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 الملخص

التي تستحق البحث والدراسة , ذلك ألنهاا مان االصاول  إّن السماع من االصول النحوية     

قضية مهماة ألنهاا تبحاث تحاب باا  التي ُتبّين األسس التي ُبني عليها النحو العربي , وهذه ال

ماميني فاي كتاباه تعلياق الفرائاد علاى ت لوأص  د ,ساهيل الفوائاالنحو العربي ,  وقد تنااول الادا

تاه , والحاديث النباول الفاريك, وكا ق السماع جميعها وهاي   القار ن الكاريق وقرا ا  روعف

 العر  )الفعر و النثر(.

علااى ث ثااة مباحااث تساابقها المقدمااة وتتباا   يكااون وقااد اقتضااب  منهجيااة البحااث أن 

 المباحث الث ثة خاتمة وثبب بالمصادر والمراج  .

ر ن الكاريق وقرا اتاه , أّماا المبحاث الثااني فقاد جاا  أّما المبحث االول فقد كان في الق

في الحديث النبول الفريك , وأّما المبحث الثالث فقد كان في ك ق العر  ) الفعر واالمثال 

 واالقوال( , ثّق ختمب البحث بخاتمة ضمنتها أهق النتائج التي توصلب إليها , ومنها  

ة عنااد الااّدماميني إذ أنااه تناااول عناصااره إّن السااماع االصاال األول ماان األصااول النحوياا -ٔ

 النحوية جميعها .

تنوع أسالي  الّدماميني في االستدالل بالفاهد القر ني , وكان احياناً يستفهد بنص اآلياة  - ٕ

 يذكر موطن الفاهد فقط . القر نية من دون أن يحذك منه فيئاً و في الغال 

 جميعها المتواتر منها والفاذ .كان الّدماميني يستفهد بالقرا اب القر نية  - ٖ

كان من النحاة الذين أكثاروا االستفاهاد باألحادياث النبوياة الفاريفة ومان الاذين جاو وا   - ٗ

 االحتجاج به إالّ أنه لق يكن يأخذ بالحديث على أط قه .

بالفاهد الفعرل ويأتي عناده فاي المرتباة الثانياة بعاد القار ن الكاريق مان حياث  كان يعتد   - ٘

 ة االستفهاد به .نسب

 دون استثنا  .من بأفعار الطبقاب األرب   هاستفهاد - ٙ

 .د اللغوية والنحوية ودعق احكامهاك ق العر  من امثال واقوال في إرسا  القواعب اعتدّ  - 8
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 المقدمة

 

الحماادر ر  العااالمين والصااا ة والساا ق علاااى رسااوله محمااد وعلاااى ألااه وصاااحبه 

 أجمعين .

 وبعد  

وذلاك ألنهاا مان االصاول , سماع من االصول النحوية التي تستحق البحاث والدراساة فال     

قضية مهماة ألنهاا تبحاث تحاب باا  وهذه ال, التي ُتبّين األسس التي ُبني عليها النحو العربي 

النحو العربي , وتجدر اإلفارة إلى أن العديد مان الكتا  القديماة والحديثاة بحثاب فاي  لوأص

االغارا    لما  ألدلاة و اانب هادية لي ومرفدة في دراستي هاذه , ومنهااالصول النحوية فك

ي أصاول فااالقتارا  جدل اإلعارا  واإلنصااك ل نباارل , وإرتقاا  السايادة للفااول , وي ف

وأصاول النحاو فاي كتاا  سايبويه , وأصاول النحاو العرباي لمحماود نحلاة  , للسايوطيالنحو 

ماميني فاايوقااد تناااول   ,  ديثي وغيرهااا ماان الدراساااب والكتاالخديجااة الحاا كتابااه تعليااق  الاادا

الحاديث , والقر ن الكريق وقرا ته   جميعها وهي  روع السماعف, وائد فرائد على تسهيل الفال

 ك ق العر  )الفعر و النثر(., والنبول الفريك

ة وتتباا   المقدماالااى ث ثااة مباحااث تساابقها عيكااون وقااد اقتضااب  منهجيااة البحااث أن 

 .مصادر والمراج  الثبب بوخاتمة  المباحث الث ثة

قاد جاا  المبحث الثااني فه , وأّما قرا ات ن الكريق ورالق يفقد كان المبحث االول فأّما 

ك ق العر  ) الفعر واالمثال  يفقد كان المبحث الثالث ف , وأّما الحديث النبول الفريك يف

 توصلب إليها . , ثّق ختمب البحث بخاتمة ضمنتها أهق النتائج التي واالقوال(
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 توطئة

                         

ْعَب باه ففااع وُتُكلّاَق باه وكال  ماا التذتاه األَذن مان َصاْوٍب  ) السماع في اللغة   )ماا َساما

((َحَسٍن سماع 
(ٔ)

  . 

الكا ق العرباي الفصاي   ))   علاى أّناه االنباارلأبو البركاب  حّدهفقد  أما في االصط       

لنقل الصحي   الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة .فخرج عنه إذاً ما جا  في ك ق المنقول با

((غياار العاار  ماان المولاادين ومااا فااّذ ماان ك مهااق 
(ٕ)

م يااداً إّياااه  عنااهوقااال الساايوطي ,  

)وأعني باه ماا ًثَباَب فاي كا ق َماْن ُيوَثاق بفصااحته ,فَفاَمَل كا ق و تعاالى , وهاو )ا  توضيحً 

نبيه )صلى و عليه وسلق( , وك ق العر  , قبل بعثتاه , وفاي  مناه , وبعاَده  القر ن ,وك ق

, َفَفَمَل األلسنة بكثرة المولـِدين ,َنْظَما ونثراً ,عن مسلق أو كافٍر,فهذه ث ثة أنواع , ال ُبّدً فاي 

((كل منها من ثبوب 
(ٖ)

. 

((الناطقين بها  )األخُذ المبافر للمادة اللغوية عن) بأّنه المحدثونه فوقد عرّ 
(ٗ)

 . 

فالسماع من أصاول اللغاة والنحاو وُحظاي بماا لاق يحاَظ باه أصال مان أصاول النحاو , 

اللغة ال يأخذ إالّ به , وال ُيلتفب فيه إلى القياسأهل حتى أّن بعض 
(٘)

, وم  أّن القيااس أصاُل 

من أصول النحو فإن السماع إذا ورد أبطله
(ٙ) 

. 

مامينيالسماع من األصاول النحوياة إنا  رائاد فكتاباه تعلياق ال يفا التاي تمثلاب عناد الادا

 جميعها وهي  ـ روعهف ,إذ انّه تناول وائدفعلى تسهيل ال

 القرآن الكرٌم وقراءته . - 1

 الحدٌث النبوي الشرٌف. - 2

 كالم العرب )الشعر و النثر(. - 3
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 المبحــــث االول

 القرآن الكرٌـــم وقراءاتــــــه

 -كرٌم :القرآن ال -أوالً 

 احتجااوا بااالقر ن كلهااق النحاااةف ,ال يختلااك اثنااان بخصااوص االحتجاااج بااالقر ن الكااريق       

 في السماع . عليهوهو أول ما ُيْعتمُد ,المن ل بلسان عربي  ,ألنه ك ق و , الكريق

) هو النص الصحي  المجم  على االحتجاج  باه فاي اللغاة والنحاو إّن القر ن الكريق )

((وق الب غة والصرك وعل
(8)

ن القر ن الكريق أفصا  كا ق عرباي ,بال أال ري  في  )ـ)ف  , 

تتجلى فصاحته في إيجاا  لفظاه وأعجاا  معنااه , فلان تارً لفظااً  هو قمة الفصاحة العربية ,

(( أفص  وال أعذ  من ألفاظه
(7)

فالقر ن الكاريق هاو عمااد األدلاة النقلياة جميعاا وقاد نا ع  , 

عليه وعلى قرا اته في االستدالل على قواعدهق وأصولهق علاى اخات ك النحاة إلى االعتماد 

 مدارسهق واتجاهاتهق .

ومن هؤال  النحاة الّدماميني فاالستفهاد باالقر ن لاق يخارج عان ركا  النحااة الساابقين        

 فهو يستفهد به على األدلة النقلية األخرً جميعها وكتابه )تعليق الفرائد على تسهيل الفوائاد( 

 ياة إحدً وسابعين وخمسامئة فاهد على ذلك فقد استفاهد فاي األجا ا  األربعاة المطبوعاة باـ

 من القر ن بما في ذلك القرا اب القر نية .

سااتدالل بالفاااهد القر نااي ,وماان طرائقااه فااي د تنوعااب أسااالي  الااّدماميني فااي االوقاا

 -االستدالل  

ر نااي منفاارداً ل سااتدالل بااه علااى   أل يااأتي بالفاااهد الق مجييًء الشييالد القرآنييً وحييد   - 1

 عتمد عليهاا ااحدة أو أكثر, ومن المسائل التي قاعدة نحوية أو يبني مسائلُه النحوية على  ية و

 -من  القر ن الكريق ما يأتي الدماميني 

 

    َفإِن لاْق َتْفَعلُاوْا }}   :)"وتحذك"  النون المذكورة  "ج ماً ونصباً" نحو)في با  ,قال

َعلُوْا{{َولَن َتفْ 
(9)

))
(ٔٓ)

 . 

