
 
  

 

 

 

 

 أثر المرجعية االجتماعية في التواصل

 بين النحويين والمتلقين 

 "التمثيل النحوي عند ابن مالك األندلسي أنموذجا"
 
 
 

 د. علي جنار حممد حسن
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 "أنموذجا األندليس مالك ابن عند النحوي التمثيل" واملتلقني النحويني بني التواصل يف االجتامعية املرجعية أثر

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

 
 

 
 ﴿ِْٕٗ﴾  

  

amohammed1@jazanu.edu.sa   

فىػم ُػف  بػؿ البػاحييف فػي البكاصػؿ بػيف  هذا البحث يطرح ٍْ ُي في صحائفه نكعػا 
كأيػر   في البُييؿ النحػكم  جبُاعيالنحكييف ك ارئيهـ؛ إذ يركز عمى الجانب اال

مىػػـو ُػػف  البُييػػؿى فػي ذلػػؾ البكاصػػؿ الُنبػػكًد بػػيف الجػػانبيف  كيب ػػذ  النحػػكمع عنػػد عى
إنػػػه ال مُػػػم ابػػػف ُالػػػؾ ا ندل ػػػي ؛ أنُكذجػػػا لهػػػذا الطػػػرحأعػػػمـ النحػػػك ال ربػػػي 

نيػا إال ِٕٔػػ  ََٔ) ق (؛ ذلكـ النحكمُّ ال بقػرمُّ الػذم عمػى الػرنـ ُػف بػم ر  ُز
ػػنعؼي عمػػى رأس القُػػم اليانيػػم فػػي النحػػك ال ربػػي ب ػػد القُػػم ا كلػػى البػػي  أنػػه ييصى

 ق ( ػ رحُه هللا ػػ.َُٖ يبكيه )ت كاف عمى رأ ها 
كي بُػػػد البحػػػث عمػػػى الُػػػنهل الكصػػػفيٌو البحميمػػػيٌو  ُنبظُػػػا فػػػي  طػػػم  كاُهػػػا    

ػػد ؿه  كيُانيػػم ويػػار بكاصػػميم ُبرببػػم عمػػى الُرج يػػم االجبُاعيػػم  يػػـ  ُقدُػػمه  ُك
 ابُػػػم بهػػػا نبائجػػػه البػػػي ُػػػف أهُهػػػا  حصػػػر  ػػػُات البُييػػػؿ النحػػػكم عنػػػد ابػػػف 

زيػػم البػػي بكاصػػؿ بهػػا ُػػا ُالػػؾ  ُػػا ُحاكلػػم ال كصػػكؿ إلػػى يػػكاني الُ ػػاني كالُر
 ُبمقيه.

 كلمات مفتاحية:
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Abstract: The present paper explores one of the hidden 

issues ignored by researchers in communication between 

grammarians and their readers. The paper will focus on the 

social side in grammar representation and its effect in this 

desired communication between both sides. It will deal 

with one of the main intelligent figures of Arabic grammar, 

Ibn Malek Al Andalosi (600- 672 H.) Al-Andalosi is 

considered to be on the head of the second top in Arabic 

grammar after the first rank headed by  late Sībawayh (died 

180 H.) 

 The research will adopt the analytical thematic 

approach including introduction, eight impacts based on 

social background, then a conclusion with results and 

finally a list of primary and secondary sources consulted. 
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ُن  ال قػػػػكؿ  كصػػػمةن  الحُػػػد  كاهػػػبً      ػػػػيًف عمػػػى  ػػػػيدنا  ا دائُػػػيفً ك ػػػػم ُبمُز
 ػػ.  ُحُد الهادم الببير ػػ 

 كب د ...                                                     
ٍرنا       النحػك حػيف ك ىٍفنػا  فػي جػزر كبيػر عمػى  نحػف البػاحييف النحػكييف فقد جي

كالك ػػكؼ  ...  ُػػف بحكينػػا عمػػى ال ػػمؼ النحػػكم  كاال بيػػارات  كاالعبرا ػػات 
ـى ولمو  بحييم ُْمقم  الدائرة  في ا لألل نم. ببجاكز النحك عم  أك ُقُك
 ػرؼ نيػر لْػم ال ي جػاؼ   ـه ٍمػحيف  دُنا  لمناس عمى أنه عً  نا النحكى ٍُ مى لقد ظى     

 ف الُ بصػػيف  ككمننػػا أردنػػا أف نقصػػر ُفػػابي   زائنػػه عمينػػا نحػػالقكاعػػد الجاُػػدة
 أحد  كانا. حبى نبحكـ فيها  كال يُمؾ ُصابي  نكر 

ـه  كالحقيقػػم هػػي أف النحػػك      االبجاهػػات  عديػػدي  كا ػػاي  ػػػػ لُػػف أن ػػـ النظػػر ػػػػ عمػػ
 ُك ػػػػافو ُبدفًٌقػػػػم؛ لْػػػػات ُبنكعػػػم؛ي اطػػػػب ُبمقيػػػػه بمل ػػػنم ُببػػػػ بم  ك   الجكانػػػب

  ا  كيُػػانػػبهل  طابػػا عقمي ػػ  كبق ػػيُات أبكابػػه بى  اصػػممْػػم فقكاعػػد  بكمػػـ النػػاس ب
دك فػي كػؿ لْػز كألْػاز  ببػدك بمْػم ببػ الفصػي  كبكاهد  بقبصر ُف المْػم عمػى 

انًػػػػه لفهُهػػػػا كبفهيُهػػػػا  ... كأُيمبػػػػه بحُػػػػؿ ُػػػػف ً بىػػػػؿ  ُحباجػػػػمن إلػػػػى  ػػػػميُافً  ُز
النابهيف ُف أهمه ر ػائؿى بربكيػمن؛ ُػف إبػارات دينيػم  كأحػكاؿ اجبُاعيػم  ُك ػالـ 

بمقيػػػػػه؛ كال عجػػػػػب فػػػػػالن حك هػػػػػك ال مػػػػػـ بيئيػػػػػم بصػػػػػكر بيئػػػػػم النحػػػػػكمًٌ لقارئيػػػػػه ُك
بًػػػػًه  عنػػػػد حػػػػدكد أف الكػػػػمـى  ل أف ا ػػػػبطالبه ال ببك ػػػػؼطيؿ  كالباحػػػػث يػػػػر الُ ػػػػب

ػػؿ  كىال طػػابى  ُي ػػؿ  أك أف جُيػػا ال مػػكـ ُفبقػػرةه  يىٍك ُي   بػػؿ إف ُػػف فقػػط إليػػه بًػػًه يىٍج
بمقًٌيه ُف حيث يقافم  ا بطالبه أي ا ذلؾ البكاصؿ ال ُيؽ الد يؽ بيف ُؤلًٌفيه كُي

