – كال كفراف هلل – ٌأيةن

( ْ)

*** لنفسي قد طالبت غير منيؿ

أف أية كىي مصدر (أتيت لو) إذا رحمتو كرفقت بو ال ينتصب بأكيت محذكفة ،لئبل
يمزـ االعتراض بجممتيف ،قاؿ :كانما انتصابو باسـ (ال) أم :كال أكفر اهلل رحمة مني بنفسي،
كلزمو مف ىذا ترؾ تنكيف االسـ المطكؿ.)ٓ ("...

( ُ)

البيت مف الطكيؿ كىك البف الدمينة في ديكانو ٖٔ ،كببل نسبة في الخصائص ،ّّٕ/ُ،كىمع

اليكامعُْٕ/ُ ،
( ِ)

الخصائص ُ.ّّٖ/

( ْ)

البيت مف الطكيؿ كىك البف الدمينة في ديكانو ٖٔ.

( ّ)

شرح التسييؿّٕٖ/ِ :

( ٓ)

المغني .ِٖٓ/ِ :
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كقد اختار اإلماـ السالمي جكاز االعتراض بأكثر مف جممة ،كاستدؿ لذلؾ بقكلو
ً
اإلنس ى ً ً
امٍي ًف أ ً
ىف ا ٍش يكٍر ًلي
اف بً ىكال ىدٍيو ىح ىممىتٍوي أ ُّيموي ىك ٍىن نا ىعمىى ىك ٍى وف ىكًف ى
تعالى  :ىكىكصٍيىنا ًٍ ى
صاليوي في ىع ى
كًلكاًل ىدٍي ىؾ ًإىلي اٍلم ً
ص يير( ُ) ، إذ قاؿ " :فإف (اشكر لي) معمكؿ ؿ(:كصينا) ،كجممة (حممتو)
ى
ىى
مف الفعؿ كالفاعؿ ،كجممة (كفصالو في عاميف) مف المبتدأ كخبره ،معترضتاف بيف الفعؿ

ت ىكىلٍي ىس الذ ىكير ىكاألين ىثى
ت ىر ِّ
ض ىع ٍ
كمعمكلو ،كنحك  :ىقاىل ٍ
ىعىم يـ ًب ىما ىك ى
ض ٍعتي ىيا أين ىثى ىكالمٌوي أ ٍ
ب ًإنِّي ىك ى
ض ٍعتي ىيا) كما
ىًكانِّي ىسمٍيتي ىيا)آؿ عمرافّٔ ) ،فجممة ىً
(كانِّي ىسمٍيتي ىيا) معطكفة عمى (ًإنِّي ىك ى
(كلىٍي ىس الذ ىكير
ض ىع ٍ
ىعمى يـ بً ىما ىك ى
(كالمٌوي أ ٍ
ت) ،كالجممة الفعمية كىي ى
بينيما مف الجممة االسمية كىي ى

ىكاألينثىى) معترضتاف بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو ،كاهلل تعالى أعمـ"( ِ).

كالذم يظير لدل الباحث مذىب الجميكر كىك جكاز االعتراض بأكثر مف جممة،
ألنو ال يكجد مانع مف االعتراض بأكثر مف جممة بؿ إف الجممة االعتراضية كما قاؿ ابف
ىشاـ :يؤتى بيا لتككيد المعنى كتقكيتو كتحسينو( ّ)  ،كال فرؽ بيف أف يككف ذلؾ بجممة أك
أكثر بؿ العكس زيادة الجمؿ ىي زيادة لمتككيد كتقكية لممعنى ،ككذلؾ أيضا كركد الشكاىد
المؤيدة لذلؾ كالسيما القرآف الكريـ كالشعر.

( ُ)

لقمافُْ :

( ّ)

المغني .ُٓٗ/ِ :

( ِ)

شرح بمكغ األمؿ.ُٕٔ- ُٔٓ/ُ ،
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الجممة التابعة لجممة ال محؿ ليا مف اإلعراب:

في المثاؿ ( :جاء زيد كقعد عمرك )
فجممة (جاء زيد) جممة مستأنفة ،كجممة ( قعد عمرك) إذا قدرنا الكاك قبميا عاطفة
فإنيا ستككف جممة معطكفة عمى جممة مستأنفة ،كفي ىذه الحالة ليس ليا محؿ مف
اإلعراب ،كأما إف قدرنا الكاك لمحاؿ؛ فإنيا ستككف جممة في محؿ نصب عمى الحاؿ( ُ).
كقد اختمؼ النحاة في اقتراف كاك الحاؿ بػ ػ ػ (قد)  ،جاء في الجنى " :كاألكثر اقترانو بػ ػ
(قد) ،نحك جاء زيد كقد طمعت الشمس"( ِ).
قاؿ اإلماـ السالمي :ليس ليا محؿ مف اإلعراب؛ ألنيا معطكفة عمى جممة مستأنفة
ما لـ تقدر الكاك لمحاؿ فتككف (قد) ىنالؾ مضمرة عمى األصح ،فتنصب الجممة في محؿ
نصب عمى الحاؿ"( ّ).

( ُ)

ينظر :المغني ،ْٓٓ/ِ ،كشرح قكاعد اإلعراب.ٓٔ ،

( ِ)

الجنى الداني في حركؼ المعاني ،لمحسف بف قاسـ المرادم ،تح  :د .فخر الديف قباكه ،ك أ .محمد

( ّ)

شرح بمكغ األمؿ.ُٕٖ/ُ ،

نديـ فاضؿ ،دار الكتب العممية – بيركت – لبناف ( ،طُُّْ ،ُ:ق – ُِٗٗـ).ُّٔ ،
86

-6

إذا الفجائية ىؿ تختص بالجممة؟:
إذا الفجائية ىي كما يقكؿ خالد األزىرم -في حديثو عف مكاضع جكاز كسر ىمزة

(إف) كفتحيا  ": -المكضع الثاني  :أف تقع بعد (إذا الفجائية) نسبة إلى الفجاءة بضـ الفاء
كالمد ،كالمراد بيا اليجكـ كالبغتة ،تقكؿ :فاجأني كذا إذا ىجـ عميؾ بغتة ،كالغرض مف
اإلتياف بيا الداللة عمى أف ما بعدىا يحصؿ بعد كجكد ما قبميا عمى سبيؿ المفاجأة"( ُ).
نظرت
كال يمييا عند جميكر النحاة إال الجممة االسمية ،فيي تختص بيا( ِ) ،تقكؿ:
ي
مضيء.
البدر
ه
إلى السماء فإذا ي
كأجاز بعضيـ أف تمييا الجممة الفعمية كاشترط أف تككف مقركنة بػ ػ (قد) ،مف ىؤالء
( ّ)
يد ،ككذلؾ أبك
قاـ ز ه
خرج ي
األخفش األكسط ،حيث نقؿ عف العرب ذلؾ  ،نحك ٍ :
ت فإذا قد ى

حياف( ْ)(ْٕٓق) ،حيث إ نو برز مذىب ىذا الفريؽ في إجرائو الفعؿ المقركف ب ػ (قد) ،مجرل
الجممة االسمية ،بمعاممة العرب لو معاممة الجممة االسمية في دخكؿ كاك الحاؿ عميو ،فكما
يقاؿ  :جاء زيد كىك يضحؾ ،يقاؿ  :جاء زيد كقد ضحؾ.
( ٓ)

كأما الكسائي

يد.
قاـ ز ه
خرج ي
فأجاز ذلؾ مطمقان دكف أف تقترف بشيء ،نحك ٍ :
ت فإذا ى

( ُ) شرح التصريح عمى التكضيح ،لمشيخ خالد بف عبداهلل األزىرم (َٓٗ ق) ،تح :محمد باسؿ عيكف
السكد ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلىُُِْ( ،ق َََِ-ـ).ُِٖ/ُ ،

( ِ) ينظر :مغني المبيب  ،ُِِ/ُ ،كالجنى الداني ،صّّٕ ،كمكصؿ الطبلب إلى قكاعد اإلعراب،
لمشيخ خالد األزىرم ،تح :محمد إبراىيـ سميـ ،مكتبة ابف سينا لمطبع كالنشر كالتكزيع ،طََِٓ( :ـ)،

صٖٖ.
( ّ)

ينظر :ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع .ُّْ/ِ ،كمكصؿ الطبلب إلى قكاعد اإلعراب ،صِٔ.

( ٓ)

ينظر :رأم الكسائي في حاشية الدسكقي عمى مغنى المبيب ،لمشيخ مصطفى محمد عرفة الدسكقي،

( ْ)

التذييؿ كالتكميؿ.َّٔ/ٔ ،

المطبعة المحمديةُّٖٓ ( ،ق ).ْٕٖ/ُ ،
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كيظير لي أف ما ذىب إليو الكسائي يكقعنا في إشكاؿ كىك عدـ التفريؽ بينيا
كبيف (إذا) الشرطية؛ ألف (إذا) الشرطية تختص بالجممة الفعمية ،كما أف السامع حيف نقكؿ:
سممت
يد
ي
قاـ ز ه
خرج ي
يد ،فإنو ينتظر ٌ
قاـ ز ه
خرج ي
منا جكاب نا يتـ مضمكنيا ،مثبلٍ :
ٍ
ت فإذا ى
ت فإذا ى
عميو ،كعميو فإف (إذا) تحتاج في ىذه الحالة إلى جكاب.

كقد صحح اإلماـ السالمي اختصاصيا بالجممة االسمية ،إذ قاؿ عنيا ":فتختص
بالجمؿ االسمية عمى األصح ،فبل تحتاج إلى جكاب بخبلؼ الشرطية"( ُ).
كالذم يظير لدل الباحث مما سبؽ ،أنيا تختص بالجممة االسمية كما ىك مذىب
الجميكر ،كيجكز أف يأتي بعدىا الفعؿ شريطة أف يككف مقركن نا ب ػػ(قد) ،ألنو باقتراف ( قد)
حصؿ الفرؽ بيف (إذا) الفجائية ك(إذا) الشرطية  ،كما قاؿ ابف ىشاـ في المغني " :ككجيو
الخاصة بالفعمية ،كالفرؽ حاصؿ بػ
أف التزاـ االسمية معيا إنما ىك لمفرؽ بينيا كبيف الشرطية
ٌ
(قد) إذ ال يقترف الشرط بيا ،كال يحتاج لجكاب.)ِ (".

( ُ)
( ِ)

شرح بمكغ األمؿ.ٕٔ/ِ،

مغنى المبيب.ُٕٓ/ُ ،
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ثانيا  :اختياراتو في المسائؿ الواردة في المواىب السنية عمى الدر البيية  :وفيو مسألة
واحدة:
 (ما ) المصدرية ووصميا بالجممة :اختمؼ النحاة في كصؿ (ما) المصدرية بالجممة ،فقيؿ تكصؿ بالفعؿ ،كقيؿ تكصؿ
بالجممة كىؤالء اتفقكا عمى كصميا بالجممة الفعمية كاختمفكا في كصميا بالجممة االسمية،
فمنيـ مف جكز كصميا باالسمية ،كىك قميؿ ،كمنيـ مف منع ذلؾ ،كفيما يأتي بياف ذلؾ:
أكالن :أف (ما) المصدرية تكصؿ بالفعؿ:
جاء في شرح الكافية  " :أما (ما) فتكصؿ بالفعؿ المتصرؼ ،إذا الذم ال يتصرؼ ال
مصدر لو ،حتى يؤكؿ الفعؿ مع الحرؼ بو ،كال تكصؿ باألمر ،ألنو ينبغي أف يفيد المصدر
المؤكؿ بو (ما) مع الفعؿ ،ما أفاده (ما) مع ذلؾ الفعؿ ،كاال فميسا مؤكليف بو ،أال ترل أف
معنى (....لما رحبت) كبرحبيا شيء كاحد.)ُ ("...
ثاني نا :أف (ما) المصدرية تكصؿ بالجممة ،كىؤالء اختمفكا ،ىؿ يككف كصميا بالجممة الفعمية
دكف االسمية أـ يجكز كصميا بالجممة االسمية أيض نا ؟
عند

ِ

سيبكيو( )

تكصؿ بالجممة الفعمية ،كقد ذكر قكلو الرضي بيد أنو رجح جكاز

كصميا باالسمية ،إذ يقكؿ " :كصمة (ما) المصدرية ،ال تككف عند سيبكيو إال فعمية ،كجكز
غيره أف تككف اسمية أيضا كىك الحؽ ،كاف كاف ذلؾ قميبل"( ّ).

( ُ)
2

( )
( ّ)

شرح الرضي لكافية ابف حاجب ،صُِّٖ.
الكتاب.َُْ/ُ ،

المرجع السابؽ ،صُّّٖ.
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كجاء في المساعد ( " :كتكصؿ بجممة اسمية عمى رأم) ىك مذىب طائفة منيـ :األعمـ
الشنتمرم ،كأحد رأيي ابف عصفكر( ُ).

كأجاز ابف جني ككف صمتيا جا انر كمجرك انر ،فيجكز عمى مذىب  :ما خبل ز ويد ،كما
عدا ز ويد ،بالجر ك(ما) مصدرية( ِ).
كقد اختار اإلماـ السالمي كصميا بالجممة دكف تحديد نكعيا ،إذ قاؿ " :ألف (ما)
المصدرية ال يجكز كصميا إال بالجمؿ عمى األصح "( ّ).

( ُ)

ينظر آراؤىـ في :المساعد عمى تسييؿ الفكائد ،شرح ابف عقيؿ عمى كتاب التسييؿ البف مالؾ ،تح :د.

( ِ)

ذكر ذلؾ الرضي في شرح الكافية ،صُّّٖ .إال أف في الٌممع البف جني ،لـ يجكز ذلؾ قاؿ ( :فإف

محمد كامؿ بركات ،جامعة أـ القرل  -مكة المكرمة( ،طُِِْ ،ِ:ق ََُِ-ـ)ُّٕ/ُ ،
قمت ما خبل زيدان نصبت مع (ما) ال غير ،قاؿ الشاعر:
أال كؿ شيء ما خبل اهلل باطؿ *** ككػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ نػػعيػػـ ال محػ ػػالػ ػػة ازئ ػ ػ ػ ػ ػػؿ
ينظر :الٌممع البف جني ،صُْٓ.
( ّ)

المكاىب السنية ،صُْْ.
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 اختيارات اإلماـ السالمي في األدوات النحوية:
أو ًال  :المسائؿ الواردة في شرح بموغ األمؿ ،وفيو خمس مسائؿ:
-1

( )1

(أؿ) في الحمد

:

اختمؼ العمماء في (أؿ) مف قكلؾ (الحمد هلل) ،ىؿ ىي ىنا لمعيد؟ أـ لبلستغراؽ؟
أـ لمجنس؟ ،قيؿ أنيا لمعيدية( ِ) ،كقيؿ أنيا لبلستغراؽ ،كقيؿ أنيا لمجنس ،كقد رجح ىذا
القكؿ الزمخشرم ،كمنع ككنيا لبلستغراؽ ،إذ قاؿ " :كىك تعريؼ الجنس ،كمعناه اإلشارة إلى
أف الحمد ما ىك ،كالعراؾ ما ىك ،مف بيف أجناس األفعاؿ ،كاالستغراؽ
ما يعرفو كؿ أحد مف ٌ

الذم يتكىمو كثير مف الناس كىـ منيـ"( ّ).

كاختار اإلماـ السالمي أف (أؿ) لبلستغراؽ( ْ)  ،كاستدؿ بقكلو تعالى ( :كما بكـ مف
نعمة فمف اهلل)( ٓ).

( ُ)

ذكر اإلماـ السالمي في المكاىب السنية القكؿ الذم اختاره في شرح بمكغ األمؿ دكف الخكض في

( ِ)

ينظر  :شرح بمكغ األمؿ.ْٓ/ُ ،

( ْ)

شرح بمكغ األمؿ.ْٓ/ُ ،

التفاصيؿ ،ينظر المكاىب السنية ،صِٓ.

( ّ)

الكشاؼ.ْٗ/ُ ،

( ٓ)

النحؿ.ّٓ :
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( ل ّػما ) ( :ىؿ تختص بالماضي عندما تكوف حرؼ وجود لوجود ؟ ).

(لما) تأتي عمى ثبلثة أكجو( ُ):
الكجو األكؿ :ىي التي تجزـ الفعؿ المضارع ،كىي حرؼ نفي تدخؿ عمى المضارع فتجزمو.
الكجو الثاني :ىي التي تأتي بمعنى (إال) ،كليا مكضعاف  :أحدىما بعد القسـ ،نحك :نشدتؾ
باهلل لما فعمت ،كثانييما بعد النفي نحك  (( :كاف كؿ ذلؾ لما متاع الحياة الدنيا)) أم كما
ك ٌؿ ذلؾ إال متاع الحياة الدنيا.
الكجو الثالث :التعميقية ،كىي حرؼ كجكب لكجكب ،كبعضيـ يقكؿ :حرؼ كجكد لكجكد،
بالداؿ ،كالمعنى قريب( ،لما جاء زيد جاء عمرك) .
(لما) الثبلثة ،مف جية المفظ ،أف الجازمة ال يمييا إال مضارع ،ماضي
ك "الفرؽ بيف أقساـ ٌ

المعنى ،كالتي بمعنى (إال) ال يمييا إال ماضي المفظ ،مستقبؿ المعنى ،كالتي ىي حرؼ
كجكب لكجكب اليمييا إال ماضي المفظ كالمعنى ،أك مضارع منفي بػ (لـ)"( ِ).

كجاء في رصؼ المباني أنيا  " :تككف حرؼ كجكب لكجكب نحك قكلؾ  :لما قمت
أكرمتؾ كلما جئتني أحسنت إليؾ ،ىذا إذا كانت الجممتاف بعدىا مكجبتيف ،فإف كانتا منفيتيف
كانت حرؼ نفي لنفي نحك  :لما لـ يقـ زيد لـ يقـ عمرك ،كتككف حرؼ كجكب لنفي إذا
كانت الجممة األ كلى منفية كالثانية مكجبة ،نحك قكلؾ( :لما لـ يقـ زيد أحسنت إليؾ)،
كبالعكس إذا كانت األكلى مكجبة كالثانية منفية نحك قكلؾ( :لما جاء زيد لـ أحسف إليؾ).

( ُ)
( ِ)

الجنى الداني ص ِٗٓ – ْٗٓ ،كشرح بمكغ األمؿ.ْٕ- ِٕ/ُ ،
الجنى الداني ،صٕٗٓ.
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معنى دكف
معنى ،أك
كفييا معنى الشرط أبدان ال يفارقيا ،كال تدخؿ إال عمى الماضي لفظان أك
ن
ن
و
لفظ ،نحك ما مثؿ بو"( ُ).
كقد تأتي بعد (لما) (أف) نحك قكلو تعالى ( " :فمما أف جاء البشير ألقاه عمى
كجيو)( ِ)  ،ك(أف) بعد (لما) زائدة ،دخكليا كخركجيا "( ّ).
كقد اختار اإلماـ السالمي اختصاصيا بالماضي ،إذ قاؿ في حديثو عف أحد أكجييا
كىك حرؼ كجكد لكجكد " :،كتختص بالماضي في ىذا الكجو عمى األصح"( ْ).

( ُ)

رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني ،لئلماـ أحمد بف عبد النكر المالقي (َِٕ ق) ،تح  :أ.د.

( ِ)

يكسؼ.ٗٔ :

أحمد محمد الخراط ،دار القمـ – دمشؽ  ،الطابعة الثانية ،صّّٓ .ّْٓ-
( ّ)

معاني الحركؼ ،لئلماـ عمي بف الحسف الرماني النحكم (ّْٖ ق) ،تح :عرفاف بف سميـ العشا

( ْ)

شرح بمكغ األمؿ.ِٕ/ِ ،

حسكنة الدمشقي ،المكتبة العصرية – بيركت( ،طُِْٔ :ق ََِٓ-ـ) ،صَُٗ.
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حتى :
اختمؼ النحاة في ( حتى ) ىؿ تقع حرؼ عطؼ؟ كاذا كانت تقع حرؼ عطؼ ىؿ

تفيد المعية كالترتيب كالكاك؟
األكؿ :منعيا أف تككف حرؼ عطؼ ،كأعربكا ما بعدىا عمى إضمار عامؿ كىك
مذىب الككفييف( ُ)  ،يقكؿ ابف ىشاـ  " :العطؼ بػ ػ "حتى" قمي هؿ ،كأىؿ الككفة ينكركنو البتة،
كيحممكف نحك جاء القكـ حتى أبكؾ ،كرأيتيـ حتى أباؾ ،كمررت بيـ حتى أبيؾ ،عمى أف
حتى فيو ابتدائية ،كأف ما بعدىا عمى إضمار عامؿ"( ِ).
الثاني :كىك مذىب سيبكيو كغيره مف أئمة البصرييف ،حيث ذىبكا إلى جكاز العطؼ
بالحجاج
الحجاج حتى المشاةى ،كمررت
الحجاج حتى المشاةي ،كرأيت
بيا ،كمثمكا لو ب ػػ :قدـ
ً
ى
ي

حتى المشا ًة ،فيذه حرؼ عطؼ ،تشرؾ في اإلعراب كالحكـ( ّ).

كمف قاؿ بعطفيا اختمفكا أتفيد الترتيب كػ (الكاك) أـ ال ؟ قاؿ المرادم في الجنى ":أف
حتى بالنسبة إلى الترتيب كالكاك ،خبلفا لمف زعـ أنيا لمترتيب كالزمخشرم"( ْ).
كاختار اإلماـ السالمي جكاز أف تأتي حرؼ عطؼ ،إذ قاؿ " :الكجو الثاني مف أكجو
حتى  :أف تككف حرؼ عطؼ خبلفا لمككفييف فتفيد مطمؽ الجمع كالكاك مف غير معية كال
ترتيب عمى األصح"( ٓ).

( ُ)

الجنى الداني ،صْٔٓ

( ّ)

الجنى الداني ،صْٔٓ.

( ٓ)

شرح بمكغ األمؿ.ٕٖ /ِ ،

( ِ) مغني المبيب صِٖ
( ْ)

المرجع السابؽ ،صْٗٓ.
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لف :
اختمؼ النحاة في (لف) ىؿ تفييد التأبيد ؟
( ُ)

القكؿ األكؿ :كىك مذىب الجميكر
( ّ)

ىؤالء :ابف مالؾ( ِ) ،كالرضي

إذ يركف أف (لف) ال تقتضي التأبيد ،كمف

كابف ىشاـ( ْ) ،كاألشمكني( ٓ) ،كغيرىـ.
( ٔ)

القكؿ الثاني :كىك مذىب الزمخشرم

إذ يرل أف (لف) تقتضي التأبيد ،كمف

كافقو( ٕ).
كقد اختار اإلماـ السالمي القكؿ الثاني ،ككافؽ الزمخشرم ،إذ قاؿ  " :فالحؽ ما قالو
كف ًم ٍف يد ً
اج ىت ىم يعكا ىلوي
كف الم ًو ىل ٍف ىي ٍخميقيكا يذىب نابا ىكىل ًك ٍ
يف ىت ٍد يع ى
الزمخشرم؛ لقكلو تعالى ً ( :إف الًذ ى
( ٖ)
ؼ الموي ىك ٍع ىدهي )( ٗ) "( َُ).
)  ،كقكلو  ( :ىكىل ٍف يي ٍخًم ى

( ُ) ارتشاؼ الضرب ْ ،ُْْٔ/كىمع اليكامع ِ.ِٖٕ/
( ِ) شرح الكافية الشافية ،البف مالؾ.ُُٓ/ِ ،
( ّ) شرح الكافية.ّٓ/ْ ،

( ْ) شرح قطر الندل كبؿ الصدل ،صٗٔ ،كالمغني.ُِٖ ،
( ٓ) شرح األشمكني.َْٕ/ّ ،

( ٔ) األنمكذج في النحك ،لمزمخشرم ،تح :د .حسنى عبد الجميؿ يكسؼ ،القاىرة( ،طَُٗٗ :ـ)،
صَُٗ.

( ٕ) نقؿ السيكطي في اليمع أف ابف عطية كافقو الزمخشرم.ِٖٔ/ِ ،
( ٖ) الحج .ّٕ /
( ٗ) الحج.ْٕ /
( َُ)

شرح بمكغ األمؿ.ُّْ/ِ ،
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ب) :ىؿ تتعمؽ بشيء ؟ :
(ر َّ
ُ
اختمؼ النحاة في تعمؽ (رب) بشيء ،فذىب أكثر النحاة إلى القكؿ بأف (رب) تتعمؽ

بشيء ،كذىب بعضيـ إلى القكؿ بأنيا ال تتعمؽ بشيء ،كفيما يأتي تفصيؿ ذلؾ :
القكؿ األكؿ :إلى القكؿ بأف رب تتعمؽ بشيء ،حيث ذىب الجميكر إلى أنيا تتعمؽ
بالفعؿ كسائر حركؼ الجر غير الزكائد( ُ).
القكؿ الثاني  :كذىب الرماني كابف طاىر إلى أف (رب) ال تتعمؽ بشيء( ِ).
كقد اختار اإلماـ السالمي القكؿ الثاني ،إذ قاؿ في حديثو عف ذكر ما ال يتعمؽ
مف حركؼ الجر " :الثالث :رب عمى القكؿ األصح"( ّ)  ،كتبعو الشيخ يكسؼ الفارسي في
خبلص ة العمؿ شرح بمكغ األمؿ ،حيث رجح مذىب اإلماـ السالمي( ْ).