  َْماْ[ فارطيتين( -في با  )الموصول)َمْن,َماْ( وقوع ]َمن
(ٔٔ)

قاال تعاالى   }}َمان َيْعَماْل  

ُسو اً ُيْجاَ  ِباِه {{
(ٕٔ)

ْحَماٍة َفاَ  ُمْمِساَك لََهاا{{  ااِس ِمان را ُ لِلنا , وقاال تعاالى   }}َماا َيْفاَتِ  وا
(ٖٔ)

 .
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)واستفهاميتين (
(ٔٗ)

ْن إِلَـٌه َغْياُر ّوِ{{قال تعالى   }  } ما
(ٔ٘)

,وقاال تعاالى  }}َقااَل ِفْرَعاْوُن َوَماا  

َر   اْلَعالَِميَن{{
(ٔٙ)

. 

    في با  )األفعاال الرافعاة االساق الناصابة الخبار( فاي ورود )كاان وأضاحى وأصاب

وأمسى وظال ( بمعناى صاار
(ٔ8)

نَبّثااً {{ .  قاال تعاالى   }} َفَكاَناْب َهَباا  م 
(ٔ7)

)أصاب ( ,ومثال 

َفأَْصَبْحُتق ِبِنْعَمِتِه إِْخَواناً {{  قوله تعالى  }}
(ٔ9)

. 

       في باا  )األفعاال الداخلاة علاى المبتادأ والخبار فتنصابهما مفعاولين ( عناد ك ماِه

عاان القااول ومااا يتفاارع منااه ماان أفعااال قااال   )) "يحكااى بااالقول"  وهااو مصاادر معناااه النطااق 

َقااالُوْا  فاضاال  "وفروعااه" وهااي الماضااي , نحااو  }} اللساااني نحااو يعجبني قولااك إن  يااداً 

َساااِمْعَنا{{
(ٕٓ)

اااا {{ , والمضاااارع , نحاااو }}  َناااا  َمنا َيقُولُاااوَن َربا
(ٕٔ)

,واألمااار, نحاااو   }}قُولُاااوْا 

ا{{  َمنا
(ٕٕ)

َواْلَقاِئلِيَن إِلِْخَواِنِهْق َهلُقا إِلَْيَنا {{ ق الفاعل نحو   }}سوا,  
(ٕٖ)

... ))
(ٕٗ)

. 

   :الحدٌث النبوي الشرٌف ومع الشعر لشالد القرآنً مع مجًء ا -2

أل إن الااّدماميني يباادأ بالفاااهد القر نااي ويعاا  ه بااذكر حااديث نبااول فااريك وبفاااهد 

فعرل
(ٕ٘)

. كما جاا  فاي باا  ) كيفياة التثنياة وجمعاي التصاحي  ( عناد ك ماه علاى  كيفياة  

َعااِن{{َياْوَق اْلَتَقاى اْلَجمْ  تثنية اسق الجم . قاال تعاالى  }}
(ٕٙ) 

          , فاي حالاة الرفا  , وقولاه تعاالى 

َقْد َكاَن لَُكْق  َيٌة ِفي ِفَئَتْيِن{{ }}
(ٕ8)

 , في حالة الجر. 

وجا  بالحديث النبول الفريك قال   قال علياه الصا ة والسا ق  ]َمَثال اْلُمَنااِفق َكَمَثاِل 

الّفاِة الَعاِئرِة َبْيَن اْلَغَنَميِن [
(ٕ7)

. 

فر دقوقول ال 
(ٕ9)

 بحر الطويل(ال.                                  )

 َوُكل  َرِفيَقْي ُكلِّ َرْجِل , َوإن ُهَما            َتَعاَطى الَقَنا َقْوَما ُهما أََخَوانِ 

 مجًء الشالد القرآنً مع الشعر . -3

ماا جاا  فاي أل أن الّدماميني  أحياناً يبدأ بالفااهد القر ناي ويعا  ه بفااهد فاعرل , ك

بااا  )فصاال الضاامير و وصااله( عنااد ك مااه علااى فصاال الضاامير إذا وقاا  بعااد )إالا(
(ٖٓ)

 .

اهُ{{ مستفهداً بقوله تعالى   }} أََمَر أاَلا َتْعُبُدوْا إاِلا إِيا
(ٖٔ)

  . 

وقول الفاعر عمرو بن معدل كر 
(ٖٕ)

 سري (البحر ال.              ) 

َر الفارس إالَّ أنا        قد علمْت سلمى وجاراُتها            ما َقطَّ
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وفاي باا  )أقسااق الخبار وأحكاماه (عناد ك ماِه علاى تعادد األخباار ألا ان المبتادأ مفارد        

وأخباره متعددة
(ٖٖ)

ْنَيا لَِعٌ  َولَْهٌو َوِ يَنٌة َوَتَفااُخٌر ا تعالى   }} هلوقبستفهد افقد ,   َما اْلَحَياةُ الد  نا

اُثٌر ِفااااي اأْلَْمااااَواِل َواأْلَْواَلِد{{َبْيااااَنُكْق َوَتَكاااا
(ٖٗ)

باااان  ةعبدستفااااهد بقااااول الفاااااعراوماااان ثااااق ,  

ي  بالط
(ٖ٘)

 )بحر البسيط(                                                                   .

 مر لٌس ٌدركه         والعٌش شح وإشفاق وتأمٌل والمرء ساع أل   

قر نااي فهااو يقدمااه بعباااراب منهااا  ])قااال تعااالى (أو)قولااه تعااالى(أو وتقديمااه للفاااهد ال      

)كقوله تعالى( أو )قال و تعالى ( أو )كما قال تعالى ( أو )كما في قولاه تعاالى ( ,أو )بقولاه 

تعالى ( ,أو )نحاو( ,أو)مثال( ,أو )فاي ( ,أو )مناه( [ دون أن ياذكر لفاظ الج لاة وغياره مان 

 الصيغ  . 

نااه كااان أحياناااً يستفااهد باانص اآليااة القر نيااة ماان دون أن أاإلفااارِة أيضااا إلااى والبااد ماان      

 يحذك منه فيئاً وأحياناً أخرً يذكر موطن الفاهد فقط .

 -القرآنٌة :القراءات  - ثانٌاً 

هااـ( فااي  89ٗالقاارا اب القر نيااة جميعهااا ُحجااة  فااي النحااو , قااال ال ركفااي ) ب 

علااى محمااد ) صاالى و عليااه وساالق (  للبيااان  و البرهااان )) القاار ن هااو الااوحي  المناا ل 

اإلعجا   والقرا اب هي اخت ك  ألفاظ الوحي المذكور في َكَتباه الحاروك أو كيفيتهاا ن مان 

تخفيك وتثقيل وغيرها ((
(ٖٙ) 

. 

هـ(   ))ان علق القرا ة علق يعلق منه إتقان الناقلين لكتا   8ٔٔٔوقال الدمياطي ) ب  

فهق  في  الحذك واإلثباب , والتحريك و التسكين  ,  و الفصال والوصال و  تعالى , واخت 

وغيرذلك من هيئة النطق واإلبدال , وغيره من حيث الّسماع ((
(ٖ8)

. 

اااٌة فاااي العربياااة  97ٗٔوقاااال عبااادالخالق عضااايمة )ب   ق (   ))والقااار ن الكاااريق حجا

اٌة  فاي ا فاالقرا ة الفااّذة التاي    لفاريعةبقرا اته المتاواترة ,  وغيار المتاواترة  ن كماا هاو حجا

ط التواتر ال َتِقل   فأْناً  عن  أوَثِق ما ُنِقل  إليناا  مان  ألفااظ اللغاة  وأسااليبها . وقاد فقدب فر

برواية اآلحاد  (( اأْجَم   العلماُ  على أنا اللغة ُيْكَتَفى  فيه
(ٖ7)

. 

جاال  هالقر نيااة ويولوناا أمااا الااّدماميني فقااد كااان ماان النحاااة الااذين يعتااّدون بااالقرا اب

اهتمامهق , فهو يستفهد بالقرا اب القر نية جميعها المتواتر منها والفااذ وبناى عليهاا قواعاده 
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النحويااة  , وهااذه القاارا اب فااأنها فااي ذلااك فااأن اآلياااب فااي ورودهااا  فااي كتااا  التعليااق , 

مان األدلاة النقلياة التاي   دليً   اعتداده بهاوعناية الّدماميني بالقرا اب القر نية  تبدو من خ ل 

 .   هايلجأ إليها إلثباب قاعدة نحوية أو دعم

ومان المسااائل  النحويااة التاي اعتااّد فيهااا بااالقرا اب المتاواترة و بنااى قواعااده  النحويااة 

 عليها  ما يأتي       

   مجًء اسم كاد  ضمٌر الشأن - 1

اْنُهْق  (ومنه قارا ة ) ِمان َبْعاِد َماا  َكااَد َيِ ياُغ  قُلُاوَ   َفرِ  ياٍق  مِّ
(ٖ9)

حفاص عان عاصاق  

بالتااا  الفوقيااة علااى التأنيااث ناقوباا يااُغ (علااى التااذكير وقاارا ة الوحماا ة ماان الساابعة ) ي
(ٗٓ)

 

فالقرا تان جائ تان ألن ) قلو  ( جم   تكسير,أما قرا ة  حفص عان عاصاق وحما ة  فاساق 

نصا  خبار كااد كاد ال يكون إالّ  ضمير الفأن وجملة ي يغ قلو  فريق منهق في محال
(ٗٔ) 

 ,

وال يص  أن  يكون االسق ) قلو (  وقد توسط الخبر ألن ي يغ حينئذ ضمير القلاو  ويجا  

تأنيث ألنه عائد على مؤنث , )وقرأ حم ة وحفص باليا  لقوله )كاد( ولق يقْل   كادب (
(ٕٗ) 

  . 