 الُبمقي. الُؤلًٌؼ ك رارةي  أُيممي ُنها  جكانبى كييرةو؛ الجانبيف البي ببجمى في
ٍْفىم ُف  بػؿ البػاحييف فػي البكاصػؿ      ُي كهذا البحث يطرح في صحائفه نكعا 

 فػي البُييػؿ النحػكم  جبُػاعيبيف النحكييف ك ارئيهـ؛ إذ يركز عمػى الجانػب اال
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مىػـو  بػيف الجػانبيف  كيب ػذ البُييػؿى النحػكمع  كأير  في ذلؾ البكاصؿ الُنبػكدً  عنػد عى
إنػه ال مُػم ابػف ُالػؾ ا ندل ػي ُف أعمـ النحػك ال ربػي أنُكذجػا لهػذا الطػرح؛ 

نيػا إال ِٕٔػػ  ََٔ) ق (؛ ذلكـ النحكمُّ ال بقػرمُّ الػذم عمػى الػرنـ ُػف بػم ر  ُز
ػػنعؼي عمػػى رأس القُػػم اليانيػػم فػػي النحػػك   ال ربػػي ب ػػد القُػػم ا كلػػى البػػيأنػػه ييصى

 ( ػ رحُه هللا ػػ. قَُٖعمى رأ ها  يبكيه )ت 
هػػػا طػػػم  كاُ  ُنبظُػػػا فػػػيبحميمػػػيٌو  الكصػػػفيٌو الُػػػنهل ال البحػػػث عمػػػى كي بُػػػد   

ػػد ؿه  كيُانيػػم ويػػار بكاصػػميم  يػػـ   ُبرببػػم عمػػى الُرج يػػم االجبُاعيػػمُقدُػػمه  ُك
 ه. ابُم بها أهـ نبائجه  كأ يرا الُصادر كالُراجا البي ا بقى ُنها ُادبى 

 !اهلل َقْصُد السَّبيل وعلى                      
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  مدخل:
؛      " إٌف الناسى أببهي ُا يككنكف في بمقي ال مكـً با رض البػي ييصػيبها الْيػثي

ٍنهىػا  ًُ كىػافى  ى كىاٍل يٍبػبى اٍلكىًييػرى  كى ارى فىمىٍنبىبىػًت اٍلكىػألى ُى ٍنهىا طىاًئفىمه طىيًٌبىمه   ىًبمىًت اٍل ًُ فىكىانىٍت 
اًدبي  ػابى أىجى ػٍكا  كىأىصى ػقىٍكا كىرىعى ٍنهىػا كى ى ًُ ػًربيكا  ارى  فىنىفىػاى هللاي ًبهىػا النعػاسى  فىبى ُى كىًت اٍل ٍُ ى أى

ن  ػارن  كىالى بيٍنبًػتي كىػألى ُى ً ػؾي  ٍُ ا ًهػيى ً ي ىػافه الى بي ُى ٍنهىا أيٍ رىل  ًإنع ًُ   كال ٌمُػم (ُ)" طىاًئفىمن 
فيػه  كأطػاؿ  ى ال مـ  كاجبهد؛ بمقع ابف ُالؾ ػػ رحُه هللا ػػ ُف بمؾ الطائفم الطيبم

ؽو  اٌصو في نظُه كبرحه ٌجػمي  فهػك" لمنحك ال ربػي؛ النظر؛ حبى صار ذا ن ى حي
ؤلفابه  ؿ أف ب ُ  بُيمها   ال مُار   دكة البمْار إُاـ القرار كالنحاة كا دبار  ُك

القرائ  أك بطُ  إلى الن ل عمى ُنكالها الُطاُ   بهرٍت ُصنفابه ا لباب  إذ 
كريُػػػػمى   أبػػػػى فيهػػػػا بال جػػػػب ال جػػػػاب  كأبػػػػرز ُ بػػػػ ت الُ ػػػػائؿ بًػػػػٍيضى الكجػػػػك 

كجُػا فيهػا  اها بح ف البرصػيا كالبرصػيؼ ا ح اب  أبدع فيها البمليؼ  ككبع 
ُبفر ػػات عمػػـ النحػػك البػػريؼ؛ فربػػب  كاعػػد   كأحكػػـ ُ ا ػػد   كأك ػػ  ُرابػػد   

كارد   كأكدع الُ اني ال زيزة ا لفاظى  الكجيزة  ك رعب الُقاصدى  ك هؿ ُصادر  ُك
ػػػ" ؛ فكمنُػػا (ِ)الب يػػدة بػػا  كاؿ ال ػػػديدة" فع النحػػكي ب ػػد  ػػػيبكيه بُقاليػػد  زائنػػػه  ى

                                                           

ٍ ػػػـ  (ُ)   ٕٗهػػػذا جػػػزر ُػػػف حػػػديث نبػػػكم بػػػريؼ ُبفػػػؽ عميػػػه؛ ينظػػػر  صػػػحي  الب ػػػارم؛ الحػػػديث رى
ٍ ػػـ  ػػا بى ىيىًنػػيى هللاي ًبػػًه ػػػػ ِِِٖكصػػحي  ُ ػػمـ؛ الحػػديث رى ُى يىػػؿى  ُى ػػفى . كالحػػديث ببُاُػػه " ًإفع  ًُ ػػػػ 

ٍنهىػػا طىاًئفىػػمه  ًُ ػػا  فىكىانىػػٍت  ػػابى أىٍر ن ٍيػػثو أىصى يىػػًؿ نى ُى ى اٍلهيػػدىل  كىاٍلً ٍمػػـً كى ػػألى ػػارى فىمىٍنبىبىػػًت اٍلكى ُى طىيًٌبىػػمه   ىًبمىػػًت اٍل
ػػ ٍنهىػػا كى ى ًُ ػػًربيكا  ػػارى  فىنىفىػػاى هللاي ًبهىػػا النعػػاسى  فىبى ُى ػػكىًت اٍل ٍُ ى ػػاًدبي أى ٍنهىػػا أىجى ًُ ػػافى  كى قىٍكا كىاٍل يٍبػػبى اٍلكىًييػػرى  كى