( )1

الجنى الدانيّْٓ،

( )2

ينظر :رأم الرماني كابف طاىر في الجنى الداني.ّْٓ ،

( ْ)

خبلصة العمؿ شرح بمكغ األمؿ ،صْٔ.

( ّ)

شرح بمكغ األمؿ.َِّ/ُ ،
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ثاني نا :المسائؿ الكاردة في المكاىب السنية  :كفيو خمس مسائؿ :
-1

أدوات نصب الفعؿ المضارع:
اختمؼ الككفيكف كالبصريكف في أدكات نصب الفعؿ المضارع ،إذ ذىب الككفيكف

ذف ،ككي ،كالـ كي ،كالـ الجحكد،
إلى أف نكاصب الفعؿ المضارع عشرة كىي ( :أف ،كلف ،كا ٍ
كحتى ،كالجكاب بالفاء كالكاك ،كأك)( ُ).

كأما البصريكف فقد ذىبكا إلى أف نكاصب الفعؿ المضارع أربعة ،كىي ( :أف كلف ككي
ذف)( ِ)  ،فيذه النكاصب تنصب بنفسيا دكف كاسطة ،كىذا متفؽ عميو بيف
المصدرية كا ٍ
البصرييف كالككفييف ،كانما خبلفيـ في بقية الحركؼ ،فعند الككفييف تنصب بنفسيا دكف
كاسطة ،كأما عند البصرييف فبقية الحركؼ ليست ناصبة بنفسيا كانما النصب يككف بعدىا
(أف) المضمرة كجكاب نا أك جكا ناز.
كقد اختار اإلماـ السالمي قكؿ البصرييف ،إذ قاؿ  " :ظاىر كبلـ الناظـ أف كبل مف
ىذه النكاصب العشرة ينصب الفعؿ بنفسو ،أم بغير كاسطة ،كما ىك مذىب الككفييف ،كقد
جرينا عمى منكالو تسييبل لمطالب ،كاال فالحؽ ما ذىب إليو البصريكف مف أف ىذه النكاصب
ثبلثة أقساـ:
ىف فقط.
القسـ األكؿ  :ما ينصب بنفسو اتفاقا كىك أ ٍ
القسـ الثاني  :ما ينصب بنفسو عمى الصحيح كىك  :لف ككي كاذف.
( ُ)

ينظر :ىمع اليكامع ، ِِٗ/ِ،كالككاكب الدرية شرح الشيخ محمد بف أحمد عبدالبارم األىدؿ عمى

متممة اآلجركمية تأليؼ الشيخ محمد بف محمد الرعيني الشيير بالخطاب ،مؤسسة الكتب الثقافية –
بيركت  -لبناف( ،طَُُْ ،ُ:ق – َُٗٗـ) ،صَْٔ ،كالممتع في شرح اآلجركمية ،مالؾ بف سالـ بف

مطر الميذرم ،مكتبة صنعاء األثرية( ،طُِْٓ /ُ:ق ََِْ-ـ) ،صْٓ.
( ِ)

كالممتع في شرح اآلجركمية ،صْٓ
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القسـ الثالث :ما ينصب بإضمار (أف) بعده عمى الصحيح كىك بقية العشرة "(ُ).

( ُ)

المكاىب السنية.ٖٓ ،
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اختمؼ النحاة في حرفية (إذما) كاسميتيا إلى مذىبيف كىما كما يأتي:
المذىب األكؿ :كىك مذىب سيبكيو(َُٖق) كمف تابعو ،حيث يرل أف (إذما) حرؼ،
فقد جاء في كتا بو  " :أنيا (إذ) ركبت مع (ما) ففارقتيا االسمية ،كصارت حرؼ شرط مثؿ
(إف)( ُ).
كممف ذىب إلى حرفية (إذما) ،ابف مالؾ( ِ) ،كأبك حياف األندلسي (ْٕٓق)( ّ) ،كابف
عقيؿ (ٕٗٔق)( ْ).
( ٓ)

المذىب الثاني :كىك مذىب المبرد
( ٕ)

عمي الفارسي

( ٔ)

(ِٖٔق) ،كابف السراج

(ُّٔق) ،كأبي

(ّٗٗ ق) ،كمف تابعيـ ،كيرل أصحاب ىذا المذىب أف (إذما) اسـ ،فيي

باقية عمى اسميتيا مع التركيب ،كأنيا ظرؼ زماف ،كأف المعنى في (إذما تقـ أقـ) (متى تقـ
أقـ) ،كأف مدلكليا مف الزماف صار مستقببلن بعد أف كاف ماضيان.
كاحتجكا لذلؾ بأنيا قبؿ دخكؿ (ما) عمييا كانت اسمان ،كاألصؿ عدـ التغيير.

( ُ)

الكتاب ،كتاب سيبكيو ،ألبي بشر عمرك بف عثماف بف قنبر ،تح :عبدالسبلـ محمد ىاركف ،مكتبة

الخانجي – القاىرة( ،طَُْٖ ،ّ:ق ُٖٖٗ-ـ).ٕٓ- ٓٔ/ّ ،

( ِ) شرح الكافية الشافية ،لجماؿ الديف أبي عبداهلل محمد بف مالؾ ،تح :عبدالمنعـ ىريدم ،دار المأمكف
لمتراث( ،طَُِْ ،ُ:ق ُِٖٗ-ـ).ُِّٔ- ُِِٔ/ّ ،

( ّ)

النكت الحساف ألبي حياف األندلسي.ِِٗ،

( ٓ)

المقتضب ألبي العباس المبرد ،تح :محمد عبدالخالؽ عضيمة ،لجنة إحياء التراؽ بك ازرة األكقاؼ،

( ٔ)

األصكؿ ِ.ُٓٗ/

( ْ)

ينظر :المساعد عمى تسييؿ الفكائد ّ ،َُْ- ُّٗ/الجنى الداني َُٗ .ُُٗ-

القاى ةر (ُّٗٗق).ْٔ- ْٓ/ِ ،
( ٕ)

اإليضاح العضدم ،ُِّ/ُ ،كالمقتصد في شرح اإليضاح ِ.ُُُِ- ُُُُ/
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كقد اختار اإلماـ السالمي مذىب سيبكيو كمف تابعو ،إذ قاؿ " :كاذما كىي حرؼ شرط
عمى األصح ،كمثاليا قكؿ الشاعر:
كانؾ إذما تأت ما أنت آمر

*** بو تمؼ مف إياه تأمر آتيا "( ُ).

ككذلؾ صحح ابف مالؾ مذىب سيبكيو كمف تابعو ،كرد عمى مف قاؿ باسمية
(إ ذما) حيث قاؿ" :كالصحيح ما ذىب إليو سيبكيو ألنيا قبؿ التركيب حكـ باسميتيا ،لداللتيا
عمى كقت ماض دكف شيء آخر يدعي أنيا دالة عميو ،كلمساكاتيا بعض األسماء في قبكؿ
{كًاًذ ٍابىتمىى
بعض العبلمات االسمية كالتنكيف كاإلضافة إلييا ،كالكقكع مكقع المفعكؿ فيو نحك ى
اؿ ًإنِّي ىج ً
ًإٍب ار ًىيـ ربُّوي بً ىكًمم و
اعمي ىؾ ًلمن ً
اما}( ِ)  ،كمكقع المفعكؿ بو نحك:
ات ىفأى ىتمييف ىق ى
اس ًإ ىم ن
ى
ى ى ى
كح}( ّ)  ،كأما بعد التركيب فمدلكليا المجمع عميو معنى
اء ًم ٍف ىب ٍعًد ىق ٍكًـ ين و
{كا ٍذ يكيركا ًإ ٍذ ىج ىعمى يك ٍـ يخمى ىف ى
ى
معنى المجازاة كىك مف معاني الحركؼ ،كمف ادعى أف ليا مدلكال آخر زائدان عمى ذلؾ فبل

حجة لو ،كىي مع ذلؾ غير قابمة لشيء مف العبلمات التي كانت ليا قبؿ التركيب ،فكجب
انتفاء اسميتيا كثبكت حرفيتيا ،كما ذىب إليو سيبكيو "( ْ).
كقد اعترض عمى كبلـ ابف مالؾ بأنو ال يمزـ مف تغيير الكممة عف أحد الزمانيف
إلى آخر خركجيا مف معناىا بالكمية ،بدليؿ أف الفعؿ الماضي مكضكع لمزماف الماضي كاذا
دخؿ عميو (إف) صار لممستقبؿ ،نحك (إف قاـ) ،كال يخرج عف ككنو فعبل ماضيا ،كأف

( ُ)

المكاىب السنية عمى الد ةر البيية ،صٕٖ.

( ّ)

األعراؼ.ٔٗ:

( ِ)

البقرة.ُِْ :

( ْ)

شرح الكافية الشافية.ُِّٔ- ُِِٔ/ّ ،
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المضارع مكضكع لمحاؿ كاالستقباؿ كاذا أدخؿ عميو (لـ) صار لمزماف الماضي ،كال يخرج
عف ككنو فعبل مضارعان( ُ).
كظاىر كبلـ المبرد في المقتضب يخالؼ ما قيؿ عنو مف اسمية إذما ،بؿ ظاىر
كبلمو أنيا حرؼ كما ذىب إلى ذلؾ سيبكيو.
قاؿ المبرد " :كىي تدخؿ لمشرط...فمف عكامميا مف الظركؼ :أيف ،كمتى ،ك ٌأنى،
كحيثما ،كمف األسماء مف كما كأم كميما ،كمف الحركؼ التي جاءت لمعنى :إف ،إذما .فييا
(إف)
الحركؼ كالظركؼ كاألسماء الشتماؿ ىذا المعنى عمى جميعيا ،فحركفيا في األصؿ ٍ
كىذه كميا دكاخؿ عمييا الجتماعيا ،ككؿ باب فأصمو شيء كاحد ،ثـ تدخؿ عميو دكاخؿ؛
الجتماعيا في المعنى  ...كالمجازاة ب(إذما) كقكلؾ إذما تأتيني آتؾ ،كما قاؿ الشاعر:
إذما أتيت إلى الرسكؿ فقؿ لو *** حقا عميؾ إذا اطمأف المجمس
ككذلؾ حركؼ المجازاة إال ما كاف مف (حيثما) ك(إذما) ،فإف (ما) فييما الزمة ،ال يككناف
لممجاراة إال بيما "( ِ).
يظير لدل الباحث أف حرفية (إذما) ىك المختار ،كذلؾ مف خبلؿ آراء النحاة
ال سابقة ،كىذا الترجيح راجع إلى أف خكاص الحرفية مكجكدة فييا ،كأف معناىا المجازاة
كالتعميؽ كىما مف معاني الحركؼ ،كما أنيا فقدت كؿ عبلمات االسمية ،كاهلل تعالى أعمـ.
أما بخصكص االعتراض الذم اعترض بو عمى ابف مالؾ ،كىك أنو ال يمزـ مف
تغيير الكممة عف أحد الزمانيف إلى آخر خركجيا مف معناىا بالكمية ،بدليؿ أف الفعؿ
( ُ)

ينظر :شرح قطر الندل كبؿ الصدل ،لجماؿ الديف عبداهلل بف ىشاـ األنصارم ،تح :يكسؼ الشيخ

محمد البقاعي ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع – بيركت – لبناف( ،طُُِْ :ق ََُِ-ـ )،

صّٓ .كحاشية السجاعي ،صُٖ.
( ِ)

المقتضب ِ.ْٕ- ْٓ/
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الماضي مكضكع لمزماف الماضي كاذا دخؿ عميو (إف) صار لممستقبؿ ،نحك (إف قاـ) ،كال
يخرج عف ككنو فعبل ماضيا ،كأف المضارع مكضكع لمحاؿ كاالستقباؿ كاذا أدخؿ عميو (لـ)
صار لمزماف الماضي ،كال يخرج عف ككنو فعبل مضارع نا( ُ).
فالرد عمى ذلؾ ىك أنو ال مقارنة بيف (إذما) كالفعؿ الماضي أك الفعؿ المضارع،
كذلؾ أف الفعؿ الماضي حيف انتقؿ مف المضي إلى االستقباؿ لـ يفقد عبلماتو بؿ عمى
العكس بقيت مكجكدة حتى في حاؿ انتقالو إلى االستقباؿ ،ككذلؾ بالنسبة لمفعؿ المضارع
حيف ينقؿ مف الحاؿ أك االستقباؿ إلى الماضي ال يفقد عبلماتو ،في حيف أف األمر مختمؼ
مع (إذما) ،حيث فقدت كؿ عبلمات االسمية ،كأخذت عبلمات جديدة كىي المجازاة كالتعميؽ
كىي مف عبلمات الحركؼ.
كعميو فبل مجاؿ لممقارنة ،كىذا ما يؤكد حرفيتيا كاهلل تعالى أعمـ.

( ُ)

ينظر :شرح قطر الندل ،صّٓ ،حاشية السجاعي ،ص ُٖ.
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كيفما:
اختمؼ النحاة في كيفما أىي جازمة أـ ال ؟
القكؿ األكؿ  :أنيا جازمة ،كىك قكؿ الككفييف ،كقطرب( ُ)  ،جاء في الككاكب الدرية:

"كال يتقيد الجزـ بيا عند الككفييف باتصاؿ ما بيا"( ِ).
القكؿ الثاني  :أنيا غير جازمة ،كىك قكؿ البصرييف( ّ).
كلعؿ اإلماـ السالمي يرل القكؿ الثاني كىك قكؿ البصرييف كيظير لنا ذلؾ مف
خبلؿ تعميقو عمى مف قاؿ بأنيا جازمة ،إذ قاؿ  " :كلـ يكجد ليا شاىد مف كبلـ العرب مع
شدة الفحص عنيا"( ْ).

( ُ)

ينظر  :ارتشاؼ الضرب ،ُٖٖٔ ،كالككاكب الدرية ،ُٓٔ/ِ ،كالممتع في شرح االجركمية ،صٗٓ.

( ّ)

ينظر  :ارتشاؼ الضرب ،ُٖٖٔ ،كالككاكب الدرية ،ُٓٔ/ِ ،كالممتع في شرح االجركمية ،صٗٓ.

( ِ)

الككاكب الدرية.ُٓٔ/ِ ،

( ْ)

المكاىب السنية.ٖٗ ،
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إما :
ّ
(إما) الثانية
(إما) أىي عاطفة أـ ال ؟ كىذا الخبلؼ إنما ىك في ٌ
اختمؼ النحاة في ٌ

(إما) األكلى غير عاطفة؛ ألنيا بيف
إما زيد كا ٌما عمرك) ،كال خبلؼ في أف ٌ
نحك قكلؾ ( :قاـ ٌ

الفعؿ كمرفكعو ،كذلؾ كاضح( ُ)  ،كقد اختمفكا في ذلؾ إلى قكليف كىما كما يأتي:

(إما) حرؼ مف حركؼ العطؼ ،عند أكثر النحكييف ،كما نقؿ عنيـ
القكؿ األكؿ :أف ٌ

ابف مالؾ( ِ)  ،كممف ذىب إلى ىذا القكؿ الرماني حيث قاؿ في رصؼ المباني ":كالصحيح
أنيا حرؼ عطؼ كىك نص الصٍيمرم في تبصرتو (ألنو قاؿ :كانما دخمت (إما) األكلى
لتؤذف أف الكبلـ مبني عمى م ا ألجمو جيء بيا ،كدخمت الكاك ثانية تنبئ بأف (إما) الثانية
ىي األكلى) قاؿ  ( :ال يصح أف تككف الكاك عاطفة لمكبلـ؛ ألنو فاسد ،ألف الكاك مشركة
لفظا كمعنى ،كالكبلـ الذم فيو إما ليس عمى ذلؾ بؿ عمى المخالفة مف جية المعنى ) "( ّ).
قاؿ المرادم  " :كاستدؿ الرماني عمى أنيا عاطفة ،بأف الكاك لمجمع ،كليست ىنا كذلؾ،
ػ(إما)"( ْ) ،كقاؿ أيض نا " قمت :عند سيبكيو
ألنا نجد الكبلـ ألحد الشيئيف ،فعمـ أف العطؼ لػ ٌ

إما مف حركؼ العطؼ ،فحمؿ بعضيـ كبلمو عمى ظاىره ،كقاؿ الكاك رابطة بيف إما األكلى

لما كانت صاحبةى المعنى ،كمخرجةى
كتأكؿ بعضيـ كبلـ سيبكيو بأف (إما) ٌ
كاما الثانيةٌ ...،
سماىا عاطفة مجا ناز "( ٓ).
الكاك عف الجمع ،كالتابع يميياٌ ،

( ُ)

الجنى الداني ،صِٖٓ.

( ّ)

رصؼ المباني ،صُّٖ.

( ٓ)

المرجع السابؽ صَّٓ.

( ِ)

المرجع السابؽ ،صِٖٓ .ِٓٗ-

( ْ)

الجنى الداني ،صَّٓ.
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(إما) ليست حرؼ عطؼ ،كانما الكاك التي قبميا ىي العاطفة ،نقؿ
القكؿ الثاني :أف ٌ

ابف عصفكر اتفاؽ النحكييف في ذلؾ قاؿ" :كانما أكردكىا في حركؼ العطؼ لمصاحبتيا
( ِ)

ليا"( ُ) ،كىك اختيار ابف مالؾ

كنقؿ عف يكنس كأبك عمي كابف كيساف ،أنيا ليست عاطفة

ثـ قاؿ " :كبو أقكؿ تخمصا مف دخكؿ عاطؼ عمى عاطؼ ،كألف كقكعيا بعد الكاك مسبكقة
بمثميا يشبو بكقكع (ال) بعد الكاك مسبكقة بمثميا  :ال زيد كال عمرك فييا ،ك(ال) ىذه غير
عاطفة بإجماع ،فمتكف إما كذلؾ"( ّ)  ،كىك قكؿ السخاكم في المفضؿ شرح المفضؿ( ْ).
كقد اختار اإلماـ السالمي القكؿ الثاني إذ قاؿ " :كالتحقيؽ أف الكاك قبميا ىي
العاطفة"( ٓ).
كمما سبؽ يترجح لدل الباحث أف الكاك التي قبؿ (إما) ىي العاطفة ،كذلؾ لعدة
اعتبارات :
ُ-

كما ذكر ابف مالؾ ،أنيا لمتخمص مف دخكؿ عاطؼ عمى عاطؼ.

ِ-

ككذلؾ ألف كقكعيا بعد الكاك مسبكقة بمثميا يشبو بكقكع (ال) بعد الكاك مسبكقة
بمثميا كقكليـ  :ال زيد كال عمرك فييا ،حيث إف (ال) ليست عاطفة بإجماع ،فمـ
ال تككف إما مثميا.

( ُ)
( ِ)

الجنى الداني ،صِٖٓ.

الككاكب الدرية عمى متممة اآلجركمية ،لمحمد أحمد عبد البارم األىدؿ ،مؤسسة الكتب الثقافية (

طَُُْ ،ُ:ق – َُٗٗـ) ،صْٓٓ.
( ّ)

الجنى الداني ،صِٗٓ.

( ْ)

عماف،
المفضؿ في شرح المفصؿ (باب الحركؼ) ،عمى محمد السخاكم ،تح د .يكسؼ الحشكيٌ ،

( ٓ)

المكاىب السنية صُُٔ.

ك ازرة الثقافة( ،طََِِ ،ِ :ـ) ،صَِٖ.
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ّ-

إذا قمت قاـ إما زيد كاما عمرك لـ يخؿ أف تككف األكلى عاطفة كىذا باطؿ؛ ألف
كقكع حرؼ العطؼ قبؿ المعطكؼ عميو في غير الكاك غير جائز ،أك الثانية
كذلؾ أيضا باطؿ الجتماعيا مع الكاك ،كقد تحقؽ أف الكاك ىي العاطفة( ُ).

( ُ)

المفضؿ في شرح المفصؿ ،ص َِٖ.
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(خال وعدا وحاشا):
اختمؼ النحاة في (خبل كعدا كحاشا) إذا سبقت بػ ػ (ما) المصدرية ،أيجر بعدىا

المستثنى ؟
القكؿ األكؿ  :يرل أف (خبل كعدا كحاشا) إذا سبقت بػ ػ (ما) المصدرية جاز الجر،
كقاؿ ابف ىشاـ " كزعـ الجرمي كالربعي كالكسائي كالفارسي كابف جني  :أنو يجكز الجر
عمى تقدير (ما) زائدة"( ُ)  ،كقاؿ أيض نا " :فإف قالكا ذلؾ بالقياس ففاسد؛ ألف (ما) ال تزاد
قبؿ الجار بؿ بعدىا ...كاف قاؿ بالسماع فيك مف الشذكذ بحيث ال يقاس عميو"( ِ).
القكؿ الثاني  :يرل أف (خبل كعدا كحاشا) إذا سبقت بػ ػ (ما) المصدرية كجب
( ٓ)

النصب كالجر بعدىا شذكذا ،كىك قكؿ  :ابف ىشاـ( ّ) ،كالسيكطي( ْ) ،كالمرادم

كغيرىـ.

كقد اختار اإلماـ السالمي القكؿ الثاني ،كىك أف (خبل كعدا كحاشا) إذا سبقت بػ ػ
(ما) المصدرية كجب النصب لممستثنى كلـ يجز الجر إال شذكذا ،كاحتج بأف ما
المصدرية ال يجكز كصميا إال بالجمؿ عمى األصح ،ثـ قاؿ بعد ذلؾ  " :كظاىر كبلـ
الناظـ التسكية بيف النصب كالجر في ىذه األدكات بعد تقدـ ما عمييا بقكلو ( :كالنصب
أيضا جائز) إلى آخره ،حيث ذكر األفعاؿ المذككرة بما كليس األمر كذلؾ ،بؿ الحؽ ما
قدمت فبل تغفؿ"( ٔ).

( ُ)

ينظر :آراؤىـ في الجنى الدانئّْ ،كالمغني ،ُّٖ/ُ،كىمع اليكامع.ُِّ/ِ ،

( ّ)

المرجع السابؽ.ُّٖ/ُ ،

( ٓ)

الجنى الداني.ّْٔ ،

( ِ)

المغني.ُّٖ/ُ ،

( ْ)

ىمع اليكامع ِ.ُِّ/

( ٔ)

المكاىب السنية.ُْْ ،
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 اختيارات اإلماـ السالمي في العوامؿ النحوية:
أو ًال  :المسائؿ الواردة في شرح بموغ األمؿ  :وفيو مسألة واحدة
 رافع االسـ الواقع بعد الظرؼ والجار والمجرور:اختمؼ الككفيكف كالبصريكف في رافع االسـ الكاقع بعد الظرؼ كالجار كالمجركر،
فقد فصؿ

األنبارم ىذه المسألة في كتابو اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ،حيث ذكر أف

الككفييف ذىبكا إلى أف الظرؼ يرفع االسـ إذا تقدـ عميو ،كيسمكف الظرؼ المحؿ ،كمنيـ مف
يد) ،ك( في الدار عمرك) ،كاليو ذىب أبك الحسف
يسميو الصفة ،كذلؾ نحك قكلؾ :
(أمام ىؾ ز ه
ى

األخفش ،كالمبرد مف البصرييف ،كذىب البصريكف إلى أف الظرؼ ال يرفع االسـ إذا تقدـ

عميو ،كانما يرتفع باالبتداء( ُ).
كاختار اإلماـ السالمي الرفع عمى الفاعمية ،إذ قاؿ بعد ذكر المسألة  " :األكؿ كىك
الراجح عند الحذاؽ مف النحكييف كابف مالؾ ،الرفع عمى الفاعمية ،لنيابة الجار كالجركر عف
(استقر) أك (مستقر) محذكفان ،كحجتو في ذلؾ أف األصؿ عدـ التأخير)( ِ) ،كقاؿ في مكضع
آخر ( :كيجكز رفعيما عمى الفاعمية بالظرؼ العتماده كىك الراجح ،كيجكز أف يككف مبتدأ
عمى حسب التقديـ كالتأخير)( ّ).

( ُ) اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف ،لكماؿ الديف أبي البركات األنبارم
(ٕٕٓ ق) ،دار الكتب العممية  ،بيركت لبناف( ،طُُْٖ ،ُ:ق ُٖٗٗ -ـ).ٓٓ/ُ ،
( ِ)
( ّ)

شرح بمكغ األمؿ.ُُِ/ُ ،
المرجع السابؽ.ُِْ/ُ ،
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ثاني ًا :المسائؿ الواردة في المواىب السنية  :وفيو أربع مسائؿ :
-1

رافع المبتدأ ورافع الخبر:
اختمؼ الككفيكف كالبصريكف في رافع المبتدأ كرافع الخبر ،فذىب الككفيكف إلى أف

المبتدأ يرفع الخبر ،كالخبر يرفع المبتدأ؛ فيما يترافعاف ،نحك ( زيد أخكؾ ،كعمرك
غبلمؾ)( ُ).
كذىب البصريكف إلى أف المبتدأ يرتفع باالبتداء ،كأما الخبر فاختمفكا فيو( ِ):
 قيؿ يرتفع باالبتداء كحده. كقيؿ يرت فع باالبتداء كالمبتدأ معا. كقيؿ يرت فع بالمبتدأ كالمبتدأ يترفع باالبتداء.كقد اختار اإلماـ السالمي القكؿ بأف رافع المبتدأ باالبتداء كرافع الخبر بالمبتدأ ،إذ
قاؿ  " :أصحيا أف رفع المبتدأ باالبتداء كرفع الخبر بالمبتدأ"( ّ).
كال يرل الباحث كجكد فائدة يعكؿ عمييا في ىذا الخبلؼ ،فيك خبلؼ لفظي كما قاؿ
األشمكني( ْ).

