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 الملخص
  ، ومـد ررها اععـ   ّا ـا کانـي ّليـت مـم تقـد م ييأم ـة هـو ردـيدها ال ـا  تراث کـ   

أ طار العـا  ععـي کثـ ان مـم اعـ اث اعكت ات ي ک   جماالت احلضارة والث قافة. و 
ـــــوس للاســـــلا  ي العصـــــور ال ه يـــــة للمضـــــارة اإلســـــالمية. و رـــــرا  هـــــ    اعکت

شرح  ي كالفکو ال احث . کتاس  یاعخطوطات وحتقيقها حتقيقان ّلايان واجب ّل
القــرن الثــامم  ي العــا  اإلیــراين - ق(712ي )إلبــراهيب بــم أجلــد ا ــاربردكالشــکو 
ؤلف فيت کتاس والد  أجلد بـم أحد ه ا اع اث اعکتوس ال ي شرح اع - ياهلجر 

ابـم لکافية وهو شرح  احلاج ية یّل كبـشکو اعوسوم  ق(،746ي )حسم ا اربرد
اهتاــام العلاــاء  - دــ ر حجاــت ىّلــ - ق(. كتــاس الكافيــة لقــي646احلاجــب )

مبائة واثن  وأربع   یال یم جاءوا بعد  فهب  عع منهب لشرحت ونقد  حيث حظ
شرحان بالعربية، منها ما كسب شهرة واسعة ي األوساط العلاية ومنها مـا   ظـ  

وشــرح  بشــهرة تــ كر ف قــي م اــوران  ــ  معــرون كشــرح أجلــد بــم حســم ا ــاربردي
بـــراهيب ا ـــاربردي لكتـــاس والـــد  هـــ ا. واعهـــب أن  هـــ   اعقالـــة تتنـــاو  ال مـــث ي  

                                                                                              

 أستاذ ي  سب الل ة العربية وآداهبا جبامعة الشهيد هبشيت *
 gmail.com@353353A.Rezaei ،ي  سب الل ة العربية وآداهبا جبامعة الشهيد هبشيت مشاركأستاذ  **

 bakhtiari_317@yahoo.com، (الکات ة اعسؤولة) طال ة الدكتورا  ي  سب الل ة العربية وآداهبا جبامعة الشهيد هبشيت ***
 23/10/1397، تاریخ الق و : 19/7/1397تاریخ الودو : 

mailto:gmail.com@353353A.Rezaei
mailto:gmail.com@353353A.Rezaei
mailto:bakhtiari_317@yahoo.com


 هـ .ق 1440-1439 ، اخلریف والشتاءالعدد الثاينوالعشرون،  ةالسنة احلادی، اإلسالمية احلضارة  آفاق    24

 ّـــرام اعـــادة العلايـــة والتعلـــيالت والشـــواهد، ومو ـــف مـــنهل الكتـــاس األرـــ  ي
أن  ا ــــاربردي كثــــ   مؤلفــــت ي اخلالفــــات النمویــــة وتشــــ  نتــــائل هــــ ا ال مــــث  ى

ــــــة و  ــــــال اوام والتطویــــــ   ذ یلجــــــ   ىأاالحتجــــــا  با اــــــ  النثری  ســــــلوبت یتســــــب ب
س التعليالت اعنطقية، وهو   یكم بصریان وال كوفيان بـ  كـان یـ هب مـ هب القيـا

 الصميح والنق  الكث .
 .اعنهل، الكافية، ا اربردي، الفكوك ي شرح الشكوك :الكلمات الرئيسة

 
 المقّدمة. 1

، متو  بت أرو ة اعکت ـات ودور احلفـ  واعخطوطـات حـيت  ـب ضخب  ين ي ن تراثنا اإلسالم
القياـة یـ ع ّـم ّلي الدارس  أن یزیلوا ّنهـا   ـار النسـيان والـزمم. وتنقـيح هـ   اعخطوطـات 

ارتقـاء العلـوم اعختلفـة. فلـي  مـم اعتصـو ر  حمـاوالمب ي یوجهة احلقيقيـة لثقافـة اعسـلا  ومـد
ّلاـــاء التــاریخ واحلضـــارة  أن نــؤرل لعصـــر أو أدیــب دون أن صاـــع نصــوه تراثـــت و ققهــا.  ن  

يــة جــوهر اعــادة التار يــة ليهتاــون اهتاامــان بال ــان باملثــار اعادیــة، ومــا تــزا  اعرویــات واملثــار النقل
 (.9م: 1993)دیاس، 

لطـائف الل ـة  ّلااء اإلسالم اهتاوا بالقرآن الکرمي اهتاامان جعلهب وضعوا بعـ  العلـوم ي
فــال رام مــم وضــع ّلــب النمــو هــو  العربيــة وأســرارها لفهاــت الصــميح، ومــم أل هــا ّلــب النمــو 

 اط  واّــد النمــو. فعلــب النمــو   یکــم اســتن احلجــة ي يمرا  ــة الــنل  القــرآين، فل ــة القــرآن هــ
النمـو باهتاـام ک ـ  مـم ی حظـ امستقالن ّم ّلوم القرآن، بـ  کـان ّلاـان مـم ّلـوم القـرآن. لـ 

 کثــ ا مــم هــ   املثــار مــایزا  مطویــان ي   ال أن   جانــب العلاــاء والفقهــاء وأل فــوا فيــت کت ــان  ياــةن 
 رزائم اعکت ات وینتظر یدان خترجت.

اعختصرات النمویة وأشـهرها ي ّلـب النمـو. ّنوانـت  البم احلاجب مم أهب   الكافيةکتاس 
 الكافيــة ال أنــت ّــر ن بــ  النمــوی  باســب  كافيــة ذوي األرس ي معرفــة كــالم العــرسالكامــ  

ات األساســية ي ّلــب  وهــو صتصــر مفيــد لعلــب النمــو، یكفــي الــدارس ليمــيت ّلاــان باعوضــّو
 فادي  والفروع واخلالفات، وهو ما  صد  ليت ابم احلاجب.النمو، بعيدان ّم كث  مم الت
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ّلــى أليتــت أنــت أهحصــي لــت مائــة  و ــد شــ   كتــاس الكافيــة العلاــاء طــوا  القــرون و ــا یــد   
شـــــروحت الفارســـــية وال كيـــــة، فضـــــالن ّـــــم  یواثنـــــان وأربعـــــون شـــــرحان بالل ـــــة العربيـــــة،  ضـــــافة  لـــــ

(. ومـم هـ   4)ابـم احلاجـب، د.ت:  الكافيـةاعختصرات واعنظومات، واعصـنفات ي  ّـراس 
الشـروح مـا هـو مط ـوع ومنهـا مـا هـو صطـوط . ومـم الشـروح اعشـهورة للكافيـة: شـرح مصـنفها 

لنــور الــدیم  الفوائــد الضــيائيةق(، و686ق(، وشــرح الرضــي اإلســ اباذي )646ابــم احاجــب )
 اسـب  بـم حماـد بـم أيي  اا  الـدیم ّلـال ود الضافية والعقود الصافية ق(، و898ا امي )
ألجلـد  شكوك ّلى احلاج يـة، ومم الشروح اجملهولة  اخلاملة ال كر: كتاس ق(837 )الصنعاين

بــراهيب  لولــد   الفكــوك ي شــرح الشــكوكق( وشــرح هــ ا الكتــاس 742بــم حســم ا ــاربردي )
رـال مـم  ا اربردي ال ي هو موضوع حبثنـا هـ ا، و  یشـتهر بالشـهرة الـيت تليـمب بـت ومبؤلفـت و ـد

 ذکر  كث  مم كتب النمو.
اعکت ـــة اإلســـالمية.  یاحيـــاء تراثنـــا ویضـــيف أثـــران ّلايـــان  لـــ و رـــرا  هـــ ا الشـــرح مســـالة ي

، أحـدلا نسـخة مکت ـة كي شـرح الشـکو  كالفکـو نسـخت  مـم صطوطـة کتـاس  یحصلي ّل
نســـــخة مکت ـــــة شســـــ بييت ي ایرلنـــــدا، وبعـــــد  یي ي ایـــــران واألرـــــر ســـــالمي اإلجملـــــ  الشـــــورا

 ي شرحت ه ا. يسلکت ا اربرد ي تصميمها واعقارنة بينهاا،  اي بإررا  اعنهل ال
و  ی   ا اربردي ي مقدمة کتابت اعنهل ال ي سلكت ي الشرح واكتفي ب ن یقو  أن 

، حيــث الکافيــةس مــم الشــرح هــو أليــة ّلــب النمــو والقياــة العلايــة لکتــا يدافعــت الرئيســ
ظاتههــا وال ختت ــاه جاللتههــا ون اهتههــا ســيااا » ــا :  فَــإنا العلــوَم کَلهــا ال ختتفــي فخامتههــا ّو

م الشــرن ي ذروةل الســنام، تـََو َــف ّليــت اســتخرا ه األ م الكتــاسالنمــوه َفإنـاـت ملــ ، 1حكــام ملــ
الوهجـوسل واالحتلتـام، و ـد  يـَ  النمـوه ي الكـالمل   یّليت الَسالمه فَضرٌس یعرقه  ل وسهنةل النيب