 :المؤكدة( وإعمالها بعد التخفٌف  إلمال عمل ) إّن  - 2

) األحارك الناصابة االساق الرافعاة الخبار (   بعاد تخفياك  )إّن( المؤكادة قوله في باا        

لا  أو إن  ياداً قاائق رفا  الجا ئين ,وهوالغابلى اإلعمال مثال   إن  ياُد قاائٌق يغل  اإلهمال ع

بنصاا  )  يااد(
(ٖٗ)

. واستفااهد بقاارا ة  الحاارميين
)*(

ُهْق ( ااا لَُيااَوفَِّينا   )َوإِْن ُكااـ ا لاما
(ٗٗ) 

             بتخفيااك 

)إن (ونص  ) ك ا(
(ٗ٘)  

                                                                                                                            .       

 : ما ٌأتًمن أمثلته أما استشهاد  بالقراءات الشاّذة ف

وا  فاات  نااون المثنااى فااي بعااض األحيااان قولااه فااي بااا  )إعاارا  صااحي  اآلخاار( بجاا - ٔ

مستفهداً بقرا ة من قرأ
(ٗٙ)

قوله تعاالى   ))َوالااِذل َقااَل لَِوالَِدْياِه أُكك لاُكَماا أََتِعاَداَنِني أَْن أُْخاَرَج  

ِ َحا َ َوْيلَاَك  ِماْن إِنا َوْعاَد وا قٌّ َفَيقُاوُل َماا َهاَذا إاِلا َوَقْد َخلَْب اْلقُُروُن ِمن َقْبلِاي َوُهَماا َيْساَتِغيَثاِن وا

لِيَن(( أََساِطيُر اأْلَوا
(ٗ8)

بفت  نون المثني )ََتِعَداَنِني( وهي من القرا اب الفاذة 
(ٗ7)

. 

 قرا ة  أبيك وقوله في با  )الموصوالب (عند ك مه عن تأنيث )أّل( ب - ٕ
(ٗ9) 

قوله تعاالى  ل 

أأأ   ر)) ُ ت  َتر ((ِبأأأِّ َأرْ ٍ 
(٘ٓ)

الن   )والمفاااهور  )باااألا أْرٍض ( , نياااث , أل )بأّياااة(, إذ قرأهاااا بالتأ 

ليس  فيها من ع ماب التأنيث في (
(٘ٔ) 

. 
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يااأتي بهااا  هااوالقاارا اب موقفاااً معتاادالً , ف وخ صااة القااول اّن الااّدماميني كااان يقااك ماان 

 .القواعد النحوية أو لدعق أدلته  ل ستفهاد على
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 المبحث الثانــــــً

  ــرٌفالحدٌث النبــــوي الش

)أقااوال النبااي ) صاالى و عليااه وساالق ( وأقااوال الصااحابة التااي تاارول أفعالااه أو إّن 

أحواله أو ماا وقا  فاي  مناه , يحتجاون ِبهاا فاي أثبااب ماادة لغوياة أو دعاق قاعادة نحوياة  أو 

صرفية (
(ٕ٘)

 . 

  وقااد تباينااب مواقااك النحاااة القاادما  ماان حيااث االستفااهاد  بالحااديث النبااول الفااريك       

 -فذهبوا في االستفهاد به ث ث طوائك  

  ًأغلا  النحااة منعاوا -طائفة منعب االحتجاج  باه مطلقاا-
(ٖ٘)

يمثلاُه  أبوحياان  النحاول  

هاـ ( متاابعين َماْن  تقادمهق  مان  7ٙٙهـ ( , وفايخه أباو الحسان أبان الضاائ  )ب  8ٗ٘)ب 

 النحاة من فيوخ المدرستين .

 ـ(  والسيوطيه89ٓسها الفاطبي )ب طائفة اتخذْب الوسط سبي ً وعلى رأ . 

 هـ(8ٕٙسي )ب طائفة أجا ب االستفهاد بالحديث كله وعلى رأسها ابن مالك األندل ,

هـ(7ٕ8هـ( , والّدماميني )ب 8ٕٙوابن هفاق األنصارل)ب 
(٘ٗ)

. 

الحاااديث  النباااول الفاااريك  مصااادراً مهمااااً  مااان مصاااادر  ونأماااا المحااادثون  فُيعاااد

بيااة والنحااو عناادهق بعااد  القاار ن الكااريق وقااد  أكاادب ذلااك الاادكتورة االستفااهاد فااي اللغااة العر

خديجااة الحااديثي  وذلااك بقولهااا   ) الحااديث النبااول الفااريك هااو األصاال الثاااني ماان أصااول 

االستفهاد بعد ك ق و ع  وجال ومصاطل  الحاديث هاو كا ق النباي العرباي محماد  )صالى 

ن الكااريق  فااي من لااة االستفااهاد بعااد القاار و عليااه وساالق(  وقااد كااان ماان الواجاا  أن ُيّعااد 

(به
(٘٘)

ي  بينهما , ألنه  ك ق أفضل البفار , ي, واالحتجاج  به  في علوق العربية  كافة ب  تم

وهو منب   ثر ومصدر أصيل  من مصادر الفواهد النحوية
(٘ٙ)

عناياة كبيارة  .  إالّ أنه لق يلقَ 

د  واللغة والتفساير وتارددوا فاي االحتجااج من جان  النحاة األوائل  فقط  احتجوا به في األ

به  فاي الصارك والنحاو ألنهماا يعتماد ان فاي وضا  القواعاد واألصاول علاى ضابط أحارك  

الكلماب قبل التركي  وبعده ألن أل تغيير فاي أبنياة الكلمااب أو فاي  ضابط  أواخرهاا ياؤدل 

إلى  تغيير اللفظة أو تغير حكمها النحول ومعناها
(٘8)

  . 
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االستفاهاد باألحادياث النبوياة الفاريفة  مان الّدماميني فهو مان العلماا  الاذين أكثاروا أما      

ومن  الذين  جو وا  االحتجاج  به  ,إال أنُه  لق يكان يأخاذ بالحاديث علاى إط قاه  بادليل  ماا 

هاـ( والتااي 7ٓ٘ورد فاي المكاتباة  التاي جاارب بيناه وباين فايخه  سااراج الادين  الُبْلقيناي)ب  

الستفااهاد بالحااديث النبااول عنااده إّنمااا هااو ل عتضااادتبااّين أن ا
)*( 

ال إلتيااان قاعاادة نحويااة , 

يكون على ما موجود من ك ق العر فاالستفهاد بالحديث يج  أن 
(٘7) 

 . 

   -ومن المواضع التً استشهد بها  الّدمامٌنً بالحدٌث النبوي ما ٌأتً :

          لرسااول )صاالى و عليااهحااذك نااون الرفاا  فااي حااالتي الجاا ق والنصاا  ومنااه قااول ا - ٔ

وسلق (
(٘9)

 }الَ َتدْخلُوا الَجناة َحتاى ُتْؤِمُنوا والَ ُتؤِمُنوا َحتاى َتْحاُبوا{
)*(
حاذفب الناون فاي )ال  قادف

تدخلوا  والَ ُتؤِمُنوا(
(ٙٓ)

.
 

مجي  )أّل (لإلستفهاق , ومناه حاديث ابان مساعود   قاال  }َساأْلُب َرُساوَل ِو )صالى و  - ٕ

  )الص َةُ َعلَى َوْقِتَها( ,قُْلُب   ثق أّل؟ َقال   ُثَق  عليه وسلق (  أَّل األْعَماِل أََح  إلَى ِو ؟ َقالَ 

ُثااَق الجهاااد فااي َسااِبيِل ِو ({ : ِبااّر الَوالااَدْيِن ( قُلااُب   ُثااَق ألا ؟ قاااَل 
(ٙٔ) 

.جااا  )أّل( هنااا 

ل ستفهاق
(ٕٙ)

. 

)كان( الواقعة خبراً  لـ)إّن( المكسورة  في باا   )األحارك  دخول الق االبتدا  على خبر - ٖ

الناصبة االسق الرافعة الخبر ( . منه قول  أق حبيبة  )رضي و عنها(  } إّني ُكْناُب َعاْن َهاَذا 

لََغِنية {
(ٖٙ)

.  جو  دخول الق االبتدا  على  )َغِنية( الواقعة خبر )كان( و )كان ( فاي الحاديث 

عة في محل رف  خبر )إن( المكسورةالنبول الفريك واق
(ٙٗ)

. 