( ُ)

اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ،صْْ

( ّ)

المكاىب السنية عمى الدر البيية ،صََُ.

( ِ)

المصدر السابؽ صْْ.

( ْ)

شرح األشمكني.َٗ/ُ ،
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ناصب المستثنى:
االستثناء  :ىك خركج ما تكىـ اندراجو أم دخكلو في حكـ المستثنى منو( ُ) ،يقكؿ

اإلماـ السالمي " :فبيذا التعريؼ يدخؿ المستثنى كالمتصؿ كالمنقطع ،فاألكؿ  :كىك ما كاف
المستثنى مف جنس المستثنى منو نحك ما جاء القكـ إال خالدنا ،فػ ػ (خالدنا) مستثنى ،كىك مف
جنس القكـ المستثنى منيـ.
كالثاني  :نحك جاء القكـ إال حما نار ،فػ ػ (حما نار) مستثنى كىك منقطع عف القكـ المستثنى
منيـ"( ِ).
كقد اختمؼ النحاة في ناصب المستثنى إلى أقكاؿ كثيرة ذكرىا صاحب الجنى
الداني في حركؼ المعاني ،كىي كما يأتي( ّ):
القكؿ األكؿ :أف ناصب المستثنى ىك (إال) اختار ىذا القكؿ ابف مالؾ كقاؿ :كىك مذىب
سيبكيو ،كالمبرد( ْ).
القكؿ الثاني :أف الناصب ما قبؿ (إال) مف فعؿ أك غيره بتعدية (إال) ،كىك مذىب سيبكيو
كالفارسي كجماعة ،كقاؿ الشمكبيف :ىك مذىب المحققيف( .)5

( ُ)
( ِ)
( ّ)

المكاىب السنية ،صَُْ.
المرجع السابؽ ،صَُْ.

ىذه األقكاؿ مذككرة في عدة كتب ،ينظر :معاني الحركؼ ،صُْٖ  ،ُٖٓ-كالجنى الداني،

صُٔٓ  ،ُٕٓ-كأكضح المسالؾ.ِٓٓ- ِْٓ/ِ،
( ْ)

آرؤىـ في أكضح المسالؾ.ِْٓ/ِ،
ينظر :ا

آرؤىـ في الجنى الداني ،صُٔٓ  ،ُٕٓ-كأكضح المسالؾ.ِْٓ/ِ،
( ٓ)ينظر :ا
111

القكؿ الثالث :أف الناصب ما قبؿ (إال) مستقبلن كىك مذىب ابف خركؼ ،قاؿ المرادم :
"كاستدؿ عمى ما ذىب إليو بما فيمو مف كتاب سيبكيو"( ُ).
القكؿ الرابع :أف الناصب (أستثني) مضم انر بعد (إال) ،كىك مذىب الزجاج.
القكؿ الخامس :أف الناصب (أف) مقدرة بعد (إال) فمك قمت مثبلن :قاـ القكـ إال زيدان فالتقدير
عمى ىذا القكؿ ىك ( إال أف زايدنا لـ يقـ ) ،حكاه السيرافي عف الكسائي( ِ) ،كفيو تكمؼ ال
مقتضى لو( ّ).
القكؿ السادس :أف الناصب (إف) المكسكرة المخففة مركب نا منيا كمف (ال) (إال) ،حكاه أيضا
السيرافي عف الفراء ،كذكره الرماني في معاني الحركؼ " :كقاؿ الفراء  :األصؿ في (إال) إف
ال فأسكنت النكف كأدغمت في البلـ"( ْ)  ،كىك أشد تكمفا عف سابقو( ٓ).
القكؿ السابع  :أف الناصب لو مخالفتو لؤلكؿ ،نقؿ عف الكسائي.
القكؿ الثامف  :أف المستثنى ينتصب عف تماـ الكبلـ فالعامؿ فيو ما قبمو مف الكبلـ ،بدليؿ
قكليـ :القكـ إخكتؾ إال زيدان ،كليس ىنا فعؿ ،كال يعمؿ عممو.
كقد اختصر المرادم في كاتبو حركؼ المعاني ىذه األقكاؿ كاستبعد أغمبيا ،حيث
قاؿ" :كىذه األقكاؿ أكثرىا ظاىر البعد ،كأظيرىا األكؿ كالثاني"( ٔ).

( ُ)

ينظر :رأم ابف خركؼ في ،ارتشاؼ الضرب ،َُٓٔ،كالجنى الداني ،صُٔٓ.

( ّ)

أكضح المسالؾ.ِْٓ/ِ ،

( ٓ)

أكضح المسالؾ.ِْٓ/ِ ،

( ِ)

ينظر :معاني الحركؼ ،صُْٖ ،كالجنى الداني ،صُٔٓ.

( ْ) معاني الحركؼ،صُْٖ.
( ٔ)

الجنى الداني ،صُٕٓ.
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كقد اختار اإلماـ السالمي القكؿ األكؿ ،إذ قاؿ  " :كاختمؼ في الناصب لو ،كاألصح
أنو (إال)"( ُ).
كمف خبلؿ ما سبؽ يرل الباحث أف الناصب في المستثنى ىك (إال) ،ألف األقكاؿ
األخرل فييا تكمؼ كقد ردت مف قبؿ النحاة.
كما أف القكؿ بأف الفعؿ الذم سبؽ (إال) ىك الناصب ىذا ضعيؼ أيض نا ألنو قد ال
بل ،كما تقكؿ ( :القكـ إخكتؾ إال زيدنا)( ِ).
يككف في الكبلـ فعؿ أص ن

( ُ)
( ِ)

المكاىب السنية ،ص ُِْ.

أكضح المسالؾ.ِْٓ/ِ ،
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العامؿ في التابع :

-3

بل ؟ كفيما
اختمؼ النحاة في العامؿ في التابع ،أىك التبعية أـ أف التبعية ليست عام ن
يأتي بياف ذلؾ:
القكؿ األكؿ  :أف العامؿ في التابع ىك التبعية ،كىك مذىب الخميؿ كاألخفش
كالسييمي( ُ).
القكؿ الثاني :أف العامؿ في التابع ليست التبعية ،ألف التبعية ليست عامبل( ِ) ،كىك
مذىب الجميكر حيث ذىبكا إلى أف العامؿ في النعت كالتككيد كعطؼ البياف ىك نفس
العامؿ في متبكع كؿ كاحد منيا ،كأما البدؿ فالعامؿ فيو محذكؼ مماثؿ لمعامؿ في البدؿ
منو ،كذىب المبرد أف عامؿ البدؿ في العامؿ في المبدؿ منو ،كنسب ىذا إلى سيبكيو،
كاخت اره ابف مالؾ كابف خركؼ ،كذىب ابف عصفكر إلى أف العامؿ في البدؿ ىك العامؿ في
المبدؿ منو لكف عمى أنو نائب عف آخر محذكؼ ،ال عمى استقبللو بذلؾ فيك عامؿ المبدؿ
منو استقبلال كفي البدؿ عمى سبيؿ النيابة ،كأما عطؼ النسؽ فمذىب الجميكر أف العامؿ
فيو ىك العامؿ في المعط كؼ لكنو عمؿ في المعطكؼ بكاسطة الحرؼ العاطؼ ،كقاؿ قكـ :
العامؿ في عطؼ النسؽ ىك حرؼ العطؼ ،كقاؿ قكـ :العامؿ فيو محذكؼ( ّ).
كقد اختار اإلماـ السالمي القكؿ بأف العامؿ لمتبعية ىك العامؿ لممتبكع ،إذ قاؿ":
كذىب غيرىما – أم األخفش كالسييمي  -إلى أف الخافض لمتبعية ىك الخافض لممتبكع،
( ُ)

ينظر :آراؤىـ في أكضح المسالؾ ، ِٗٗ/ّ ،كشرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب ،لئلماـ

جماؿ الديف أبي محمد عبداهلل بف يكسؼ المعركؼ بابف ىشاـ النحكم ،تح :محمد أبك فضؿ عاشكر ،دار

إحياء التراث العربي – بيركت – لبناف( ،طُِِْ ،ُ:ق ََُِ-ـ) ،صُٖٔ ، .كالمكاىب السنية،

صُْٓ.
( ِ)
( ّ)

شرح شذكر الذىبُٖٔ ،
أكضح المسالؾ ِّٗٗ/

113

فكريـ مثبل مف قكلنا :مررت برجؿ كريـ مخفكض بالباء كىك الراجح ،كما ذىب إليو األخفش
كالسييمي طريقة مرجكحة"( ُ).

( ُ)

المكاىب السنية ،صُْٓ.
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العامؿ في المضاؼ إليو:

-4

اختمؼ النحاة في العامؿ في المضاؼ إليو ،كنشأ عف ىذا الخبلؼ أربعة أقكاؿ ،كىي
كما يأتي:
القكؿ األكؿ :أف المضاؼ ىك الذم عمؿ الجر في المضاؼ إليو ،كىك قكؿ سيبكيو،
( ُ)

كرجحو المتأخركف ،كمنيـ ابف عصفكر

كاستدلكا عمى ذلؾ بأف المضاؼ إليو قد يككف

ضمي نار نحك :درىمؾ ،ككتابي ،كديناره ،كقد عمـ أف الضمير ال يتصؿ إال بالعامؿ فيو( ِ).
( ّ)

القكؿ الثاني :أف الجار ىك اإلضافة ،كاليو ذىب األخفش

كالسييمي كأبك حياف(ْ).

القكؿ الثالث :أف الجار ىك ما تتضمنو اإلضافة مف معنى البلـ ،كىك قكؿ الزجاج( ٓ).
( ٔ)

القكؿ الرابع :أف الجار لممضاؼ حرؼ جر مقدر ،كاليو ذىب الزجاج كابف حاجب

،

كيرده ٌأنا ال نجد ليذا الحرؼ الذم سنقدره متعمقان يتعمؽ بو( ٕ)  ،كقاؿ ابف عصفكر " :كذلؾ
باطؿ ألف ذلؾ يؤدم إلى حذؼ حرؼ الجر كابقاء عممو ،كذلؾ ال يجكز إال في ضركرة أك
نادر كبلـ"( ٖ).

( ُ)

شرح جمؿ الزجاجي ،ألبي الحسف عمي بف مؤمف بف محمد بف عمي بف عصفكر اإلشبيمي (ٗٔٔق)،

( ِ)

ينظر :شرح جمؿ الزجاجي،ُُٕ/ِ ،كأكضح المسالؾ ،ْٖ/ّ ،كىمع اليكامع.ُِْ/ِ ،

( ْ)

ينظر :رأم السييمي كأبك حياف في أكضح المسالؾْٖ/ّ ،

( ٔ)

ينظر  :رأم ابف حاجب ىمع اليكامع.ُِْ/ِ ،

( ٖ)

شرح جمؿ الزجاجي.ُُٕ/ِ ،

دار الكتب العميمة ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى ( ُُْٗق ُٖٗٗ-ـ).ُُٕ/ِ ،
( ّ)

ينظر :ىمع اليكامع ِ.ُِْ/

( ٓ)

ينظر :رأم الزجاج في أكضح المسالؾْٖ/ّ ،

( ٕ)

المرجع السابؽ.ْٖ/ّ،
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كقد اختار اإلماـ السالمي القكؿ األكؿ  :إذ قاؿ  " :ثـ إنو يجب جر الثاني كىك جر
المضاؼ إليو كما عممت بالمضاؼ عمى األصح"( ُ).
كمما سبؽ يميؿ الباحث إلى القكؿ األكؿ؛ ألف العرب اختصرت حركؼ الجر في
مكاضع ،كأضافت األسماء بعضيا إلى بعض فناب المضاؼ مناب حرؼ الجر ،فعمؿ
عممو ،كيدؿ لو اتصاؿ الضمائر بو ،كال تتصؿ إال بعامميا( ِ).

( ُ)
( ِ)

المكاىب السنية ،صُٖٓ.
ىمع اليكامع.ُِْ/ِ ،
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الفصؿ الثالث :منيجية اإلماـ السالمي النحوية

المبحث األوؿ  :نقده ومصطمحاتو ومذىبو النحوي
المطمب األوؿ :نقده المغوي ومصطمحاتو
المطمب الثاني :مذىبو النحوي
المبحث الثاني :التيسير عند اإلماـ السالمي وزياداتو عمى أصؿ
الكتابيف.
المطمب األوؿ :التيسير عند اإلماـ السالمي
المطمب الثاني :زياداتو عمى أصؿ الكتابيف
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المبحث األوؿ  :نقد اإلماـ السالمي ومذىبو النحوي
المطمب األوؿ :نقده المغوي ومصطمحاتو
المطمب الثاني :مذىبو النحوي
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المطمب األوؿ :النقد المغوي عند اإلماـ السالمي
 تعريؼ النقد المغوي :
إف الحديث عف النقد بمفيكمو العاـ حديث سيطكؿ بنا المقاـ حكلو كليس ىا ىنا
مكضعو ،كلكي ال نشتت الفكرة التي مف المفترض أف نصب جؿ التركيز عمييا كىي النقد
المغكم عند اإلماـ السالمي؛ لذا ارتأيت أف يككف الحديث عف النقد النحكم بمفيكمو الخاص.
عرؼ النقد المغكم بعض الباحثيف فقاؿ  " :أما المراد مف النقد المغكم فيك :تمييز
لقد ٌ

جيد الكبلـ مف رديئ و ،كصحيحو مف فاسده مف حيث الكحدات الصكتية كالبنية الصرفية
كالتراكيب النحكية كداللة األلفاظ كاستعماؿ الجذكر كاىماليا"( ُ).
كفي الحقيقة ال يمكف أف نحصر مفيكـ النقد في ثنائيات الجيد كالردمء كال الصحيح
كالفاسد ،بؿ ىك مفيكـ أكسع مف ذلؾ ،ألف بعض األمثمة النقدية التي كردت إلينا مف عمماء
المغة المتأخريف ليس بيا صحيح كفاسد ،كال جيد كردمء ،كنضرب مثاال لتكضيح ىذه
المقالة:
قاؿ ابف ىشاـ في المكاضع التي يحذؼ فييا المبتدأ كجكبان  " :كمف ذلؾ قكليـ ( مف
أنت زيد ؟ ) أم مذككرؾ زيد ،كىذا أكلى مف تقدير سيبكيو (كبلمؾ زيد)"( ِ)  ،ففي ىذا المثاؿ
ليس بو صحيح كفاسد كال جيد كردمء ،ككذلؾ حيف يرجح أحدىـ لغة عمى أخرل ،أك يرجح
قكال عمى آخر.

( ُ)

النقد المغكم في تيذيب المغة لؤلزىرم ،حمدل عبد الفتاح السيد بدراف ،رسالة مقدمة لنيؿ درجة

( ِ)

أكضح المسالؾ ،البف ىشاـ.ُْٓ/ُ ،

التخصص (الماجستير) ،جامعة األزىر الشريؼَُِْ،ىػ ُٗٗٗ -ـ ،ص ُِ.
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إذف النقد ىك مفيكـ شامؿ ،كيمكف أف نقكؿ إف مناقشة أم نص سكاء أكاف نث انر أـ
شع انر  ،أك أم أمر سكاء أكاف منطكقان أـ إشارة فيك نكع مف النقد ،كلعؿ التعريؼ المغكم الذم
( ُ)

ذكره الزبيدم ( نقد الكبلـ  :مناقشتو)

أقرب إلى ذلؾ.

كالخبلصة أف النقد المغكم ىك كما قاؿ الدكتكر نعمة  " :فقو لغة النص ،كاستكشاؼ
أسرارىا ،كما دفع إلييا مف ظركؼ قكلية ،في ضكء ما نتسمـ بو مف معرفة عامة ،كمعرفة
لغكية"( ِ).
 نقد اإلماـ السالمي:
إف مف يق أر كتاب ( شرح بمكغ األمؿ في تفصيؿ الجمؿ) ،ك كتاب ( المكاىب السنية
عمى الدرة البيية) ،ككبلىما لئلماـ السالمي ،يجد فييما فك ار نقديان يستدعي الكقكؼ عنده،
كىذا ليس بغريب عميو ،فيك عالـ متضمع كتشيد لو مؤلفاتو في شتى العمكـ ،لذا جاء ىذا
المبحث لي سمط الضكء عمى عقمية اإلماـ السالمي النقدية كالمنيج الذم اتبعو في نقده.
إف اإلماـ السالمي اتبع في نقده آراء النحكييف كتكجيياتيـ لممسائؿ النحكية منيجان
عمميان دقيقان ،كالمتمعف في كتابيو يمحظ ذلؾ جميان ،بؿ كيممح لمنيجو عدة مبلمح ،مف أبرزىا
ما يأتي:

( ُ)

تاج العركس مف جكاىر القامكس ،لمسيد محمد مرتضى الزبيدم – ت د عبدالعزيز مطر – دار الجيؿ

( ِ)

النقد المغكم عند العرب حتى نياية القرف السابع اليجرم ،د .نعمة رحيـ العزاكم ،ط ،ُ:جامعة جعفر

– َُّٗق ،مادة نقد.

الصادؽ ،ص ِِ
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 معايير القبكؿ كالرد عند اإلماـ السالمي:
إف مف أىـ معايير القبكؿ كالرد ىما السماع كالقياس ،كقد سبؽ ذكرىما في مكطف سابؽ،
كذكرت أف اإلماـ السالمي كاف يعتمد األسس البصرية ،كال أرل داعيا إلعادة ما كتب ُ.
 مصطمحات القبوؿ والرد عند اإلماـ السالمي:
استخدـ اإلماـ السالمي في نقده آلراء النحاة عدة مصطمحات لبياف مكقفو
النحكم مف تمؾ اآلراء ،بيد أف تمؾ المصطمحات لـ تكف ثابتة بؿ كانت متباينة مف
حيث القكة كالضعؼ مف مسألة إلى أخرل ،كيمكف تقسيميا إلى قسميف :
 - 1مصطمحات القبوؿ واالستحساف:
كالمراد بيا األلفاظ كالعبارات التي استعمميا اإلماـ السالمي في التعبير عف قبكلو
كاستحسانو لعدد مف آراء النحكييف كتكجيياتيـ لما يركنو مناسبان أك لممسائؿ النحكية
بشكؿ عاـ ،كمف تمؾ األلفاظ:
 (كىك الحؽ):استعممو اإلماـ السالمي في كبلمو عف (الحمد) حيث قاؿ ..." :كقيؿ (أؿ) فيو لمعيد،
( ِ)

كيجكز أف يككف لمجنس ،كقيؿ :لبلستغراؽ قمت وىو الحؽ"...

لمداللة عمى استحسانو ليذا

القكؿ ،كلـ يتفرد بو بؿ نجد بعض عمماء المغة قد استعممو كمنيـ ابف ىشاـ في أكضح
المس الؾ ،فقد استعممو في أكثر مف مكضع عند نقده آلراء النحكييف ،فقاؿ كىك يعرض لذكر
األكجو التي تخالؼ ( عمى ) فييا ( فكؽ )( ّ) " :كتخالفيا في أمريف  :أنيا ال تستعمؿ إال

ُ ينظر  :الفصؿ األكؿ مف ىذا البحث ،ككذلؾ مذىب اإلماـ السالمي النحكم مف ىذا الفصؿ.
( ِ)
( ّ)

شرح بمكغ األمؿ.ْٓ/ُ ،

النقد النحكم عند ابف ىشاـ في أكضح المسالؾ ،د.صبيحة حسف طعيس ،ك د .سبلـ حسيف عمكاف، ،

مجمة كمية التربية األساسية ،العدد (ٖٔ) َُُِ ،صُّ.
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مجركرة ب ػػ(مف) ،أنيا ال تستعمؿ مضافة ،كذا قاؿ جماعة منيـ ابف أبي الربيع ،كىك
الحؽ"( ُ).
كذلؾ استعممو ابف يعيش بصيغة كالحؽ أك الحقيقة ،في عدة مسائؿ مف ىذه المسائؿ:

أصؿ ألؼ (كبل)( ِ) ،كالمبتدأ كالخبر بعد (لك)( ّ) ،كغيرىا مف المسائؿ( ْ).
 كمثمو (التحقيؽ):استعمؿ اإلماـ السالمي ىذا المفظ لمداللة عمى استحساف الرأم الذم يقكؿ :إف الكاك
في (كأىما) ىي العاطفة كليس (أىما) ،حيث يقكؿ ( " :كأىما) بفتح اليمزة عمى القكؿ بأنيا
عاطفة ،والتحقيؽ أف الكاك قبميا ىي العاطفة ،كمعناىا ك ػ (أك) كذلؾ نحك  :تزكج إما ىندا
كاما أختيا كتعمـ إما النحك كاما الفقو"( ٓ).
 ( كىك الراجح ):قاؿ اإلماـ السالمي " :يجكز في الجار كالمجركر إذا كقع صفة أك حاال أك خب ار أك
صمة أك كقع بعد االستفياـ أك النفي أف يرفع فاعبل العتماده.....فمثالو في الصفة (مررت

( ُ)

أكضح المسالؾ.ِٔ/ِ ،

( ِ)

شرح المفصؿ ،لمشيخ مكفؽ الديف يعيش بف عمى بف يعيش(ّْٔ ق) ،عالـ الكتب بيركت ،عف

( ّ)

المرجع السابؽ ،ّٖ/ُ،كالتفصيؿ في مسألة رقـ َُّ.

المطبعة المني ةر القاىرة َّٕ/ُ ،كالتفصيؿ في مسألة رقـٓٓ.

( ْ)

ينظر :اختيارات ابف يعيش النحكية كالتصريفية ،جمعا ،كدراسة ،كتقكيما ،لعبد الرحمف بف أحمد اإلماـ،

( ٓ)

المكاىب السنية ُُٔ.

المكتبة األزىرية لمتراث (ط ،)ُِّْ- َُُِ ،ُ:ص ِّٗ.
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برجؿ في الدار أبكه) فمؾ في (أبكه) كجياف :األكؿ :وىو الراجح عند الحذاؽ مف النحكييف،
كابف مالؾ الرفع عمى الفاعمية ...كالثاني :أف يككف الجار كالمجركر خب ار مقدمان.)ُ ("...
 ( عمى األصح):استعممو اإلماـ السالمي لمداللة عمى ترجيحو لرأم نحكم ،في قكلو:
" كما أتت لحكميف تابعة

فاجعميا في إلحاقيف السابعة

***

الجممة السابعة مف الجمؿ ا لتي ال محؿ ليا :الجممة التابعة لجممة ال محؿ ليا ،كىك
المراد بقكلو ( :كما أتت ...إلخ) ،نحك [ :جاء زيد كقعد عمرك] ال محؿ ليا؛ ألنيا معطكفة
عمى جممة مستأنفة ما لـ تقدر الكاك لمحاؿ فتككف قد ىنالؾ مضمرة عمى األصح فتصير
الجممة في محؿ نصب عمى الحاؿ"( ِ).
 ( عمى القكؿ األصح):في ذكر ما ال يتعمؽ مف حركؼ الجر ،قاؿ اإلماـ السالمي " :يستثنى مف جممة
( ّ)

حركؼ الجر ستة أشياء فبل تتعمؽ بشيء"

كذكر مف بينيا" :الثالث( :رب) عمى القوؿ

األصح ،نحك (رب رجؿ لقيت) أك(لقيتو).)ْ ("...
 (أصحيا):قاؿ اإلماـ السالمي " :ثـ اختمف كا في رافع المبتدأ كالخبر إلى أربعة أقكاؿ أصحيا :أف
رفع المبتدأ باالبتداء ،كرفع الخبر بالمبتدأ "( ُ).

( ُ)

شرح بمكغ األمؿ ُ.ُُِ- َُِ/

( ّ)

شرح بمكغ األمؿ ََُِ/

( ِ)

شرح بمكغ األمؿ ُ.ُٕٖ- ُٕٕ/

( ْ)

المرجع السابؽ ُ.َِّ/
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 (كاألصح):في باب االستثناء ،ذكر أف المستثنى منصكب عمى االستثناء قاؿ اإلماـ السالمي:
"كاختمؼ في الناصب لو ،كاألصح أنو إال ".
كىذه المصطمحات األربعة اآلنفة التي استعمميا اإلماـ السالمي كىي ( :عمى
األصح ،كعمى القكؿ األصح ،كأصحيا ،كاألصح) كميا تدكر في معنى كاحد ،كىك الداللة
عمى أف مف تـ اختياره ىك الصحيح.
كقد استعمؿ ابف ىشاـ لفظا قريبا مف تمؾ المصطمحات كىك( :كىك الصحيح) ،كقد
استعممو في مكاضع متعددة مف كتابو أكضح المسالؾ( ِ)  ،إذ قاؿ في كبلمو عف االستثناء
في قكليـ ( :لو عندم عشرة إال أربعة إال اثنيف إال كاحد )  " :إف الجميع مستثنى مف أصؿ
العدد ،كقاؿ البصريكف كالكسائي  :كؿ مف األعداد مستثنى مما يميو ،كىك الصحيح ،ألف
الحمؿ عمى األقرب متعيف عند التردد"( ّ).
كاستعمؿ ابف يعيش المفظ بصيغة  ( :كالصحيح كذا) ،في عدة مكاضع ،منيا :العامؿ
( ٓ)

في المبتدأ( ْ) ،تحمؿ الخبر الضمير

كغيرىا( ٔ).