الفرائـدل،  یي النمـول کتـاٌس کثـ ه الفوائـدل، حمتـول ّلـ الكافيـةه ا و نا کتـاَس  کاعلحل ي الطعامل 
 .(1، د.ت: ي)ا اربرد...« و 

هــ ا ال مــث حـــاو  أن ظــدد بعــ  األســ  الـــيت  ــام ّليهــا مــنهل ا ـــاربردي ي   ــ  أن  
م احـــث یســ قها متهيـــد تنــاو  حيـــاة أجلــد بـــم حســـم  یو ــد ترکـــزت الدراســة ّلـــشــرحت هـــ ا، 
 ق(.712براهيب بم أجلد ا اربردي ) ق( و 746ا اربردي )
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 سباب اختيار البحثأ 1.1
 ها:و د دفعين الرتيار ه ا اعوضوع ّدة أس اس مم أل  

فالكافية مم النصوه اليت أفاد منهـا ّـدد   ؛كتب النمو  أنت شرح لكتاس ك   مم أهب   .1
كثـــ  مـــم طـــالس العلـــوم، والیزالـــون یســـتفيدون منهـــا، و ـــد تناولـــت كثـــ  مـــم الدارســـ  

ال ـــين ّـــم  لکافيـــةبالشـــرح أو الـــنظب أو االرتصـــار أو التعليـــمب، وکونـــت شـــرحان لکتـــاس ا
 التعریف  منا یعين ه ا الشرح مهب أیضان.

ابــم احلاجــب شــرحان  ي اــان، امتــاع  كافيــةح فيــت مؤلفــت فقــد شــر ؛ القياــة العلايــة للكتــاس .2
حبسم العرام وكثرة التعليالت النمویة الد يقة وتنوع االستدالالت والنقو  ّـم النمـاة 

 السابق ، فهو كتاس حاف  باعنا شات العلاية ا اد ة.

ت الر  ــة ي اعســالة ي  حيــاء كتــب الــ اث الــيت الیــزا  ّــدد منهــا ي رــزائم اعكت ــا .3
ینتظـــر مـــم یـــنف  ّنهـــا   ـــار النســـيان فينتفـــع طـــالس العلـــب واععرفـــة مبـــا فيهـــا مـــم  

 معرفية. كنوع

شــكوك كتـاس   یألنـ ت ي جمالـت یشــتا  ّلـ ؛الفكـوك ي شــرح الشـكوك جامعيـة كتـاس .4
اشـتا   الفكـوك ي شـرح الشـكوك ألجلد بم حسم ا اربردي وهل ا فإن  ّلى احلاج ية 

 جهود ّاع   وی . یّل

 .یراني  ي النمو العريالتعریف جبهود بع  العلااء اإل .5

 

 ومن أبرز أهداف البحث 1.2
 التعریف باعنهل ال ي ات عت ا اربردي ي الشرح.. 1

 دها ا اربردي.ّرام املراء اليت أی  . 2

 التعریف مب هب ا اربردي النموي.. 3

 التمليلي. - واعنهل ي ه ا ال مث هو اعنهل الودفي
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 خلفية البحث 3.1
 - يحسـب اطالّـ -ومنهجـت  يللجاربرد كي شرح الشکو  كالفکو   یس مب حبث ي کتاس 
ـــا کتـــب الفهـــارس الـــيت  ایـــران يرطـــهـــاي  نســـختفهرســـت ان صطوطتـــت: کتـــاس  یأشـــارت  لـــ أم 

، 2يملرتـور جـان آلـ   شسـ بييتمکت ـة  ي فهـرس اعخطوطـات العربيـة، وکتـاس عصطفي درایـيت
ت وکتـب الـ اجب الـيت ي شرح الشـکوك كالفکو و د أش  فيهاا بکتاس  جـاء  ومؤلفـت وموضـّو

الــ ي ذکــر أناــت أحــد ّلاــاء  ،للعســقالين أّيــان اعائــة الثامنــة الــدرر الکامنــة يب عتــت: کتــاس 
الـدیم اإل ـي وأجلـد بـم حسـم ا ـاربردي ي  ّصر  ولت جواس  ـاطع عنـاارات القاضـي ّضـد

 لکمالــة، معجــب اعــؤلف ، ويللتــونک معجــب اعصــنف ، وفــ توا بســورة مــم مثلــت :ی ولــت تعــال
جـــاء فيـــت مکات ـــات  يالـــ  یط قـــات الشـــافعية الکـــ  صتصـــرة مـــم ا ـــاربردي، و  جـــاءا ب عـــة

ضــد اإل ــ يا ــاربرد جــاربردي رســالة اعاجســت ،  تصــميح شــرح شــافيترســالة ي بکاملهــا. و ّو
شــــرح تتنــــاو  بتصــــميح وحتقيــــمب  الــــيت  ش1390طهــــران،  لل احــــث: رضــــا دیــــد  ور، جامعــــة

 والد الشارح. يألجلد بم حسم ا اربرد الشافية
، الفكـوك ي شــرح الشــكوك لكن ـين   أ ــف ّلـى حبــث أو دراســة تناولـي ا ــاربردي وكتابــت

 .-فياا أّلب  - فه ا اعوضوع   یدرس مم    
 

 أحمد بن حسن الجاربردي ومنزلته العلمية. 2
م( 1346 -000 -ه 746 -000بـــم احلســـم بـــم یوســـف، فخرالـــدیم ا ـــاربردي ) أجلـــد»

ــــز. هــــو أحــــد الشــــيول  (111/ 1م: 2005، ي)الزرکلــــ« فقيــــت شــــافعي، اشــــتهر وتــــوي ي ت ی
 واعتصــــــدیم للتــــــدری  أرــــــ  ّــــــم القاضــــــي نادــــــرالدیم ال يضــــــاوي ت یــــــزاعشــــــهوریم بــــــ الد 

مامــان فاضــالن دینــان رــ ان و ــوران مواا ــان  كــان »(.  ــا  الســ كي:6/148م: 1994العاــاد،  )ابــم
فــادة الطل ــة، وجــد   یوســف أحــد شــيول العلــب اعشــهوریم بتلــ  الــ الد  ّلــى االشــت ا  بــالعلب و 

نـــت أرـــ  الشـــيخ نورالـــدیم األ ردبيلـــي و ـــ  . واعتصـــدیم لشـــ   الطل ـــة ولـــت تصـــانيف معروفـــة ّو
 ال ــدر الطـــالعكاين ي كتابــت  (. تفــرد الشــو 7/8)الســـ کي، د.ت:  «تــوي بت یــز شــهر رمضــان
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(.   تــ كر لنــا كتــب الط قــات 47/ 1ه )الشــوکاين، د.ت: 742ســنة  يبــ كر ســنة وفاتــت وهــ
سنة والدتت وحملها، و منا ذكرت ن  ة یس ة ّم س تت ال تتجاوع ي أكثر األحيان الصـفمة أو 

منـــاارات مـــع أن ـــت ّـــا  مـــاهر مشـــهور ي ّصـــر ، ولـــت  ىمـــم ذلـــ .  ـــ  أعـــا اتفقـــي ّلـــ أ ـــ   
ق(، ومــع أنــت   یشــتهر كشــاّر  ال  أنــت نقــ  ّنــت 756العالمــة القاضــي ّضــد الــدیم اإل ــي )

ي شرح اعنها  لل يضاو مم مصنفاتت:  ي(. ذکر السيوط9/ 7الس كي أبياتان )الس كي، د.ت: 
حــواش و، البــم احلاجــبشــرح الشــافية ي الفقــت، وشــرح احلــاوي الصــ   أدــو  الفقــت، و ي
 شــرح كتــاس اهلدایــة(. ومــم مؤلفاتــت أیضــان: 303/ 1م: 1965 الســيوطي،) الكشــان یّلــ

عر ينــاين، بدایــة اع تــدي ل هــان الــدیم ال خــاري اعر ينــاين ي الفقــت احلنفــي الــ ي هــو شــرح 
 اعفصــ  ي النمــوالبــم احلاجــب ي ّلــب النمــو وهــو شــرح شــرح اإلیضــاح  ىاحلواشــي ّلــو

النموو هو رسالة ي ّلب النمو وشرحها كث ون، منهب حماد بم ي ّلب اع ين للزصشري، و
لعلــي بــم حماــد بــزدوي شــرح األدــو  ّ ــدالرحيب ّاــري اعــيالين أحــد تالمــ ة ا ــاربردي، و

 البــــم احلاجــــبالكافيـــة شــــرح كتــــاس احلاج يـــة  ىشــــكوك ّلــــو(، 9/ 3م: 1979)شـــه ة، 
 .(166/ 7م: 1995)بروکلاان، 

 
 الجاربرديراهيم بن أحمد إب. 3

  یكم حظت ي کتب ال اجب و الط قات وافران فلب تتمدث ّم سـنة والدتـت ونشـ تت ومؤلفاتـت 
 العضد انتصاران لوالد  ومات بدمشمب. ىأنت رد  ّل ىاحملتالة    أعا اتفقي ّل

 براهيب بـم أجلـد بـم احلسـم ا ـاربردي ابـم الشـيخ العالمـة فخرالـدیم، » : ا  العسقالين
تــــدری  ي اعدرســــة  العضــــد انتصــــاران لوالــــد  و ــــدم دمشــــمب ووى ىّلــــ رد   ىو فــــي لــــت ّلــــ