مجي  )داق( بمعنى )سكن( . مناه قاول الرساول ) صالى و علياه وسالق(   }اَل َيُباولَّن 

أَحُدُكْق ِفي الَماِ  الّداِئِق{
(ٙ٘)

)الدائق( بمعنى )الساكن(,  
(ٙٙ)

. 
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 المبحــث الثــالــــث

 كـــــــــالم العــــــرب

طوق  المصدر الثالث من المصادر المسموعة التي  بنى عليها ُيعد الك ق العربي المن

     هااـ(  9ٔٔالساايوطي )ب قال النحاااة  قواعاادهق النحويااة واللغويااة,فأكثروا ماان االستفااهادبه,

كا ق العار  فُيحاَتج   مناه بماا ثباَب عان الفصاحا   الموثاوق  بعاربيتهق  , وكاناب  أول   ) أَّما

األلفااظ لألفصا   مان    ً ود العار   انتقاايش  النها  كاناب أجااللغاب  المنقول عنها  لغة  قر

ا في النفس (  ها َمْسُموَعا  وإبانةً و أْحَسنَ وأسهلها على اللسان عند النطق, َعما
(ٙ8) 

. 

قيس , وتمايق وأساد ,وطاّي ثاق ُهاَذْيل  فاإّن هاؤال   التي استفهد بك مها ,ومن القبائل 

لسان العر  من نقل عنهق
(ٙ7)

اد كتاٌ  َنْحِوّل يخلاو مان هاذا  المصادر . إالّ أَّن هنااك . وال يك

 للمادة المستفهد بها  . يما يخصفوأخر  تفاوتاً بين نحولّ 

 -قسمٌن : علىوٌنقسم  الكالم العربً بطبٌعته   

 أوالُ : الشعر . 

 ثانٌا : النثر . 

 

 أوالً : الشعر .

نريااد معرفتااه عاان حياااة  الفااعر ديااوان العاار  ن ألنااه ماار ة  تاارً ماان خ لهااا كاال مااا

 .العر  

النحااة  بهااذا المصادر وجعلااوه أهااق مصادر ماان مصاادر أدلااتهق  وفااواهدهق ,   ُعِناايَ وقاد      

وم   ذلك لق   يستفهدوا بكل  فعر وقعب عليه عيونهق  بل وضعوا  لذلك  ضوابط  وقياوداً  

قساق العلماا  وقاد , للرواية والساماع  , كماا  حاددوا عصاوراً ل ستفاهاد ال ينبغاي تجاو هاا 

الفعرا  على طبقاب أرب 
(ٙ9)

   

فاااهد موقااك الااّدماميني ماان االستفااهاد بالفااعر فهااو كغيااره ماان النحاااة يعتااُد بال أّمااا

 -ه , فقااد ورد فااي كتابااه )تعليااق الفرائااد علااى تسااهيل الفوائااد عنايتااالفااعرل  ويوليااه جاالا  

 يفاعر, وياأتي الفااهد الفاعرل مان الفا بٍ بيا خمسامئةو نوث ثة وثماان( -األج ا  المطبوعة

المرتبة الثانية بعد القر ن الكريق  من حياث نسابة االستفاهاد باه عناد الاّدماميني  فاان دل هاذا 

مان األدلاة المساموعة التاي يعاوّل  دلايً  دّل علاى اعتاداده بالفااهد الفاعرل على في  فإناما يا
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الفاعرل أناه استفاهد بأفاعار  الفاهدمن النحول  ومن أبر  ما يمثل موقفه عليها في التقعيد 

فاي كتاا  التعلياق علاى النحاو دون استثنا   وقد جا ب فواهده الفعرية من الطبقاب األرب  

   تياآل

 األبٌات  المنسوبة إلى أصحابها . - 1

ساِبها إلاى  أصاحابها , ومان ها معروفاون ِبنَ كثيراً ما كان يستفهد بأبياب فعرية قائلو

االسق الناصبة الخبر ( قول النابغة ذلك في با )األفعال الرافعة
(8ٓ)

 .      )بحر البسيط(                                                      

 أمَسْت َخالَء وأمسى أُللها احتملوا       أَْخَنى علٌها الذي أَْخَنى على لَُبدِ 

فاستفهد به على ورود أمسى بمعنى    صار في ) أمسب خ  (
(8ٔ)

     .
 

                                                                                   

ومنه قول تأبط فراً    
(8ٕ)

 في با  ) إعرا  الصحي  اآلخر (  

ُث الَتقْت   ٌْ نُِهْم َكالَجْدَوِل َفْهُم َوَبُكٌر ُكل  َح ٌْ ْجري َب ٌَ َها         والدّم 
 )  بحر الكامل (       

به على تضعيك )دق( بتفديد ميمه فاعتدّ  
(8ٖ)

 .
 

 أبٌات غٌر منسوبة إلى أصحابها مع أنهم معروفون : - 2   

وفي  مقابل هذا فإنه اعتدا بأبياب  فعرية قائلوها معروفون إالا  أّنه لق ينسبها إلى أصاحابها   

ومن ذلك قول الفاعر
(8ٗ) 

 في با  )الموصول(               ) بحر الطويل(  

ٌُعٌر ُجناَحه       لََعلًِّ إلى َمن قد َلِوٌُت أِطٌرُ أِسرب الَقطا لل مَ       ن 

هااـ( إالّ أّن الااّدماميني لااق 9ٕٔلعباااس باان األحنااك باان األسااود الحنفااي )ب لفهااذا البيااب        

كتفى بـ)كقوله( وجا  به فاهداً على مجي  )من(  لغيار العاقال فاي حالاة كوناه او,ينسبه إليه 

ما ال يعقل ةلمن  من اًل 
(8٘) 

. 

ومنه قول الفاعر 
(8ٙ)                                                                   

 )بحر الخفيك( 

بورُ       با والدَّ ُهْم َوَرٌق ج       فَّ فأَلَوْت بِه الصَّ  ُثمَّ أّْضَحوا َكأَنَّ

ماميني لاق ينسابه إلياه واكتفاى بقولاه   قاال فهذا البيب لعدل بن  يد العباادل إالّ أّن الادّ         

تفاهد باه علاى مجاي  أضاحى الفاعر , في با  )األفعال الرافعة االسق الناصابة الخبار( واس

بمعنى صار
(88)

 

 ها :ٌاألبٌات غٌر المنسوبة لقائل - 3 
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 الياه المحقاق ايضااا  غيار معروفاة القائال وهاذا ماا أفاار وقاد اعتادا الادماميني بأبيااب          

القائل وكان يكتفي   )كقوله( ومان ذلاك  فاي باا  ) الكلماة والكا ق (عناد  ةغيرمعروف ابانه

مجي )لو(الفرطية غالباً بمعنى)إن(ال دائما
(87)

 .
                                  

 )بحر الكامل(      

 ال ٌلفك الراجوك إالّ مظهراً         خلق  الكرام ولو تكون عدٌماً       

({ استفااهد بعاادق تكاارار ال العاملااة عماال إنا وم   نااه قولااه  فااي بااا  })ال( العاملااة عماال )إنا

قائله , قال الفاعرإلى و  المفبهة بالفعل ألجل الضرورة ببيب غير منس
(89)

   

  )بحر الطويل (  قَهرُت الِعدا ال مستِعٌناً  بُعصبٍة    ولكْن بأنواِع الَخدائِع والَمكرِ   

 بٌات  :أنصاف األ - 4 

عتّد بأنصاك أبياب أو أجا ا  افيما مضى كذلك  فكما رأينا فقد اعتّد بأبياب فعرية كاملة     

منها وبنى عليها قواعده النحوية ,ومنه قول الفاعر
(7ٓ)

   )بحر الطويل( 

ًَ من ذي عندلم ماكفانٌا        ............................           َفَحْسبِ

ذو( بمعنى )الذل( الموصولة تأتي معربةفاعتّد به ان )   
(7ٔ)

  . 

ومنه قول طرفة بن العبد
(7ٕ) 

 في با  )اسق اإلفارة(        ) بحر الطويل( 

د      رِف الُمَمدَّ  .........................         وال أللُ َلذاَك الطَّ

استدل به على امتناع فصل )ها( حرك التنبيه عن اسق اإلفارة 
(7ٖ)

 .
 
  

 تكرار األبٌات الشعرٌة :  - 5 

  ذلاك ب الفاعرية فاي كتاباه التعلياق  لكانقد يعمد الّدماميني إلاى أن يكارر بعاض األبياا       

ومنه قول حسان بن ثابب قليل  ,
(7ٗ) 

في با  ) األفعال الرافعة االسق الناصابة الخبار ( باان  

يخبر بمعرفة  اختيار ال ضرورة
(7٘)

                      . 

ُكوُن ِمَزاُجَها َعَسلٌ َوَماُء            ٌَ ِت رْأِس       ٌْ  )بحر الوافر(َكأَنَّ َسبًٌِِئًة  ِمْن َب

فقد كرر هذا البيب في كتابه التعليق في با  ) الفاعال ( عناد جاوا  إضامار فعال الفاعال     

المفعر به ما قبله
(7ٙ)

 . 

ومنه قول األعفى  
(78)

في با  ) المضمر( 
(77)

 )بحر المتقار (          

 فإما ترٌنً ولً لمة         فإن الحوادث أودى بها          
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كاارر هااذا البيااب فااي الجاا   الراباا  فااي بااا  )الفاعاال ( عناادما يكااون حقيقااي التأنيااث أو      

ُ مجا ل التأنيث  استفهد به على حذك التا  غالبا
(79)

. 