ا ًهيى ً ي ىافه الى  ُى ٍنهىا أيٍ رىل  ًإنع ًُ ابى طىاًئفىمن  ٍكا  كىأىصى ػٍف كىرىعى ُى يىػؿي  ُى ن  فىػذىًلؾى  ارن  كىالى بيٍنًبتي كىػألى ُى ً ؾي  ٍُ  بي
ـٍ يىٍرفىػٍا ًبػذىًلؾى رىأٍ  ػٍف لىػ ُى يىػؿي  ُى ـى  كى معػ ـى كىعى ػا بى ىيىًنػيى هللاي ًبػًه  فى ىًمػ ُى نىفى ىػهي ًب ـٍ يىٍقبىػٍؿ فىقيهى ًفي ًديػًف هللًا  كى لىػ ػا  كى  ن

 هيدىل هللًا العًذم أيٍرً ٍمتي ًبًه".
الُؤلػؼ  ُحُػد بػف يك ػؼ بػف أحُػد  ُحػب ُهيد القكاعد ببرح ب ػهيؿ الفكائػد؛ ب ينظر  (ِ)

درا ػػػػم   هػػػػػ( ٖٕٕالػػػػديف الحمبػػػػي يػػػػـ الُصػػػػرم  الُ ػػػػركؼ بنػػػػاظر الجػػػػيش )الُبػػػػكفى  
نبر كالبكزيػا النابر  دار ال مـ لمطباعم كالػػ  فأ. د. عمي ُحُد فا ر كو ريكبحقيؽ  

 َُٖ/ُ؛هػػػػػػُِْٖالطب ػػػػػم ا كلػػػػػى  ػػػػػػػػ بيػػػػػمجُهكريػػػػػم ُصػػػػػر ال ر  كالبرجُػػػػػم  القػػػػػاهرة ػػػػػػػػ
 ببصرؼ.
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قػػػرف ال ػػػابا؛ حبػػػى يفػػػب  بهػػػا هػػػذ  ال ػػػزائف النفي ػػػم؛ لي ػػػمُها البػػػف ُالػػػؾ فػػػي ال
لي ػػب رج ُػػا فيهػػا ُػػف كنػػكز ناليػػم. كهػػي كنػػكز لػػـ بيًبٍحهػػا ُقاليػػد  ػػيبكيه لمنػػاس 
ذا كانت أهُيم  ػيبكيه برجػا إلػى أنػه هػك الػذم  كُا أباحبها ُقاليد ابف ُالؾ  كا 
  ػػػجعؿ  كاعػػػد النحػػػك ال ربػػػي  ك طػػػا بهػػػا ال طػػػكة ا كلػػػى البػػػي حػػػددت ُ الُػػػه

هػػػك الػػػذم  ػػػاـ بػػػمكبر كر ػػػُت ابجاهابػػػه؛ فػػػاف أهُيػػػم ابػػػف ُالػػػؾ برجػػػا إلػػػى أنػػػه 
عُميم بصفيم بُت في باريخ هذا النحك  ك طا به ال طػكة ا  يػرة البػي ا ػبقرع 

"   .(ُ)ب دها في صكربه اليانيم إلى اليـك
ػػف البػػدائا   ظيهػػا القػػارئي عنػػد ابػػف ُالػػؾ ػػػػ ر  ُك ػػؽي حُػػه هللا ػػػػ ذلػػؾ البػػي يىٍمحى النع ى

يػػمبي بمُيمػػم  فػػي البُييػػؿ لمقكاعػػد النحكيػػم البػػي يبػػرحها لمُبمقػػيف؛ إذ إنػػه الُبهػػر
ػػزي إليػػه ُػػف  بحُػػؿ ُرج يػػاتو ُبنكعػػمن؛ ُػػف أبرزهػػا الُرج يػػم االجبُاعيػػم بُػػا بنٍرُي

عػف بمػؾ الُظػاهر  مػه يي ٌبًػر ُظاهر اجبُاعيم ُب ددة عابها ابف ُالؾ؛ ُُا ج
كبػػػذلؾ ى ُػػػا يػػػرا  ُصػػػمحا لفا ػػػد  أك ُؤيػػػدا لصػػػال ؛ فػػي أُيمبػػػه داعيػػػا القػػػرعار إلػػػ

ا بينه كبيف  ارئيه ُف طمب ال مـ كأهمه ابف ُالؾيصنا   .بكاصم  اص 
بجدها عند نير  ُف النحكييف  بمه ال بكاد كهذ  الظاهرة ُف البُييؿ النحكم    

بػرزىٍت فػي  البي اآلبيم كب د  إال ُا نىدىر كجكد  ُنها؛ كل ؿ في هذ  ال صائص
 دٌلؿي عمى  كلنا ذلؾ ػػ ُا يي  أُيمم ابف ُالؾ

:  
لـ يىً ش ابف ُالؾ فػي جمبػاب ُػف  ػبقك ؛ إذ إنػه ينػكع فػي أ ػُار ا عػمـ البػي 

ك.  يُيًٌؿ بها  ارجا عف دائرة   رب زيده عُرنا  ك اـ زيده ك  د عُره
  كصػار )زيػد إال ُػا نػدر بهػذ  ا  ػُار فػي أُيمػبهـ  ػان يف ك د عاش القدُار  

ػػزنا ل مػػـ النحػػك؛ ػػد  كعُػػرك( ُر ُى حبػػى أف ال مُػػم النحػػكمع الكػػكفيع أىبػػا اٍل ىبعػػاس أىٍح
                                                           

لمػػدكبكر/ يك ػػؼ  ميػػؼ   ػػدـ بػػه لن ػػ م بػػرح الب ػػهيؿ البػػي حققهػػا الػػدكبكر/  ُػػف بقػػديـو  (ُ)
 -هػػػ ُّٕٖ ػػنم   ُحُػػد كاُػػؿ بركػػات ػػػػ النابػػر  دار الكبػػاب ال ربػػي لمطباعػػم كالنبػػر؛

 ـ  ببصرؼ.ُٕٔٗ
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ق ( ركل عنه الُبرجُكف أنه  اؿ لصاحبه أبي بكػر ٍُِٗبف يىٍحيىى ي مب )ت ا
 " يا أبا بكر  اببْؿ أصحاب القروف بالقروف ففػازكا  كابػبْؿ أهػؿ  (ُ)بف ُجاهد
فقه ففازكا  كاببْؿ أصحاب الحديث بالحديث ففازكا  كاببْمت أنا بزيػد الفقه بال
 .(ِ)كعُرك"

  ُا يمبي كأُا ابف ُالؾ فُف أُيمبه  مؼ زيد كعُرك
ا   حن ٍُ  . (ّ)يقكؿ في باب )كاف كأ كابها(  صار ًبٍبره  ى
 .    (ْ)أى ًصدي ُحُدا ال ببراعطؼ الن ؽ(  كيقكؿ في باب )  
أيٍكًرـى  الده كأيهيفى ببره   كيقكؿ أي ا  

(ٓ). 
 