بــراهيب بدمشــمب واســتار ولــد  فضــ  ا  وهــو دــيب ي تــدری  ا اروريــة  ا اروريــة ومــات 
 «771وجعــــ  نائ ــــت شــــهاس الــــدیم الزهــــري ومــــات فضــــ  ا  ي أوارــــر ذي احلجــــة ســــنة 

يــان، أرــ  العلــوم ّــم والــد  العالمــة ّ(. كــان مــم العلاــاء األ8/ 3م: 1993 )العســقالين،
اعشــــهور وبـــــرع وفــــاق األ ـــــران.  ـــــا  حــــاجي رليفـــــت ي كشـــــف الظنــــون ي حبـــــث العالمـــــة 

ق( والفاضـــ  فخرالـــدیم أجلـــد بـــم حســـم ا ـــاربردي اعتـــوي ســـنة 756ّضـــدالدیم اإل ـــي )
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العضد كتـب  ى ا ـاربردي بطریـمب االستشـكا  یسـ لت ّا ـا ي الكشـان ّـم   ن  » :ق746
وأجاس ّنـت ا ـاربردي جبـواس   یعجـب ّضـد  3ف توا بسورة مم مثلت ولت تعاى س مانت

)التــونكي،  «بــراهيب بــم ا ــاربردي نصــرة لوالــد  انتهــي الــدیم فــرد  ا ــواس ّليــت  ــا  فكتــب 
 ط قــات الشــافعيةکتــاس   جــاء بکاملهــا ي يواإل ــ مکات ــات ا ــاربردي (.3/2ق: 1344
 .4يللس ک

  بـــراهيب بــــم أجلـــد بــــم احلســـم ا ــــاربردي الت یــــزي، الشـــافعي  ــــدم دمشـــمب ومــــات فيهــــا
اـر رضـا كمالـة (. 9/ 1م: 1993)کمالة،    ی کر العسقالين سنة وفاتت وذهـب التـونكي ّو

. و ننــا  ن أرــ نا هبــ ا التــاریخ فيجــب أن نهســل ب أنــت مــات ق712أنا ســنة وفاتــت کانــي ســنة  ی لــ
وکتب الـ اجب والط قـات الـيت  ي شرح الشکوك كالفکو     أبيت وه ا یعارام ما اهر مم کتابت 

 النسل ب مبا ذکر  ّار رضا کمالة والتونکي. ل أنت مات بعد أبيت، ل  یأععي ّل
 كالفکـو ان  ویـان وفقيهـان مـاهرانأل ف کتابـان  ـ ا  واعهب أن   براهيب بم أجلـد ا ـاربردي کـان ّاعـ

 نعثــر لــت ّلــي مؤلفــات  ــ   ، و احلاج يــة یّلــ كشــکو شــرح فيــت کتــاس أبيــت  كي شــرح الشــکو 
 ـد ّفـا ّليهـا الزمـان، ولعـ  هـ ا هـو  یه ا الکتاس  ومم اعست عد أن تکون لت مؤلفـات أرـر 

 س ب ّدم شهرة ه ا العا ، فهو مم اع اوریم.
 

 أبواب الكتاب ومادته العلمية. 4
، وکــان اعتعــارن للشــكوكشــرحان  الفكــوكعـا كــان الشــكوك شــرحان لكافيــة ابــم احلاجــب، وکــان 

رتـب أبـواس کتابـت وفقـان ل تيـب أبـواس   مکـان، لـ لب  الشـراح االلتـزام مبـنهل اعؤلـف  ـدر اإل
دأ الكتــاس بعــد اعقدمــة . ف ــالکافيــة الکافيــة ّلاــان بــ علب یــ کر بعــ  األبــواس الــيت ذکــرت ي

ــــــ ـــــات»و« اإلّـــــراس»مث  ذكـــــر « الكلاـــــة والكـــــالم»ب « اجملـــــرورات»و« اعنصـــــوبات»و« اعرفّو
الفعــ  »و« اســب الفاّــ »و« اعصــدر»و «العــدد»و« اععرفــة والنكــرة»و« اع ــين»و« التوابــع»و

« فعــ  مــا  یســب فاّلــت»و« جــواعم الفعــ  اعضــارع»و« اعضــارع نوادــب الفعــ »و« اعضــارع
ــــ م»و«  ّــــراس مــــا التعج يــــة»و« أفعــــا  اعقاربــــة»و« األفعــــا  النا صــــة»و « أفعــــا  اعــــدح وال
 «.حرون ا ر»ـ ى أن رتب ب« تعریف احلرن»و
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 عرض المادة العلمية. 5
هـ    بدأ ا اربردي كتابت مبقدمة بدأها ب كر التمايد والتوحيد ومتجيد سيد األن يـاء )ه(.  ن  

لات و د كت ها ب سلوس استخدم فيـت السـجع وأکثـر فيـت اعقدمة تكشف ّم ثقافة داح  ها ّو
 .ّلى ثقافتت الواسعة وت م ر  ي الل ة مم اع ادفات وعینت ب بيات لشعراء ک ار وه ا ما ید   

ـــال رام مـــم تـــ ليف الكتـــاس ي اعقدمـــة حيـــث  ـــا :  كتـــاس   و ن  »لقـــد دـــر ح اعؤلـــف ب
ليت لوالدي السعيد وموالي الشـهيد  ىالكافية ي النمو كتاس كث  الفوائد حمتو ّل الفرائد ّو

روح ا  روحت ونـور ضـرظت  یـرادات اشـتا  ّليهـا كتـاس  ـ ا  بالشـكوك هـي دهَرر مـم فكـر  
و ــرر مــم نقــد    ینق هــا  ال ذهنــت الثا ــب وحدتــت الصــائب ســل  فيهــا مســل  االرتصــار 

 «االفتقــار شــرح كــ    افتقــر  ى ــاع واال تصــار وللَوجــاعة لفظــت ود ــة معانيــت وارتــار طریــمب اإل
 (.1)ا اربردي، د.ت: 

عــا وجــد ارتصــاران  شــكوك ّلــى احلاج يــةشــرح كتــاس   ى ییت ضــح مــم كــالم اعؤلــف أن ــت ســع
شـــدیدان ي كـــالم أبيـــت مـــع د ـــة واســـعة ي معانيـــت ف يانـــت وفـــىا  اوضـــت كـــي الیتعســـر الفهـــب ّلـــى 

هــ ا مــم أمثاهلــا: )وفيــت حبــث( أو )وفيــت  یّلــ القــاريء، حيــث  ــد تــرددت ي كتابــت ّ ــارات تــد   
 مدي د تت. یّل أنا ه   الع ارات تد     نظر(، ویقو  أحيانان: )وفيت نظر مم    مرة( والش

 ّتاــد الشــارح ي هــ ا الكتــاس ّلــى مــنهل  ــائب ّلــى الودــف والتعليــ ، فقــد كــان یــ كر 
مث یشـرح اّ اضـات ختيلهـا  الشـكوكو الكافيـتالنل  ابتـداءن مث یشـرحت فهـو یعاـد  ى نـل  مـم 

أبــو  وأجوبتهــا، مث ی ســت القــو  فيهــا ویــ كر مــا یــدور حــو  اعســائ  مــم آراء ویشــرح رأي ابــم 
احلاجب وأبيت فيها ویستق  أحيانان بآراء رادة بت ویؤید ویعارام ما ارتار  ومـا رد   مـم املراء 

تعریـــف اعفعـــو  اعطلـــمب بالتعليـــ  والتـــدلي . ومـــم األمثلـــةّلى ذلـــ  شـــرحت لقـــو  أبيـــت ي بـــاس 
اعفعو  اعطلمب اسب ما فعلت  ى آرر   ن  لـي أن الصـناّة  6:  ولت5 ا  رجلت ا »حيث  ا : 

 «النمویة تقتضي أن یقيد حد سایر اعفاّي  باالسب، فاا اعوجب للتقييـد هنـا وترکـت ي  ـ   
لزوم تقييد تعریـف كـ  ( فقد حتدث ّم اش اك اعفاّي  ي كوعا ا اء و 115: نفست عصدر)ا

لالــت  واحـد منهــا باالســب، وحتــدث أیضــان ّــم تقييــد التعریفــات بــا ن  مث مبــا یقــوم مقامــت،  نا 
 التقييد با ن  ي با ي اعفعوالت، وذکر   یا  ههنا ال لو مم دلي .
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ســلوبت ط يانــان واضــمان واســتخدم ادــطالحات منطقيــة  أولقــد ط ــي اعنطــمب والفلســفة ّلــي 
و ـو ذلـ .  یوموج ة کلية کـ   یو: احلد، اعاهية، ا امع، اعانع، موج ة جزئية د ر کث ة،  

اتصــف شــرحت بــال اوام و ــد تكــون ّ ــارة ا ــاربردي فيهــا شــيء مــم التعقيــد وأّــين   ولــ ل
بالتعقيد أنات کان یکثر مم تشعيب االّ اضات وتفریعها مث ا ـواس ّليهـا . فكـان یكـرر هـ   

 ...«.  لي...  فإن  لي»الع ارات 
ّـر َن اعصـنفه اعفعـوَ  »ومم ذلـ   ولـت ّنـد شـرحت الّـ اام أبيـت ي تعریـف اعفعـو  بـت: 

، فاّ اَم ّليت ب نا التعریَف   ه مانٍع لدرو ل مـا لـيَ  منـت  بت ب نات ال ي و َع ّليت فع ه الفاّ ل
 (.126 .ت:د ،ياربرد)ا  «فيت... وب نات   ه جامٍع خلرو ل ما هو منت...