 أبٌات لتعزٌز شوالد  أخرى : - 6    

ة ليع   بها فواهد أخارً مان القار ن الكاريق  أو الحاديث النباول أبياب فعري بورد

القايسئ قاول امارن ذلاك ك ق العر ,مالفريك أو 
(9ٓ) 

                                           فاي باا )الحروك المفابهة بلايس(           

 )بحر الطويل(                          

 .                ولٌس بذي سٌف  ولٌس بنّبال ............................   

ٍق لِّْلَعِبيِد((     َك ِبَظ ا جا  به مع  اً لقوله تعالى  )).....َوَما َرب 
(9ٔ)

, أل ان ) فعاالَ( هنا لايس  

ما هو للنس   أل وما ربك بذل ظلقللمبالغة , وإن
(9ٕ)

 , أل نفي الظلق عن نفسِه. 

ومنه قول الفاعر       
(9ٖ) 

 )بحر البسيط(                                            

 خٌر اقترابً من المولى حلٌف رضً     وشر بعدي عنه ولو غضبان       

في با  ) المبتدأ"حذك المبتدأ"(  جا  به  وقوع الجملة االسامية بعاد )الاواو( واو الحاال       

حال وليس )خبر(
(9ٗ)

لبيب الفعرل مع  اً   قاول الرساول الفاهد ) وهو غضبان ( . جا  با 

)صلى و عليه وسلق(   ))أقاّرُ  َماا َيُكاوُن اْلَعْباُد ِماْن َرّباِه َوُهاَو َسااِجٌد ((
(9٘)

, الفااهد )وهاو 

 ساجد ( جملة اسمية .

 ثانٌاً : النثر ) أقوال العرب وأمثالهم( :    

المثل   ) الفي  الذل ُيضر  لفي  مث ً فيجعل مثله(       
(9ٙ) 

َثاُل  . ومنه قوله تعاالى   ))ما

قُوَن(( ِة الاِتي ُوِعَد اْلُمتا اْلَجنا
(98) 

. 

مثاال ماذه  سايبويه وغياره مان النحاويين فاي االعتمااد علاى األ  علىالّدماميني سار 

حااتج بهااا تسااعة أمثااال فااي كتابااه تعليااق الفرائااد فااي األجاا ا  ا,فقااد بلااغ عاادد األمثااال التااي 

يمكن توضي  المنهج الذل اتبعه الدّماميني في األمثاال واألقاوال علاى المطبوعة األربعة ,  و

   -النحو األتي  

)  وفاي األمثاال ( أو )مان أمثاالهق(,  عباارةلمثال قبال ذكاره ل يذكر أحياًنا الّدماميني كان -*  

وفي أحيان أخرً  يكتفي بقوله  )كقول بعض العر (,أو)من ك مهق ( ,وفي  أحياان أخارً 

ى في  من ذلكال يفير إل
(97)

. 
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كاا ق العاار  ماان أمثااال وأقااوال فااي إرسااا  القواعااد اللغويااة والنحويااة باعتااد الااّدماميني   -* 

ودعق أحكامها من ذلك استفهاده بالمثال )) َفاٌر أَُهارا َذا نااٍ  ((
(99)

استفاهد باه علاى مجاي   

المبتدأ نكرة  فـ)فر ( مبتدأ  وهو نكرة
(ٔٓٓ)

حتاى تخصاص بصافة , وفرط النكرة ال تبدأ بهاا 

) وجا  ذلك ألن المعنى )ما أهر ذا نا  اإل فر 
(ٔٓٔ)

 . ومثل هذا جائ  عند الّدماميني .  

ك عاااذ بقرملااة ((يوفااي المثاال ))ضااع      
(ٕٔٓ)

استفااهد بااه ايضااا علااى مجااي المبتاادأ نكاارة   

ك عندما يكون وصافاً فا  ماان  مان تنكيار المبتادأ فاـ)ضعيك (  مبتادأ وهاو نكارة   جاائ   ذلا

عنده  ألن )ضعيك(  وصك ) أل إنسان ضعيك التجاأ إلاى مثلاه , والقرملاة فاجرة ضاعيفة 

( اال أوراق له
(ٖٔٓ)

. 

وفي المثل ))إن مضى عير فعير في الرباط((    
(ٔٓٗ)

بتادأ نكارة إذ أيضا يجو  ان يكاون الم 

وق  بعد فا  الج ا 
(ٔٓ٘)

     . 

وفي المثل ))َمْن َيْسَمْ  َيَخْل ((     
(ٔٓٙ)

حاذك مفعاولي األفعاال  لاىاستفهد به عند ك ماه ع 

نالداخلة على المبتدأ والخبر إذ وجد دليل يدل على المحذوك جا  حذك المفعولي
(ٔٓ8)

. 

ة نخلص مماا تقادق إن الاّدماميني استفاهد باالقر ن الكاريق والقارا اب واألحادياث النبويا       

 ( .الفريفة وك ق العر  ) المنظوق والمنثور

 

 مة : الخات

 

ناه تنااول عناصاره النحوياة إصول النحوية عناد الاّدماميني إذ السماع االصل األول من األ - 

 جميعها .

أسااالي  الااّدماميني فااي االسااتدالل بالفاااهد القر نااي , وكااان احياناااً يستفااهد باانص  بتنوعاا - 

 .يذكر موطن الفاهد فقط  و في الغال  ,فيئاً  ااآلية القر نية من دون أن يحذك منه

 يستفهد بالقرا اب القر نية جميعها المتواتر منها والفاذ . - 

 ستفهاد علاى القواعاد النحوياة أو لكان يقك من القرا اب موقفاً معتدالً , فنجده يأتي بها  - 

 لدعق أدلته , وكان حريصاً على نسبتها إلى قرائها .
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وماان الاذين جااو وا ,الفاريفة كاان مان النحاااة الاذين أكثااروا االستفاهاد باألحادياث النبويااة  - 

 ط قه .إ أنه لق يكن يأخذ بالحديث على االحتجاج به إالّ 

كان يعتُد بالفاهد الفعرل ويأتي عنده في المرتبة الثانية بعد القر ن الكريق من حيث نسبة  - 

 االستفهاد به .

 دون استثنا  .من د بأفعار الطبقاب األرب  استفه - 

 ثال واقوال في إرسا  القواعد اللغوية والنحوية ودعق احكامها .ك ق العر  من امباعتد  - 

 

  

 

 

                                                           

 .8ٕ٘/ 8لسان العر    مادة )سم (, (ٔ)

 .7ٔلم  األدلة    (ٕ)

 . 8٘ - 8ٗاالقترا    (ٖ)

 .  ٖٗٔ, وينظر   الفاهد وأصول النحو في كتا  سيبويه   ٖٖأصول التفكير النحول,علي أبو المكارق   (ٗ)

 . ٖ/ٔينظر  المنصك    (٘)

 . ٕٔٗ/ 7ينظر  خ انة األد      (ٙ)

 . 7ٕفي أصول النحو, سعيد األفغاني   (8)

 . ٕٓٓالفواهد و االستفهاد في النحو   (7)

 . ٕٗالبقرة / (9)

 . ٕٙٔ/ٔيق الفرائد  تعل (ٓٔ)

 . ٕٗٗ/ٕينظر تعليق الفرائد   (ٔٔ)

 . ٖٕٔالنسا    (ٕٔ)

 . ٕفاطر    (ٖٔ)

 . ٕٗٗ/ٕينظر   تعليق الفرائد    (ٗٔ)

 . ٙٗاألنعاق  (٘ٔ)

 . ٖٕالفعرا    (ٙٔ)

 . 9ٔٔ/ ٖينظر   تعليق الفرائد    (8ٔ)

 . ٙالواقعة    (7ٔ)

 . ٖٓٔ ل عمران   (9ٔ)
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 . ٙٗالنسا    (ٕٓ)

 . 7ٖالمائدة    (ٕٔ)

 .ٖٙٔالبقرة    (ٕٕ)

 . 7ٔاالح ا    (ٖٕ)

 .9ٕٔ -9ٔٔ/  ٗتعليق الفرائد   (ٕٗ)

                , وكاال منهمااا اسااق الجماا  ( ينظاار   تعليااق الفرائااد ) الجمعااان مثنااى مفاارده   الجماا  , والفئتااان مثنااى مفاارده   الفئااة (ٕ٘)

ٔ /ٕ7ٗ . 

 . ٘٘ٔ ل عمران    (ٕٙ)

 . ٖٔمران   ل ع (8ٕ)

 . 7ٖٕٔ/ ٕصحي  مسلق   (7ٕ)

 . 7ٕٙديوان الفر دق    (9ٕ)

 . 9ٕ-9ٔ/ٕينظر  تعليق الفرائد   (ٖٓ)

 .ٓٗيوسك  (ٖٔ)

 .8ٙٔديوان معدل يكر    (ٕٖ)

 . ٖٖٔ/ ٖينظر تعليق الفرائد    (ٖٖ)

 . ٕٓالحديد    (ٖٗ)

 , وفي الديوان   ٔٔفعر عبده بن الطبي     (ٖ٘)

 ع ألمر ليس يدركه           والعيش ف  وإففاق وتأميل  ويعجِّ  المر  سا

 وقد أعج  عمر بن الخطا  )رضي و عنه ( بهذا البيب .