( -باتفاؽ النحكييف ):

( ُ)

المكاىب السنية ََُ.

( ّ)

أكضح المسالؾ ِ.ِٔ/

( ٓ)

المرجع السابؽ.ٖٖ/ُ ،

( ِ)

النقد النحكم عند ابف ىشاـ في أكضح المسالؾ.ُّ ،

( ْ)

شرح المفصؿ البف يعيش.ٖٓ/ُ ،

( ٔ)

ينظر اختيارات ابف يعيش النحكية كالصرفية.ّٖٖ ،
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في ك بلمو عف الفعؿ الذم يبقى منو حرؼ كاحد متحرؾ ،فيتضمف معنى الجممة
بأسرىا ،قاؿ  .. " :كأصؿ ككف كقكع ىذا أف تصكغ أم ار مف لفيؼ مفركؽ ،فتحذؼ الطرفيف
كىما األكؿ كاآلخر مف الفعؿ باتفاؽ النحوييف.)ُ ("..
 (عمى المذىب األصح):في باب الممنكع مف الصرؼ ،قاؿ اإلماـ السالمي " :فمثاؿ الكصفية مع العدؿ:
كمثنى كثبلث كرباع ،فإف كؿ كاحد مف ىذه األلفاظ الكصفية ،كىي العمة الراجعة إلى
المعنى ،كالعدؿ كىي العمة الراجعة إلى المفظ؛ ألف العدؿ في االصطبلح :تغيير االسـ عف
لفظو األكؿ إلى لف ظ آخر لغير تثنية كال جمع ،أال ترل أف مثنى معدكؿ بو اثنيف ،كثبلثة
معدكؿ بو عف ثبلثة ،كرباع معدكؿ عف أربعة ،كىكذا إلى يعشارل عمى المذىب األصح"( ِ).
استعممو ابف يعيش بمفظ (كالمذىب األكؿ) لئلعراب عف اختياره ،كيعد عنده أكثر
األساليب استخداما مف األلفاظ الصريحة الدالة عمى االختيار( ّ)  ،فقد جاء ىذا المصطمح في
مسائؿ كثيرة منيا ( :تقديـ الخبر( ْ) ،كالعامؿ المنادل( ٓ)....،إلخ).
 (كما ىك المختار):قاؿ اإلماـ السالمي " :ال خبلؼ في بناء الماضي ،كانما الخبلؼ فيما يبنى
عميو"( ٔ) ،إلى أف قاؿ " :ككبلـ األصؿ ظاىر فيو ككبلـ الناظـ محتمؿ لو كاف كاف المتبادر

( ُ)

شرح بمكغ األمؿ ُ.ْٗ/

( ّ)

اختيارات ابف يعيش النحكية كالصرفية.ّْٖ ،

( ٓ)

المرجع السابؽ.ُِٕ/ُ ،

( ِ)

المكاىب السنية.ٖٓ ،

( ْ)

شرح المفصؿِٗ/ُ ،

( ٔ)

المكاىب السنية ٖٕ.
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منو األكؿ ،إذ يحتمؿ أف كبلن مف السككف كالضـ في كبلمو ليس لمبناء كما ىك المختار
انتيى"( ُ).
استعمؿ ىذا المصطمح ابف ىشاـ في قكلو  " :إذا بني الفعؿ عمى اسـ غير (ما)
التعجبية ،كتضمنت الجممة الثانية ضميره ،أك كانت معطكفة بالفاء لحصكؿ المشاكمة رفعت
يد قاـ كعمرك أكرمتو ألجمو) ،أك (فعم انر أكرمتو) ...،فإف لـ يكف
أك نصبت ،كذلؾ نحك ( :ز ه
في الثانية ضمير لؤلكلى كلـ يعطؼ بالفاء ،فاألخفش كالسيرافي يمنعاف النصب ،كىك
المختار ،كالفارسي كجماعة يجيزكنو"( ِ).
كاستعممو ابف يعيش بمفظ (كالمختار كذا) ،كىك مف أقؿ األساليب استعماال عنده،
( ّ)

حيث كرد في أربع مسائؿ

فقط كىي ( :كبل ككمتا( ْ) ،كرفع خبر(ال)( ٓ) ،فمؾ( ٔ) ،تصغير

محرنجـ( ٕ)).
 ( عميو عامة العرب):في إعراب المثنى باأللؼ في حالة الرفع كبالياء في حالة النصب كالجر ،قاؿ
اإلماـ السالمي" :ىك الشائع كعميو عامة العرب"( ٖ).

( ُ)

المرجع السابؽ ٖٕ.

( ّ)

اختيارات ابف يعيش.ّٗٓ،

( ٓ)

المرجع السابؽ.َُٕ/ُ ،

( ٕ)

المرجع السابؽ.ُُّ/ٓ ،

( ِ)

أكضح المسالؾ.ُِ/ِ ،

( ْ)

شرح المفصؿ البف يعيش.ْٓ/ُ ،

( ٔ)

المرجع السابؽ.ُِْ/ٓ ،

( ٖ)

المرجع السابؽ ٗٔ.
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 - 2مصطمحات الرفض والتضعيؼ:
 (مردكد):استعمؿ اإلماـ السالمي ىذا المصطمح لمداللة عمى رفضو أك تضعيفو أك رده
لمسألة ما ،فعمى سبيؿ المثاؿ ،قاؿ اإلماـ السالمي " :فالجممة أعـ مف الكبلـ عمكم نا مطمق نا؛
فكؿ كبلـ جممة كليس كؿ جممة كبلمان ،ككجو ذلؾ أنو يشترط في الكبلـ أمراف أحدىما:
كجكد التركي ب اإلسنادم ،كثانييما :حصكؿ الفائدة لمسامع .كال يشترط في الجممة إال الشرط
األكؿ"( ُ)  ،ثـ قاؿ " :فإذا عرفت ىذا فاعمـ أف ما ذىب إلى الزمخشرم مف أف الكبلـ كالجممة
مترادفاف مردود ،ككذا أيضا ما ذىب إلى الرضي مف أف جممة جكاب الشرط كبلـ"( ِ).
كقد استعممو أيض ا ابف ىشاـ في أكضح المسالؾ ،في حديثو عف إعراب الكصؼ
المركب مع األعداد المعطكفة إذ قاؿ ":كزعـ بعضيـ أنو يجكز بناؤىما لحمكؿ كؿ منيما
محؿ المحذكؼ مف صاحبو كىذا مردكد ،ألنو ال دليؿ حينئذ عمى أف ىذيف االسميف منتزعاف
مف تركيبيف بخبلؼ إذا ما أعرب األكؿ "( ّ).
 (خبلف نا لفبلف):استعمؿ اإلماـ السالمي ىذا المصطمح لمداللة عمى رفضو أك تضعيفو أك رده
لمسألة ما ،فنجده يذكر بعض المسائؿ النحكية ثـ يتبعيا بقكلو (خبلفا لفبلف) فيذكر اسمو
كمسألتو التي ردىا ،فعمى سبيؿ المثاؿ ،قاؿ اإلماـ السالمي " :حيث كاضافتيا إلى الجممة

( ُ)

شرح بمكغ األمؿ.َُّ/ُ ،

( ّ)

أكضح المسالؾ.ِِٔ/ّ ،

( ِ)

المرجع السابؽ.َُْ/ُ ،
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كاجبة ،كال يشترط في ذلؾ ككنيا ظرفية؛ إذ ال ممجأ ليا عنو خبلفان لمميدكم شارح الدريدية
في تأكيمو ذلؾ"( ُ).
كفي االعتراض بأكثر مف جممة ،قاؿ اإلماـ السالمي " :كيجكز االعتراض بأكثر مف
جممة خبلفان ألبي عمي الفارسي في منعو ذلؾ"( ِ).
 ( فيو نظر):استعمؿ اإلماـ السالمي ىذا المصطمح لمداللة عمى رفضو أك تضعيؼ لبعض
المسائؿ مف ذلؾ ما قالو عف المنادل كأحكامو " :كأشار بقكلو( :كالنصب في الثبلثة) إلى
آ خره إلى األنكاع الثبلثة التي ىي المنكر غير المقصكد كالمضاؼ كشبو المضاؼ أنو يمزـ
النصب في جميع الثبل ثة بالتنكيف في غير المضاؼ ،فنقكؿ :في المنكر غير المقصكد يا
بل عف ذكر ربو أفؽ) فيو
بل كما تقدـ في قكؿ األعمى ،كمٌث ؿ الناظـ لو بقكلو ( يا غاف ن
رج ن
نظر؛ ألف ما بعده متعمؽ بو في العمؿ ،فيك مف شبيو المضاؼ.)ّ ("...
كاستعمؿ ابف ىشاـ ىذا المصطمح أيضا لمداللة عمى الرفض كالتضعيؼ ،فقد ذكره
في عدة مكاضع مف كتابو أكضح المسالؾ ،كمف ذلؾ ما كرد في تعقيبو عمى تعريؼ ابف
بل " :كفي ىذا الحد نظر ،ألف النصب حكـ ،كالحكـ ،فرع التصكر ،كالتصكر
مالؾ لمحاؿ قائ ن
متكقؼ عمى الحد"( ْ).

( ُ)

شرح بمكغ األمؿ ُ.ُُّ- َُّ/

( ّ)

المكاىب السنية َُٓ.

( ِ)

المرجع السابؽ ُ.ُٔٓ/

( ْ)

النقد النحكم عند ابف ىشاـ في أكضح المسالؾ .ّّ،أكضح المسالؾ ِ.ٕٖ/
128

 نقد وتعقيبات اإلماـ السالمي لمناظـ :
لـ يكف اإلماـ السالمي مجرد شارح لنظـ الدرة البيية فحسب بؿ كاف معقب نا عمى
الناظـ ،كناقدان لو كيبيف رأيو ،مف أمثمة ذلؾ ما يأتي :
 قاؿ اإلماـ السالمي " :كاف عمى الناظـ أف يقؼ عمى األلؼ باإلبداؿ ،كما
ىك مذىب الجميكر ،كانما عدؿ عنو ضركرة ،أك جريانا عمى مذىب
ربيعة .فإنيـ يقفكف عمى المنصكب ككقكفيـ عمى المرفكع"( ُ).
يقد الحرؼ بأنو معنكم ،كما فعؿ أصمو ،ليخرج
 " ككاف عمى الناظـ أف ٌ
الحرؼ اليجائي كالزام مف زيد ،كالبلـ مف لباس ،فإنو ليس بكممة ،بؿ
جزء كممة ،بخبلؼ المعنكم فإنو كممة مستقمة"( ِ).
 " فتمخص أف الناظـ ذكر لبلسـ أربع عبلمات :اثنتاف في أكلو كىما :
حرؼ الخفض كاأللؼ كالبلـ ،كاثنتاف في آخره كىما :التنكيف كالخفض،
كقد كاف الكاجب عميو أف يقدـ المتيف في أكؿ االسـ عمى المتيف في آخره
كما يقتضيو الكضع"( ّ).
أف اإلعراب لفظي كما ىك التحقيؽ ىك نفس الضمة كما ناب
 " إف قمنا ٌ

عنيا ،كاف قمنا إنو معنكم كما ذىب إليو الناظـ ىك تعبير مخصكص

كالضمة كما ناب عنيا داؿ عميو"( ْ).

( ُ)

المكاىب السنية عمى الدرة البيية.ّٓ،

( ّ)

المصدر السابؽ.ّٗ،

( ِ)

المكاىب السنية عمى الدرة البيية.ّٕ ،

( ْ)

المصدر السابؽ.ّْ،
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مر ،كبدأ بيا لككنيا
 " كىي التي عبر عنيا الناظـ بالكسر تسامحا عمى ما ٌ
األصؿ كما عداىا نائب عنيا"( ُ).

" كانما لـ يحترز الناظـ عما احترزنا عنو اتكاال عمى ما تقدـ"( ِ).
" كال يخفى أف التكمـ أخص مف الخطاب ،كالخطاب أخص مف الغيبة،
كانما لـ يرتبيا الناظـ كذلؾ لضيؽ النظـ"( ّ).
 " ككاف عمى الناظـ أف يذكر ضمير المؤنثتيف الغائبتيف إذ البد منو كىك
األلؼ مف نحك قكلؾ :الينداف قامتا"( ْ).
 " ككاف عمى الناظـ أف يقدـ الجممة عمى شبييا فإنما عدؿ عف ذلؾ
لمساعفة النظـ لو ،فمنجر اآلف عمى منكالو؛ تقريبا لممبتدئ"( ٓ).
 ..." فذكر ظف كأخكاتيا عمى سبيؿ االستطراد ،ككاف حقيا لكال ذلؾ أف
تكضع مع المنصكبات كىي ظف كما أتى بعدىا مف األفعاؿ في كبلـ
الناظـ"( ٔ).
 " ثـ إف ما ذكره الناظـ مف كقكع المصدر ثالثان عمى سبيؿ التعارؼ ،كاال
فيقع أكالن كقكلؾ :ضربان ضربت ،كثانيان كقكلؾ :ضربت ضربان ،كثالثان كما
تقدـ ،كرابعان :ضرب يضرب اضرب ضربان"( ٕ).
 " حيث ذكر األفعاؿ المذككرة مسبكقة بما ،كليس األمر كذلؾ بؿ الحؽ ما
قدمت فبل تغفؿ"( ُ).
( ُ)

المصدر السابؽ.ٓٓ،

( ّ)

المصدر السابؽ.ُٕ،

( ٓ)

المكاىب السنية.َُّ ،

( ٕ)

المصدر السابؽ.ُِٖ،

( ِ)

المصدر السابؽ.ِٔ،

( ْ)

المصدر السابؽ.ْٗ،

( ٔ)

المصدر السابؽ.َُُ،
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" كمثاؿ الناظـ لو بقكلو ( يا غافبل عف ذكر ربو أفؽ) فيو نظر ألف ما بعده
متعمؽ بو في العمؿ ،فيك مف شبو المضاؼ"( ِ).
 ردود اإلماـ السالمي عمى بعض العمماء:
أ-

الرد عمى أبي الحسف( ّ)(ُِٓق):
" لكال إذا كلييا ضمير متصؿ ،كقكؿ بعضيـ( :لكالم)( ،لكالؾ)( ،لكاله) ،فعمى
مذىب سيبكيو أنيا جارة لمضمير ،كىي عنده بمنزلة "لعؿ" في عدـ التعمؽ،
وزعـ أبو الحسف أف الضمير بعدىا في محؿ رفع باالبتدائية؛ كذلؾ ألنيـ
استعاركا ضمير النصب مكاف ضمير الرفع ،كاألصؿ (لكال أنا) ،ك(لكال أنت)،
يف )سبأ ُّ) ،كرد بأنو
ك(لكال ىك) ،كقكلو تعالى   :لى ٍىكال أىنتيٍـ لى يكنا يم ٍؤ ًمنً ى
نيابة ضمير عف ضمير ال يككف إال بثبلثة شركط:
 أحدىا أف يككنا منفصميف.
 ثانييما أف يككنا مشتركيف في اإلعراب.

ب-

الرد عمى أبي عمي الفارسي (ّٕٕق):
 في حديث اإلماـ السالمي عف الجممة المعترضة ذكر أنيا تقع بيف القسـكجكابو ،كالصفة كمكصكفيا ،كيجمعيا قكلو تعالى :فى ىبل أي ٍق ًس يـ بً ىم ىكا ًق ًع النُّ يج ً
كـ
* ًكانوي ىل ىقسـ لك ىتعىمم ى ً
يـ)الكاقعةٕٕ.)ٕٓ،ٕٔ،
يـ * ًإنوي ىلقيٍر ه
آف ىك ًر ه
كف ىعظ ه
ىه ٍ ٍ ي
ى

( ُ)
( ِ)
( ّ)

المصدر السابؽ.ُْْ،
المصدر السابؽ.َُٓ،

ىك األخفش  :سعيد بف مسعدة ،أبك الحسف مكلي بني مجاشع مف أىؿ دارـ المعركؼ باألخفش

األكسط  ،نحكم عالـ بالمغة كاألدب ،كعالـ بالكبلـ كحاذؽ بالجدؿ ،أخذ عف سبيكيو ،ككاف أسف منو كلـ

يأخذ عف الخميؿ كق أر عمى الكسائي ك تاب سيبكيو سرا ،صنؼ عدة مصنفات منيا  :معاني القرآف،

االشتقاؽ العركض ،كزاد في العركض بحر الخبب ،تكفي َُِىػ ،كقيؿ ُِٓى ػ كقيؿ ُِِ ىػ .ينظر إنباء

الركاة ِ ،ّْ- ّٔ/معجـ األدباء ُُ ،ِِْ/بغية الكعاة ُ.ُٓٗ- َٓٗ/
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قاؿ اإلماـ السالمي " :كفي اآلية اعتراض في ضمف اعتراض ،كيجكز
االعتراض بأكثر مف جممة ،خالفاً ألبي عمي الفارسي في منعو ذلؾ ،نحك
اإلنس ى ً ً
صاليوي ًفي
اف بً ىكال ىدٍيو ىح ىمىم ٍتوي أ ُّيموي ىك ٍىن نا ىعىمى ىك ٍى وف ىكًف ى
قكلو تعالى  :ىكىكصٍيىنا ًٍ ى
ىف ا ٍش يكر ًلي كًلكاًل ىدٍي ىؾ ًإلىي الٍم ً
امٍي ًف أ ً
ص يير)لقمافُْ ) ،فإف (اشكر لي)
ى
ىى
ٍ
ىع ى

معمكؿ ؿ (:كصينا) ،كجممة (حممتو) مف الفعؿ كالفاعؿ ،كجممة (كفصالو في
ب
ت ىر ِّ
عاميف) مف المبتدأ كخبره ،معترضتاف بيف الفعؿ كمعمكلو ،كنحك  :ىقالى ٍ

ت
ض ىع ٍ
ىعمى يـ بً ىما ىك ى
ض ٍعتي ىيا أينثىى ىكالمٌوي أ ٍ
ًإِّني ىك ى
(كاِّني ىسمٍيتي ىيا)
ىسمٍيتي ىيا)آؿ عمرافّٔ)  ،فجممة ىً

ىكلىٍي ىس الذ ىكير ىكاألينثىى ىًكانِّي
ض ٍعتي ىيا)
معطكفة عمى (ًإِّني ىك ى

ت) ،كالجممة الفعمية
ض ىع ٍ
ىعمى يـ بً ىما ىك ى
(كالمٌوي أ ٍ
كما بينيما مف الجممة االسمية كىي ى

(كلىٍي ىس الذ ىكير ىكاألينثىى) معترضتاف بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو ،كاهلل
كىي ى

تعالى أعمـ"( ُ).

ت  -الرد عمى الزمخشرم (ّٖٓق) :
 يرل اإلماـ السالمي أف الجممة أعـ مف الكبلـ عمكمان مطمقان ،فكؿ كبلـ جممة،كليس كؿ جممة كبلمان " ككجو ذلؾ أنو يشترط في الكبلـ أمراف أحدىما:
كجكد التركيب اإلسنادم ،كثانييما :حصكؿ الفائدة لمسامع ،كال يشترط في
الجممة إال الشرط األكؿ"( ِ) ...ثـ قاؿ " :فإذا عرفت ىذا فاعمـ أف ما ذىب
إليو الزمخشري مف الكالـ والجممة مترادفاف مردود"( ّ).
 قاؿ اإلماـ السالمي " :كينبغي لؾ أف تقكؿ في (لف) في نحك (لف أقكـ):حرؼ نفي ،كنصب ،كاستقباؿ ،كال تقتضي تأكيد النفي ،خالف ًا لمزمخشري في

( ُ)

المصدر السابؽ.ُٕٔ- ُٔٓ/ُ ،

( ّ)

المصدر السابؽ.َُْ- َُّ/ُ ،

( ِ)

السالمي ،شرح بمكع األمؿ.َُْ- َُّ/ُ ،
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كشافو ،كال تأبيده النفي خبلفان لو في أنمكذجو ،ؼ(لف أقكـ) يحتمؿ أنؾ تريد
أنؾ ال تقكـ أبدان ،كأنؾ لف تقكـ في بعض أزمنة المستقبؿ عمى األصح"(ُ).
ث-

الرد عمى أبي البقاء العكبرم(ُٔٔق):
 في البيت الذم يقكؿ:كما بيا قد كصؿ المكصكؿ *** فالخمؼ فييا عنيـ منقكؿ
قاؿ اإلماـ السالمي " :الجممة الثانية مما ال محؿ لو :الكاقعة صمة لمكصكؿ
ً
اسمي نحك قكلو تعالى :كقى ى ً
صىر)يكسؼُِ) ،أك
اؿ الذم ا ٍش ىتىراهي مف ِّم ٍ
ى
حرفي ،نحك (يعجبني أف تقكـ) فالمحؿ في المكصكؿ االسمي لبلسـ كحده
دكف صمتو ،كفي الحرفي لممكصكؿ مع صمتو النتفاء اإلعراب في الحرؼ،
كأما صمتيما كحدىما فبل محؿ ليا".
ثـ رد اإلماـ السالمي عمى أبي البقاء مف أف المحؿ لممكصكؿ مع صمتو ،
بقكلو" :كالحؽ ما قدمت لؾ لظيكر اإلعراب في المكصكؿ كحده ،نحك قكلو
ً
ً
يع وة أىيُّييٍـ أى ىش ُّد ىعمىى الرٍح ىم ًف ًعتًٌيان)مريـٗٔ)،
تعالى :ثيـ لىىن ًنزىعف مف يك ِّؿ ش ى

أم ،كركم:
بنصب ٌ
( ِ)

عمى أيِّيـ أفضؿ

بالجر ،كقكؿ الطائي:
( ّ)

فحسبي مف ذم عندىـ ما كفانيا
( ُ)
( ِ)

المصدر السابؽ.ُّّ/ِ ،

جزء مف عجز بيت مف المتقارب:

إذا ما لقيت بني مالؾ *** فسمـ عمى أييـ أفضؿ

كركم  " :إذا ما أتيت".

كىك لغساف بف كعمة في الدرر ُ ،ِِٕ/كشرح شكاىد المغني ٔ ،ِْٗ/كخزانة األدب ٔ.َٔ/
( ّ)

عجز بيت مف الطكيؿ كصدره:

فإما كراـ مكسركف لقيتيـ
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كقكؿ العقيمي:
( ُ)

نحف المذكف صبحكا الصباحا
كقكؿ اليذلي:

ىـ البلؤكف فككا الغؿ عيني"( ِ).
ج-

الرد عمى الرضي (ٖٔٔق) :
 بعدما رد اإلماـ السالمي قكؿ الزمخشرم مف أف الكبلـ كالجممة مترادفاف ردعمى الرضي بقكلو ":وكذلؾ أيضا ما ذىب إليو الرضي مف أف جممة جواب
الشرط كالـ"( ّ).

كىك لمطائي كما نسبو مغني المبيب ِ ،ّٓ/كشرح األشمكني ُ ،ِِٗ/كببل نسبة في شرح ابف عقيؿ.

( ُ)

مف بحر الرجز ،كىك لرؤبة بف العجاج في ممحؽ ديكانيو ،كما نسبو إليو د.إميؿ يعقكب في المعجـ

( ِ)

صدر مف بحر الكافر كعجزه :

المفصؿ في شكاىد العربية.َِٗ/ٗ ،

بمرك الشاىجاف كىـ جناحى

كرد ببل نسبة في الدرر ُ ،ِْٔ/كىمع اليكامع ُ.ُِٕ/
( ّ)

المصدر السابؽ.َُْ ،
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المطمب الثاني :مذىب اإلماـ السالمي النحوي
 تكطئة:
قبؿ الحديث عف مذىب اإلماـ السالمي النحكم ،ال بد مف التنبيو عمى أف مفيكـ
المذىب ىك مفيكـ قديـ ،حيث كاف في بداية نشأتو مصطمحا فقييان ،فكثي ار ما نق أر كنسمع
المذىب الشافعي كالمذىب المالكي كالحنفي كالحنبمي كغيرىـ ،ككؿ ىذه مذاىب فقيية ،ثـ
انتقؿ ىذا المصطمح إلى عمـ النحك فخرجت إلينا مذاىب نحكية ،بيد أف بعض المغكييف
المحدثيف استحسنكا مصطمح (المدرسة) بدال مف المذىب ،بمعنى المذىب النحكم ،كلعؿ
سبب استحسانيـ لذلؾ تأثرىـ بالغربييف الذيف شاع عندىـ ىذا المصطمح ،كنجاحو في
الدراسات األدبية ،فكاف عندىـ المدرسة الكبلسيكية في األدب كالفف ،كالمدرسة الركمانتيكية،
كالمدرسة الرمزية( ُ).
كأكؿ مف استخدـ ىذا المصطمح (جكتكلد فايؿ) ،حيث نعت المذىب البصرم
كالككفي بالمدرسة البصرية كالمدرسة الككفية ،ثـ تبعو في ذلؾ عمماء المغة( ِ).
كممف تبنى ىذا المصطمح الدكتكر ميدم المخزكمي فقد سمى أحد كتبو ( مدرسة
الككفة كمنيجيا في د راسة المغة كالنحك) ،كالدكتكر شكقي ضيؼ ألؼ كتابا سماه (المدارس
النحكية) ،كألؼ الدكتكر عبدالرحمف السيد كتابا سماه (مدرسة البصرة النحكية)( ّ).