 وأمثلة ه ا ي الكتاس كث ة جدان.
أن  یتوفيــمب  ـد ذه ــي  لــ يوا ـدیر بالــ کر أنا بعــ  ال ـاحث  احملــدث  کالــدکتورة أمـ ة ّلــ

ط يعيـــان وأّـــادت ذلـــ   ى ّـــدة  ان اّتـــ ت ادـــطناع الشـــراح ألســـلوس اعناطقـــة والفالســـفة أمـــر 
الفلســفة واعنطــمب كانــا  ــد  بعضــها یرجــع  ى العصــر حيــث تفلســفي فيــت العلــوم  ألن  »ّوامــ :

ترعـــا مـــم اليونانيـــة  ى العربيـــة وبعضـــها یرجـــع  ى اعرحلـــة الـــيت ودـــ   ليهـــا تطـــور الدراســـات 
 یالنمویة وذل  أنت َأشـيع بـ  النـاس أن النمـو   ت ـمب فيـت عیـادة عسـتزید و  یكـم أمـامهب سـو 

اظ و  ــاد التــ ویالت العقليــة التو ــ  ي العنایــة بإتقــان أســاليب ا ــد  والتفــنم ي  رــرا  األلفــ
براّــة أ لــب النمــاة ا تصــرت ي  لــياكم القــو  بــ ن   یوالتعاــمب ي التعليــ  والتفلســف فيــت حتــ

ظظـي فيـت اعنطـمب والفلسـفة  ... ه ا العصر ّلى ادطناع منهل جدید ي دراسة  ضـایا النمـو
 (.58/ 1م: 1993)الرضي،  «مبكانة بارعة
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 کتابت باألمور املتية:  يفیصا  أبرع مالمح منهل ا اربردوميکم أن 
 

 ختصارطناب واالالوسطية بين اإل 6.1

أن كتب النمو تفاوتـي بينهـا ي اعـنهل، مـا بـ  مفـرط مسـهب، وصتصـر مقـ  ومـنهب  الش   
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مم سـل  منهجـان وسـطان بـ  أولهـ  وهـؤالء. أمـا ا ـاربردي فقـد اختـ  لنفسـت منهجـان وسـطان  ذ 
(. وهـ ا یعـين أنـت کـان 244)ا ـاربردي، د.ت:  «ورـ  اعـ اهب أوسـطها» استشهد بت  ولـت:

اإلطالـة الـيت مـم شـ عا أن ت ـرق  كولكنـت کـان أحيانـان یقـع ي شـر  اعـنهل  الوسطية ي یميي   ل
القـــاريء ي حبـــار ا ـــد  واحلجـــا  والتعلـــيالت والتـــ ویالت اعتكلفـــة واســـتعاا  اعصـــطلمات 

وجود  أي لو ظقمب وث ي وجـود اععـا اعقتضـي  فإنت لو دح  »کقولت ي اعفعو  معت:اعنطقية،  
اعــانع وجــب  یلوجـب النصــب  ذ ال مــانع ّــم ترتــب مقتضــا  ّليــت وحيــث وجــد الســ ب وانتفــ

 (.141-140، د.ت: ياربرد)ا  «وجود اعس ب و ذ    ب فلب یوجد فاف  ا
عيع اعسائ  اليت أوردها أبو . وه   الساة دلي  ّلـى أن اهلـدن  يو د استوي ا اربرد

  فإنت كان یستفيد كث ان مم أمثا  هات  الع ارت  كمم وضع ه ا الكتاس هو الشرح والفکو 
ومم أمثلة  طنابت اعفيد «. فيت نظر مم    مرة»و« فيت نظر»و« تقریر ذل »و« بيان ذل »

والتـــاء لكوعـــا للوحـــدة  ذ   یقصـــد هبـــا »الل ـــة:  لتـــاء يعيـــع أنـــواع اي  ولـــت، وهـــو یستقصـــ
ا  م ا افـ اق بـ  مـ كر ومؤنـث ي الصـفة كضـارلس وضـاربة أو ي االسـب كَشـيخ  االف اق الع 
وشيخة و م ا بـ  ا ـن  والوحـدة كتاـر ومتـرة و  م ـا بـ  الواحـد وا اـع وهـي للواحـد ك  ـا  

 ال ة ي الت نيث كنا ة و ما ي ا اعية كمجارة ي وكا ة و ما للا 7وب الة أو للجاع ككااء
مة، و مـا لنسـ ة ك شـاّثة واعهال ـة و مـا لعـوام كفراعنـة ي عـع  عع حجر أو ي الصفة كعال 
فرعان  ذ األد  فراعیم ّو ام التاء ّم احملـ ون ومثـ  یـا أبـي فـإنا التـاَء  ـد ّـوااَم ّـم یـاءل 

الوحـــدة جبـــایٍز  یم االســـتقراء وال شـــيٌء منهـــا ســـو اعـــتكلبل و مـــا للعج ـــة حصـــران مســـتفادان مـــ
 (.4-3)اعصدر نفست: « رادةلإل

 یکـــان یطنـــب أحيانـــان  ال  أنـاــت کـــان أیضـــان یتجنـــب التکـــرار بـــ  مييـــ   لـــ  يمـــع أنا ا ـــاربرد
ا الـة  فـإن  » . مثا  ذلى  ولت ي باس الفاّـ : یراها تستوجب ذل االرتصار ي اعوارد اليت

وي بـاس أفعـا  «.  ما فعلية أو ا ية والقساة ثنائي ة ال ثالث للقسا  ّلى ما بهَ  ي موضعت
و ـــا  ي بـــاس اســـب الفاّـــ  «. هـــ ا الســـؤا  وا ـــواس اـــاهر  ـــين ّـــم ال يـــان»اعقاربـــة  ـــا :

«. ومــا أورد ّلــى تعریــف ا ــي الفاّــ  واعفعــو  والصــفة اعشــ هة  ــين ّــم ال يــان»واعفعــو : 
 «. ين ّم الشرح لوضوحت»و ا  ي باس ) ذن(  حدي نوادب الفع  اعضارع: 
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 لتعليلا 6.2
 القياس )االستقراء( 6.2.1

واععلـوم مـم االسـتقراء »التزم ا ـاربردي باالسـتقراء والقيـاس، حيـث  ـا  ي بـاس اعفعـو  معـت: 
  هبـــ ا األدـــ  ي( واالســـتدال  139: نفســـت صـــدر)اع «دالئـــ  هـــ ا الفـــم... ىالـــ ي هـــو أ ـــو 

 کالمت کث  جد ان.
ــات(:  ــات،  ذ ذکــر ضــا  )هــو( اعــ کر لإلشــارة    )اعرفّو فَــإن »ویقــو  ي بــاس اعرفّو

لــو ث ــي ي الكــالم نظــ   لكــم  اعتقــدم والتــ ك ر ألناــت مــ و   مبــ كر،  لــي دــح   ی لــي ّــاد  لــ
 (.80 :نفست صدر)اع «الثابي ّكست والنسل ب جواع القياس فيت

ارتلـــــف ي مســـــ لة )ال أبـــــا لـــــت( »  ي بـــــاس اعنصـــــوس بـــــال الـــــيت لنفـــــي ا ـــــن : ویقـــــو 
لــت( ومنشــ  اخلــالن کــون أبــان معربــان بــاأللف مــع أنــت مفــرد مــ کر حبســب الظــاهر  ي المــ و)ال

حـ ن األلـف ّـم  يحم وفان ّنت نون التثنية مم     ضافة ااهر  والقياس یقتضـ يوکون  الم
 (.169، د.ت: ياربرد)ا  «األو  و ث ات النون ي الثاين

 ربط المواضيع النحوية بالمواضيع الفقهية 6.2.2
ـــا »العلـــ  النمویـــة کالعلـــ  الفقهيـــة و ـــا :  يجعـــ  ا ـــاربرد  ن العلـــ  النمویـــة کالفقهيـــة  من 

تســـتن ت بعـــد وجـــود األحكـــام بواســـطة اعناســـ ات بـــ  العلـــ  واععلـــوالت مثـــ  کـــون الفاّـــ  
ــان بعــد أن ظق ــمب لنــا باالســتقراء کونــت کــ ل  اســتن طنا العلــة وهــي کونــت أ ــ   وکــون الرفــع  مرفّو

دفعان للثق  وه   العلة تعل مب باععلو  اع كور بعد أن ناسب أ ليتت أثق  ف ّطي الرفع الفاّ  
ــَ  حكاــ  صتلفــ  فيصــار مــم اععنــ ــان هــ ا  ذا حتق ــمب أم ــا  ذا احتهال  یوثقــ  الرفــع لكونــت مرفّو