 

                                                           

  ػػػنم أربػػػا كعبػػػريف صػػػاحب  ال ػػػب م فػػػي القػػػرارات. بػػػكفي هػػػك ابػػػف ُجاهػػػد الُقػػػرئ  (ُ)
ائبيف ػػ رحُػه هللا ب ػالى ػػػكيميُائم . ينظػر   كفيػات   ككاف ُكلد   نم  ُس كأرب يف ُك

ػػاف؛ الُؤلػػػؼ  أبػػػك ال بػػاس بػػػُس الػػػديف أحُػػد بػػػف ُحُػػػد بػػػف  ا عيػػاف كأنبػػػار أبنػػػار الُز
كػي ا ربمػي )الُبػكف هػػ(  الُحقػؽ  إح ػاف ُٖٔى  إبراهيـ بف أبػي بكػر ابػف  مكػاف البُر

 . َُّ/ُعباس ػػ النابر  دار صادر ػػػ بيركت ػػ 
بػػاريخ بْػػداد كذيكلػػه؛ الُؤلػػؼ  أبػػك بكػػر أحُػػد بػػف عمػػي بػػف يابػػت بػػف أحُػػد بػػف ينظػػر   (ِ)

هػػ( ػػػ النابػر  دار الكبػب ال مُيػم  ػػػ بيػركت ػػػ ُّْٔهدم ال طيػب البْػدادم )الُبػكفى  
 .َِْ/ٓهػػػػػ؛ ُُْٕالقػػػػادر عطػػػا ػػػػػػ الطب ػػػػم  ا كلػػػػى درا ػػػم كبحقيػػػػؽ  ُصػػػػطفى عبػػػػد 

 .َُّ/ُكفيات ا عيافك 
ينظر  برح الكافيم البػافيم؛ الُؤلػؼ  ُحُػد بػف عبػد هللا  ابػف ُالػؾ الطػائي الجيػاني    (ّ)

هػػػػ(  الُحقػػػؽ  عبػػػد الُػػػن ـ أحُػػػد هريػػػدم ػػػػػ ِٕٔأبػػػك عبػػػد هللا  جُػػػاؿ الػػػديف )الُبػػػكفى  
حيػػار البػػراث ا  ػػمُي كميػػم البػػري م النابػػر  جاُ ػػم أـ القػػرل ُركػػز  البحػػث ال مُػػي كا 

م ػػ الطب م ا كلى؛   .َّٖ/ُكالدرا ات ا  مُيم ُكم الُكُر
 .ُُِّ/ّالُصدر ال ابؽ   (ْ)
 .نف هالُصدر ال ابؽ   (ٓ)
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ػف     كيقػكؿ فػي بػاب إعُػاؿ الُصػدر " عجبػتي ُػف  ػرًب زيػدو عُػرنا أُػًس  ُك
  .(ُ)لقاًر ُحُدو أحُدى ندنا"

 .(ِ)كيقكؿ في باب الن ت  رأيتي ًبٍبرنا كأبصرتي ُحُدا الظرٍيفىٍيفً     
ٍرتي ُحُدنا ال ببرنا  كجار   ده ال    .(ّ)  يده كيقكؿ في باب ال طؼ  زي

ك ك ػػ ده    ك ػػ يده حا ػػراًف كصػػاحبام أحُػػد  كيقػػكؿ أي ػػا  ا بصػػـ زيػػده كعُػػره
حُد  .(ْ)ُك

حُػػد أعػػمـ  ػػائدةن فػػي ُجبُ ػػه فػػابف ُالػػؾ ينقػػؿ أ ػػُارى       ؛ ُيػػؿ  ) ًبٍبػػر  ُك
 إلى أُيمبه  كال يكبفي بػػ )زيد كعُرك(. (   ك  د  ك  يدك الد كأحُد 

ب ض ا ُيمم البػي ب ػاهي أُيمػم ب ػارؼ كيندرج بحت هذ  ال صيصم إ افم 
يقكؿ النحكيكف في باب الُف كؿ  عميها النحكيكف  كلـ يفكركا في بْييرها؛ فُيم

 .(ٓ)ُ ه  كؿُّ رجؿو ك ي بيه. كابف ُالؾ ي يؼ إلى هذا  كؿُّ يكبو ك يُبيه
بيها. فيقػكؿ ابػف ُالػؾ ُػا ذلػؾ  كفي باب بقديـ ال بر يقكلكف  فػي الػدار صػاح 
 . (ٔ)الدار ُالكىهافي  إفٌ 
 
 
 

                                                           

ػػػدعة المفػػػظ؛ الُؤلػػػؼ  ُحُػػػد بػػػف عبػػػد هللا  ابػػػف ُالػػػؾ الطػػػائي  (ُ) ينظػػػر  عُػػػدة الحػػػافظ كعي
هػػػ(  بحقيػػؽ/ عػػدناف عبػػد الػػرحُف ِٕٔهللا  جُػػاؿ الػػديف )الُبػػكفى  الجيػػاني  أبػػك عبػػد 

 .  ٖٗٔ/ُـ؛ ُٕٕٗق ػػ ُّٕٗالدكرم ػػ النابر  ُطب م ال اني ػػ بْداد 
 .ْٓٓ/ُالُصدر ال ابؽ   (ِ)
 .ّّٔ/ِينظر  عُدة الحافظ   (ّ)
 الُصدر ال ابؽ نف ه.  (ْ)
كابف ُالؾ ػػ رحُه هللا ػػ ذكر هذيف الُيػاليف فيُػا  ػالؼ بػركط  الُصدر ال ابؽ نف ه.  (ٓ)

 بركط الُف كؿ ُ ه.
   .ُِِ/ُالُصدر ال ابؽ   (ٔ)
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فػؽ؛ كال يكببها هكذا نفم ح بُا ابٌ ابف ُالؾ يقصد أُيمبه  صدا كي يها كعيا   
ُى يى " كفي بُييمي  أى  في حدييه عف عمُات اال ـ كبُييز  بالندار يقكؿ ُاف ػػ رى كٍ ا 

 فائدباف  
ب ػػب ُؿ )يػػا(؛ فبُجػػرد إحػػداهُا ػػػػ أف )أيىػػا( ال ب ػػب ُؿ كالُنػػادل ُحػػذكؼ  كُػػا 

 ذكرها يي مىـ أف الذم كليها ا ـ.
ػػػػم لمنػػػػدار؛ فػػػػم يصػػػػم  لػػػػه ُػػػػف  ػػػػاف( ُػػػػف ا  ػػػػُار الُمُز ُى ٍكرى ُى ا  ػػػػرل ػػػػػػ أف )
عمُػػات ا  ػػُار المفظيػػم إال ك كعػػه ب ػػد حػػرؼ ُ ػػبص بالنػػدار؛ فكػػاف البُييػػؿ 