ثـ بعد ذلؾ كجد ىذا المصطمح قبكالن كاستحسانان كركاجان بيف الدارسيف المغكييف
اآلخريف.
( ُ)

مراحؿ تطكر الدرس النحكم ،د.عبداهلل الخثراف ،صُْٖ.

( ّ)

المرجع السابؽ ،صُّ.

( ِ)

المدارس النحكية ،خديجة الحديثي ،صُّ.
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 مفيوـ المذىب والمدرسة:
 مفيكـ المذىب النحكم:ذكرت أف المذىب في بداية نشأتو مصطمح فقيي ،كانتقؿ إلى المغة حيث أصبح
يعبر عف مجمكعة مبادئ كآراء متصمة كمنسقة لمفكر ما أك التجاه ما.
كفي التعريؼ النحكم ىك  :طائفة مف أكلي العمـ الكاحد تعتنؽ مذىبا نحكي نا كتقكؿ
برأم نحكم مشترؾ كتجمعيـ كحدة أصكلو كمناىج البحث فيو ،كاف تعددت أكطانيـ كاختمفت
أجناسيـ كميما تنكعت شخصياتيـ كتباعدت آراؤىـ في الفركع( ُ).
 تعريؼ المدرسة النحكية:عرؼ (جكتكلد فايؿ) المدرسة بأنيا " :االشتراؾ في كجية النظر التي تؤلؼ الجبية
العممية كيربط العمماء بعضيـ ببعض عمى رأم كاحد"( ِ).
كعرفيا الدكتكر ميدم المخزكمي بقكلو " :فميست المدرسة إال أستاذان مؤث انر كتبلميذ
متأثريف كقد اجتمعكا عمى تحقيؽ غرض مكحد نيجكا لمكصكؿ إليو منيجان"( ّ).
كعند الدكتكر أحمد مختار عمر " :كجكد جماعة مف النحاة يصؿ بينيـ رابط مف كحدة
الفكر كالمنيج في دراسة النحك كال بد أف يككف ىناؾ الرائد الذم يرسـ الخطة كيحدد المنيج
كالتابعكف أك المريدكف الذيف يعتنقكف خطاه كيتبنكف منيجو كيعممكف عمى تطكيره كالدفاع
عنو( ْ).
فالتعاريؼ السابقة لممدرسة تدكر عمى معنى مشترؾ ،ككميا معاني متقاربة.
( ُ)

في أصكؿ النحك ،د .صالح بمعبيد ،صُْْ.

( ّ)

ينظر :مراحؿ تطكير الدرس النحكم ،صُْٗ

( ِ)

المدارس النحكية صُْ.

( ْ)

المدارس النحكية،صُْ.
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 المدارس النحكية:
إف الحديث عف المدارس النحكية حديث شيؽ ،سيطكؿ بنا المقاـ إف تحدثت فيو
بالتفصيؿ ،كما ىك إال تكرار لكبلـ الباحثيف السابقيف ،حيث أشبع ىذا المكضكع بحثان ،لذا ال
أرل الحاجة إلى إعادة ما كتب عف ىذه المدارس ،كيكمف الرجكع إلى ما ألؼ في ىذا
الشأف ،فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،ألؼ في ذلؾ الدكتكر ميدم المخزكمي (مدرسة
الككفة كمنيجيا في دراسة المغة كالنحك) ،كالدكتكر شكقي ضيؼ ألؼ كتاب المدارس
النحكية ،كألؼ الدكتكر عبدالرحمف السيد مدرسة البصرة النحكية ،ك(المدارس النحكية)
لمدكتكرة خديجة الحديثي ،ك( المذاىب النحكية في ضكء الدراسات المغكية الحديثة) لمدكتكر
مصطفى عبدالعزيز السنرجي ك (دركس في المذاىب النحكية) لمدكتكر عبده الراجحي.
إذف حديثنا سيككف عف مذىب اإلماـ السالمي النحكم ،فما مذىبو ؟.
 مذىب اإلماـ السالمي النحكم :
إف المتتبع لكتابي اإلماـ السالمي كالمتعمؽ فييما ،يمحظ تكجو اإلماـ السالمي إلى
ا لمدرسة البصرية ،كىذه التكجو ىك تكجو أغمب نحاة عماف السيما الفترة ( ُِٕٖق -
ُّٕٗق)( ُ)  ،فتظير لنا بصرية اإلماـ السالمي مف عدة نقاط كىي :
 كثرة استعمالو لممصطمحات البصرية. قمة استعمالو لممصطمحات الككفية ،كما استعممو نبو عميو. متابعاتو لمبصرييف غالبان ،كقميؿ ما يتابع الككفييف.كتفصيؿ ذلؾ فيما يأتي:
ُ-
( ُ)

المصطمحات النحكية (البصرية كالككفية):

الجيكد النحكية في عماف ،صِٕٓ ،كما بعدىا.
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استعمؿ اإلماـ السالمي مصطمحات بصرية كمصطمحات ككفية ،كمصطمحات
بصرية ككفية ،كلكنو أكثر مف المصطمحات البصرية ،كفيما يأتي تفصيؿ ذلؾ:
أ-

المصطمحات البصرية:
إف المتتبع لكتابي اإلماـ السالمي يجد فييما أنو استخدـ الكثير مف
المصطمحات البصرية  :كالظرؼ ،كالجر ،كالعطؼ ،كضمير الفصؿ ،كالرفع،
كالنصب.

ب  -مصطمحات ككفية:
كاستخدـ اإلماـ السالمي بعضا مف المصطمحات الككفية لمتنبيو عمييا فقط
مثؿ:
-

كاك الصرؼ :إذ قاؿ في كاك الجمع " :كىي الكاقعة بعد نفي أك طمب محضيف،
كالككفيكف يسمكنيا كاك الصرؼ"( ُ).

 الخ فض :إذ قاؿ  " :كيعرؼ الحفض ،كىك الكسر في آخر األسماء ،فإف األفعاؿ التخفض ،كالخفض عبارة ككفية ،كالجر عبارة بصرية"( ِ).
كقاؿ في مكضع آخر " :كقد عممت أف الجر عبارة بصرية ،كالخفض عبارة
ككفية ،كالغرض مف العبارتيف الكسر ،فالناظـ تارة يعبر بالجر كأخرل بالخفض ،فبل
يشكؿ عميؾ"( ّ).

( ُ)

شرح بمكغ األمؿ.ُُٓ/ِ ،

( ّ)

المرجع السابؽ ،صْْ.

( ِ)

المكاىب السنية عمى الدر البيية ،صّٗ
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كيرل الدكتكر سعيد الزبيدم في كتابو ( مصطمحات ليست ككفية) :أف
مصطمح الخفض ليس مصطمحا ككفيا فحسب بؿ ىك مف المصطمحات المشتركة،
كقد تتبع ذلؾ ،كأكرد كم نا مف نصكص البصرييف الذيف استعممكا ىذا المصطمح(ُ).
ِ-

متابعة لمبصرييف:
تابع اإلماـ السالمي المدرسة البصرية في كثير مف المسائؿ ،كرجح الكثر منيا،

كما ذلؾ إال دليؿ عمى مذىبو البصرم ،كليس معنى ذلؾ أنو لـ يختمؼ معيـ ،عمى العكس،
فقد كاف يكافؽ في بعض المسائؿ الككفييف ،كيختمؼ مع المدرستيف في بعض المسائؿ ،كىذه
السمة ربما ىي سمة أغمب المغكييف المتأخريف؛ ألنيـ متأخركف عف المدرستيف ككانكا
يقارنكف بيف المسائؿ المغكية فيخرجكف بقكؿ كسطي ،كاإلماـ السالمي كاحد منيـ ،كفيما يأتي
نذكر بعضا مف المسائؿ التي كافؽ فييا اإلماـ السالمي البصرييف:
 قاؿ اإلماـ السالمي في األفعاؿ " :أقكؿ :أفعاؿ النحاة ثبلثة أقساـ ال رابع ليا ،كعميوكقع اإلجماع"( ِ).
في ىذه المسألة اتبع اإلماـ السالمي البصرييف ،ألف القكؿ بأف الفعؿ ثبلثة
و
(ماض ،كمضارع ،كأمر) ،ىك مذىب البصرييف مف النحاة ،كأما الككفيكف
أقساـ،
و
(ماض ،كمضارع) ،كأما (األمر) فيك مأخكذ عندىـ مف
فيركف أف الفعؿ قسماف،
(ليضرب) حذفت منو الـ األمر ثـ
المضارع ،كمقتطع منو ،فأصؿ( :اضرب) عندىـ
ٍ

( ُ)

مصطمحات ليست ككفية ،األستاذ الدكتكر سعيد الزبيدم ،دار أسامة لمنشر كالتكزيع ،عماف – األردف،

( ِ)

المكاىب السنية ،صٕٕ.

(طُٖٗٗ :ـ) صُْ .ُٓ-
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حذؼ المضارعة ،ثـ جيء بيمزة الكصؿ تكصيبلن إلى النطؽ بالساكف ،كالدليؿ عمى
أنو مقطكع مف المضارع ،ألنو ييبنى عمى ما يجزـ بو مضارعو( ُ).
 تابعيـ في اعتبار كيفما أداة غير جازمو ،إذ قاؿ اإلماـ السالمي في ذكره ألدكاتالجزـ " :ككيفما عمى مذىب الككفييف ،كأما البصريكف فبل يعدكنيا جازمة ... ،إلى
أف قاؿ  :كلـ يكجد ليا شاىد مف كبلـ العرب مع شدة الفحص عنيا"( ِ).
 تابع اإلماـ السالمي البصرييف في تنكير التمييز ،كخالؼ الككفييف في ذلؾ ،إذ قاؿ" :أقكؿ :يجب في التمييز التنكير عمى مذىب البصرييف خبلفان لمككفييف في تجكيزىـ
تعريفو أيضا ،ثـ قاؿ  " :كال حجة ليـ في قكلو ( :كطبت النفس يا قيس عف
عمرك)"( ّ) ،ألف ىذا البيت شا ٌذ كالبصريكف ال يقيسكف الشا ٌذ.
 في ذكره ألكجو (حتى) قاؿ ":الكجو الثاني مف أكجو (حتى) أف تككف حرؼ عطؼخبلف نا لمككفييف"( ْ).
(أم)
 في ذكره ألكجو (أف) قاؿ :الكجو الثالث  :أف تككف مفسرة لما قبميا بمنزلة ٍالتفسيرية ،خبلفا لمككفييف في منعيـ ذلؾ"( ٓ).

ّ-

متابعاتو لمككفييف.
تابع اإلماـ السالمي في بعض المسائؿ المذىب الككفي ،لكف بعض ىذه

المتابعات كانت مف باب التسييؿ عمى الطالب كالدراس المبتدم ،مف ذلؾ :

( ُ)

شرح ابف عقيؿ.ِٕ/ُ ،

( ّ)

المرجع السابؽ ُّٗ.

( ٓ)

المرجع السابؽ.ّٗ/ِ ،

( ِ)

المكاىب السنية ،صٖٗ.

( ْ)

شرح بمكغ األمؿ.ٕٖ/ِ ،
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-

قاؿ اإلماـ السالمي في شرحو لنكاصب الفعؿ المضارع  " :ظاىر كبلـ الناظـ أف
كبل مف ىذه النكاصب العشرة ينصب الفعؿ بنفسو ،أم بغير كاسطة ،كما ىك مذىب
الككفييف ،وقد جرينا عمى منوالو تسييال لمطالب ،كاال فالحؽ ما ذىب إلى البصريكف
مف أف ىذه النكاصب ثبلثة أقساـ:
ىف فقط.
القسـ األكؿ  :ما ينصب بنفسو اتفاقا كىك أ ٍ
القسـ الثاني  :ما ينصب بنفسو عمى الصحيح كىك  :لف ككي كاذف.
القسـ الثالث :ما ينصب بإضمار أف بعده عمى الصحيح كىك بقية العشرة "( ُ).

-

في حديثو عف الظرؼ رجح اإلماـ السالمي رأم الككفييف ،إذ قاؿ  ":كمثاؿ رفعو
بالفاعؿ ( زيد عنده ماؿ) كمثالو بعد النفي كاالستفياـ (ما عندؾ زيد) ك ( ىؿ عندؾ
زيد ؟ ) ،فػ ػ ػ (ماؿ) ك (زيد) في ىذه األمثمة يجكز رفعيما عمى الفاعمية العتماده كىك
الراجح ،كيجكز أف يككنا مبتدأ عمى حسب التقديـ كالتأخريف ...إلى أف قاؿ:
فالبصريكف إال األخفش يكجبكف رفعو عمى االبتدائية ،كالظرؼ خبره متقدمان ،كاألخفش
كالككفيكف يجيزكف رفعو عمى الفاعمية بالظرؼ؛ إذ ال يشترطكف االعتماد"( ِ).
إذف نخمص إلى أف مذىب اإلماـ السالمي ىك مذىب بصرم ،كاعتمد المنيج

البصرم دليبل لو ،رغـ أنو خالفيـ في بعض المسائؿ ،كىذا ال يخرجو مف البصرية؛ ألنو
يعتمد أصكليا ،كقد تحدثت عف ذلؾ في الفصؿ األكؿ مف ىذا البحث.

( ُ)
( ِ)

المكاىب السنية ٖٓ.

شرح بمكغ األمؿ.ُِْ/ُ ،
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المبحث الثاني :التيسير عند اإلماـ السالمي وزياداتو عمى أصؿ
الكتابيف
المطمب األوؿ :التيسير عند اإلماـ السالمي
المطمب الثاني :زياداتو عمى أصؿ الكتابيف
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المطمب األوؿ :التيسير النحوي عند اإلماـ السالمي
الشؾ أف تيسير النحك مطمب ميـ لجميع دارسيو ،ال سيما أف القكاعد في الدرس
النحكم أصبحت مف الصعكبة بمكاف بحيث ال يستسيغيا التمميذ كال المبتدم ،فانبرل لحؿ
ىذه المشكمة كتصدل ليا بعض مف عمماء ىذا الفف ،فألفكا كتب نا تحمؿ بيف دفاتيا البساطة
كالسبلسة مما يسي ؿ عمى ىؤالء الدارسيف تعمـ العربية.
إف تيسير النحك ال يستطيع القياـ بو إال متضمع في ىذا العمـ ،كاإلماـ السالمي كاحد
مف ىؤالء الذيف سعكا إلى تيسير النحك ،فقد عانى بالنظـ كالتأليؼ ،كالتدريس ،كيظير لي
محاكالت التيسير عنده مف عدة اتجاىات مف ىذه االتجاىات ما يأتي:
االتجاه األوؿ :اىتمامو بالنظـ والشرح الميسر:

ُ-

يق ػ ػػكؿ الػ ػ ػػدكتكر ممػ ػ ػػدكح فػ ػ ػػي كتابػ ػ ػػو المنظكمػ ػ ػػة النحكيػ ػ ػػة :إف " مػ ػ ػػنيج المنظكمػ ػ ػػة
النحكيػ ػػة عمػ ػػى طريقتي ػ ػػا فػ ػػي االختصػ ػػار كالش ػ ػػمكؿ ىػ ػػك مػ ػػنيج ذك أبع ػ ػػاد تعميميػ ػػة معياري ػ ػػة
ذات اتج ػ ػ ػػاه يع ػ ػ ػػد مزيجػ ػ ػ ػان لبلتجاى ػ ػ ػػات النحكي ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػي ظي ػ ػ ػػرت ف ػ ػ ػػي البيئ ػ ػ ػػات التعميمي ػ ػ ػػة
العربيػ ػػة"( ُ)  ،ك"ى ػ ػػي ش ػ ػػكؿ م ػ ػػف أش ػ ػػكاؿ تيس ػ ػػير النح ػ ػػك الت ػ ػػي م ػ ػػر بي ػ ػػا من ػ ػػذ ب ػ ػػدء الت ػ ػػأليؼ
فيو"( ِ)  ،كال شؾ أنيا تساعد المتعمـ كثي ار عمى الترتيب الذىني ،كعمى التذكر( ّ).
كمػ ػ ػػا أف أكؿ مػ ػ ػػف نظػ ػ ػػـ فػ ػ ػػي النحػ ػ ػػك ىػ ػ ػػك أحمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف م نصػ ػ ػػكر اليشػ ػ ػػكرم ،قػ ػ ػػاؿ
الس ػ ػػيكطي ف ػ ػػي األ شػ ػ ػػباه كالنظ ػ ػػائر " :ق ػ ػػاؿ أبػ ػ ػػك حي ػ ػػاف  :كق ػ ػػد نظػ ػ ػػـ أحم ػ ػػد ب ػ ػػف منصػ ػ ػػكر

( ُ) المنظكمة النحكية دراسة تحميمية ،لمدكتكر ممدكح عبدالرحمف ،دار المعرفة الجامعية( ،ط،)َََِ :
صِٓٔ.

( ِ) المرجع السابؽ.ِّٖ ،

( ّ) المرجع السابؽ ،صِٓٔ.
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اليش ػ ػػكرم ف ػ ػػي أرجكزت ػ ػػو كى ػ ػػي أرج ػ ػػكزة قديم ػ ػػة ع ػ ػػدتيا ثبلث ػ ػػة آالؼ بي ػ ػػت إال تس ػ ػػعيف بيتػ ػ ػان،
احتكل عمى نظـ سيؿ كعمـ جـ"( ُ).
مػ ػػف ىػ ػػذا المنطمػ ػػؽ اىػ ػػتـ اإلمػ ػػاـ السػ ػػالمي بػ ػػالنظـ فػ ػػي أغمػ ػػب العمػ ػػكـ( ِ)  ،فقػ ػػد نظػ ػػـ
ف ػ ػػي عمم ػ ػػي األدي ػ ػػاف كاألحك ػ ػػاـ منظكم ػ ػػة مككن ػ ػػة م ػ ػػف (ْ ) أجػ ػ ػزاء ،تتج ػ ػػاكز أبياتي ػ ػػا أربع ػ ػػة
عش ػػر ألػ ػػؼ بيػ ػػت( ّ)  ،كفػ ػػي الفقػ ػػو مػ ػػدارج الكم ػػاؿ ،كفػ ػػي العقيػ ػػدة أن ػ ػكار العقػ ػػكؿ ،كفػ ػػي عمػ ػػـ
( ْ)

العػ ػػركض كالق ػ ػكافي (فػ ػػاتح العػ ػػركض كالق ػ ػكافي) ،كفػ ػػي النحك(بمػ ػػكغ األمػ ػػؿ)

كمػ ػػا اىتمامػ ػػو

بالنظـ إال تسييبل لممبتدم ،كتيسي ار لمحفظ.
كم ػػا ييمن ػػا ف ػػي ى ػػذا المقػ ػػاـ ى ػػك نظ ػػـ اإلم ػػاـ السػ ػػالمي لكت ػػاب اإلعػ ػراب ع ػػف قكاعػ ػػد
اإلعراب البف ىشاـ ،كقد عمؿ سبب نظمو لمكتاب بقكلو نظم نا:
كقد عنيت قاصدا بنظميا

( ٓ)

*** إعػانػ ػ ػػة لحفظي ػ ػ ػػا كفػيم ػ ػػا

ثػ ػػـ شػ ػػرح ىػ ػػذا البيػ ػػت بقكلػ ػػو " :قصػ ػػدت نظػ ػػـ ىػ ػػذه الجمػ ػػؿ لمػ ػػا لػ ػػـ أجػ ػػد فػ ػػي فنيػ ػػا
نظمػ ػان ،ف ػػي حال ػػة ك ػػكني قاص ػػدان بنظمي ػػا إعان ػػة لتكص ػػؿ إل ػػى س ػػيكلة حفظي ػػا كادراؾ فيم ػػا؛
ألف النظـ أقرب لممبتدم ،كأيسر حفظا – كما ال يخفى"( ٔ).
-2

االتجاه الثاني :اختصار الشروح:
لم ػػا كػ ػػاف التعمػ ػػؽ فػ ػػي الشػ ػػركح كالتطكيػ ػػؿ فييػ ػػا مػ ػػف أىػ ػػـ صػ ػػعكبات
النح ػػك فقػ ػػد حػ ػػاكؿ اإلمػ ػػاـ السػ ػػالمي معالجػ ػػة ىػ ػػذه الظػ ػػاىرة كتػ ػػذليؿ صػ ػػعابيا،

( ُ) األشباه كالنظائر ،لمسيكطي ،حيدر آباد( ،طُُّٔ:ق).ُِّ/ُ ،

( ِ) لبلطبلع الكاسع ينظر  :اإلماـ السالمي كآراؤه في اإللييات ،صَُٔ .ُُٖ-
( ّ) المرجع السابؽ صُُِ.
( ْ)

ما ذكر أعبله ليس حصرا ،كانما نماذج لمعرفة بعض منظكماتو.