 ییاء اعتكلب فنقو ه کوَن اإلسبل مضافاَ  ل یتع  أحد احملتال  مث  اعضان  ل یاعناسب  ل
سَب کونَت م نيان فيكونه م نيان بيانه اعناس ة أن  اإلضافة  ليهـا ا تضـي کسـرة هـي  یاءل اعتكلبل نا

کســرة اعناســ ة وتلـــ  الكســرة لل نــاء الحمالـــة،  ذ لوکــان لإلّــراس عـــا وجــد ي  ــ  ال كيـــب 
أم ـا  ياإلسنادي  ذ ال  ّراَس  ال  فيت لكن ت    العم لوجود الكسرة ي اإلضافة ي مث   المـ

ما لي  حركـات أوارـر  وسـكناتلت بعامـ  والـ ي  ما هي فيت م نيان فألنا اعراد باع ين لزوم کون
 (.118)اعصدر نفست:  «یاء اعتكلب ک ل  یأضيف  ل
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 التعليل بالتشابه 6.2.3
  فکـان یوضـح الشـيء بـ کر نظـ  . مثـا  ذلـي التعليـ  التوضـيم أنات کان یستخدم التش يت ي

دــمة  یأنًّــت حيناــا أراد أن یوضــح تعریــف اعفعــو  اعطلــمب ذکــر تعریــف احلــا  واســتد  بــت ّلــ
فياـا سـ مب مـم الزمـان( و ن دـدق  کرهـي کراهـة دـدر ّـين»)تعریف اعفعو  اعطلمب  ذ  ا : 

ّليــت أنــت اســب مــا فعلــت فاّــ  فعــ  مــ کور مبعنــا  لکــم ال مــم حيــث أنــت فاّــ  للفعــ  اعــ کور 
 رادة  فخـــر  ّـــم التعریـــف، ونظـــ  اعفعـــو  اعطلـــمب ي - ن   یـــ کر و  -ة وهـــ   احليثيـــة مـــراد

حــد  احلــا  فإنــت ّر فــت ب نــت مــا بــ  هيهــة الفاّــ  أو اعفعــو    -و ن   یــ کر   -حــد   احليثيــة ي
)رأیي رجالن ّاعـان( مـع أن الودـف لـي  حبـا  فيکـون احلـد مـدروالن فيـت وأجـاس بـ ن   کقول

الفاّ  أو اعفعو  لکم ال مم حيث أنت فاّ  أو مفعو  بـ  مـم  يهيتالودف و ن کان م ينان هل
والتمقيــــمب أن  - و ن   یــــ کر  -حــــد  احلــــا   ذ احليثيــــة مــــرادة  حيــــث الــــ ات فلــــب یــــدر  ي

 (.45: نفست صدر)اع «هيهة ال ات مطلقان  یالودف وضع ليد  ّل
كســرة ال نائيــة رالفــي َفــإنا ال»ضــا  یــاء اعــتکلب  ــا :  ی ّــراس االســب اعضــان  لــ و ي

 « تضـاءن  تنـٌع أیضـان شـهد لـت بـاس تنـاعع العـامل ااإلّرابية حقيقة واجتااع اععر ف  اعتخالف  
 (.45)اعصدر نفست: 

 التعليل المنطقي 6.2.4
لقــد ســ مب أن أشــار ا ــاربردي ي مقدمــة شــرحت  ى أن  هدفــت فــ   وجــاعة لفــ  أبيــت وبيــان د ــائمب 
معانيت، ألن  أبا  أجلد ا اربردي كان د يقان ي تعاملت مـع احلـدود والتعریفـات د ـة جعلتـت یسـتدرك 

بـــراهيب  ـــد ت ـــع مـــنهل أبيـــت ي تعاملـــت مـــع  ویوضـــح تعریفـــات ابـــم احلاجـــب وحـــدود ، ودـــاح نا 
حلدود، لكنت كان یشرح ویوضح متناوالن القضایا واألحكـام النمویـة بالتفصـي  فقـد أکثـر فيـت مـم ا

أحســم وجــت،  ی نــاع فکــان یوضــح مــراد أبيــت ّلــالتعلــيالت العقليــة واعنطقيــة  صــدان لإلیضــاح واإل
  ن  »اإلّـراس:  وه ا هو  رضت األساسي ال ي مم أجلت وضـع ا ـاربردي هـ ا الشـرح. کقولـت ي

ظصــ  بــت ارــتالن آرــر  يبــت والــ  آرــر  تلــف  ياحلــد    یطــابمب احملــدود فإن ــت ّــرن ب نــت الــ 
-32، د.ت: ياربرد)ا ـ «ءيء بالشـياععرس لي  اإلّـراس بـ  أنواّـت وال شـيء مـم أنـواع الشـ
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 تلـف آرـر  بـت مطلقـان  يأجاس ب نـ ا النسـل ب دـدق سـلب کونـت  ّرابـان ّـم الـ »(. مث   ا : 33
رتلـف ي اهلـا االرـتالن دـدق ّليـت أنـت الـ  راس عا کان جزء ک   واحد مم أنواّت اليتفإن  اإلّ

بــت مــم حيــث أنــت جــزء عــا هــو ســ ب االرــتالن، وهــ ا ا ــواس متکل ــف فيــت فإن ــت و ن انــدفع بــت 
ء نفسـت ياإلیـراد بلـزوم کـون أنـواع الشـ يسلب االطالق ّليت مطلقـان لصـد ت ّليـت جمـاعان  ال  أنـت بقـ

ّليــت اإلیــراد لعــدم ترتـ ـب اعقصــود ّليــت  يبــت تعریــف احلقيقــة، و ن أراد بــت جمــر د التايــز بقــ ن أراد 
وعــا  يل قـاء االلت ــاس ب نواّـت یعــد وميکــم أن  ـاس بــ ن اعــراد متييـز  ّاــا یشــار  ي الوجـود اللفظــ

 (.33)اعصدر نفست:  «   أنواّت اععلومة بالتعریف بالتاييز امتاع   یوجد ي

 ي )السماع أو النقل(التعليل بعدم وجود النظير السماع 6.2.5
،  ذ ّلــ  ذلــ  بعــدم النظــ   أي:  اعفعــو  معــتمثــا  ذلــى تعليلــت ّــدم ّاــ  شــ ت فعــ  ي
:  ـا  اعفعو  معت، وهـ ا یفهـب مـم نص ـت التـا  ّللت بعدم وجود مورد ّا  فيت ش ت فع  ي

دمت م ين ّلى جواع القياس: »يا اربرد دمت  ذ   یوجد ي الكالم  االنتقاام ّو ي الل ةّو
ش ت فع  ّا  ي مفعو  معت و حينه  دمة ورود اعثا  نقضان م ين ّلى دمة تركي ت وهـو 

بالقيــاس ّلــى الفعــ  بنــاءن ّلــى جــواع  فــإن  لنــا بعــدم ا ــواع   ینــتق  لعــدم  لصــح    ن دــح  
فينــتق   ال أن یریـــد  دــمة ال كيــب حينهــ   ذ   یســاّد  نقـــ  وال  يــاس و  ن  لنــا جبــواع 

 (.142: نفست صدر)اع «بالفع  اع كور ي التعریف، الفع  وما أش هت
السـااع کاـا هـو مـ هب کثـ  مـم ّلاـاء  ی ذا جع  مقصوران ّلـ»ویقو  ي اعفعو  معت: 

الکــالم منصــوبان ب نــت مفعــو  معــت مــم  ــ   مــم  هــ ا الفــم فــالتعریف حينهــ  لتايــز مــا و ــع ي
 (.143)اعصدر نفست:  «اعنصوبات

 اإلجماع 6.2.6
لى رـــالن اإلعـــاع ف ـــ    وكـــ   : »یكـــان یلتـــزم باإلعـــاع كاـــا  ـــا  ي بـــاس اعســـتثن مـــا هـــّو

 .(157 :)اعصدر نفست« فساد 
النسل ب ختصيل اع تـدا بث ـوت اخلـ   ذ اعـراد بث وتـت »بتداء بالنکرة: ویقو  ي مسو ات اال

باطـــ  ...، أمـــا األو   نفـــ  األمـــر أو ّنـــد اعتخـــاط   أو ّنـــد أحـــدلا والکـــ     مـــا ث وتـــت ي
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« فلصـمة عیـد فاضـ   عاّـان  الوا ـع وأمـا الثـاين فالمتناع رج   ائب باإلعـاع و ن ث ـي اخلـ  ي
 (.104-103)اعصدر نفست: 

 
 االستشهاد 6.3

ــي الشــواهد ي شــرح ا ــاربردي، فاستشــهد بشــواهد مــم القــرآن  الكــرمي، وشــواهد شــعریة تنّو
 ونثریة، ون مث فياا یلي كالن ّلى حدة:

 االستشهاد بالقرآن الكريم 6.3.1
ّدد الشواهد القرآنيـة الـيت استشـهد هبـا ا ـاربردي ي شـرحت  ليـ  جـد ان،  ذ ألـزم نفسـت ي كثـ  

آن مم األحيان بشرح شـواهد أبيـت وابـم احلاجـب، ومـع أنـت مـم فقهـاء ّصـر  ور ـ  مبعـاين القـر 
ذلـ  فانـت استشـهد  ، سـ مب ذكـر . ر ـب كـ   فـ توا بسـورة مـم مثلـتولت رد  ّلى العضـد ي آیـة