 .(ُ)به أكلى"
كفػػي بُييمػػي بػػػػػ ) أنػػا ػػػػ عمُػػم ا  ػػناد إلػػى اال ػػـ ػػػػ " كيقػػكؿ فػػي البػػاب ذابػػه   

فه ( دكف نير  فائدباف   ُُؤ
إحػػداهُا ػػػػ أف )أنػػا ( ا ػػـ  كال يقبػػؿ ُػػف عمُػػات ا  ػػُار المفظيػػم القيا ػػيم إال 
ُػػػا  . كا  فه ُي بىػػػرنا عنػػػه بُػػػا ب ػػد ؛ نحػػػك  أنػػػا ُػػػُؤ ا  بػػار عنػػػه؛ إُػػػا بج مػػػه ُببػػدأن 

 ا  يًصد إال أنا.بج مه فاعم أك ُف كال نائبا عف فاعؿ؛ نحك  ُا  اـ إال أنا. ُك
فكػاف البُييػؿ بػه لم مُػػم ا  باريػم أكلػى ُػػف البُييػؿ بػػػػػ )زيػػد( أك نيػر  ُُػا لػػه 

 عمُم أ رل.
ف ( ف (  ُيرا ُنكي ا هك فاعؿ ) ُُؤ ؛ فهك ا ـ؛ كالفائدة اليانيم ػػ أف في ) ُُؤ

 نه ُ بىره عنه"
(ِ). 

: 
 ؛ حبى ال يحدث لبسه أك إيهاـ.أحيانا ُ مقنا ببف ير كبك ي  أُيمبه ييذيٌوؿي 
ف الحذؼ الكاجب  إٌياؾ كالبر    .(ّ)يقكؿ في ُ ملم حذؼ الف ؿ كجكبا  ُك

                                                           

 .َُُ/ُ الُصدر ال ابؽ  (ُ)
 .ُٕٔ/ُالُصدر ال ابؽ  (ِ)
 .ُّٗ/ُالُصدر ال ابؽ  (ّ)
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ػر  ػائم " إذا أردت  طػاب  كيقكؿ في باب البُييز  طابى الزيداف أبػكيف. يػـ يف ًٌ
هذيف القصديًف نير جائز؛ ُا. فا فراد في ُيؿ يهً نً   أك طابٍت أبكبيهُا لبى أبكاهُا

ٍيبً   . (ِ)إلى أبيهُا كأنه كاحد" (ُ) نه يكهـ أف الُقصكد ن بمي الطًٌ
كيقػػكؿ فػػػي بػػػاب البككيػػػد  صػػػُتي بػػػهرا كمعػػه.  يػػػـ ي مػػػؽ ُ مػػػم لُػػػف جػػػكز ذلػػػؾ 

( ُحبُػػؿ بػػهرا صػػُتي ه فائػػدةن؛ كذلػػؾ أف  ػػكؿ القائػػؿ  )البركيػػب  ػػائم "  ف فيػػ
 أرب م أُكر 

 .الظاهر  كهك جُيا البهرأكلها ػػ أف يريد 
 الياني ػػ أف يريد أكير البهر  كعٌبر عنه با ـ الجُيا.

ْىًمطى. يف ف ا أك يُك  اليالث ػػ أف يريد يُك
 الرابا ػػ أف يككف أراد اال بينار كن ي.

 .(ّ)فاذا ذكر ) كٌمه ( ب يعف الُرادي  كاربف ت االحبُاالت"

يككف بالقصم ُا  أببهى  ىُنحن  أحيانا بُييمه لمقاعدة النحكيم ابف ُالؾ ينحك في 
ـ القاعػػدةى بكػػؿ ُػػا بحبكيػػه ُػػف بق يػػد؛ يػػـ يُيػػؿ لكػػؿ ذلػػؾ القصػػيرة جػػد ا ؛ فهػػك يقػػدًٌ

 بُجُكعم ُف ا ُيمم الُبكاليم البي بككف ُ نى ُبكاُم في النهايم.
حػم ُػا الُفػرد  يقكؿ ُُيم ل مُات إعراب ا ـ ) ال ( النافيم لمجنس ُف فب   

"  ؛ يقػكؿجُػا الُؤنػث ال ػالـك ػرة ُػا ا الُينى كجُا الُػذكر ال ػالـ  ك كيار ُ
" ال أحدى أىٍ يىبي ٍُُف ال يىدىٍيًف له بالُ ركؼ  كال حاُديفى له  كال حاُداتو
(ْ). 

                                                           

. ن ػػت. (ُ) يػػبي عمػػى بنػػار ًفٍ ػػؿ  كالطعٌيًػػبي . كالطًٌ ينظػػر  كبػػاب  طػػابى يىطيػػبي ًطيبنػػا فهػػك طىٌيًػػبه
ال يف؛ الُؤلؼ  أبك عبد الرحُف ال ميؿ بف أحُد بف عُرك بف بُيـ الفراهيدم البصػرم 

ػػي  د إبػػراهيـ ال ػػاُرائي ػػػػ النابػػر  دار َُٕ)الُبػػكفى   هػػػ(  الُحقػػؽ  د ُهػػدم الُ زُك
كببم الهمؿ؛   .ُْٔ/ُٕك

 .ْٕٓ/ُعُدة الحافظ  (ِ)
 .ْٔٓ/ُعُدة الحافظ  (ّ)
 .ِٓٓ  ِْٓ/ُالُصدر ال ابؽ  (ْ)
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ػرُّ الُ ػاؼ    كيقكؿ فػي بػاب ا  ػافم ػػػ جػرُّ الُ ػاؼ إليػه بالُ ػاؼ ػػػ " كييجى
كف  إليه بالُ اؼ؛ كقكلؾ  ُيري أهؿي ال ير ُ ػاجدى هللا طرفىػي النهػار  كيصػُك يى 

يفى ُا أهميهـ ًعمًٌيًٌي الجنم" (ُ)إيني ًٌُ ه  و  .(ِ)ا  بكع ك ُي ى
ـى الكػرـي بقػكل    ميػؽي الحكُػار  كعىظيػ مػؽي  ي فى ال ي كيقكؿ في باب الُدح كالذـ " حى ي

 .(ْ)الكجك  كجك  الكافريف" (ّ)  ك  فتا بقيار  ك ىبي ى ال ُؿي عنادي الُبطميف
كالحؽُّ أف هذا النعُط ُف البُييؿ  مُا نجػد  عنػد نيػر ال مُػم ابػف ُالػؾ  بػؿ   

 ربُا ال ن بطيا ال يكر عميه في نير كببه ػػ رحُه هللا ػػ.