( ٔ)

المرجع السابؽ.ُٖ/ُ ،

( ٓ)

شرح بمكع األمؿ.َٖ/ُ ،
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كسػ ػ ػػعى لتقػ ػ ػػديـ النحػ ػ ػػك مختص ػ ػ ػ ار لمدارسػ ػ ػػيف كالمبتػ ػ ػػدئيف ،فقػ ػ ػػد نظػ ػ ػػـ كتػ ػ ػػاب
قكاع ػػد اإلع ػ ػراب الب ػػف ىشػ ػػاـ كسػ ػػماه (بم ػػكغ األمػ ػػؿ فػ ػػي تفص ػػيؿ الجمػ ػػؿ) ثػ ػػـ
ش ػػرحو كسػ ػػمى شػ ػػرحو ( :شػ ػػرخ بمػ ػػكغ األم ػػؿ فػ ػػي المفػ ػػردات كالجمػ ػػؿ ) كقػ ػػاؿ
فػ ػػي مقدمت ػ ػػو  " :كقػ ػػد أمرن ػ ػػي ش ػ ػػيخي الزكػ ػػي ارش ػ ػػد بػ ػػف س ػ ػػيؼ الممك ػ ػػي ،أف
أض ػػع لي ػػا ش ػػرحا يكش ػػؼ ع ػػف مخ ػػدراتيا ،كيع ػػرب ع ػػف مكن ػػكف خزاناتي ػػا ،فم ػػـ
أس ػػتطع خبلفػ ػػو – كلػ ػػك طم ػػب عمػ ػػى ذلػ ػػؾ أض ػػعافو  -فجػ ػػاء بحمػ ػػد اهلل شػ ػػرحا
يس ػػمؾ بالمبت ػػدم طري ػػؽ اإلف ػػادة ،كيبمغ ػػو ب ػػأكجز لف ػػظ مػ ػراده ،كق ػػد س ػػمكت في ػػو
طريؽ االختصار ،كأشرت إلى أجؿ المعاني باختصار.)ُ ("...
كمػ ػ ػػا ألػ ػ ػػؼ كتابػ ػ ػػا آخػ ػ ػػر مختص ػ ػ ػ ار كالمكسػ ػ ػػكـ  :بػ ػ ػ ػ ػ ػ ( المكاى ػ ػ ػػب
الس ػػنية عم ػػى ال ػػدرة البيي ػػة ) ،حي ػػث ق ػػاؿ ف ػػي مقدمت ػػو كمبين ػػا س ػػبب تأليف ػػو" :
فق ػػد س ػػألنيو بع ػػض اإلخػ ػكاف ليك ػػكف ذريع ػػة لممبت ػػدئ ف ػػي ى ػػذا لش ػػأف ،كاش ػػترط
عمي أف أككف فيو مختص انر كعمى بياف البيت مقتص ار فأجبتو لذلؾ"( ِ).
لقػ ػػد ب ػ ػػيف اإلم ػ ػػاـ الس ػ ػػالمي نيجػ ػػو ف ػ ػػي االختص ػ ػػار لي ػ ػػذه الش ػ ػػركح
فػ ػػي مقدمػ ػػة كتابيػ ػػو ،كالمتعمػ ػػؽ فييمػ ػػا يجػ ػػد تفصػ ػػيبل لػ ػػذلؾ كيمكػ ػػف أف أسػ ػػرد
عدة أمثمة منيا:
 قاؿ اإلماـ السالمي :في شرح البيت اآلتي :كأكؿ الفعؿ الذم كباعا *** منكسر كىك الذم قد شاعا
" أقػ ػػكؿ :إذا كػ ػػاف الفعػ ػػؿ معتػ ػػؿ الع ػ ػػيف أم حػ ػػرؼ الكسػ ػػط منػ ػػو عمػ ػػة كك ػ ػػاف
ماضػ ػػيا كبػ ػػاع كقػ ػػاؿ كسػ ػػار كجػ ػػاء يك ًسػ ػ ىػر أكلػ ػػو فػ ػػي البنػ ػػاء لممفعػ ػػكؿ فنقػ ػػكؿ:
ػكـ الجمع ػػة كى ػػذا المػ ػػذىب
بي ػ ىػع الث ػ ي
ػكب ،كقي ػ ىػؿ القػ ػػك يؿ ،كس ػ ىػير بزي ػػد ،كج ػػيء يػ ػ ي

( ُ)
( ِ)

شرح بمكغ األمؿ

المكاىب السنية ِْ.
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ى ػ ػ ػ ػػك الشػ ػ ػ ػ ػػائع كاال فغيرىمػ ػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػ ػػذىباف نعػ ػ ػ ػ ػػرض عػ ػ ػ ػ ػػف ذكرىمػ ػ ػ ػ ػػا طمبػ ػ ػ ػ ػػا
لالختصار"( ُ).
 ق ػػاؿ اإلمػ ػػاـ السػ ػػالمي فػ ػػي ك بلمػ ػػو ع ػػف البسػ ػػممة " :كىػ ػػذا ىػ ػػك الشػ ػػرح – كمػ ػػاتػ ػػرل  -ال يسػ ػػع التطويػ ػػؿ فمنقتصػ ػػر فيػ ػػو عمػ ػػى أيسػ ػػر مػ ػػا قيػ ػػؿ فػ ػػي إع ػ ػراب
ىذا االسـ الجميؿ"( .)2
 فػ ػػي كبلم ػ ػو عػ ػػف ( الضػ ػػرب األكؿ مػ ػػف ض ػ ػربي[ ىمػ ػػا ] كىػ ػػك االسػ ػػمي [ كىػ ػػكسػ ػػبعة كجػ ػػكه] كفػ ػػي الكجػ ػػو الخػ ػػامس منيػ ػػا كىػ ػػي :أف تكػ ػػكف نك ػ ػرة تامػ ػػة فػ ػػبل
تحتػ ػػاج إل ػ ػػى ص ػ ػػفة كتق ػ ػػع ف ػ ػػي ثبلث ػ ػػة مكاض ػ ػػع ) ق ػ ػػاؿ اإلم ػ ػػاـ الس ػ ػػالمي " :
أحػ ػ ػػدىا :بعػ ػ ػػد (نع ػ ػ ػػـ) إف كلييػ ػ ػػا اسػ ػ ػػـ أك فع ػ ػ ػػؿ نحػ ػ ػػك { :فنعمػ ػ ػػا ى ػ ػ ػػي}( ّ)،
ك(كنعم ػػا صػ ػػنعت) ،فػ ػ ػ ػ (م ػػا) فػ ػػي المثػ ػػاليف نك ػ ػرة تام ػػة بمعنػ ػػى (شػ ػػيء) فػ ػػي
مح ػ ػػؿ نصػ ػ ػػب عمػ ػ ػػى التمييػ ػ ػػز ،كالمخص ػ ػػكص بالمػ ػ ػػدح فػ ػ ػػي األكؿ( :ىػ ػ ػػي)،
كف ػػي الثاني ػػة مح ػػذكؼ ،كالفع ػػؿ كالفاع ػػؿ ص ػػفة ل ػػو تق ػػديره( :نع ػػـ ش ػػيئا ش ػػيء
ص ػػنعتو) ،كف ػػي كػ ػ ٌؿ م ػػف المث ػػالييف خ ػػبلؼ ض ػػربت ص ػػفحا ع ػػف ذكػ ػره خ ػػوؼ
اإلطالة"( .)4
ّ-

االتجاه الثالث :موافقتو الناظـ:
لقد سمؾ اإلماـ السالمي طريقا كاتجاىا ثالثا في التيسير (تيسير النحك)
فنجده في شرحو لمنظكمة العمريطي يكافؽ الناظـ في مسائؿ نحكية جريانا عمى

( ُ) المكاىب السنية.ٖٗ- ٕٗ ،
( ِ) شرح بمكغ األمؿ ُ.ُٓ/
( ّ) البق ةر ُِٕ.

( ْ) شرح بمكغ األمؿ ِ.ُِِ - ُُِ/
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المنكاؿ كتسييبل لمطالب ،فيشير إلى ذلؾ كيترؾ التفصيؿ في المسائؿ كي ال
يشتت ذىف المبتدئ كالمتعمـ ،كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة منيا :
 قاؿ األماـ السالمي في شرح و لنكاصب الفعؿ المضارع  " :ظاىر كبلـ الناظـأف كبل مف ىذه النكاصب العشرة ينصب الفعؿ بنفسو ،أم بغير كاسطة ،كما ىك
مذىب الككفييف ،وقد جرينا عمى منوالو تسييال لمطالب ،كاال فالحؽ ما ذىب إليو
البصريكف مف أف ىذه النكاصب ثبلثة أقساـ:
ىف فقط.
القسـ األكؿ  :ما ينصب بنفسو اتفاقا كىك أ ٍ

القسـ الثاني  :ما ينصب بنفسو عمى الصحيح كىك  :لف ككي كاذف.
القسـ الثالث :ما ينصب بإضمار أف بعده عمى الصحيح كىك بقية العشرة "(ُ).
 في كبلمو عف الخبر كأقسامو قاؿ اإلماـ السالمي  " :ككاف عمى الناظـ أفيقدـ الجممة عمى شبييا فإنما عدؿ عف ذلؾ لمساعفة النظـ لو ،فمنجر اآلف عمى
منوالو؛ تقريبا لممبتدئ"( ِ).

-4

االتجاه الرابع  :إضافات ذكرىا تقريبا لممتعمـ والمبتدئ:
أضاؼ اإلماـ السالمي إضافات كاف اليدؼ مف بعضيا تقريب الفيـ
لممتعمـ ك تسييبل لو ،كقد ذكرناىا في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ ،كال مانع
مف أف نمثؿ بمثاؿ كاحد تحت ىذا العنصر:
 قاؿ اإلماـ السالمي في باب مرفكعات األسماء " :أقكؿ  :المرفكعات مفاألسماء سبعة نأتي بيا – إف شاء اهلل تعالى  -متكالية عمى الترتيب .ثـ إف

( ُ)
( ِ)

المكاىب السنية ٖٓ.

المرجع السابؽ َُّ.
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الناظـ قد اعتذر عف عدىا بقكلو معمكمة األسماء مف تبكيبيا ،كقد عدىا
األصؿ ،فال بأس أف نأتي بيا تقريبا لممبتدئ "( ُ).

( ُ)

المكاىب السنية.َٗ ،
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المطمب الثاني  :زياداتو واستدراكاتو عمى أصؿ الكتابيف.
برزت شخصية اإلماـ السالمي النحكية في نظـ كتاب (اإلعراب عف قكاعد اإلعراب)
البف ىشاـ ،ثـ شرحو لمنظـ الذم نظمو ،ككذلؾ في شرح منظكمة الشيخ يحيى العمريطي،
كالمكسكمة ب(الدرة البيية نظـ اآلجركمية) ،حيث إنو لـ يقتصر في سمسمتو لمكاضيع
الكتابيف نيج أصميما ،بؿ كاف يزيد عمييما تارة ،كيعقب كيعمؽ تارة أخرل ،كاتخذت
شخصيتو كاستقبلليتو جكانب عدة كىي كما يأتي:
أوالً :كتاب شرح بموغ األمؿ في تفاصيؿ الجمؿ:
لقد برزت شخصية السالمي في نظمو ،كشرحو ألصؿ الكتاب( ُ)  ،مف خبلؿ أسمكبو
الكاضح السيؿ ،كالتسمسؿ المكضكعي كالمنطقي ،كتحرره مف قيد الجمكد رغـ صغر سنو
الذم ألؼ فيو ،فقد كاف يزيد عمى أصؿ الكتاب ،كيعدؿ عف بعض عبارات األصؿ ،كيعقب
كيصحح لبعض األقكاؿ ،كفيما يأتي تفصيؿ ذلؾ:
 زيادات واضافات اإلماـ السالمي عمى أصؿ الكتاب :
قاؿ اإلماـ السالمي في منظكمتو:
كزدت فييا در ار منقحة ** مف غيره فيي بو مكشحة
في ىذا البيت يكضح اإلماـ السالمي أنو ازد عمى أصؿ الكتاب ،إذ قاؿ في
شرحو  " :كزدت عمى المنظكـ مف ذلؾ مسائؿ تشابو الآللئ في حسنيا مبلئمة لممقاـ،
كمناسبة لممراـ ،فمذا صارت ىذه المنظكمة ،بتمؾ الزيادة كالمرأة المتجممة بالمؤلؤ كالجكىر
( ِ)

كاهلل تعالى أعمـ"
( ُ)
( ِ)

كما أنو كاف يبيف مكاضع الزيادة بقكلو – في الغالب  -كىك (مف الزيادة

المقصكد بأصؿ الكتاب ىك كتاب اإلعراب عف قكاد اإلعراب البف ىشاـ.

شرخ بمكغ األمؿ.ٖٖ ،
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عمى األصؿ) ،كفي ىذا المطمب سأبيف إضافاتو كمكاضع الزيادة التي زادىا اإلماـ السالمي
عمى أصؿ الكتاب كىي كما يأتي:
أ  -زيادات واضافات لـ يذكرىا ابف ىشاـ وىي موزعة عمى أبواب الكتاب وىي كما
سيأتي :
 ميد اإلماـ السالمي نظمو بمقدمة عف المفرد ،حيث قاؿ شارحان لمبيت
اآلتي:
كالمفرد النحكم في اإلعراب ما *** مف جمع أك تثنية قد سمما
" ىذه مقدمة كضعتيا في المفرد ،كاف كاف المقصكد بيذه القصيدة معرفة الجمؿ؛ ألف
مف لـ يعرؼ ضد الشيء ال تتأتى لو معرفة حقيقتو ،قاؿ:
( ُ)

كبضدىا تتبيف األشياء
كىي مف الزيادة عمى األصؿ.)ِ ("...
 زيادة البيت اآلتي:

كال تصفيا إف عرت مف ذيف *** بصفة ألحد الكصفيف
قاؿ اإلماـ السالمي :ىذا البيت مف الزيادة عمى األصؿ ،كقد ذكرت فيو أف الجممة
قد تككف ال صغرل كال كبرل ،كذلؾ ما إذا تعرت الجممة مف الشرطيف المذككريف ،كىما:
ُ-

ككف الجممة خب ار لمبتدأ.

( ُ) البيت لممتنبي في ديكانو ،ط :المكتبة الثقافية لبناف ،بيركت ،صػ ُِٕ ،كقبمو يقكؿ:
مف يظمـ المؤماء في تكميفيـ

كنديميـ كبيـ عرفنا فضمو

( ِ) شرح بمكغ األمؿ.ُٗ/ُ ،

أف يصبحكا كىـ لو أكفاء

كبضدىا تتبيف األشياء.
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أك خبر المبتدأ فييا جممة ،نحك  :قاـ زيد كىذا زيد ،كاهلل –تعالى -

ِ-

أعمـ"( ُ).
 ما ذكره في الجممة الخامسة مف الجمؿ التي ليا محؿ مف اإلعراب كىي:
" الجممة الكاقعة بعد الفاء كاذا الفجائية جكابا لشرط جازـ ،كمحميا
الجزـ"( ِ)  ،فقاؿ "  ...لذلؾ جاز لؾ أف تعطؼ فعبل مضارعا مجزكما عمى
فعؿ الشرط قبؿ استيفائو لفاعمو ،كأشار بقكلو  :كالفاء مضمرا ،مشي ار إلى
البيت اآلتي:
كالفاء مضم ار كما لك ظي ار

*** كالخمؼ في يقكـ تمك إف جرل

إال أف الفاء المقدرة كالمكجكدة في كقكع الجممة بعدىا كقكلو ( :مف يفعؿ
( ّ)

اهلل يشكرىا)

الحسنات

إذ التقدير فاهلل يشكرىا كىك مف الزيادة عمى األصؿ"( ْ).
 ما زاده اإلماـ السالمي عمى األصؿ في الجممة السابعة التي ليا محؿ مف
اإلعراب كىي الجممة التابعة لجممة ليا محؿ ،حيث ذكر البيتيف اآلتييف :
كتتبع المفرد في اإلبداؿ مع *** نعت كعطؼ كلدل النعت امتنع
في جمم ػ ػػة لجمػمػ ػػة كيج ػ ػع ػػؿ *** ف ػ ػ ػػي بدلي ػ ػ ػ ػ ػػا ما لـ يج ػ ػ ػ ػػده األكؿ

( ُ) شرح بمكغ األمؿ.ُُِ/ُ ،
( ِ) المرجع السابؽُّٔ/ُ ،

( ّ) صدر البيت مف البحر البسيط ،كعجزه
كركم "سياف" بدال مف " مثبلف"

كالشر بالشر عند اهلل مثبلف

نسب لعبدالرحمف بف حساف في خزانة األدب ٗ ،ْٗ/شرح شكاىد المغني ُ ،ُّٕ/كنسب لحساف بف

ثابت في الكتاب ط :عالـ الكتب ،ٔٓ/ّ ،كليس في ديكانو ،كنسب أيضا لغيرىما.

( ْ) شرح بمكغ األمؿ.ُّٗ- ُّٖ/ُ،
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فعمؽ عمييما  " :ىذاف البيتاف مف الزيادة عمى األصؿ ،كذكرت فييما أف الجممة تتبع
( ُ)

المفرد في ثبلثة أبكاب

 ( :األكؿ :العطؼ بالحرؼ ،الثاني :النعت ،الثالث  :البدؿ)

 زاد بيتيف عمى األصؿ في ذكر الفرؽ بيف االعتراضية كالحالية ،قاؿ
فييما:
كانفردت عف التي لمحاؿ *** بإنشاء أك داللة استقباؿ
أك اقترانيا بالفاء كلدل

*** مضارع بالكاك مقركنا غدا

 زاد البيت اآلتي:
بل قد رككا.
عارية مف أحرؼ التفسير أك *** مقركنة بيا فك ن
قاؿ اإلماـ السالمي " :ىذا ال بيت مف الزيادة عمى األصؿ ،كذكرت فيو أف الجممة
التفسيرية تككف تارة عارية مف أحرؼ التفسير كما في األمثمة المتقدمة كتارة مقركنة بيا"( ِ).
 زاد ثبلثة أبيات في فصؿ الجممة الخبرية ،كىف :
كاف يضؼ منك ار كيسبؽ *** بنفي أك بشبيو بذا الحؽ
إف عدـ المانع ككنيا صفة *** أك ككنيا حاال إيبل المعرفة
كمع كجكد المقتضى مف عامؿ *** كغيره مف جممة المسائؿ
قاؿ بعد البيت األكؿ منيف " :ىذا البيت كالمذاف يميو مف الزيادة عمى األصؿ"( ّ).
 قاؿ في حديثو عف الجار كالمجركر في (الباب الثاني في شبو الجممة كىك
الظرؼ كالجار كالمجركر)  " :البد لمجار كالمجركر مف تعمؽ بالفعؿ ،أك
بالذم يضاىيو – أم يشابيو  -أك بالذم ضمف معنى ما يشابيو ،أك بما
( ُ) شرح بمكغ األمؿ.ُْْ/ُ ،
( ِ) المرجع السابؽ.ُّٕ/ُ ،
( ّ)

المرجع السابؽ.ُٖٓ/ُ ،
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فيو رائحة منو ،فإف عرم مف ىذه األربعة قدر –كما سيأتي  -كلـ يصرح
األصؿ بما ضمف معنى ما يشابو الفعؿ ،كبما فيو رائحة منو ،بؿ لـ يذكره
ال ،فيما مف الزيادة عميو"( ُ) ،كيقصد ىنا البيتيف اآلتييف:
أص ً
كعمؽ المجركر بالفعؿ كما ***

ضاىاه كالساعي بنا حكؿ الحمى

أك بالذم ضمف معنى شبو *** أك م ػ ػػا أت ػػت ارئػ ػحػ ػػة من ػ ػ ػ ػػو بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو
 زاد بيتيف في تعمؽ الجار كالمجركر بالحرؼ المعنكم ،كىما :
كالمعنكم الحرؼ لـ يعمقا *** بو كبعض قد أجاز مطمقا
كنائبا لمفعؿ بعض شرطا *** مف غير ما أصالة تكسطا.
قاؿ بعد شرحو ليذيف البيتيف " :كلـ يذكر األصؿ ىذا أصبلن فالبيتاف مف الزيادة عميو"( ِ).
 زاد حرفيف كىما  (:رب كحرؼ االستثناء بحاشا كخبل كعدا ) تحت ما ال
يتعمؽ بو مف حركؼ الجر ،قاؿ " :كلـ يذكر األصؿ الثالث كالرابع فيما
مف الزيادة"( ّ).

( ُ)

شرح بمكغ األمؿ.ُِٗ/ُ ،

( ّ)

المرجع السابؽ ُ.َِْ/

( ِ)

المرجع السابؽ ُ.ُٕٗ- ُٗٔ/
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ب  -إضافتو وزيادتو لمعاف جديدة لكممات وأدوات لـ يذكرىا ابف ىاشـ في أصمو وىي
كما يأتي:
 زاد اإلماـ السالمي معنى آخر لػ ( :عكض) ،إذ قاؿ :
" كشذ عكض مثؿ قط كاقرف *** بالنفي ذيف الزما فمتفطف
ىذا البيت مف الزيادة عمى األصؿ ،كذلؾ أف عكض تأتي بمعنى قطُّ – أم الستغراؽ
ما مضى مف الزماف شذكذا"( ُ).
 ألؼ (بمى) كالخبلؼ فييا ،حيث قاؿ بعد البيت اآلتي:
إيجاب منفي (بمى) كفي األلؼ *** منيا خبلؼ أأصيؿ أـ ردؼ
" كالخمؼ في ألفيا :فعند قكـ أنيا أصمية ،كذىب جماعة إلى أنيا زائدة ،كقاؿ بعض
مف ىؤالء :إنيا لمتأنيث بدليؿ إمالتيا ،كىذا ىك المراد بقكؿ الناظـ" :كفي األلؼ منيا" إلى
آخره ،كلـ يذكره األصؿ فيك مف الزيادة عميو"( ِ).
 زاد معنييف لػ (إذا) كىما:
األكؿ :أف تككف ظرفا لممستقبؿ غالبا ،أك ظرفا لمماضي ،أك لمحاؿ.
الثاني :أف تككف لممفاجأة.
عمؽ اإلماـ السالمي عمى األكؿ فقاؿ ":لـ يذكره األصؿ"( ّ)  ،كعمى الثاني " :لـ يصرح
بو األصؿ"( ْ).

( ُ)

شرح بمكغ األمؿ.ٕٔ/ِ ،

( ّ)

المرجع السابؽ ِٔٔ/

( ِ)

المرجع السابؽ ِ.ٔٓ/

( ْ)

المرجع السابؽ ِ.ٕٔ/
154

استثناء حيث
 زيادة كجو لػ( ًإ ٍذ) ،كىك أف تككف لممفاجأة ،ككذلؾ أضاؼ
ن
قاؿ  " :كال تضاؼ إلى الجممة الفعمية التي فعميا مستقبؿ ،كىك المراد

بقكلو "كاستثف منيا" إلى آخر الشطر( ُ) ؛ أم كاستثف مف الجمؿ التي
لبلستقباؿ فبل تضؼ (ًإ ٍذ) إلييا ،كىذا االستثناء لـ يذكره األصؿ"( ِ).
 زاد الكممة الثامنة (ًإف) كمعانييا ،كىي مف الكممات التي جاءت عمى ثبلثة
أكجو .كنظـ فييا ثبلثة أبيات كىي مف الزيادة عمى األصؿ( ّ).
ىف) –بفتح اليمزة كتخفيؼ النكف – مف أكجييا  :أف تككف زيادة لمتككيد،
( أ ٍ
كزيادتيا في أربعة مكاضيع:

(لما) التكقيتية.
األكؿ  :متى ما كقعت بعدىا ٌ

الثانية  :بعد (إذ).

الثالثة  :بيف القسـ كلك.
الرابع  :بيف الكاؼ كمجركرىا.
لما ،فالثبلثة مف الزيادة عميو"( ْ).
قاؿ اإلماـ السالمي " :كلـ يذكر األصؿ زيادتيا إال بعد ٌ
(أف)( ٓ).
 زاد ثبلثة أبيات في (أف) المخففة مف ٌ
 زاد في أحكاؿ خبر (أف) المخففة( ٔ).

( ُ)

إشا ةر إلى البيت :

( ِ)

شرح بمكغ األمؿ ِ.َٕ/

( ْ)

المرجع السابؽ ِ.ِٗ- ُٗ/

( ٔ)

المرجع السابؽ ِ.ٖٗ/

كاستثف منيا جممة المستقبؿ

( ّ)

المرجع السابؽ ِ.ّٖ /

( ٓ)

المرجع السابؽ ِ.ٗٓ/

*** كبعد بينا فاج ثـ عمؿ.
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ثانيا :كتاب المواىب السنية عمى الدرة البيية:
أ  -لطائفو:
لقد اىتـ اإلماـ السالمي بالمطائؼ كثي نار ،كقد كاف كثي ار ما يذكر في آخر أبكاب
الكتاب كممة" :لطيفة" أم ما يمطؼ المكضكع مف تكضيح لكممة أك فكرة أك زيادة معمكمة
جديدة تتعمؽ بالمكضكع كلك مف بعيد( ُ)  ،كيمكف تقسيـ ىذه المطائؼ إلى عدة أقساـ:
 القسـ األكؿ :لطائؼ لتكضيح كممة جاءت عند الناظـ .
مف أمثمة ذلؾ:
 لطيفة " :لفظة (سائر) في قكؿ الناظـ (كسائر األسماء) بمعنى جميع كقدتأتي بمعنى باؽ ،كلفظة (خبل) مف الشطر األكؿ مف البيت الثاني حرؼ
استثناء ،ك(مضارع) مجركر بو ،كلفظة (خبل) في الشطر الثاني فعؿ
و
ماض ،ك(مف كؿ نكف) متعمؽ بو"( ِ).
 لطيفة" :الحمك ىك أقارب الزكج ،فمفظة (حمكؾ) بكسر الكاؼ .كقيؿ ىكمشترؾ بيف أقارب الزكج كالزكجة ،فيجكز كسر الكاؼ كفتحيا"( ّ).
(مقىاـ) في قكؿ الناظـ بضـ الميـ ألنو مف أقاـ بخبلؼ ما لك أنو
 لطيفة " :يمف أقاـ إنو بفتحيا"( ْ).

 لطيفة" :لفظة االستثناء في قكؿ الناظـ( :باب االستثناء) تحتمؿ معنييفأحدىما :إطبلقو مجا از عمى أداة االستثناء كالعبلقة بينيما المجاكرة ،كالى
ىذا المعنى يعكد الضمير مف قكلو( :أخرج بو مف الكبلـ) كثانييما:
( ُ)

المكاىب السنية.َِ ،

( ّ)

المصدر السابؽ.َٓ،

( ِ)

المصدر السابؽ.ْٕ ،

( ْ)

المصدر السابؽ. ٗٔ،
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إطبلقو عمى المستثنى منو ،كالى ىذا المعنى يعكد الضمير مف قكلو :
(مف حكمو) ،فبيذا يظير لؾ أف في كبلـ الناظـ استخداما "( ُ).
 القسـ الثاني :لطائؼ ذكرىا ليككف الغرض منيا زيادة فائدة.
مف ذلؾ:
 عمؽ السالمي عمى بيت الناظـ:كاخفض بياء كؿ ما بيا نصب *** كالخمسة األسماء بشرطيا تصب
بقكلو" :لطيفة  :نصب (الخمسة) عطف نا عمى الكؿ ،كاإلضافة في قكلو
(بشرطيا) لبلستغراؽ"( ِ).
 بعدما ذكر السالمي العكامؿ التي تجزـ فعبلن كاحدان فقط ،كىي :لـ ،كلما،كال الدالة عمى طمب ترؾ الفعؿ ،كالبلـ الدالة عمى الطمب ،قاؿ" :لطيفة:
ليس في ىذه الحركؼ ما يعمؿ محذكفا إال البلـ ،كما في قكؿ الشاعر:
محمد تفد نفسؾ كؿ نفس *** إذا خفت مف أمر تباال
(فتفد) مجزكـ بالبلـ المحذكفة ،كاألصؿ لتفد"( ّ).