 ـاع الـ ي انتهجـت ي هـ ا الشـرح. بعدد  لي  مم املیات القرآنية ورمبـا سـ ب ذلک جـع  ى اإل
مث  نــت   یستشــهد بآیــات كاملــة. بــ  كــان یستشــهد مبــا فيــت مــورد الشــاهد مــم املیــة، مراّــاة 
لالرتصــار وذلــ  ّنایــة منــت مبوضــع الشــاهد، و  یستشــهد لكــ  مــورد بــ كثر مــم آیــة واحــدة 

بيــان اعالعمــة  »... یــ كر املیــة  ال  مســ و ة بع ــارة ) ولــت تعــاى(  ــو  ولــت ي احلــا :  فقــت، و 
یـد  ّليـت  ولـت تعـاى: : »...عثـااو ولـت ي « 8هـ ا بَعلـي شـيخان بالقياس ّلى  ولـت تعـاى 

ت  يـالفعـ  یقـع اعضـان  ل وذلـ  أن  » وأیضان  ولـت ي اعضـان  ليـت:« 9َفَع أبویتل ّلى الَعرشل ورَ 
 .10«یوم ینفع الصاد   كقولت تعاى:

 ستشهاد بالشعر العربياال 6.3.2
ــي طریقتــت ي  یــراد الشــاهد  استشــهاد ا ــاربردي ب شــعار العــرس  ليــ  جــدان أیضــان. و ــد تنّو

بيي  ى بيي كام ، وكاا  یلتزم منهجـان واحـدان ي ایـراد الشـواهد الشعري مم ذكر  لنصف 
 الشعریة، ك ل  ي نس تها  ى  ائليها فهو تارة ینسب الشاهد لقائلت وی كـت دون نسـ ة تـارة

فإن  لـي ال نسـلب »أررى. ومم أمثلة ذكر نصف ال يي مكتفيان بت،  ولت ي حبث الفاّ : 
مــا و ـــع ي  ــو  الفصــماء مثــ   ـــو  الزبــاء )مــا لللجاـــا ل  أنــت الیســند  ى مــا   لـــت و الســند
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(11مشـــيهها وئيـــدان( ـــت مت يـــبل ، وذلـــ   ولـــت ي «12، و ـــو  امـــرس القـــي  )فقـــ  ي مق ـــ   سه
«. 13ید  ّليت ما جاء ي شعر احلااسة )ف بـي  ى فهـب و مـا كـدت آئ ـان(»أفعا  اعقاربة: 

مبــا فيــت ّلتــان مــم التســع مث دــرن »ن: ومــم أمثلــة ذكــر ال يــي كــامالن  ولــت ي  ــ  اعنصــر 
 للضرورة مث   و  الشاّر:

ّلْد ذلكَر نَعااٍن لَنا  نا   «14هو اعلْس ه ما كرارتَته یتضواعه    ذلكرَ أ
 ومبعا رس كقو  الشاّر: »و ولت ي اعفعو  معت: 

ا   «15 الا اليعاف ه َو الا الَعي ه    أَني ه َوبَلَدٍة لَْيَ  هبل

 االستشهاد بالنثر 6.3.3
األمثلـــة النثریـــة الـــيت كـــان یوردهـــا ا ـــاربردي لشـــرح القاّـــدة النمویـــة وتوضـــيمها، تتســـب   ن  

بالوضــوح والســهولة ألنــت یقــد مها بطریقــة ســهلة وبســيطة. وميكــم تقســيب الشــواهد النثریــة ي 
ا ـاربردي بشـواهد الکـالم أکثـر.  الشرح  ى: احلدیث الشریف، واعث ، والكالم. و ـد اّتـا

ــــان فقــــد یعــــرام شــــاهدان واحــــدان أو  ّلاــــان بــــ نا منهجــــت ي ّــــرام الشــــواهد النثریــــة کــــان متنّو
 شاهدیم أو أكثر.

  یستشـــهد ا ـــاربردي باألمثـــا   ال مبثـــ  واحـــد و ـــد شـــرح هـــ ا اعثـــ  وذكـــر موضـــع  األمثاااا :
ََّســـى ال هـــَویره  ومـــا دـــار مـــثالن »اســـتعاالت حيـــث  ـــا  ي افعـــا  اعقاربـــة:  ي كالمهـــب مـــم  ـــوهلب )

أنت كان ناس ي  ار فاعار ّليهب فهلكوا أو األبؤس عـع بـؤس أي ّسـى أن یكـون هـ ا  16أبؤسان(
 (.240)ا اربردي، د.ت:  «شيء  ان منت حلوق شر   اعوضع موضع بوس یضرس بت لك   

ث  ـا  ي حبـث   یستشـهد ا ـاربردي  ال  حبـدیث شـریف واحـد حيـ الحديث الشاري::
ت منـت  یوأیضان درو  ال ّل»اعنصوس بال اليت لنفي ا ن :  اععارن مم    تکریر کث  و ّو

 17«بعــد ( یفــال كسـر  یمسـهلة األدــ   ضـية و)ال أبــا حسـٍم( ففيــت حـدیث )و ذا هلــ  كسـر 
 (.173)اعصدر نفست: 
تنــوع منهجــت ي االستشــهاد باألمثلــة حيــث رأینــا  تــارة یستشــهد للاوضــوع  جماال رثريااة:

 الواحد مبثا  واحد، وتارة مبثال ، وثالثة ب كثر مم ذل :
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فإنت لو كان ك ل  عا جـاع انتصـاس »فاثا  استشهاد  مبثا  واحد  ولت ي اعفعو  معت:  
ویـرد أیضـان »وكـ ل   ـا  ي العطـف: (« اعفعو  معت لكنت جائز كقول  )جاَء الَ ده َوالطَياللَسةه 

اـٌرو جـاَء( ّطف ا الةّلى ا الة ك ألنـت مسـتقيب بالنسـ ة »و ـا  ي النعـي: « )عیـٌد  ـاَم ّو
 «. ى الصفات الثانية اعستارة مث  )عیٌد طالمبه  مرئَتلت حاب ه جاریتلت(

وهــ ا مثــ  : »ومثــا  استشــهاد  مبثــال  یعضــد أحــدلا املرــر  ولــت ي أفعــا  اعــدح والــ م
تقدیر )هو احلايد(ح ن وجوبـان لـ ل  ومثلـت ) ـٌع وطاّـٌة( أي   وهلب )احلاده  ل احلايدل( فإن  

 وكـ ا ي كـ   »(. وكـ ل   ولـت ي اعفعـو  معـت:24)اعصدر نفست:  «)أمري َوي ذميت ألفعلما(
 «جهـيه أنـا َوعیـدان(اعـاءه َواخلشـ َة( و) یما هو مفعو  معـت و ـع مصـاح ان للفاّـ  كقولـ  )اسـَتوَ 

 (.141)اعصدر نفست: 
مــا لـي  مــم »ومثـا  استشـهاد  بــ كثر مـم ذلـ   صــدان الحكـام اعوضــوع  ولـت ي التوابـع: 

 ّـراس السـوابمب كج ـة ي  ولـت )َكَسـوته عیـدان جه ـةن( وفاضـالن ي  یالتوابع مم الثواين الكائنة ّلـ
َّللاــــيه عیــــدان فاضــــالن( ودرلــــان ي )أّطَيــــيه عیــــدان  (. 178)اعصــــدر نفســــت:  «درلــــان( وأمثاهلــــا)

وال موافقــة لفظـان وال حمــالن فلـب یــنعك  الثـاين )جــاَء القـومه ثالثــةن ثالثـةن( و) ــرأته »وكـ ل   ولـت:
الكتاَس فصالن فصالن( و)ثَ َتيه احلساَس بابان بابان( فإن ك  ثاٍن منهـا بـإّراس سـابقت سـابقة مـم 

 (.182: نفست صدر)اع «جهة واحدة ولي  یتابع فلب یطرد
 

 أغراض الشواهد النحوية 6.4
 فهي: أما أ راام  یراد الشواهد النمویة ي شرح ا اربردي فاتعددة

 توضيح القاعدة النحوية و شرحها 6.4.1
ه ا هو القسب األك ، حيث یسوق ا اربردي الشاهد ليوضح أن الظاهرة النمویـة شـائعة كثـ ان، 
فيكــون الشــاهد فيهــا مبثابــة شــرح للاســائ ، وات ــاع لقواّــدها، أي  عــا  ــا  ــوع اســتعااهلا، ومــم 

یز  فإنـت لـو كـان كـ ل  عـا جـاع انتصـاس اعفعـو  معـت لكنـت جـا»أمثلة ذل   ولت ي اعفعو  معت: 
كقولــ  )جــاَء الــ ده َوالطيالســةه( وكــ ا ي كــ  مــا هــو مفعــو  معــت و ــع مصــاح ان للفاّــ  كقولــ  
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(. و ولــــت ي احلــــا : 141)ا ــــاربردي، د.ت:  «اعــــاءه َو اخلشــــ ةه( و)جهــــيه أنــــا َوعیــــدان( ی)اســــَتوَ 
اجملــرور مســـتدالن بــ ن األدـــ  أي ذواحلـــا   ذا    یاعصــنف حکـــب بعــدم جـــواع تقــد م احلـــا  ّلـــ»