 . 7ٖٔ/  ٔالبرهان في علوق القر ن , ال ركفي   (ٖٙ)

 .  8ٙ/ٔإتحاك فض   العر , الدمياطي     (8ٖ)

 .     ٕ-ٔ/ ٔدراساب ألسلو  القر ن الكريق ,عبد الخالق عضيمة   (7ٖ)

 .                              8ٔٔالتوبة    (9ٖ)

 . 7ٕٔ/  ٕينظر   النفر في القرا اب العفر    (ٓٗ)

 .     ٕٙٔ/ٕينظر   تعليق الفرائد   (ٔٗ)

-ٗٓٔ/ٗ.وينظر   تفسير البغاول , ألباي محماد الحساين بان مساعود البغاول    7ٕٔ/  ٕالنفر في القرا اب العفر    (ٕٗ)

ٔٓ٘ 

 . 9٘/ ٗينظر  تعليق الفرائد     (ٖٗ)

 9ٓ/  ٔه( , ينظر  معرفة القرا  الكباار للاذهبي   9ٙٔهـ( , وناف  المدني )ب  ٕٓٔالحرميان  هما ابن كثير المكي)ب )*(

. 

 .ٔٔٔهود   (ٗٗ)

 .9ٕٔ -9ٕٓ/ٕالنفر في القرا اب العفر , البن الج رل   (٘ٗ)
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 .      ٔٙٔ/ٔينظر  تعليق الفرائد  (ٙٗ)

 . 8ٔاألحقاك   (8ٗ)

 . 9ٖٔينظر  المختصر في فواذ القرا اب البن خالويه   (7ٗ)

 . 8ٔٔينظر   المختصر في فواذ القرا اب البن خالويه   (9ٗ)

 .  ٖٗلقمان    (ٓ٘)

, وينظر المختصار فاي فاواذ القار ن , البان خالوياه  9ٕ٘/ ٙتفسير البغول , ألبي محمد الحسين بن مسعود البغول   (ٔ٘)

 ٔٔ8                                                        . 

 . ٙٗينظر   في أصول النحو  (ٖ٘)

 . 9ٗينظر  أصول النحو العربي ,محمود أحمد نحلة    (ٗ٘)

 .ٔ٘-7ٗ, وينظر أصول النحو العربي   ٕٙينظر   الفاهد وأصول النحو   (٘٘)

 . ٔٙينظر  المصدر نفسه    (ٙ٘)

 .  98ٕهد واالستفهاد في النحو,عبد الجبار علوان النايلة   ينظر  الفوا (8٘)

 . ٘ينظر  موقك النحاة من االحتجاج بالحديث الفريك    (7٘)

ل واالستعانة وف ن َيْعُضُد ف ناً أَل ُيِعنيه, لسان العر     االعتضاد  )*( َقوِّ   7ٕٔ  ٓٔالتا

 . 9ٕ -ٕٙإثباب القواعد النحوية   ينظر اإلستدالل باألحاديث النبوية الفريفة على (9٘)

 . ٗٗ/ ٔصحي  مسلق    (ٓٙ)

علماً ان الحديث ورد فاي  صاحي  مسالق دون حاذك ناون الرفا  فاي الفعال )تادخلون (إذ ان ناص الحاديث   )الَ َتادْخلُون )*(

اى َتْحااُبوا . أَوالَ أُدلُّكاق َعلَاى َفاْيٍ  إذَ  ا َفَعْلُتماوهُ َتَحااَبْبُتْق؟ أَْفُفاوا الّسا ََق            َبيانُكْق (   الَجناة َحتاى ُتْؤِمُناوا والَ ُتؤِمُناوا َحتا

ٔ/ٗٗ . 

 . 8ٙٔ/  ٔينظر  تعليق الفرائد    (ٔٙ)

 . ٖ٘/ٔصحي  مسلق    (ٕٙ)

 ٕ٘ٙ/ ٕينظر   تعليق الفرائد    (ٖٙ)

 . ٓ٘ٔ/٘صحي  البخارل    (ٗٙ)

 .7ٗ/ٗينظر تعليق الفرائد   (٘ٙ)

 .ٗٗٔ/ٔصحي  مسلق   (ٙٙ)

 .89ٔ/ٖينظر  تعليق الفرائد   (8ٙ)

 . ٔٓٔ-ٓٓٔينظر   االقترا  ,للسيوطي   (7ٙ)

, وينظار   ارتقاا   السايادة  فاي علاق   ٔٓٔ, وينظر   االقتارا  للسايوطي   8ٗٔينظر  الحروك ,أبو نصر الفارابي   (9ٙ)

الفاهد وأصول النحاو ,دكتاورة خديجاة ,  وينظر    8ٗأصول  النحو للفيخ يحيى بن محمد أبي  كريا الفاول الج ائرل 

 .  87الحديثي   

                         .                                                                                                            ٘ٓٔ, وينظر  الفاهد وأصول النحو,دكتورة خديخة الحديثي    8-٘/ ٔينظر  ح انة األد  , للبغدادل   - (8ٓ)

 .     ٙٔديوان النابغة الذبياني   (8ٔ)
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 .       9ٔٔ/ٖينظر  تعليق الفرائد , للدماميني   (8ٕ)

 . 9ٗٔق.هـ(    7ٓديوان تأبط فراً )ب  (8ٖ)

 علما ان البيب في الديوان وجدته     

هر َيجْ      رل َبْيِنُهْق َكالَجْدَولِ َحْيُث الَتقْب َفْهُق َوَبُكٌر ُكلاَها          والدا

 .ٓ٘ٔ/ٔينظر  تعليق الفرائد     (8ٗ)

 . ,علما ان البيب وجدته في الديوان  ٖٗٔديوان العباس بن األحنك   (8٘)

 أِسر  الَقطا هل ِمن ُمِعيٍر ُجناَحه       لََعلِّي إلى َمن قد َهِويُب أِطيرُ      

 .7ٕٗ/ٕينظر   تعليق الفرائد    - (8ٙ)

 .9ٓيوان عدل بن  يد العبادل  د (88)

 .9ٓٔ/ٖينظر   تعليق الفرائد   (87)

هاـ( ٕٙٙ, البيب غير معاروك النسا    فار  التساهيل  ,البان مالاك )ب 9ٓٔ/ ٔينظر   تعليق الفرائد , للدماميني    (89)

, الباان هفاااق  ,  المغنااي 7ٕ٘هااـ(  8ٗ9,  الجنااى الااداني فااي حااروك المعاااني , الحساان باان قاسااق الماارادل )ب   7ٕ/ٔ 

 . 79ٖ/ ٖهـ(   8ٙٔاالنصارل )ب 

,  ٙٙ/ٕ, والبيااب غياار معااروك النساا  في فاار  التسااهيل الباان مالااك   ٗٔٔ/ ٗينظاار   تعليااق الفرائااد للاادماميني   (7ٓ)

 . 8ٗٗ/  ٔهـ(   9ٔٔ, هم  اهوام  للسيوطي )ب  99ٕوالجنى الداني في حروك المعاني , الحسن بن قاسق المرادل  

 .  وصدر البيب   99ٔ/ٔب منسو  لمنظور بن سحيق بن نوفل االسدل الفقعسي .في فر  التسهيل البن مالك  البي (7ٔ)

 وإما كراٌق موِسُرون أتيُتهق         َفَحْسِبَي من ذل عندهق ماكفانيا       

 . ٕٙٓ/ ٕينظر تعليق الفرائد للدماميني    (7ٕ)

د. وصدر البي ٕ٘ديوان طرفة بن العبد    (7ٖ) رِك الُمَمدا  ب   َرأْيُب َبنى َغْبرا   ال ُيْنِكُروَنِني     وال أهُل َهذاَك الطا

 . 7ٕٖ-8ٕٖ/ ٕينظر   تعليق الفرائد للدماميني    (7ٗ)

 . 7ٔديوان حسان بن ثابب    (7٘)

 .8ٕٓ/ٖينظر تعليق الفرائد للّدماميني    (7ٙ)

 . ٖٕٗ/ٗالمصدر نفسه    (78)

 ,    علما اني وجدب البيب في الديوان    ٕٕديوان األعفى   (77)

 َفأَْن َتْعَهِديني َولِي لاِمٌة         َفأّّن الَحَواِدَث أْلوً ِبَها         

 . ٖٔ-ٖٓ/ٕينظر  تعليق الفرائد للدّماميني   (79)

 .                                            8ٕٕ- ٕٕٙ/  ٗينظر   المصدر نفسه   (9ٓ)

 .  ٘ٓٔديوان امرؤ القيس    (9ٔ)

 وصدر البيب  في الديوان         

 ولْيَس بذل رفِ  فيطعُنني به        وليس بذل سيك  وليس بنّبال      

ٍق لِّْلَعِبيدِ )  - (9ٕ) ْن َعِمَل َصالًِحا َفلَِنْفِسِه ۖ َوَمْن أََساَ  َفَعلَْيَها ۗ َوَما َرب َك ِبَظ ا   ٙٗ( فصلب  ما

 . 8ٕٕ/ ٖينظر تعليق الفرائد    (9ٖ)
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 .87ٕ/ٔالبيب غير معروك النس  في فر  التسهيل البن مالك  (9ٗ)