 القسـ الثالث :لطائؼ ذكرىا لمتفريؽ بيف شيئيف أك منبيان ألمر ما.
مف ذلؾ:

( ُ)

المكاىب السنية.َُْ،

( ّ)

المصدر السابؽ.ٖٔ ،

( ِ)

المصدر السابؽ.ٓٔ ،
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 لطيفة" :الفرؽ بيف ياء المثنى كياء الجمع ،أف ياء المثنى مفتكح ما قبميامكسكر ما بعدىا ،كياء الجمع مكسكر ما قبميا مفتكح ما بعدىا ،إال في
يف األخيار)"( ُ).
المقصكر فإنو مفتكح ما قبميا أيضا نحك ( :المصط ىف ى
 لطيفة " :قد تزاد قبؿ أسماء اإلشارة ىاء لمتنبيو ،فتقكؿ :ىذا  ،كىذم ،كقدتزاد في آخرىا الكاؼ لمخطاب ،فتقكؿ :ذلؾ كذانؾ كأكلئؾ"( ِ).
 القسـ الرابع :لطائؼ ذكرىا لمعرفة بعض العمؿ.
مف ذلؾ:
 بيف اإلماـ السالمي عمة تسمية الرفع رفع نا كالجزـ جزم نا ،كالجر ج نار ،بقكلو:"لطيفة :يسمي الرفع رفعان الرتفاع الشفتيف عند النطؽ بو ،كسمي الجزـ

جزمان ألف الجازـ يحذؼ مف المجزكـ شيئا ،كقد عممت أف الجزـ في المغة
القطع ،كسمي الجر ج نار النجرار الشفتيف عند النطؽ بو"( ّ).
 ككذلؾ أيضا عمؿ تسمية المنقكص كالمقصكر بقكلو " :لطيفة :كمف ىنايظير لؾ تسمية المعتؿ بالياء منقكصان بحيث نقص منو حركتاف ،كىما
الضمة كالكسرة ،كتسمية المعتؿ باأللؼ مقصك انر بحيث لـ يعط شيئا مف
الحركات ظاى ار فيك مقصكر بمعنى محبكس"( ْ).
 القسـ الخامس :لطائؼ ذكرىا معقبان عمى الناظـ ،كناقدان لو.
مف أمثمة ذلؾ ما يأتي :

( ُ)

المكاىب السنية.ّٓ ،

( ّ)

المصدر السابؽ.ْْ ،

( ِ)

المصدر السابؽ.ْٕ ،

( ْ)

المصدر السابؽ.ٔٓ ،
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 " كاف عمى الناظـ أف يقؼ عمى األلؼ باإلبداؿ ،كما ىك مذىب الجميكر،كانما عدؿ عنو ضركرة ،أك جريانا عمى مذىب ربيعة .فإنيـ يقفكف عمى
المنصكب ككقكفيـ عمى المرفكع"( ُ).
كلمزيد مف األمثمة ينظر في المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ( ِ).
ب  -زياداتو واستدراكاتو:
 في حديثو ع ما يميز الفعؿ المضارع عف غيره مف األفعاؿ ،قاؿ اإلماـ
السالمي" :كمثميا (سكؼ) واف لـ يذكرىا الناظـ نحك ( كبل سكؼ تعممكف)
التكاثرّ  ( ،سكؼ أستغفر لكـ ربي) يكسؼٖٗ"( ّ).
 ذكر اإلماـ السالمي أربعة شركط لرفع األسم اء الخمسة بالكاك ،مف بينيا "
أال تضاؼ إلى ياء المتكمـ :فإذا كانت مضافة إليو أعربت بالحركات
المقدرة"( ْ)  ،قاؿ اإلماـ السالمي " :كىذا الشرط واف لـ يذكره الناظـ فبل بد
مف ذكره"( ٓ).
قسمي العطؼ ،فمف بينيا " :القسـ األكؿ :ىك التابع
 ذكر اإلماـ السالمي
ٌ
المبيف لمتبكعو ،أك المخصص لو ،كىذا القسـ يسمى عطؼ بياف ،ولـ
يذكره الناظـ  ،كذلؾ نحك :جاء أبك عبداهلل محمد ،كجاء أبك حفص عمر،
فكؿ مف محمد كعمر عطؼ بياف لما قبمو"( ٔ).

( ُ)

المكاىب السنية.ّٓ ،

( ّ)

المكاىب السنية.َْ،

( ٓ)

المصدر السابؽ.َٓ ،

( ِ)

ينظر الصفحة رقـ ، :مف ىذا البحث.

( ْ)

المصدر السابؽ.َٓ ،

( ٔ)

المكاىب السنية.ُُْ،
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 قاؿ اإلماـ السالمي " :كق كلو( :أك سرمدا) ىك اسـ لمزماف المستقبؿ الذم
ال انقطاع لو ،كقكلو ( :أك األبد) ىك مرادؼ لسرمد ،كيرادفيما األمد واف
أغفمو الناظـ"( ُ).
 ذكر اإلماـ السالمي أدكات االستثناء كىي عمى أربعة أنكاع ،كأضاؼ النكع
الثالث منيا ،حيث قاؿ" :النكع الثالث :ال يككف إال فعبل ،ولـ يذكره
الناظـ ،كىك ليس كال يككف "( ِ).
ت  -تعميقاتو عمى الناظـ:
لـ يكف اإلماـ السالمي مجرد شارح فقط بؿ كاف يعمؽ كيعقب،
كيبيف رأيو ،يمكف الرجكع لؤلمثمة إلى المبحث األكؿ خكفان مف التكرار،
ففيو تفصيؿ ذلؾ.

مما سبؽ تظير لنا شخصية اإلماـ السالمي المتعمقة في ىذا الفف ،كالتي يمكف أف
نمخصيا فيما يأتي:
 برزت شخصية اإلماـ السالمي مف خبلؿ نقده لمناظـ في بعض المكاقؼكتعقيباتو عميو ،كردكده عمى بعض النحاة كأبي الحسف كالفارسي
كالزمخشرم كالرضي كالعكبرم.
 مذىب اإلماـ السالمي ىك مذىب بصرم ،كمع ذلؾ كاف يخرج عف آرائيـفي بعض المسائؿ فيكافؽ فييا الككفييف ،كأحيانا يختمؼ فييا مع

( ُ)
( ِ)

المصدر السابؽ.ُِّ ،
المصدر السابؽ.َُْ ،
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المذىبيف ،كىذه سمة أغمب المغكييف المتأخريف ،إذ كانكا يقارنكف بيف
المسائؿ المغكية فيخرجكف بقكؿ كسطي ،كاإلماـ السالمي كاحد منيـ.
 برز التيسير النحكم عند اإلماـ السالمي مف خبلؿ اىتمامو بالنظـ كالشرحالميسر ،كالتي تجنب مف خبلليا ذكر التفريعات النحكية كالتعمؽ فييا إال
إف دعت الحاجة لذلؾ.
 أضاؼ اإلماـ السالمي بعض الزيادات كاالستدراكات عمى الكتابيف. اىتـ اإلماـ السالمي في كتابو المكاىب السنية بالمطائؼ التي يمطؼ بياالمكضكع مف تكضيح لكممة أك فكرة أك معقبا بيا عمى الناظـ أك غير
ذلؾ.
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الخاتمة
تناكلت ىذه الدراسة البحث النحكم عند اإلماـ السالمي في كتابي شرح بمكغ األمؿ في
تفصيؿ الجمؿ كالمكاىب السنة عمى الدرة البيية مف خبلؿ المباحث التي كشفت لنا شخصية
اإلماـ النحكية ،كقد تكصمت ىذه الدراسة إلى أبرز النتائج كىي كما يأتي:
ُ-

تنكعت مرجعية اإلماـ السالمي المغكية في كتابيو كتجمت في ثبلثة محاكر ،ىي
شيكخو ،كالكتب التي أفاد منيا ،كالنقؿ عف العمماء ،مما ساىمت ىذه المرجعية
في تككيف

شخصيتو المتعمقة في مجاؿ النحك كالمغة  ،كالتي مف آثارىا عدة

مؤلفات ،أبرزىا الكتاباف المذاف ىما محؿ الدراسة.
ِ-

برز مكقؼ اإلماـ السالمي اإليجابي مف خبلؿ االستشياد كأدلة النحك ،إذ إنو
استشيد بالقرآف الكريـ بنحك ُٕٗ آية في شرح بمكغ األمؿ ،كنحك ِْ آية في
المكاىب السنية ،كيعد القرآف الكريـ مف أكائؿ مصادر االستشياد لديو مقارنة
بالمصادر األخرل ،كما أنو استشيد بالقراءات القرآنية بنحك ٖ قراءات في شرح
بمكغ األمؿ.
كذلؾ قمؿ مف االستشياد بالحديث الشريؼ ،إذ استشيد بػ ػ (ٓ) أحاديث في
شرح بمكغ األمؿ ،ك(ٓ) أحاديث في المكاىب السنية.
كما استشيد بكبلـ العرب شع ار كنث نار ،حيث استشيد بنحك (ٕٓ) شاىدا
شعريا في شرح بمكغ األمؿ ،كنحك (َْ) شاىدا شعريا في المكاىب السنية ،أما
النثر فاستشيد بّ أقكاؿ مف العرب ،كيعتبر االستشياد بالشعر العربي المصدر
الثاني لديو مقارنة بالمصادر األخرل.

ّ-

تابع اإلماـ السالمي الزمخشرم في جكاز االستشياد بكبلـ مف يكثؽ بو مف
الشعراء فيما يبدك مف استشياده بشعر ابف النظر ،كىك مف القرف السادس ،فيرل
األخذ عمف يكثؽ بيـ مف العرب.
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ْ-

اىتـ اإلماـ السالمي بالعمؿ التعممية كثيرة كالسيما أف الكتابيف تعميمياف ،إذ نجده
رحمو اهلل يعمؿ بالثقؿ كالتعذر ،كيعمؿ بمراعاة المفظ ،كلطمب اإلضافة ككجكدىا،
كالفرار مف التقاء الساكنيف ،ككراىة تكالي األمثاؿ ،كىكذا.

ٓ-

لـ يكف اإلماـ السالمي مجرد ناقؿ ألقكاؿ المتقدميف ،كلـ يقؼ منيا مكقؼ المقمد،
بؿ كاف يظير رأيو كيختار القكؿ األنسب ،كيفاضؿ بيف األقكاؿ ،كيرد عمى كبار
النحاة ،أمثاؿ :األخفش كالفارسي كالزمخشرم كالرضي كالعكبرم كابف ىشاـ
كغيرىـ.

ٔ-

برزت لنا في ىذا البحث بصرية اإلماـ السالمي؛ كذلؾ العتماد أصكؿ ىذا
المذىب كقكاعده األساسية في مسائؿ الخبلؼ ،كمكاف قتو ألغمب أقكاؿ البصرييف،
كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد كاف يخرج عف بعض أقكاليـ كيتابع فييا الككفييف كأحيانا
يختمؼ مع المدرستيف في بعض المسائؿ ،كىذه السمة ربما ىي سمة أغمب
المغكييف المتأخريف؛ ألنيـ متأخركف عف المدرستيف ككانكا يقارنكف بيف المسائؿ
المغكية فيخرجكف بقكؿ كسطي.

ٕ-

اىتـ اإلماـ السالمي في كتابيو بقضية التيسير النحكم ،كتظير لنا محاكالتو في
ذلؾ مف خبلؿ عدة اتجاىات ،أىميا  :اىتمامو بالنظـ كالشرح الميسر ،كاختصار
الشركح ،كمكافقتو لمناظـ ،كاضافات ذكرىا تقريبا لممتعمـ كالمبتدئ ،كما أنو تجنب
ذكر التفريعات النحكية كالتعمؽ فييا إال إف دعت الحاجة لذلؾ.

-8

استدرؾ اإلماـ السالمي بعض المسائؿ كاألبكاب عمى أصؿ الكتابيف ،كما أضاؼ
عمييما بعض الزيادات.
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فيرس اآليات القرآنية
ـ

اآلية

ُ

أىفى ىبل ىيىرٍك ىف أىال ىيٍرًج يع ًإلىٍي ًي ٍـ ىق ٍكالن
ًإ ٍف أىىرٍدىنا ًإال الٍ يح ٍسىنى

ْ

كضةن
ب ىمثى ن
ًإف الم ىو ى
بل ما ىب يع ى
ض ًر ى
ال ىي ٍس ىت ٍحيًي أىف ىي ٍ
طو
اف
ًإ ٍف ًع ىند يكـ ِّمف يسمٍ ى
ضييـ ىب ٍعض نا ًإال يغيرك نار
كف ىب ٍع ي
ىب ٍؿ ًإف ىي ًع يد الظاًل يم ى

ِ
ّ

ٓ
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
َُ
ُُ
ُِ
ُّ
ُْ

كف ًم ٍف يد ً
كف الم ًو ىل ٍف ىي ٍخميقيكا يذىب نابا ىكىل ًك
يف ىت ٍد يع ى
ًإف الًذ ى
اج ىت ىم يعكا ىلوي
ٍ

ً
ً
يع وة أىيُّييٍـ أى ىش ُّد ىعىمى الرٍح ىم ًف ًعتًٌي نا
ثيـ ىلىن ًنزىعف مف يك ِّؿ ش ى
ىحتى ىع ىفكاٍ
كؿ الر يسك يؿ
ىحتى ىيقي ى
ضى
كف ًمن يكـ مٍر ى
ىعًم ىـ أىف ىسىي يك ي
ُّكر ىن ٍف ىخةه ك ً
ىفًإ ىذا ين ًف ىخ ًفي الص ً
اح ىدةه
ى
ىفًإف ل ٍـ
فىان ًفيركاٍ

ىت ٍف ىعميكٍا ىكلىف ىت ٍف ىعميكٍا ىفاتقيكٍا الن ىار
ثيىب و
ات

ىف ىبل أي ٍق ًس يـ ًب ىم ىكا ًق ًع النُّ يج ً
كف
كـ (ٕٓ) ىًكانوي ىل ىق ىس هـ ل ٍك ىت ٍعىم يم ى
ً
يـ (ٕٕ)
يـ (ٕٔ)ً ،إنوي لىقيٍر ه
آف ىك ًر ه
ىعظ ه

ُٓ

فمما أف جاء البشير ألقاه عمى كجيو

ُٔ

ت
آمىن ٍ
ىفمى ٍكالى ىك ىان ٍ
ت قىٍ ىريةه ى
ً
ؽ يك ُّؿ أ ٍىم ور ىح ًك ويـ * أ ٍىم نار ِّم ٍف ًع ًندىنا
ييا يي ٍفىر ي
ف ى
ت
ت ىر ِّ
ض ىع ٍ
ىقالى ٍ
ىعمى يـ بً ىما ىك ى
ض ٍعتي ىيا أين ىثى ىكالمٌوي أ ٍ
ب ًإنِّي ىك ى
ىكلىٍي ىس الذ ىكير ىكاألينثىى ىكًانِّي ىسمٍيتي ىيا

ُٕ
ُٖ
ُٗ
َِ

قى ٍد ىش ىغفى ىيا يحٌبان
ً
ً
ىس ىفا نار
ىك ىمىث ًؿ اٍلح ىم ًار ىي ٍحم يؿ أ ٍ
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رقميا

السكرة

الصفحة

ُٖ

طو

ِٗ

َُٕ

التكبة

ْٖ

ُٕ

الحج

ُٗ

ِٔ

البقرة

ْٗ

ٖٔ

يكنس

ْٖ

َْ

فاطر

ْٖ

ٗٔ

مريـ

َُّ

ٓٗ

األعراؼ

ِٖ

ُِْ

البقرة

ِٖ

َِ

المزمؿ

ِٗ

ُّ

الحاقة

ِٓ

ِْ

البقرة

ِّ

ُٕ

النساء

ِٓ

ٕٓ -

الكاقعة

ِّ

ٕٕ
ٔٗ

يكسؼ

ٖٗ

ٖٗ

يكنس

َِّٕ،

ْ ٓ-

الدخاف

ِٓ

ّٔ

آؿ

ٕٕ،

عمراف

ُِٖ

َّ

يكسؼ

ِٔ

ٓ

الجمعة

ِّ

ُِ
ِِ
ِّ
ِْ
ِٓ
ِٔ
ِٕ
ِٖ
ِٗ
َّ
ُّ
ِّ
ّّ
ّْ
ّٓ
ّٔ
ّٕ
ّٖ
ّٗ
َْ

لىما ىي يذكقيكا ىع ىذ ً
اب
يف
لى ٍىكال أىنتيٍـ لى يكنا يم ٍؤ ًمنً ى

كف
ًلىي ٍج ًز ىم قى ٍك نما بً ىما ىكانيكا ىي ٍك ًسيب ى
ط ٍغىيانً ًي ٍـ
بل ىى ًاد ىم ىلوي ىكىي ىذيريى ٍـ ًفي ي
ضًم ًؿ المٌوي ىف ى
ىمف يي ٍ
كف
ىي ٍع ىميي ى
ينجِّي المؤمنيف
يو
اؤيـ اقٍىريؤكا ًكتىابً ٍ
ىى ي

بلئً ىك ًة
اؿ ىربُّ ىؾ ًلٍم ىم ى
ىًكا ٍذ ىق ى
ىًكا ٍذ يقمٍىنا ًلمٍ ىم ىبلئً ىك ًة

ىكا ٍش ىت ىع ىؿ أ
ٍس ىشٍيبان
الر ي
ب الم ًو ىعىمٍي ىيا
ضى
ىكالٍ ىخا ًم ىسةى أىف ىغ ى
ىجميييٍـ
ب أى
كف ىقًد ا ٍق ىتىر ى
ىف ىع ىسى أىف ىي يك ى
ىكأ ٍ
م
ىع ىمالىييٍـ
ىًكاف يكػبل لما لىيي ىكفِّىينييٍـ ىربُّ ىؾ أ ٍ
ىكأىف لٍي ىس ًل ٍ ً
نس ً
اف ًإال ىما ىس ىعى
ئل ى
كف
ىكُّدكا لى ٍك تيٍد ًى يف فىيي ٍد ًىين ى
ض يعييكن نا
ىك ىفجٍ ىرنا ٍاألٍىر ى

ً
ك ىق ى ً
صىر
اؿ الذم ا ٍش ىتىراهي مف ِّم ٍ
ى
ىكلى ٍف يي ٍخًم ى
ؼ الموي ىك ٍع ىدهي

يف لىك تىريككاٍ ًم ٍف ىخمٍ ًف ًيـ يذِّريةن ً
ً
ض ىعافان
ٍ
ىكلٍىي ٍخ ىش الذ ى ٍ ى
كـ
ىىىم ٍكىنا ًمف ىقٍ ىري وة ًإال ىكىل ىيا ًك ىت ه
ىك ىما أ ٍ
اب م ٍعمي ه
ىك ىما بً يك ٍـ ًم ٍف نً ٍع ىم وة ىف ًم ىف الم ًو

ُْ

كنزع يده فإذا ىي بيضاء لمناظريف

ِْ

ىكىكصٍيىنا

صاليوي
ىكًف ى
الٍم ً
ص يير
ى

ًٍ
اف بً ىكاًل ىدٍي ًو ىح ىممىتٍوي أ ُّيموي ىك ٍىنان ىعمىى ىك ٍى وف
نس ى
اإل ى
ً
امٍي ًف أ ً
ىف ا ٍش يكٍر ًلي ىكًل ىكاًل ىدٍي ىؾ ًإىلي
في ىع ى
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ٖ

ص

ِٓ

ُّ

سبأ

ُِٖ

ُْ

الجاثية

ُٖ

ُٖٔ

األعراؼ

ِٕ

ٖٖ

األنبياء

ُٖ

الحاقة

ِِ

َّ

البقرة

ِْ

َٓ

الكيؼ

ِْ

ِٔ

مريـ

ِٔ

ٗ

النكر

ِٗ

ُٖٓ

األعراؼ

ِٖ

ُُُ

ىكد

ِٖ

ّٗ

النجـ

ِٖ

ٗ

القمـ

ِِْٓ ،

ُِ

القمر

ِٔ

ُِ

يكسؼ

ُِٗ

ْٕ

الحج

ُٗ

ٗ

النساء

ْ
53

الحجر
النحل

ِْ
24

َُٖ

األعراؼ

24

ُْ

لقماف

،23،77
128

87 ،21

ّْ
ْْ

ىي ىكُّد

ىي ىكُّد

ؼ ىسىن وة
ىح يد يى ٍـ لى ٍك يي ىعمير أىلٍ ى
أى
الٍ يم ٍج ًريـ لى ٍك ىي ٍف ىتًدم
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ٔٗ

البقرة

45 ،25

ُُ

المعارج

ِْ

فيرس القراءات القرآنية
ـ

اآلية

ُ

ًإف يك ُّؿ ىن ٍف و
س لما

ِ

أى ىف ىبل ىيىرٍك ىف أىال ىيٍرًج يع ًإلىٍي ًي ٍـ ىق ٍكالن

ّ

كؿ الر يسك يؿ
ىحتى ىيقي ى

ْ

ضى
كف ًمن يكـ مٍر ى
ىعًم ىـ أىف ىسىي يك ي
ت
ىفىم ٍك ى
آمىن ٍ
ال ىك ىان ٍ
ت ىقٍ ىريةه ى

ٔ

ضًم ًؿ المٌوي فىبلى ىى ًاد ىم لىوي
ىمف يي ٍ
كف
ىكىي ىذيريى ٍـ ًفي ي
ط ٍغىيانً ًي ٍـ ىي ٍع ىميي ى
ىًكاف يكػبلم لما لىيي ىكفِّىينييٍـ ىربُّ ىؾ
ىع ىمالىييٍـ
أٍ

القراءة

رقـ اآلية

السكرة

الصفحة

ق أر بتخفيؼ (لما) ،أبك

ْ

الطارؽ

ِٖ

عمرك كنافع كالكسائي
كغيرىـ

ق أر بنصب (يرجع) أبك
حيكة كالزعفراني ،كابف

ٖٗ

طو

َّ

صبيح كأباف كالشافعي

ٓ

ٕ

ق أر بالرفع نافع

ُِْ

البقرة

ِٖ

كالكسائي كمجاىد
كغيرىـ
رسـ المصحؼ

َِ

المزمؿ

ِٗ

فيبل بقراءة أبي بف
ٌ

ٖٗ

يكنس

ِٕ

كعب كابف مسعكد.
ق أر بجزـ يذر حمزة

ُٖٔ

كالكسائي كغيرىما
ق أر بنصب(كبلم)

ُُُ

األعراؼ
ىكد

ِٖ
ِٖ

الزىرم كسميماف بف
األرقـ

ب بصيغة
ضى
ب الم ًو ىعىمٍي ىيا ق أر  ىغ ى
ضى
ٖ ىكاٍل ىخا ًم ىس ىة أىف ىغ ى
الماضي نافع

167

ٗ

النكر

ِٗ

فيرس الحديث الشريؼ
ـ

الحديث

الصفحة

ُ اتقكا النار كلك بشؽ تمرة

ّْ

ِ أطكؿ صبلة صميتيا قط

ّّ

ّ أقرب ما يككف العبد مف ربو كىك ساجد

ّّ

ْ إف مف أشد الناس عذاب نا يكـ القيامة المصكركف

ّْ

ٓ تكضأ ثبلث نا قط

ٔ رد السائؿ كلك بظمؼ محرؽ

ّّ
ّْ
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فيرس األبيات الشعرية
ـ

القافية

الكزف

البيت الشعرم

الصفحة

ُ

ب

الكافر

إذف كاهلل نرمييـ بحرب * يشيب الطفؿ مف قبؿ

ّْ

ِ

ح

الطكيؿ لزمننا لدف سالمتمكنا كفاءكـ * فبل يؾ منكـ

ّ

د

ْ

دل

الرجز

ٓ

ر

البسيط استقدر اهلل خي ار كارضيف بو * فبينما العسر إذ

المشيب
ّٖ

لمخبلؼ جنكح.
خميمي رفق نا ريث أقضي لبانة * مف العرصات
الطكيؿ
ٌ
المذكرات عيكدنا
الغي إال
لـ يي ٍع ىف بالعمياء إال سيدا * كال شفى ذا ِّ
ذك ىدل

ّٖ
ِٖ
ُْ

درات مياسير
ٔ

ر

السريع أصبك إلى الراح كأليك بيا * بعد كضكح الشيب

ّٔ

في الشعر
ٕ

ار

الكامؿ قيرناكـ حتى الكماة فأنتـ * تيابكننا حتى بنينا

ِْ

األصاغ ار
ٖ

س

الكامؿ إذما أتيت إلى الرسكؿ فقؿ لو * حقا عميؾ إذا

ٕٗ

اطمأف المجمس
ٗ

ضى

َُ

ؽ

ُُ

ؿ

الرجز

كاشتعؿ المبيض في مسكده * مثؿ اشتعاؿ النار

ّٔ

في جزؿ الغضى
الكامؿ ما كاف ضرؾ لك مننت كربما * مف الفتى كىك

ِْ

المغيظ المحنؽ
الطكيؿ أراني – كال كفراف هلل – ٌأيةن * لنفسي قد طالبت
غير منيؿ
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ٕٔ

ُِ

ؿ

الرجز

كبدلت كالدىر ذك تبدؿ * ىيفان دبك انر بالصبا

ُّ

ؿ

الكافر

كقد أدركتني كالحكادث جمة * أسنة قكـ ال

ُْ

ال

الكافر

ُٓ

ـ

الطكيؿ صددت فأطكيت الصدكد كقمٌما * كصاؿ عمى

ُٔ

ـ

الطكيؿ كاف لساني شيدة يشتفى بيا *كىك عمى مف صبو

ُْ

كالشمأؿ.