 .ك اٌصبه ابف ُالؾ يبير في ب ض أُيمبه إلى ب ض طمبه 
 ػػ (ٓ)ُ كًٌنات االببدار بالنكرة فصؿ  يقكؿ في ألفيبه ال بقريم ػػ 

 "ة  ر  زيدٍ  ن    عند  ــ "ك  د  ف  ما مل ت   ...   ة  االبتدا بالّنكر  وال جيوز   
 عندنا من الكرام   ورجل    ... " لنا ل  خ  ما ـــ "ف ؟"فيكم فًت  هل"و

 
 

                                                           

(ُ) . مىـه عمى اليـك  هُزبه  طا؛  نه عى
 .َْٖ/ُينظر  عُدة الحافظ  (ِ)
ػػػقىاؽ  (ّ) ػػػً فت كىهيػػػكى الببػػػٌ ث حػػػكؿ اٍ ىٍظفىػػػار كالبُّ ػػػ يفت يػػػدي  ك ى   ببػػػقعقىت. ؛ فػػػػػػػ ) ػػػ فت ( ى

ينظػػػر  بهػػػذيب المْػػػم؛ الُؤلػػػؼ  ُحُػػػد بػػػف أحُػػػد بػػػف ا زهػػػرم الهػػػركم  أبػػػك ُنصػػػكر 
هػ(  الُحقؽ  ُحُد عػكض ُرعػب ػػػ النابػر  دار إحيػار البػراث ال ربػي  َّٕ)الُبكفى  

 .ٕٔ/ِـ؛ ََُِػػ بيركت ػػ الطب م ا كلى 
 .ٕٗٗ  ٖٕٗ/ِ ينظر  عُدة الحافظ (ْ)
ينظػػر  ُػػبف ألفيػػم ابػػف ُالػػؾ   ػػبطها كعمػػؽ عميهػػا الػػدكبكر/ عبػػد المطيػػؼ بػػف ُحُػػد  (ٓ)

ق ُِْٕكالبكزيا ػػ الككيػت ػػػ الطب ػم ا كلػى ال طيب ػػ بكزيا ُكببم دار ال ركبم لمنبر 
 .ُِٓ ُِٔ؛ البيباف ر ـ  ٗ  ٖ؛ ص ـََِٔػػ 
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 " كأُػػا النػػككم فمحػػد أصػػحاب ابػػف ُالػػؾ الػػذيف ػػػػ رحُػػه هللا ػػػػ (ُ)يقػػكؿ الفا ػػيُّ    
نا ابػػفي  أ ػػذكا عنػػه؛ كلػػذلؾ بجػػد النػػككم فػػي بصػػانيفه كييػػرا ُػػا يقػػكؿ   ػػاؿ بػػي ي
ُالؾ. ك د  ُ ت ُف جُاعم ُف أبيا نا أف النككم هك الُراد بقكؿ ابف ُالؾ 
فػػػػي ال مصػػػػم " ...  كرجػػػػؿه ُػػػػف الكػػػػراـً عنػػػػدنا "؛  نػػػػه كػػػػاف  ػػػػيفىه فػػػػي بمػػػػؾ 

 .(ِ)الميمم"

 ككيرة اال ب داـ. نا؛ اعبُادا عمى بدة ظهكرهاعدة أحياابف ُالؾ ال يُيؿ لمقا 
ه كجرُّ الظاهًر بكاؼ البببيه  كحبعى  ككاك الق ـ  كبائً يقكؿ في)حركؼ الجر( "

 .(ّ)ػػ كييره ُ بْفو عف البُييؿ"
كالُبمقي ي بب ر  يُمى البُييؿ عند ابف ُالؾ  كأنه لـ يمًت هكػذا نفػم حػيف    

مػك ؛ فاننا نقرأ أُيمم ب  ديُا كحدييا عند نحكييف و ريف يقارف بينه كبيف البُييؿ
ػم. النػائـ  الحديث ُففبربكيم؛ ُف أيم  يـ اجبُاعيم ك  نحك " الدابم أذنها ُ رُك

ُبُػػدد فػػي فرابػػه. ان ػػؿع ا كالد ُػػف الحجػػرة. الفبابػػاف ُصػػابباف بالصػػداع.  ػػا ا 
باف.  زيكػاـ. الُُػرات  ػيقم  دُا  ميـو ُجركحباف. أ ُار ببػكك ُػف عميٌو ُبكُر

 .(ْ)جد ا. ا نار ُألبه الفباة ُار.  رح  طيا الْنـ في ال مر"

                                                           

ث أبػػػك عبػػػد هللا بػػػُس الػػػديف ُحُػػػد بػػػف الطيػػػب الفا ػػػي )هػػػك  (ُ) ػػػػػ  َُُُا ُػػػاـ المْػػػكم الُحػػػدًٌ
حاديم ا كياس ػػ فاس َُُٕ  . ُّٓق؛ ص ُُّٔق(. بنظر برجُبه في   مكة ا نفاس ُك

ث ينظر  فيض  (ِ) نبػر االنبػراح ُػف ركض طػٌي اال بػراح؛ الُؤلػؼ  ا ُػاـ المْػكم الُحػدًٌ
  بحقيػؽ  ُحُػكد بػف يك ػؼ ق(َُُٕػػػ  َُُُأبك عبد هللا ُحُد بف الطيب الفا ػي )

حيار البراث ػػ دبي ػػ الطب ػم اليانيػم  فجاؿ ق ُِّْػػ دار البحكث لمدرا ات ا  مُيم كا 
  . ُْٗ/ُـ؛ ََِِػػ 

 .ِْٔ/ُالحافظ كعدة المفظ ينظر  عُدة  (ّ)
ينظػػػر  ا ُيمػػػم البك ػػػيحيم فػػػي ألفيػػػم ابػػػف ُالػػػؾ " درا ػػػم فػػػي النحػػػك كالُ نػػػى ". بحػػػث  (ْ)

. ٕال مػػـك ػػػػ جاُ ػػم القػػاهرة؛ ص لمػػدكبكر  جُيػػؿ عمػػي ُحُػػد عرابػػي ػػػػ ُجمػػم كميػػم دار
 ُف البحث ُف دكف باريخ لم دد أك رٍ ـ [. ُصكعرة أُبمؾ ن  م]



 "أنموذجا األندليس مالك ابن عند النحوي التمثيل" واملتلقني النحويني بني التواصل يف االجتامعية املرجعية أثر

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

 
 

 
 ﴿َّْٗ﴾  

  

ف القديـ" يقكؿ ابف عقيؿ بارحا  كؿ ابف ُالؾ في باب الُف كؿ الُطمؽ      ُك
 كــــ )يل ب ًكا بكاء  ذات  ع ض لة (كذاك ذو التشبيه  بعد مجلة   ...   