وأجــدر بــ ن الیتقــدم اّــ ام ّليــت مبنــع األلویــة اعــ کورة  ییتقــدم ّلــي ا ــار فــالفرع أي احلــا  أولــ
فعلـت مـع  ی ذ  یلزم توافمب الفرع أدلت ي عيع األحکام والسند جواع تقدم احلا  ّـم الفاّـ  ّلـ

 (.148-147)اعصدر نفست:  «ان َذَهَب عیٌد(ّدم جواع تقدم الفاّ  ّليت مث  )ضارب

 شرح االعتراض على الحّد والجواب عنه 6.4.2
 ذ یستند  ى الشاهد لي   االّ اام ویرد  ّليـت  حيـث یث ـي وميك ـم االّ اضـات واألجوبـة 

أن »تعریـــــف اعفعـــــو  اعطلـــــمب:  یي ذهـــــم القـــــارس، ومثـــــا  ذلـــــ   ولـــــت ي االّـــــ اام ّلـــــ
واحــد منهـــا مفعـــو   اعنصــوبات ي مثـــ  )َمـــرلاَم مرضــان( و)دـــحا دـــمةن( و)مــاَت موتـــان( كـــ   

(، حيث ّر ن ابم احلاجب اعفعو  116)اعصدر نفست:  «مطلمب و  یصدق التعریف ّليت
( 18)ابـــم احلاجـــب، د.ت: « هـــو اســـٌب مـــا فـََعَلـــته فاّـــ ه فلعـــٍ  مـــ كوٍر مبعنـــا »اعطلـــمب بـــ نا: 

 ذ یدر  فيت مـا لـي  مـم »   مانعية تعریف اعفعو  معت:  یوك ل   ولت ي االّ اام ّل
)ّاــران( مــع أناــت لــي   یّلــ اععــران، منــت  ــو  القائــ  )َضــَربيه عیــدان َوّاــران( لصــدق التعریــف

(. حيــث ّــران بــم احلاجــب 138)اعصــدر نفســت:  «مبفعــو  معــت بــ  هــو مفعــو  بــت وفا ــان 
، فــإن کــان یهــو اعــ كور بعــد الــواو عصــاح ة معاــو  فعــٍ  لفظــان أو معننــ»اعفعــو  معــت بــ ن: 

(. و ولــــــت ي بــــــاس التاييــــــز: 23احلاجــــــب، د.ت:  ابــــــم) «الفعــــــ  لفظــــــان، وجــــــاع العطــــــف
 ـ  مـنعك  لعـدم التنـویم حيـثه   ینعـدم اإلضـافة، مثـ   ولـ  )رـوا ه  18«و الا فَـال»ت: وله 

فضٍة( فَإن  لَي   منصرن  و ن رز  ّنت التنویم لفظانلكنت مقدر فيت، فلب ینعـدم وجـاعت 
ّلــى وجــود  تقــدیران  ــوهلب )هــؤالء َحــوا ع بيــَي ا ل( ّلــى نصــب  اإلضــافة لــ ل ، و ــا یــد   

(، ألنا النمــاة اتفقــوا 152)اعصــدر نفســت:  «عاــو  حــوا  وشــرط ّالــت التنــویمبيــي ب نــت م
 یتقــدیر التنــویم ي )حــوا ( )احللــيب(، وجــاء ا ــابردي هبــ ا اعثــا  لشــرح االّــ اام ّلــ یّلــ

لـدرو  مـا  19أنا احلـد  ـ  مهطـارلد»)روا ه فضٍة( وتقدیر  )رواٌ  فضةن( و و  ولت ي العـدد: 
لــ  ألن مثــ   ولــ  )ذراع وذراّــان وبــاع وباّــان و فيــز و فيــزان(  ى  ــ  لــي  منــت فيــت وذ

« ذلـــ  مــــم أمثــــا ، یصــــدق ّليــــت أنــــت متعــــ  لكايتـــت املحــــاد مــــع أعــــا لــــي  مــــم األّــــدادل 
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أ ـــاء العـــدد مـــا » ذ  ـــا  بـــم احلاجـــب ي تعریـــف اســـب العـــدد: (، 212، د.ت: ي)ا ـــاربرد
 (.38)ابم احلاجب، د.ت:  «وهضلع لكاية آحاد األشياء

 إبطا  رأي المخالفين 6.4.3
ــع لــدهنـهو  اخلــ » ــا  ابــم احلاجــب ي تعریــف األفعــا  اعقاربــة: (، 48)اعصــدر نفســت:  «مــا وهضل

 مـا أن یكـون اخلـ  « ما وضع لدنو  اخل »اعراد باخل  ي  ولت »فاّ ام ّليت ا اربردي بقولت:
أن ــا اتــار أنا اعــراد بــاخل   ــ  »، مثا أجــاس:«مســندان آرــرا اعخصــوه ب فعــا  اعقاربــة أم ال بــ 

أمـر آرـر، وال یلـزم رروجهـا ّـم التعریـف   ذ التعریفـات  منـا  یاخل  اعخصـوه، مـم مسـند  لـ
 ــارس، بــ   یاألدــ  لــي  مبعنــ مــا ّليــت اعَعرافــات حبســب األدــ ، واعســند ي یبــالنظر  لــ يهــ

عیــٌد رارجــان(،  یمعنــا  )کــاَد عیــٌد رارجــان( و)ّســ فــإن  جعــ  فعــ  اعضــارع ّوضــان ّنــت   يالــ 
 :ّهواام ّنت الفع  اعضارع، ید  ّليت ما جاء ي  و  الشاّر

 «ْب ملثلهها فَار ْـتهها َوهلي َتصفهرکَ َو   آئل افَ هْبيه  ى َفهٍب َوَما كلْدته 
 (241، د.ت: ي)ا اربرد

 بيان أشكا  ومعان مختلفة للموضوع 6.4.4
كاـــا جـــاءت الـــواوه ي الكـــالمل مبعـــا ا اعيـــةل اعطلقـــةل  » ولـــت ي اعفعـــو  معـــت: مثـــا  ذلـــ  

کــ)رأَیيه عیـدان َوّاــران بعـَد  أو   لَـت( جــاءت مبعـا مــع كقـوهلب )اسـتوي اعــاءه َواخلشـ ةه( ومبعــا 
 :)رس( كقو  الشاّر

ا    ال اليعاف ه َو ال الَعي ه    أني ٌ َوبَلدٍة لَيَ  هبل
ـــت تعـــاى ومبعـــا القســـبل كاـــ ـــنجبا ي  ول (. وكـــ ل   ولـــت ي 144اعصـــدر نفســـت: «)وال

وهــو مــا  ذا كــان األو ه طال ــان للفاّــ ل فقــت والثــاين للافعــو ل فقــت أو بــالعك ل مثــ  »التنــاعع: 
 ولـت ي اعضـان و (. 93: ت)اعصدر نفسـ« )َضرَْبيه َوَضرَبين( أو )َضرََبين َوَضرَبيه عیدان أو عیٌد(

ــــا أیضــــان یقــــع مضــــافان  ليهــــا بعــــ  الظــــرون كــــإذ و ذا وحيــــث مثــــ  وا الــــة » ليــــت:  َو  ْذ  هلَن
دمَ   «22أ تهلــــوهب َحيــــثه ثـََقفتهاــــوهبو 21ََّلــــيهب آیاتهنــــا ى ذا تـهْتلــــو 20لللَاالئكـــةل اســــجهدوا ملل

 (.175)اعصدر نفست: 
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 من الخالفات النحوية يموق: الجاربرد 6.5
ا ـاربردي ي شـرحت كـان یـنهل عـل مدرسـة ال صـرة أو مدرسـة الكوفـة أو  النستطيع القو  ب ن  

لى آراء ال صــری  والكـوفي  مســتقالن ي  مدرسـة ب ـداد أو مدرســة مصـر، بــ  كـان ّاعــان مطلعـاّن
ّلـى األدلـة وال اهـ   اعدارس، فهـو ي األرـ  ب حـد املراء أو رد   كـان یعتاـد یانتخاس  حد

و يـــب ّنهـــا  ال أن  ا ـــاربردي كـــان  تـــار الـــرأي القـــوي ذا األدلـــة  وینـــا د أدلـــة اععارضـــ ،
الواضــمة القویــة فيت عــت، ویقو یــت ویدّاــت بالتعليــ  والتــدلي  وال اهــ ، وكــان أحيانــان یضــيف أدلــة 
ــا  ــتب كالمــت  ــا ال تــار رأیــان و م  مــم ّنــد . وحيناــا   یتضــح لــت الــرأي الصــميح ي مســ لة فإم 

 «.ه ا ما رطر   ههنا»أو « بالصواس وا  أّلب»بقولت: 
ال صری  وفقان لألدلة وأحيانان  تار رأي الكـوفي  و ـد  تـار ي كان الشارح أحيانان  تار رأ

لكنـــت یـــدافع   ،رأیـــان ل ـــ  اعدرســـت  وان یشـــ   ى مو ـــف ابـــم احلاجـــب دون أن یت عـــت ي ذلـــ
کثـــ  مـــم األحيـــان. کقولـــت ي رفـــع الفعـــ  اعضـــارع  ذ   باألدلـــة ّـــم الـــرأي الـــ ي  تـــار  أبـــو  ي