 . ٓٗ/ٖينظر تعليق الفرائد للدماميني    (9٘)

 .ٕٕٕ/ٔ. علماً ان تتمة الحديث في صحي  مسلق  ٕٕٕ/ٔصحي  مسلق   (9ٙ)

 ِجٌد, َفأَْكثُروا الّدَعاَ  ((.))أقّرُ  َما َيُكوُن اْلَعْبُد ِمْن َرّبِه َوُهَو َسا      

 

 .                7ٔ/ٖٔلسان العر    مادة )مثل(   (98)

قُوَنۖ  َتْجِرل ِمن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُرۖ  أُُكلَُها َداِئٌق َوِظل َها ۚ ِتْلَك )  - (97) ِة الاِتي ُوِعَد اْلُمتا َثُل اْلَجنا ُعقْ ما َقاوا ۖ وا َباى اْلَكااِفِريَن ُعْقَبى الااِذيَن اتا

 .  ٖ٘( الرعد الناارُ 

 .                                           ٕٖٔ/ ٗو    ٓٓٔ,  ٙٙٔ,  8٘,  ٘٘,7ٗ, ٖٗ/  ٖينظر تعليق الفرائد للدماميني   (99)

 .8ٖٓ/ٔهـ(  7ٔ٘مجم  األمثال للميداني )ب  (ٓٓٔ)

 . 8٘/ٖينظر  تعليق الفرائد للّدماميني   (ٔٓٔ)

 . 8ٖٓ/ٔهـ(  7ٔ٘ينظر   مجم  األمثال للميداني)ب  (ٕٓٔ)

 .ٕٔ/ٖهـ( ٕٓٔٔ, و هر األكق في األمثال والحكق للحسن اليوسي)ب  89ٕ/  ٔمجم  األمثال  للميداني   (ٖٓٔ)

 . 7ٗ/ ٖينظر  تعليق الفرائد للدماميني   (ٗٓٔ)

َباِط(. علماً أن المثل في كتا  مجم ٕ٘/ ٔمجم  األمثال للميداني    (٘ٓٔ)    األمثال  )إن َذَهَ  َعْيٌر َفَعْيٌر في الرا

 .                                   ٘٘/ٖينظر تعليق الفرائد للّدماميني   (ٙٓٔ)

 . ٖٓٓ/ ٕمجم  األمثال للميداني   (8ٓٔ)

 . ٕٖٔ/ٗينظر  تعليق الفرائد للّدماميني    (7ٓٔ)

 المصادر

 القر ن الكريق . -

البفاااار بااااالقرا اِب االرَبَعااااة َعفااااَر أحمااااد باااان محمااااد البنااااا الاااادمياطي               اتحاااااك فضاااا    -

ه ـ  8ٓٗٔهاـ ( , تحقيااق   الاادكتور فااعبان محمااد أسااماعيل , الطبعااة األولااى ,  8ٔٔٔ)ب 

 ق , علق الكت  ـ بيروب .  978ٔ

المغرباي  إرتَقاُ  الّسياَدة في علق أصاول النحاو, للفايخ يحاي بان محماد أباي  كرياا الفااول -

ق ( , تحقيق  الدكتور عبد الر اق عبد الارحمن الساعدل  7٘ٙٔهـ ـ  9ٙٓٔالج ائرل )ب  

ق , دار االنباراااـ للطباعاااة   99ٓٔهاااـ .  ٔٔٗٔ, الطبعاااة األولاااى , العاااراق ـ الرماااادل , 

 والنفر.

االساااتدالل  باألحادياااث النبوياااة  الفاااريفة علاااى إثبااااب القواِعاااد النحوياااة باااين بااادر الااادين  -

ين الُبْلقينااي )ب   7ٕ8ّدماميني)ب الاا هااـ( , دراسااة و تحقيااق الاادكتور  7ٓ٘هااـ( ,وِسااَراج الاادا
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اق األسااتاذ المفااارك بكليااة اللغااة العربيااة  جامعااة اق القاارً ـ مكااة  -رياااض باان حساان الخااوا

 ق . 7ٙٙٔهـ ـ  7ٔٗٔعالق الكت  بيروب ـ لبنان الطبعة األولى ,  -المكرمة 

  و لَُمُ  األدلاة فاي اصاول النحاو , ألباي البركااب عباد الارحمن اإلغرا  في جدل االعرا -

ه ( , تحقيااق   سااعيد االفغاااني مطبعااة الجامعااة  88٘كماال الاادين باان محمااد االنبااارل , )ب  

 . 9٘8ٔه ـ  88ٖٔالسورية , 

ه ( , قارأه و علاق علياه  9ٔٔاالقترا  في علق أصول النحاو , لجا ل الادين السايوطي)ب  -

 ق. ٕٙٓٓه ـ  ٕٙٗٔسليمان ياقوب, دار المعرفة الجامعية ,  الدكتور محمود

 .ٕٙٓٓأُصول التفكير النحول,علي أبو المكارق,دار غري  ـ القاهرة , الطبعة األولى ,  -

اصول النحو العربي , محمود احماد نحلاة, الطبعاة االولاى , دار العلاوق العربياة , بياروب  -

 ق .  978ٔ –ه  8ٓٗٔلبنان  –

هاـ ( , تحقياق   الادكتور عباد  ٕٕٗ, األماق الحافظ أبي عبيد القاسق بن سا ق )ب  األمثال  -

 ق . 97ٓٔهـ ـ ٓٓٗٔالمجيد قطامش دار المأمون للتراث ـ دمفق ـ بيروب الطبعة األولى 

األمثااال فااي الحااديث النبااول ,ألبااي محمااد عباادو باان محمااد باان جعفاار حيااان المعااروك   -

-ه ٕٓٗٔقياااق  عبااادالعلي عباااد الحمياااد ,الطبعاااة األولاااى  هاااـ( , تح 9ٖٙباألصااابهاني )ب 

 ق .97ٕٔ

هـاـ(, 89ٗالبرهان في علاوق القار ن ,  لإلمااق بدرالادين  محماد بان  عبادو ال ركفاي)ب  -

 . ق .9٘8ٔ,هـ _  8ٖٙٔتحقيق  محمد أبو الفضل إبراهيق , مكتبة دار التراث

بيييين ابييييً بكيييير بيييين عميييير تعلٌييييق الفرائييييد علييييى تسييييهٌل الفوائييييد   محمييييد بدرالييييدٌن  -

 م . 1766 (   تحقٌق :الدكتورمحمد عبد الرحمن بن محمد المفدى   626الّدمامٌنً)ت:

انِة أباي ُمحماد الحَسايِن بان َمْساُعود البغاول  - تفسير البغول" معالق التن يل" لإلمااق ُمحياي الس 

الحارش(,  هــ ( , تحقيق  )محمد عبد النمر, عثمان جمعة ضميرّية, سليمان مسالق ٙٔ٘)ب 

 ق(979ٔهـ ـ 9ٓٗٔ,الرياض , ) الطبعة األولى, دار طيبة
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ثمار الصناعة " في علق العربية" , أبي عباد و الحساين بان موساى بان هباة و الادينورل  -

ه ( , تحقيق   د . حّنا جميال حاّداد , الملكاة  9ٖٓالفهير بـ)الجليس( النحول )ب  في حدود 

 , الطبعة األولى النافر , و ارة الثقافة . 99ٗٔاألردنية الهافمية ـ عمان , 

هـ ( , المارادل , تحقياق    8ٗ9الجنى الداني في حروك المعاني , الحسن بن قاسق )ب    -

بيااروب لبنااان  –الاادكتور فخرالاادين قباااوة و األسااتاذ محمااد نااديق فاضاال , دار الكتاا  العلميااة 

 ق . 99ٕٔهـ ـ  ٖٔٗٔالطبعة األولى , 

هاـ ( تحقياق   محساان مهادل ,الطبعاة الثانيااة ,  9ٖٖو نصار الفااارابي ,)ب  الحاروك , ابا -

 دار المفرق ـ بيروب ـ لبنان , )د.ب(. 

هـ( , تحقياق 9ٖٓٔخ انة األد   ول  لبا  لسان العر  , عبد القادر بن عمر البغدادل ) -

ه ـ  ٕٓٗٔق(ااـ الطبعااة الرابعااة , مكتبااة الخااانجي , القاااهرة , 997ٔ  عبااد الساا ق هااارون )

 ق . ٕٓٓٓ

ق( , دار  97ٗٔدراسااااب ألسااالو  القاااران الكاااريق , محماااد عباااد الخاااالق عضااامية )ب    -

 ق .ٕٗٓٓ -هـ ٕ٘ٗٔالحديث , القاهرة, 

ديوان األد  )أول معجق عربي مرت  بحس  األبنياه ( , أباي اباراهيق إساحاق بان إباراهيق  -

دكتااور إبااراهيق  اناايس ,  هااـ ( , تحقيااق أحمااد مختااار عماار مرجعااة   ٖٓ٘الفااارابي )ب  

 .ٖٕٓٓق(, ٕ٘ٓٓاهدا اب  أ.د فوقي ضيك ) ب

ديوان األعفى الكبير)ميمون بن قيس (مقدمة الطبعاة األوربياة لاديوان األعفاى ,لرودلاك   -

جاير,فاار  و تعليااق  الاادكتور محمااد حسااين اسااتاذ األد  العربااي المساااعد بجامعااة فاااروق, 

 مكتبة األدا   .