َْ

ضعاؼ كال عزؿ
محمد تفد نفسؾ كؿ نفس * إذا ما خفت مف أمر
ال
تبا ن

ْْ
ّْ

طكؿ الصدكد يدكـ

ُْ

اهلل عمقـ
ُٕ

ـ

الطكيؿ كنطعنيـ حيث الكمى بعد ضربيـ* ببيض

ِٕ

ُٖ

ـ

لي العمائـ
المكاضي حيث ٌ
كأف ظبي وة تعطك إلى
الطكيؿ كيكما تكافينا بكجو مقسـ * ٍ

ْٖ

كارؽ السمـ
ُٗ

ف

البسيط إف النساء كاف يظيرف مرحمة * لـ يخؿ مف

ُٔ

َِ

ف

إنساف
غدرىف الدىر
ي
السريع إف ىك مستكليان عمى أحد * إال عمى أضػػعؼ

ْٖ

ُِ

ف

الكافر

المجػانيػف

عمى ما قاـ يشتمني لئيـ * كخنزير تمرغ في ّْْٔ ،
دماف

ِِ

ق

السريع

ً
أزكدىا
مي فبل * أق ٌؿ مف نظروة ٌ
ق ىفا قميبل بيا ىع ٌ

ْٓ

ِّ

ق

السريع

حاديان عيرىا كاحسبني * أكجد ميتان قبيؿ افقدىا

ْٓ

ِْ

يا

الطكيؿ كانؾ إذما تأت ما أنت آمر * بو تمؼ مف إياه
تأمر آتيا.
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ٔٗ

 أنصاؼ األبيات :
ـ

الكزف

أنصاؼ األبيات

الصفحة

ُ

الطكيؿ

أقكؿ لو ارحؿ ال تقيمف عندنا

ّٗ

ِ

الطكيؿ

بآية ما كانكا ضعافا كال عزال

ّٕ

ّ

الكافر

بآية يقدمكف الخيؿ شعثا

ّٕ

ْ

المتقارب

عمى أييـ أفضؿ

َُّّٗ ،

ٓ

الطكيؿ

فحسبي مف ذم عندىـ ما كفانيا

ََُّْ ،

ٔ

الكافر

ب بذلؾ الجرك الكبلبا
ىل يس ٌ

ُٖ

ٕ

الكافر

متى أضع العمامة تعرفكني

ْْ

ٖ

الطكيؿ

متى تأتو تعشك إلى ضكء ناره

ْْ

ٗ

البسيط

مف يفعؿ الحسنات اهلل يشكرىا

ّٗ

َُ

الرجز

نحف المذكف صبحكا الصباحا

ََُّْ،

ُُ

الكافر

ىـ البلؤكف فككا الغؿ عيني

ََُّْ ،

ُِ

الطكيؿ

كقد أسممناه معبد كحميـ

ْٓ

ُّ

الطكيؿ

كليؿ كمكج البحر أرخى سدكلو

ْٓ
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فيرس المصادر والمراجع
ُ-
ِ-

القرآف الكريـ.
أبك البركات األنبارم كدراساتو النحكية ،لمدكتكر فاضؿ صالح السامرائي ،دار
عمار ،عماف ( ،طُِْٖ ،ُ:ق ََِٕ -ـ).

ّ-

اختيارات ابف يعيش النحكية كالتصريفية ،جمعان ،كدراسة ،كتقكيمان ،د .عبدالرحمف
بف أحمد اإلماـ، ،المكتبة األزىرية لمتراث ،القاىرة( ،ط.)َُُِ- ُِّْ ،ُ:

ْ-

ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب  ،ألبي حياف األندلسي(ْٕٓق) ،تح :د .رجب
عثماف محمد ،الناشر مكتبة الخانجى بالقاىرة ،الطبعة األكلىُُْٖ( :ق –
ُٖٗٗـ).

ٓ-

األشباه كالنظائر ،لمسيكطي ،حيدر آباد( ،طُُّٔ:ق).

ٔ-

األصمعي كجيكده في ركاية الشعر العربي ،إياد عبد المجيد إبراىيـ ،ط ُ،
مؤسسة الكراؽ لمنشر.ََُِ ،

ٕ-

االقتراح في أصكؿ النحك ،لجبلؿ الديف السيكطي (ُُٗق) ،تح :عبدالحكيـ
عطية ،دار البيركتي ،الطبعة الثانيةُِْٕ ( ،ق ََِٔ -ـ).

ٖ-

االقتراح في عمـ أصكؿ النحك  ،عبد الرحمف ابف أبي بكر السيكطي ،ط ،ُ:دار
المعارؼ المطامية ،حيد آباد ،سنة َُُّىػ.

ٗ-

ألكاف مف التذكؽ األدبي ،مصطفى الصاكم الجكيني :منشأة المعارؼ،
اإلسكندرية.

َُ  -األمالي النحكية ،البف حاجب ،تح :د .ىادم حسف حمكدم ،مكتبة النيضة
العربية ،دار الكتب( ،طَُْٓ ،ُ :ق – ُٖٓٗـ).
ُُ  -اإلماـ نكر الديف كآراؤه في اإللييات ،مبارؾ بف سيؼ بف سعيد الياشمي ،مكتبة
الضامرم ،سمطنة عماف.
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ُِ  -اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف ،لكماؿ الديف أبي
البركات األنبارم (ٕٕٓ ق) ،دار الكتب العممية  ،بيركت لبناف( ،طُُْٖ ،ُ:ق
 ُٖٗٗـ).ُّ  -األ نمكذج في النحك ،لمزمخشرم ،تح :د .حسنى عبد الجميؿ يكسؼ ،القاىرة( ،ط:
َُٗٗـ).
ُْ  -أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ،ألبي محمد عبداهلل جماؿ الديف بف يكسؼ
بف أحمد بف عبداهلل بف ىشاـ ،األنصارم ،المصرم (ُٕٔق) ،منشكرات المكتبة
العصرية ،صيدا –بيركت،
ُٓ  -اإليضاح العضدم ،ألبي عمي الفارسي (ّٕٕق) ،تح :الدكتكر حسف شاذلي
فرىكد ،الطبعة األكلى (ُّٖٗق – ُٗٔٗـ).
ُٔ  -اإليضاح في عمؿ النحك ،ألبي القاسـ الزجاجي ،تح :الدكتكر مازف المبارؾ ،دار
النفائس( ،طُّٗٗ ،ّ:ق – ُٕٗٗـ).
ُٕ  -البحث النحكم في كتاب البرىاف في عمكـ القرآف ،نصيرة بكنكه عبدالقادر زيتكني،
رسالة قدمت لنيؿ درجة الماجستير ،بإشراؼ األستاذ الدكتكر نياد المكسى،
بالجامعة األردنيةََِٔ ،ـ.
ُٖ  -بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة ،لجبلؿ الديف السيكطي ،تح :محمد أبك
الفضؿ إبراىيـ ،الطبعة األكلىُّْٖ( ،ق ُْٗٔ-ـ).
ُٗ  -تاج العركس مف جكاىر القامكس ،لمسيد محمد مرتضى الزبيدم – ت د
عبدالعزيز مطر – دار الجيؿ – َُّٗق.
َِ  -جمع الجكامع في النحك ،لجبلؿ الديف السيكطي ،تح :د .نصر أحمد عبدالعاؿ،
مكتبة اآلداب ،القاىرة ،الطبعة األكلى (ُِّْق َُُِ-ـ).
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ُِ  -الجنى الداني في حركؼ المعاني ،لمحسف بف قاسـ المرادم ،تح  :د .فخر الديف
قباكه ،ك أ .محمد نديـ فاضؿ ،دار الكتب العممية – بيركت – لبناف ( ،ط،ُ:
ُُّْق – ُِٗٗـ).
ِِ  -الجيكد المغكية البف السراج ،دراسة تحميمية ،مجدم إبراىيـ يكسؼ ،دار الكتاب
المصرم ،دار الكتاب المبناني(،طََِْ- ُِْٓ ،ِ:ـ).
ِّ  -الجيكد النحكية في عماف مف ُِٕٖق إلى ُّٕٗق ،لحمد بف سالـ بف سيؼ
الذىمي ،مؤسسة االنتشار العربي ،بيركت -لبناف( ،ط.)ََِٗ ،ُ:
ِْ  -حاشية الدسكقي عمى مغنى المبيب ،لمشيخ مصطفى محمد عرفة الدسكقي،
المطبعة المحمديةُّٖٓ ( ،ق ).
ِٓ  -حاشية الصباف شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ ،تح  :طو عبدالرؤكؼ سعد،
المكتبة الكقفية.
ِٔ  -خزانة األدب كلب لباب العرب ،لعبد القادر بف عمر البغدادم ،تح :عبد السبلـ
ىاركف ،مكتبة الخانجي المصرية ،الطبعة الثالثةُُْٔ( ،ق ُٗٗٔ-ـ).
ِٕ  -الخصائص ألبي الفتح عثماف بف جني ،تح :محمد عمي النجار ،الييئة المصرية
العامة لمكتاب ،الطبعة الثالثةَُْٔ ( ،ق – ُٖٔٗـ).
ِٖ  -خبلصة العمؿ شرح بمكغ األمؿ ،لمشيخ يكسؼ الفارسي ،ك ازرة الثراث ،سمطنة
عماف.
ِٗ  -الدراسات المغكية خبلؿ القرف الرابع اليجرم ،حمكدم زيف الديف عبد المشيداني،
دار الكتب العممية ،بيركت ،طُ .، 2005،
َّ  -الدراسات النحكية كالمغكية عند الزمخشرم ،لمدكتكر فاضؿ صالح السامرائي ،دار
عمار ،عماف ( ،طُِْٔ ،ُ:ق ََِٓ -ـ).
ُّ  -دراسات في كتاب سيبكيو ،خديجة الحديثي ،ككالة المطبكعات ،الككيت( /ط:
َُٖٗـ).
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ِّ  -الدرر المكامع عمى ىمع اليكامع ،أحمد بف األميف الشنقيطي (ُُّّق) ،دار
الكتب العممية ،بيركت  -لبناف ،الطبعة األكلى (ُُْٗق – ُٗٗٗـ).
ّّ  -الدعكة اإلسبلمية في عماف في القرف الرابع عشر اليجرم،صُْٕ ،سالـ بف
محمد الركاحي ،رسالة دكتكراه ،قدمت بجامعة األزىر القاىرة ،بكمية أصكؿ الديف.
ّْ  -ديكاف المتنبي ،ط :المكتبة الثقافية لبناف ،بيركت.
ّٓ  -رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني ،لئلماـ أحمد بف عبد النكر المالقي
(َِٕق) ،تح  :أ.د .أحمد محمد الخ ارط ،دار القمـ – دمشؽ  ،الطابعة الثانية.
ّٔ  -الشافية في عمـ التصريؼ ،البف حاجب ،تح :حسف أحمد العثماف ،المكتبة
الممكية ،الطبعة األكلىُُْٓ( ،ق – ُٓٗٗـ).
ّٕ  -شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ ،المسمى منياج السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ،
تح :محمد محيي الديف عبد الحميد ،دار الكتاب العربي ،بيركت  ،لبناف( ،ط،ُ:
ُّٕٓق ُٗٓٓ -ـ).
ّٖ  -شرح التسييؿ ،البف مالؾ ،تح :د .عبد الرحمف السيد ك د .محمد بدكم المختكف،
دار ىجر ( ،طُ،َُُْ:ق – َُٗٗـ).
ّٗ  -شرح التصريح عمى التكضيح ،لمشيخ خالد بف عبداهلل األزىرم (َٓٗق) ،تح:
محمد باسؿ عيكف السكد ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى،
(ُُِْق َََِ-ـ).
َْ  -شرح الرضي عمى الكافية ،تح :الدكتكر يكسؼ حسف عمر ،منشكرات جامعة
بنغازم ،طُّّٗ( :ق ُّٕٗ-ـ).
ُْ  -شرح السيكطي عمى ألفية ابف مالؾ ،المسمى بالبيجة المرضية ،دار السبلـ
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى ُُِْ(،ق َََِ -ـ).
ِْ  -شرح ألفية ابف مالؾ ،محمد بف صالح العثيميف ،مكتبة الرشد ،الطبعة األكلى
(ُّْْق).
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ّْ  -شرح الكافية الشافية ،لجماؿ الديف أبي عبداهلل محمد بف مالؾ ،تح :عبدالمنعـ
ىريدم ،دار المأمكف لمتراث( ،طَُِْ ،ُ:ق ُِٖٗ-ـ).
ْْ  -شرح المفصؿ ،لمشيخ مكفؽ الديف يعيش بف عمى بف يعيش(ّْٔق) ،عالـ الكتب
بيركت ،عف المطبعة المنيرة القاىرة.
ْٓ  -شرح بمكغ األمؿ في تفصيؿ الجمؿ ،لئلماـ نكر الديف السالمي ،تحقيؽ ماجد بف
حمكد المقيمي  ،معيد العمكـ الشرعيةََِْ( ،ـ ََِٓ-ـ) (القسـ األكؿ) ،بحث
تخرج.
ْٔ  -شرح بمكغ األمؿ في تفصيؿ الجمؿ ،لئلماـ نكر الديف السالمي ،تحقيؽ محمد بف
زىراف اإلسماعيمي ،معيد العمكـ الشرعيةََِْ( ،ـ ََِٓ-ـ) (القسـ الثاني)،
بحث تخرج.
ْٕ  -شرح جمؿ الزجاجي ،ألبي الحسف عمي بف مؤمف بف محمد بف عمي بف عصفكر
اإلشبيمي (ٗٔٔق) ،دار الكتب العميمة ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى (
ُُْٗق ُٖٗٗ-ـ).
ْٖ  -شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب ،لئلماـ جماؿ الديف أبي محمد عبداهلل
بف يكسؼ المعركؼ بابف ىشاـ النحكم ،تح :محمد أبك فضؿ عاشكر ،دار إحياء
التراث العربي – بيركت – لبناف( ،طُِِْ ،ُ:ق ََُِ-ـ).
ْٗ  -شرح شكاىد المغني ،لئلماـ السيكطي ،تصحيح  :الشيخ محمد محمكد التبلميد
الشنقيطي ،دار مكتبة الحياة.
َٓ  -شرح قطر الندل كبؿ الصدل ،لجماؿ الديف عبداهلل بف ىشاـ األنصارم ،تح:
يكسؼ الشيخ محمد البقاعي ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع – بيركت –
لبناف( ،طُُِْ :ق ََُِ-ـ ).
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ُٓ  -شرح قكاعد اإلعراب البف ىشاـ ،لمحمد مصطفى القكجكم ،تح  :إسماعيؿ
اسمعيؿ مركة ،دار الفكر المعاصر ،بيركت  ،لبناف  -كدار الفكر ،دمشؽ،
سكريو.
الصاحبي في فقو المغة كسنف العرب في كبلميـ ،ابف فارس ،أبك الحسيف أحمد
ِٓ -
ٌ
زكريا ، ،تحقيؽ كتقديـ مصطفى الشكيمي ،مؤسسة بدراف ،بيركتُّٗٔ ،ـ.

ّٓ  -طبيعة الدرس المغكم ،زينة مداكس :مجمة المغة العربية ،ع ، 5المجمس األعمى
لمغمة العربية. 2001 ،
ْٓ  -العربية كعمـ المغة البنيكم ،دراسة في الفكر المغكم العربي الحديث ،حممي خميؿ ،
دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية. 1995 ،
ٓٓ  -في الميجات العربية ،إبراىيـ أنيس ،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة( ،ط، ٖ :
ُِٗٗـ).
ٔٓ  -القياس في المغة العربية محمد حسف عبدالعزيز ، ،دار الفكر العربي( ،ط،ُ:
ُُْٓىػ ُٗٗٓ -ـ).
ٕٓ  -القياس في النحك العربي ،نشأتو كتطكره ،لمدكتكر سعيد جاسـ الزبيدم ،دار
الشركؽ( ،طُٕٗٗ ،ُ:ـ).
ٖٓ  -الكتاب ،كتاب سيبكيو ،ألبي بشر عمرك بف عثماف بف قنبر ،تح :عبدالسبلـ
محمد ىاركف ،مكتبة الخانجي – القاىرة( ،طَُْٖ ،ّ:ق ُٖٖٗ-ـ).
ٗٓ  -الككاكب الدرية شرح الشيخ محمد بف أحمد عبدالبارم األىدؿ عمى متممة
اآلجركمية تأليؼ الشيخ محمد بف محمد الرعيني الشيير بالخطاب ،مؤسسة
الكتب الثقافية –بيركت  -لبناف( ،طَُُْ ،ُ:ق – َُٗٗـ).
َٔ  -المباب في عمؿ البناء كاإلعراب ،ألبي البقاء العكبرم (ُٔٔق) ،تح :عبداإللو
النبياف ،دار الفكر ،ديمشؽ ( ،طُُْٔ ،ُ:ق ُٗٗٓ -ـ).
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ُٔ  -لمع األدلة في أصكؿ النحك ،،أبك البركات كماؿ الديف بف محمد األنبارم ،مطبعة
الجامعة السكريةُّٕٕ( ،ىػ ُٕٗٓ -ـ).
ِٔ  -مجمع األمثاؿ ،ألبي الفضؿ أحمد بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ ،النيسابكرم،
الميداني (ُٖٓ ق) ،تح :محمد محيي الديف عبد الحميد ،مطبعة المنة المحمدية،
طُّْٕ(:ق – ُٓٓٗـ).
ّٔ  -المحاسف كالمساكئ ،إبراىيـ بف محمد البييقي :دار بيركت لمطباعة كالنشر،
.1979
ْٔ  -المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كالتكضيح عنيا ،ألبي الفتح عثماف بف
جني ،تح  :عمي النجد ناصؼ كالدكتكر عبد الحميـ النجار كالدكتكر عبدالفتاح
إسماعيؿ شبمى ،دار سزكيف لمنشر كالطباعة ،الطبعة الثانيةَُْٔ( ،ق -
ُٔٗٗـ).
ٓٔ  -محمد بف القاسـ األنبارم كجيكده في النحك كالصرؼ كالمغة ،لمدكتكر محمد عطا
مكعد ،دار الفكر المعاصر كدار الفكر دمشؽ ،سكريا( ،طُُِْ ،ُ:ق -
َََِـ).
ٔٔ  -المدارس النحكية ،شكقي ضيؼ :ط ، 8دار المعارؼ ،القاىرة.
ٕٔ  -المذاىب النحكية في ضكء الدراسات المغكية الحديثة ،لمدكتكر مصطفى عبدالعزيز
السنرجي ،ط :الفيصمية.ُٖٗٓ- َُْٔ ،
ٖٔ  -مذىب االختيار في النحك ،لؤلستاذ الدكتكر سعيد جاسـ الزبيدم ،دار كنكز
المعرفة العممية لمنشر كالتكزيع ،المممكة األردنية الياشمية( ،طُِّْ ،ُ:ق -
َُُِـ).
ٗٔ  -المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا لجبلؿ الديف السيكطي  ،شرحو محمد أبك الفضؿ
إبراىيـ كشركاه ،دار إحياء الكتب العربية ،ط. 2

178

َٕ  -المساعد عمى تسييؿ الفكائد ،شرح ابف عقيؿ عمى كتاب التسييؿ البف مالؾ ،تح:
د .محمد كامؿ بركات ،جامعة أـ القرل  -مكة المكرمة( ،طُِِْ ،ِ:ق -
ََُِـ).
ُٕ  -معاني الحركؼ ،لئلماـ عمي بف الحسف الرماني النحكم (ّْٖق) ،تح :عرفاف
بف سميـ العشا حسكنة الدمشقي ،المكتبة العصرية – بيركت( ،طُِْٔ :ق -
ََِٓـ).
ِٕ  -معايير في النقد األدبي خبلؿ القرف الثاني كالثالث لميجرة ،رابح العكبي :ط، 1
دكف دار نشر. 2005،
ّٕ  -معجـ القراءات القرآنية ،أحمد مختار عمر كعبدالعاؿ سالـ مكرـُُِْ ،ىػ -
ُُٗٗـ.
ْٕ  -معجـ القراءات مع مقدمة في القراءات كأشير القراء ،الدكتكر أحمد مختار عمر
كالدكتكر عبدالعاؿ سالـ مكرـ  ،مطبكعات دار الككيت( ،طَُْٖ ،ِ :ق -
ُٖٖٗـ).
ٕٓ  -مغني المبيب عف كتب األعاريب ،البف ىشاـ ،تح :أ.د .صبلح عبدالعزيز عمي
السيد ،دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة ،الطبعة األكلىُِْْ( ،ق -
ََِْـ).
ٕٔ  -مغني المبيب عف كتب األعاريب ،البف ىشاـ ،دار السبلـ ،طُِْْ( ،ُ:ىػ -
ََِْـ) ،القاىرة.
ٕٕ  -المفصؿ في العربية ،ألبي الق اسـ محمد بف عمر الزمخشرم (ّٖٓق) ،تح :فخر
صالح قدارة ،دار عمار ،الطبعة األكلى ( ُِْٓق ََِْ -ـ).
ٖٕ  -المفضؿ في شرح المفصؿ (باب الحركؼ) ،عمـ الديف عمي بف محمد السخاكم
(ّْٔق) ،تح  :يكسؼ الحشكي ،ىع ٌماف ،ك ازرة الثقافة ،الطبعة الثانية،
(ََِِـ).
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ٕٗ  -المقتصد في شرح اإليضاح ،لعبد القاىر الجرجاني ،تح :كاظـ بحر المرجاف،
منشكرات ك ازرة الثقافة كاإلعبلـ ،الجميكرية العراقية ،طُِٖٗ:ـ
َٖ  -المقتضب ألبي العباس المبرد ،تح :محمد عبدالخالؽ عضيمة ،لجنة إحياء التراؽ
بك ازرة األكقاؼ ،القاىرة (ُّٗٗق).
ُٖ  -الممتع في شرح اآلجركمية ،مالؾ بف سالـ بف مطر الميذرم ،مكتبة صنعاء
األثرية( ،طُِْٓ /ُ:ق ََِْ-ـ).
ِٖ  -مف إسرار المغة ،إبراىيـ أنيس ،طٕ ،مكتبة األنجمك مصرية ،القاىرة.،
ّٖ  -المنظكمة النحكية دراسة تحميمية ،لمدكتكر ممدكح عبدالرحمف ،دار المعرفة
الجامعية( ،ط.)َََِ :
ْٖ  -منيج الفارسي في البحث النحكم كتطكيره ،ناديا حسككر ،رسالة قدمت لنيؿ درجة
الدكتكراه في اآلداب (الدراسات المغكية) قسـ المغة العربية ،بإشراؼ األستاذ
الدكتكر فخر الديف قباكة ،بجامعة حمبَُِْ ،ىػ ُٗٗٗ ،ـ.
ٖٓ  -المكاىب السنية عمى الدرة البيية ،أبي محمد عبداهلل بف حميد السالمي ،تحقيؽ
خميفة بف يحيى بف سعيد الجابرم ،مكتبة الجيؿ الكاعد.
ٖٔ  -مكصؿ الطبلب إلى قكاعد اإلعراب ،لمشيخ خالد األزىرم ،تح :محمد إبراىيـ
سميـ ،مكتبة ابف سينا لمطبع كالنشر كالتكزيع ،طََِٓ( :ـ).
ٕٖ  -مكقؼ النحاة مف االستشياد بالحديث الشريؼ ،لمدكتكرة خديجة الحديثي ،دار
الرشيد لمنشر ،منشكرات ك ازرة الثقافة كاإلعبلـ ،الجميكرية العراقيةُُٖٗ( ،ـ).
ٖٖ  -النقد المغكم عند العرب حتى نياية القرف السابع اليجرم ،د .نعمة رحيـ العراكم،
ط ،ُ:جامعة جعفر الصادؽ.
ٖٗ  -النقد المغكم في القرف الرابع اليجرم ،فريدة بكلكيعبات ،رسالة ماجستير مقدمة في
جامعة منتكرم – قسنطينة ،السنة الجامعية ََِٖ .ََِٗ-
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َٗ  -ال نقد المغكم في تيذيب المغة لؤلزىرم ،حمدل عبد الفتاح السيد بدراف ،رسالة
مقدمة لنيؿ درجة التخصص (الماجستير) ،جامعة األزىر الشريؼَُِْ،ىػ -
ُٗٗٗـ.
ُٗ  -النقد النحكم عند ابف ىشاـ في أكضح المسالؾ ،د.صبيحة حسف طعيس ،ك د.
سبلـ حسيف عمكاف ، ،مجمة كمية التربية األساسية ،العدد (ٖٔ) َُُِ.
ِٗ  -نيضة األعياف بحرية أىؿ عماف ،محمد بف عبداهلل بف حميد السالمي ،دار الجيؿ
بيركت( ،طُُُْٗ :ىػ ُٖٗٗ -ـ).
ّٗ  -ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ،لجبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر
السيكطي ،تح :أحمد شمس الديف ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى (ُُْٖق
– ُٖٗٗـ).
ْٗ  -كمعجـ الفقياء كالمتكمميف اإلباضية (قسـ المشرؽ) ،فيد بف عمي بف ىاشؿ
السعدم( ،طُِْٖ ،ُ:ق ََِٕ-ـ) ،مكتبة الجيؿ الكاعد ،سمطنة عماف.
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