صػد بػه الببػبيه ب ػد جُمػم ُبػبُمم أم  كذلؾ يجب حػذؼ عاُػؿ الُصػدر إذا  
" كبػػباف  (ُ)عمػػى فاعػػؿ الُصػػدر فػػي الُ نػػى؛ نحػػك  ًلزيػػدو صػػكته صػػكتى حُػػارو

 ار عف ذكر أُيمم أ رل.بيف ُيالي ا لفيم كالبرح. كفي هذا الُياؿ نىن
ال صائص كنيرها كانت ا ُيمم النحكيم عند ابف ُالؾ ب بحؽ النظػر  لبمؾ   

زيػػم االجبُاعيػػػم فيهػػا  ػػى أٍف بيٍفػػػبى  لمنحػػك أبػػػكابه ؛ عكالبحميػػؿ  كالبحػػث عػػػف ُر
ري  بحػت  عميهػا ُف البحػث  بكػكف هػذ  الكر ػم نػكاةن لهػا ُػا كر ػمو أ ػرل  ػابقمو  أي ى

 .(ِ)م في النحك كالُ نى"ا ُيمم البك يحيم في ألفيم ابف ُالؾ "درا  عنكاف 
ُقصكرة عمػى أُيمػم ا لفيػم   مكالفرؽ بيف الدرا بيف كا  ؛ فالدرا م ال ابق    

بيف أيدينا فهي بحػاكؿ أف بجػكب  ها ببكؿ عاـ  كأُا الدرا م البيبك   ُ انيى 
ػػػؿع  نظُػػػػا كنيػػػرا  صػػػابعمن جهػػػػدها عمػػػى الُرج يػػػػم  النحكيػػػم ُؤلفػػػات ابػػػػف ُالػػػؾ جي

زيبها في بمؾ ا ُيمم؛ فبيف الدرا بيف عُكـ ك صكص ُف االجبُاعيم فقط  كُر
كجػه؛ إذ إف الدرا ػم ا كلػى أعػـ ُػف ناحيػم البحػث فػي ُ ػاني ا ُيمػم؛ فهػػي ال 
زيم ب ينها  كأ ػص ُػف ناحيػم  صػرها عمػى ا ُيمػم  بقبصر عمى ُرج يم أك ُر

هػػػاالُنظك  ُى رى لنيريػػػم ابػػػف ُالػػػؾ فػػػي ا ُيمػػػم ا براعػػػمى  ُػػػم فػػػي ا لفيػػػم فقػػػط؛ ُُػػػا حى
ُػف ناحيػم  ُـّ عىػك صائصها البي أبرت إليها  ابقا  كأُا الكر م البي ُ نا فهي أى 

                                                           

عقيػػؿ عمػػى ألفيػػم ابػػف ُالػػؾ؛ الُؤلػػؼ   ابػػف عقيػػؿ   عبػػد هللا بػػف عبػػد ينظػػر  بػػرح ابػػف  (ُ)
هػػػ(  الُحقػػؽ  ُحُػػد ُحيػػي الػػديف ٕٗٔالػػرحُف ال قيمػػي الهُػػداني الُصػػرم )الُبػػكفى   

عبد الحُيد ػػ النابر   دار البراث ػػ القػاهرة  دار ُصػر لمطباعػم    ػ يد جػكدة ال ػحار 
  كا ُيمم البك يحيم في ُّٖ/ِ/ ِـ؛ َُٖٗهػ ػػػ ََُْكبركا  ػػ الطب م   ال بركف 

 .ٖألفيم ابف ُالؾ " درا م في النحك كالُ نى"؛ ص
هػػػػذا البحػػػػث لأل ػػػػباذ الػػػػدكبكر/ جُيػػػػؿ عمػػػػػي ُحُػػػػد عرابػػػػي؛ أ ػػػػباذ النحػػػػك كالصػػػػػرؼ  (ِ)

 (. َّك د أبرت إليه في الحابيم )كال ركض في كميم دار ال مـك ػػ جاُ م القاهرة  
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بناكؿ البُييؿ النحكم عند ابف ُالؾ في جُيا ُؤلفابه النحكيم ػػػ  ػدر الُبػاح ػػػ  
ػػكأى  ُػػػف ناحيػػم ا بصػػػارها عمػػى ُرج يػػػم ب ينهػػا فػػػي البحػػث حػػػكؿ الُ نػػػى   صُّ  ى
ػبؽ عمػى كػؿ حػاؿو  كُػا أنػي  ػػػ حفظػه هللا ػػػ لدرا ػم ا كلػىصاحب اكل فىٍ ػؿي ال ع
 .تي ُنهدٍ فً 

ب  ثنائ ي  اجلميالو   تـ و ج  و  بس ب ٍق حائز  تفضيال ... م س   ه 
 .(1) اآلخرة   يف درجات   ... يل وله   ة  وافر  ي هبباتٍ ض  ق  يـ   وللا  

                                                           

كال ابا ُف ُبف ألفيم ابف ُالؾ  كهك ي بػرؼ بف ػؿ ال ػبؽ البػف ُ ػطو البيباف ال ادس  (ُ)
  .ُص    ُبف ألفيم ابف ُالؾيا لنف ه كله ػػ رحُهُا هللا ػػداع
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ػؿًٌ البُييػؿ النحػكم عنػد ال مُػم ابػف ُالػؾ ػػػ رحُػه      ب د النظر كالبمُؿ في جي
لُػػػػا ب ػػػػُنبه ُػػػػف أيػػػػر بكاصػػػػمي ُبنػػػػي عمػػػػى  بب نػػػػارأيػػػػت بق ػػػػيـ ا ُيمػػػػم  هللا ػػػػػػ

 اآلبي  بُيمت فيُف اآليار إلى ُجُكعم  الُرج يم االجبُاعيم

لػػد كنبػػم فػػي ُدينػػم جٌيػػاف ا ندل ػػيم  يػػـ انبقػػؿ إلػػى الُبػػرؽ ػػػػ      ابػػف ُالػػؾ كي
ا ُف بؾٌو أف هذ  البمداف بحُؿ (ُ)كحُاة ػػ كنيرها  كحمب  كدُبؽ  القاهرة ؛ ُك

بحُػػؿ ُ ػػالـ بيئيػػػم اجبُاعيػػم ُ بمفػػػم  ك ػػد أيػػر ذلػػػؾ فػػي صػػػاحبنا؛ ُُػػا ج مػػػه 
 في بُييمه لمقكاعد النحكيم؛ إذ يقكؿ يذكر بيئا ُف هذ  الُ الـ 