ارتلـَف ي أنا العامـَ  ي الفعــ ل اعضـارعل حالـَة الرفـع مــاذا فـالكوفيون أكثـرهب ّلـى أنــت »یقـو : 
ة وال صـریون ّلـى أنـت كونـت  التجرد ّم النوادـب وا ـواعم، والكسـائي ّلـى أنـت حـرون اعضـاّر

: نفســت صــدر)اع «اجــب( ارتــار األو  )رأي الكــوفي (ســب. واعصــنف )ابــم احل ائاــان مقــام اال
موضــعت وهــو موضــع ابــم احلاجــب،  یال مــث  لــ یي منتهــي (. وأشــار ا ــاربرد231-232

 ــاَ  الصــواسه أن یقــدَم ذكــَر النوادــبل وا ــواعمل مثا یــ كره مــا یقتضــي  23َرواَح ا ه روَحــت»بقولــت: 
 (.235.ت: د اربردي،)ا  «الرفَع فإنا معرفَة التجردل ّم الشيءل فرعه معرفةل ذلَ  الشيءل 

ومم أمثلـة صالفتـت البـم احلاجـب مسـ لة ارـتالن الكـوفي  وال صـری  ي أّـرن اععـارن  
 االســب اعــ هب أّــرن مــم االســب العلــب وذهــب ال صــریون  ى أن  حيــث ذهــب الكوفيــون  ى أن 

االسب العلب أّرن مم االسب اع هب وارتلفوا ي مراتب اععـارن فـ هب سـي ویت  ى أن  أّـرن 
أّرن اععـارن »(. أم ا ابم احلاجب فقا : 569م: 2002)األن اري،  اععارن االسب اعضار

(. لكم ا اربردي اّ ام ّليـت و ـا  37جب، د.ت: )ابم احلا «اعضار اعتكلب مث اعخاطب
الَعَلبه البدا وأْن یكوَن أّرَن اععارنل فَإنـات   یتنـاوْ  »ب ّرفية العلب و یوافقت ابنت الشارح فقا : 

 (.207، د.ت: ي)ا اربرد « َ  الواحدل بالشخلل خبالنل   ل  مم اععارنل 
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هب ثالثــة و تــار مــ هب األرفــد رالفــان البــم و ولــت ي  ّــراس مــا التعج يــة  ذ یــ   مبــ ا
ّرفــيه ّــدَم رلــول كــ ل مــ هٍب ّــم درــٍ  و نا األوَ  » احلاجــب الــ ي ارتــار مــ هب ســي ویت:

ــم حيــث لــزومل مــا   یعهــد وأنا رــَ  اعــ اهبل أوســطهها،  ذ حــ نه اخلــ ل  واملرــَر متســاویانل مل
 (.244: نفست صدر)اع «شائٌع كثٌ ، وا ه أّلبه 

فمصَ  لَ  مم هـ ا السـياقل أنا م ه َـت )مـ هب ابـم احلاجـب(  »... و ولت ي االستثناء:
 (.16)اعصدر نفست:  «یناي اإلعاَع اعنعقَد ّلى أنا االستثناَء ملم اإلث اتل نفي

 
 ائجالنت. 7

 :هی مم النتائل اليت یص   ليها ال مث
وی ســت القــو  فيــت ك ن ــت  احلاج يــة یشــکو  ّلــیشــرح ا ــاربردي كــالم أبيــت ي کتــاس . 1

 شارح مستق  للكافية.

 التعليالت اعنطقية والعقلية و د یصيب بال اوام والتطوی . یلج  ا اربردي  ى. 2

 الکالم. یتجنب التکرار واحلشو ي. 3

 القياس واالستقراء. یّتااد ّلاال يتعليالت ا اربرد کثر ي. 4

لنمــوي فــ ورد بعضــها بشــيء مــم اإل ــاع   ذ   كانــي لــت ّنایــة مبســائ  اخلــالن ا. 5
 ىیورد حجل الفریق  طل ان لالرتصار وكان أحيانـان یـرج ح هـ ا الـرأي أو ذلـ  معتاـدان ّلـ

 السااع والقياس.
بـت أل ـراام منهـا تعزیـز  یالتاثي  ي توضيح القاّدة النمویة، أتـ ىیعتاد ا اربردي ّل. 6

 . القاّدة النمویة و   ذل

 االستشهاد بکالم العرس. بشواهد  ليلة مم القرآن الکرمي والشعر ویکثر يیستشهد . 7

كان ا اربردي ذا شخصية ّلاية اهرت ي ّرام اعادة العلاية ومنا شـتت آراء ابـم . 8
وموافقتــــــت هلاــــــا ورد   ّليهاــــــا أحيانــــــان وترجيمــــــت بعــــــ  مســــــائ  اخلــــــالن  احلاجــــــب وأبيــــــت

 اعستقلة. وآراء 
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 المصادر
 القرآن الکرمي.

ـــــم احلاجـــــب  ـــــمب: دـــــا  اب )د.ت(. الكافيـــــة ي ّلـــــب النمـــــو والشـــــافية ي ّلاـــــي التصـــــریف واخلـــــت ، التمقي
 ّ دالعظيب الشاّر، د.ط، القاهرة: مكت ة املداس.

 م(. ش رات ال هب ي أر ار مم ذهب، د.ط، ب وت: دارالفكر.1994ابم العااد، ّ داحلي )
 ، ب وت: دار اععرفة.2م(. الدیوان، شرح: ّ دالرجلم اعصطاوي، ط2004امرؤ القي  )

ــــدیم بــــم حماــــد ) م(. اإلنصــــان ي مســــائ  اخلــــالن بــــ  2002األن ــــاري، ابوال کــــات ّ ــــدالرجلم کاــــا  ال
 ، القاهرة: مكت ة اخلاصي.1ال صری  والكوفي ، ط

حجـــاعي، القـــاهرة: اهليهـــة اعصـــریة  ي، ال عـــت: حماـــود فهاـــم(. تـــاریخ األدس العـــري1965بروکلاـــان، کـــار  )
 العامة للکتاس.

د.س: دار ال ــرس  ،1ذوالفقــار شــاكر، ط يق(. دیــوان تــ بت شــرا وأر ــار ، التمقيــمب: ّلــ1404تــابت شــران )
 سالمي.اإل

 ق(. معجب اعصنف ، د.ط، ب وت: وعنكو ران ط ار .1344التونكي، حماود حسم )
 ، د.س: د.ن.الفكوك ي شرح الشكوك، د.طجلد )د.ت(. أبراهيب بم  ا اربردي، 

 ، الریاام: دار العلوم.1ق(. معجب شواهد النمو الشعریة، ط1404حداد، حنا عي  )
 ، القاهرة: دار اععارن.2منهجت وتطور ، ط م(. حتقيمب ال اث العري1993دیاس، ّ د اجمليد )
 صریة.، القاهرة: دار الكتب اع1ق(. الدیوان، ط1344الدیلاي، مهيار )

. 1بـراهيب احلفظـي، ط ق(. شرح الرضي لکافية ابم احلاجب، التمقيمب: حسـم بـم حماـد بـم 1414الرضي )
 اعالکة العربية السعودیة:  دارة الثقافة و النشر با امعة.

 ، ب وت: دارالعلب للاالی .6م(. األّالم، ط2005الزركلي، ر الدیم )
 ،ىّلـــى بـــم ّ ـــد الكـــاي )د.ت(. ط قـــات الشـــافعية الكـــ   الســـ كي، تـــا  الـــدیم أي نصـــر ّ ـــدالوهاس بـــم

 حماود حماد الطناحي و ّ دالفتاح احللو، د.ط، د.س: دار  حياء الكتب العربية. التمقيمب:
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ـاة ي ط قـات الل ـوی  والنمـاة، ط1965السيوطي، جال  الدیم ّ دالرجلم )  ى، د.س: ّيسـ1م(. ب ية الّو
 ال اي احل لي وشركا .

)د.ت(. ال ـدر الطــالع مبماسـم مــم بعـد القـرن الســابع، د.ط، القـاهرة: دار الكتــب  ياـد بــم ّلـالشـوكاين، حم
 سالمي.اإل

، حيــدرآباد: دائــرة 1ط قــات الشــافعية، التمقيــمب: حــاف  ّ ــدالعليب رــان، طم(.1979ي )شــه ة، ابــم  اضــ
 اععارن العثاانية.

 اعائة الثامنة، د.ط، ب وت: دار ا ي .م(. الدرر الكامنة ي اّيان 1993العسقالين، ابم حجر )
ق(. الدیوان، التمقيمب: نوري جلودي القيسـي، د.ط، ا اهوریـة العرا يـة: دار 1982العودي النا ي، جران )

 الرشيد للنشر.
 ، الریاام: أضواء السلف.2ق(. احلدیث الن وي ي النمو العري، ط1417فجا ، حماود )

 ، ب وت: مؤسسة الرسالة.1عؤلف ، طم(. معجب ا1993كمالة، ّار رضا )
مثـا ، التمقيـمب: حماـد حميـي الـدیم )د.ت(. جماع األ براهيب جلد بم حماد بم أبوالفض  أاعيداين النيسابوري، 

 ّ د احلايد، د.ط، ب وت: دار اععرفة.
 





 