  عباد الارحمن المصاطاول ,الّطبعاة الثانياة , دار المعرفاة , شير   دٌوان امرئ القيٌس   -

  ق .ٕٗٓٓهـ _ ٕ٘ٗٔبيروب _ لبنان , 

ديوان تأبط فراً وأخباره , تحقيق وفر   علي ذو الفقاار فااكر , دار الغار  االسا مي ,  -

 ق . 97ٗٔ-ه  ٗٓٗٔالطبعة االولى , 
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ه األساتاذ عبادا مهناا , دار العلمياة ديوان حسان بن ثابب, فارحه و كتا  هوامفاه و قادق لا -

 ق. 99ٗٔهـ ـ  ٗٔٗٔللكت  , بيروب ـ لبنان , الطبعة الثانية 

ديااوان طاارك باان العبااد فاارحه و قاادق لااه   مهاادل محمااد ناصاار الاادين دار الكتاا  العلميااة  -

 ق . ٕٕٓٓهـ ـ  ٖٕٗٔبيروب لبنان الطبعة الثالثة , 

عاتكااة الخ رجااي , القاااهرة , مطبعااة دار ديااوان العباااس باان األحنااك , فاار  و تحقيااق    -

 ق . 9٘ٗٔهـ ـ  8ٖٖٔالكت  المصرية 

ديااوان عاادل باان  يااد العبااادل ,حققااه وجمعه محمااد جبااار المعيااد ,فااركة دار الجمهوريااة   -

 .9ٙ٘ٔللنفروالطب  ـ بغداد, 

ديااوان الفاار دق ـ فاارحه و ضاابطه و قاادق لااه االسااتاذ علااي فاااعور, الطبعااة األولااى, دار  -

 ق . 978ٔه ـ  8ٓٗٔالعلمية , بيروب ـ لبنان , الكت  

دياااوان النابغاااة الاااذبياني , تحقياااق   محماااد أباااو الفصااال إباااراهيق , الطبعاااة الثانياااة, دار          –

 المعارك ,)د.ب( .                                                                                           

هااـ(, تحقيااق   الاادكتور  ٕٓٔٔألمثااال و الحكااق , للحساان اليوسااي )ب   هاار االكااق فااي ا –

 . 97ٔٔهـ ـ  ٔٓٗٔمحمد حجي و الدكتور محمد األخضر , الطبعة األولى 

الفاااهد و اصااول النحااو فااي كتااا  ساايبويه   الاادكتورة خديجااة الحااديثي , مطبعااة المجماا   -

 ق . ٕٓٔٓهـ ـ  ٖٔٗٔالعلمي العراقي  , بغداد, 

هاـ ـ  9ٖٗٔأصول النحو في كتا  سيبويه , تأليك   الدكتورة خديجة الحاديثي , الفاهد و  -

 ق مطبوعاب جامعة الكويب . 98ٗٔ

هـ ( , تحقيق   الدكتور عباد الارحمن السايد و الادكتور  8ٕٙفر  التسهيل البن مالك )ب  -

اهرة,                محماد بادول المختون,الطبعاة األولااى , هجار للطباعاة والنفاار والتو يا  لإلعا ن ,القاا

 ق ,. 99ٓٔ –ه ٓٔٗٔ

ق 98ٔٔ-هاـ 9ٖٔٔهـ()بالتقدير (,الدكتور يحياى الجباورل ,ٕ٘فْعر َعْبد بن الطبي  )ب   -

 ,دار الترابية.

 ق                                 98ِٗٔفْعُر َعمرو بن َمْعدل َكِرَ  ال بيدل حققه   مطاع الطربيفي , الطبعة األولى   -
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عر و الفااعرا  , الباان قتيبااة , تحقيااق أحمااد محمااد فاااكر ,الطبعااة األولااى ,دار إحيااا  الفاا -

 .  9ٖٙٔـ  ٖٗٙٔالكت  العربية, 

الفااواهد و االستفااهاد فااي النحااو, عبااد الجبااار علااوان النايلااة, الطبعااة األولااى , مطبعااة  -

 ق . 98ٙٔهـ ـ  9ٖٙٔال هرا  ـ بغداد, 

ُسنن العر  في ك مهاا , لإلمااق الع ماة أباي الحساين  الصاحبي ) في فقه اللغة العربية و  -

هـ( علق علياه و وضا  حواِفاه , أحماد حسان ساب  دار  9ٖ٘أحمد بن فارس بن  كريا )ب 

 ق( . 998ٔهـ ـ   7ٔٗٔالكت  العلمية )بيروب ـ لبنان( الطبعة األولى )

بان اساماعيل بان صحي  األمااق البخاارل ) الجاام  الصاحي  (  لإلمااق أباي عباد و محماد  -

هاـ ( , دار الفكار للطباعاة والنفار , اساطنبول  ٕٙ٘إبراهيق الُمِغيارة الُجِعفاي البخاارل )ب  

 ق .97ٔٔ -هـ ٔٓٗٔ,

صاااحي  مسااالق األمااااق الحاااافظ أباااي الحساااين ُمسااالق بااان الحجااااج القُفااايرل النيساااابورل  -

ابي " , الطبعااة هاـ( , "تفاارك بخادمتها والعنايااة بهاا ن ابااو قتيباة نظاار محماد الفارياإٔٙ)ب 

 ق.ٕٙٓٓ-هـ8ٕٗٔالسويد  ,  –االولى , دار طيبة للنفر والتو ي  , الرياض 

العماادة فااي محاساان الفااعر , و دابااه, و نقااده  ألبااي علااي الحساان باان رفاايق القيروانااي  -

هاااـ(,حققه,وفصله,وعلق حواِفاااه محمد محياااي الااادين عباااد الحمياااد دار ٙ٘ٗـااا 9ٖٓاأل ِدل)

 ق ( .97ٔٔهـ ـ ٔٓٗٔالجبل,الطبعة الخامسة )

ه ـ  ٗٔٗٔفي اصول النحاو , ساعيد األفغااني , مديرياة الكتا  و المطبوعااب الجامعياة ,   -

 ق . 99ٗٔ

 هـ (, طبعة جديدة محققة , دار صادر ـ بيروب 8ٔٔلسان العر  , البن منظور )ب  -

لمياداني مجم  األمثال ,ألبي الفضل أحمد بن محمد بن أحماد بان إباراهيق , النيساابورل , ا -

 ق  . 9٘٘ٔهـ ( , تحقيق   محمد محيي الدين عبد الحميد ,  7ٔ٘)ب  

المختصرفي فواذ القرا اب )كتا  في اخت ك القرا اب و المصاحك( , وضاعه أَُباي عباد -

هاـ(,حققة ونفاره  ج. برحفتراسار  8ٖٓو الحسين بن أحماد المعاروك باـ)أبن خالوياه )ب 

 رل دار بيبليون ـ باريس .قدق له و وقك على طبعة    رثرجغ



 ٕ٘ وائدفرائد على تسهيل الفي كتابه تعليق الف هـ(7ٕ8السماع عند الدماميني )

                                                                                                                                                                                     

    ب ( .  –معرفة القرا  الكبار للذهبي  , القاهرة ) د   -

مغنااي البياا  عاان كتاا  االعارياا  ,عبااد و باان يوسااك باان أحمااد باان عباادو باان هفاااق   -

ه(, تحقيااق   الاادكتور عبااد اللطيااك محمااد 8ٙٔاالنصااارل الفاايخ جمااال الاادين الحنبلااي)ب  

ق .                                    ٕٓٓٓ -ه  ٕٔٗٔ, الكويب , الخطي  , الطبعة االولى   

مقدمااة فااي اصااول الحااديث , للِمُحااِدِث الجلياال الفاايخ عبااد الَحااق الاادهلول رحمااُه ّو )ب   -

هااـ ( تعليااق   ساالمان الُحساايني الّنااْدول , الطبعااة األولااى , دار البفااائر األساا ميه ,  ٕ٘ٓٔ

 هـ  ٗٓٗٔبيروب ـ لبنان , 

المنصك , فر  اإلمااق أباي الفات  عثماان بان جناي النحاول لكتاا  التصاريك األمااق أباي  -

عثمااان المااا ني النحااول البصاارل , تحقيااق   إبااراهيق مصااطفى ـ عبااد و أمااين , الطبعااة 

 ق , ادارة احيا  التراث.  9٘ٗٔاألولى , 

ثي , دار  الرافاد , موقك النحاة من االحتجاج بالحديث الفاريك , الادكتورة خديجاة الحادي -

 ق . 97ٔٔ

النفر في القرا اب العفار , ابان الجا رل ) الحاافظ أباي الخيار محماد بان محماد الدمفاق   -

ه ( , تحقيق   علي محمد الّضباع دار الكت  العلمية بياروب  7ٖٖالفهير بابن الج رل )ب 

 ـ لبنان , )د ـ ط( . 

هااااـ(,  9ٔٔن الساااايوطي )ب هماااا  الهواماااا  فااااي جماااا  الجواماااا  , لإلماااااق جاااا ل الاااادي -

 . 97ٓٔه ـ  ٓٓٗٔتحقيق الدكتور عبد العال مكرق , دار البحوث العلمية 

 