.  (ِ)ػػ في باب الُف كؿ ُ ه .      ُا ًزٍلتي أ يري كالنيؿى    ً ٍرتي كالنًٌيؿى
ػهؿي كالجبػؿي  ُيًطرنػا ال ع ػػ في باب البككيد ػػ ُا يجرم ُجرل ) كػٌؿ ( فػي البككيػد  

 .(ّ)كالزرعي كال رعي 

                                                           

فػػػي طبقػػػات المْػػػكييف كالنحػػػاة؛  بنظػػػر برجُبػػػه ُفصػػػمم ػػػػػ رحُػػػه هللا ػػػػػ فػػػي  بْيػػػم الكعػػػاة (ُ)
هػ(  الُحقؽ  ُُٗالُؤلؼ  عبد الرحُف بف أبي بكر  جمؿ الديف ال يكطي )الُبكفى  

ػػا َُّ/ ُُحُػد أبػػك الف ػػؿ إبػػراهيـ ػػػػ النابػػر  الُكببػػم ال صػريم ػػػػػػ لبنػػاف ػػػػػ صػػيدا ػػػػػ؛  ُك
 ب دها  كنير  ُف ُصادر البراجـ كالطبقات.

ينظر  برح ب هيؿ الفكائد؛ الُؤلؼ  ُحُد بف عبد هللا  ابف ُالؾ الطائي الجياني  أبػك  (ِ)
هػػػ(  الُحقػػؽ  د. عبػػد الػػرحُف ال ػػيد  د. ُحُػػد ِٕٔعبػػد هللا  جُػػاؿ الػػديف )الُبػػكفى  

بػػدكم الُ بػػكف ػػػػ النابػػر  هجػػر لمطباعػػم كالنبػػر كالبكزيػػا كا عػػمف ػػػػ الطب ػػم  ا كلػػى 
 .ُِٔ  ُِٓ  ِْٖ/ِـ( َُٗٗ -هػ َُُْ)

 . ّْْ/ّ( الُصدر ال ابؽ ِ)
 .ٔٓٓ/ُعُدة الحافظ  (ّ)
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لػى ب ػض ُ ػالـ بيئبػه ُػف  ػهؿو ُف  مؿ هذيف الُياليف ينقيمينا ابػف ُالػؾ إ    
ػػا ُػػف بػػؾٌو أنػػه رأم النيػػؿ كبػػرب ُػػف ُائػػه حػػيف  كجبػػؿو كزرعو ك ػػرعو كنيػػؿو  ُك

ؿ إلى ُصر البي بكصؼ بمنها هبم النيؿ  أك أف النيؿ هببها.  رىحى
ف لـ يكف ُصري ا إال أنه بهذا الُ   ؛ ياؿ الذم باع في كبب النحككابف ُالؾ كا 

ػػزي إلػػى الػػدكر ا عم ُػػي الػػذم يُكػػف أف يقػػكـ بػػه النحػػكمُّ ػػػػ ُػػف حيػػث كمنػػه يُر
يدرم أك ال يدرم ػػ في البركيل ال ياحي لُ الـ ُجبُ ه الذم ي يش فيه  كربُا 
لُ الـ أُبه إذا اُبػٌد ا ُػر ليبػُؿ ُنػاطؽ  ػياحيم باري يػم لهػا أيػر ُبفػؽ عميػه 
يف البػريفيف كالقػدس البػػريؼ  ككيػؼ يُكػف لمنحػػكم  عنػد جُػكع النػاس  كػػالحُر

م ػػمكب ر يػػؽ أف يربػػػي الػػنعٍشر عمػػػى بقػػديس ُ ػػالـ أُبػػػه كبُجيػػدها كصػػػيانبها ب
 كالدعكة إليها.

ٍ مىػػـو بػػارز فػػي    ُى كالنحػػكم ببػػكؿ عػػاٌـو حػػيف يُيٌػػؿ لمُبمقػػيف ُػػف طػػمبو ك يػػٌرارو ب
يىمن ػػ فانه ير ؿ ر البيف  ُى ٍيؿ النيؿ ػػ  ًُ  ُجبُ ه؛ 

 كصيانبه كالُحافظم عميه. ػػ بُجيد  يُم هذا ا ير في نفكس ب به  أوالهما
ػػػ ا عػمف عػف هػذا ا يػر ُػزارا  ػياحي ا لُبمقػي البػمليؼ النحػكم؛ بدايػمن  ثانيتهما

 بنػػار  طػػر  الػػذيف ال يبُب ػػكف بيقافػػم  ػػياحيم  أك ي يبػػكف فػػي بيئػػات ُْمقػػم ال 
بهػػبـ بالُ ػػػالـ ال ػػػياحيم ل ػػػبب أك آل ػػػر  يػػػـ نهايػػمن لكػػػؿ ُػػػف هػػػـ  ػػػارج  طػػػر ؛ 

ـي النػاسى فػي كػؿ  كحينئذ يبحكؿ النحػكمُّ إلػى داعيػم أُػيف أك إعمُػيٌو  صػادؽ ييٍ ًمػ
  طر يصؿ إليه ُؤلعفيه بُا ي بحقكف ُباهدبه كزياربه في بمد .

ا ُػف بػؾٌو أٌف كػؿ نحػكمٌو  ػيُيًٌؿ بُػا هػك بػارز فػي ُجبُ ػه ال فػي ُجبُػا    ُك
نيػػػػر ؛ فُػػػػيم  الُصػػػػرم كال ػػػػكداني يُػػػػيًٌمف بالنيػػػػؿ  كال را ػػػػٌي يُيٌػػػػؿ بػػػػالفرات  

ػا فيهُػا كالُْربٌي يٌُيؿ بُدينػم فػا س كنيرهػا  كال ػ كدم يُيػؿ بُكػم كالُدينػم ُك
 ُف ويار دينيم بُس  مكبى الُ مُيف في جُيا أنحار الدنيا  ... إلخ. 
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بؿ إف أحدنا إذا  افر لم ُؿ في أم  طػر ُػف ا  طػار فانػه يْيػر ُػف أُيمبػه   
لينقؿ إلى  اعم الدرس أُيمم بنا ب يقافم أبنار ذلػؾ القطػر  كبرٌكػز عمػى ُ ػالـ 

 بيئبه.
كهػػػذا نػػػكع د يػػػؽ عُيػػػؽ ُػػػف البكاصػػػؿ بػػػيف النحػػػكٌم كالُبمقػػػي  ير ػػػخ القاعػػػدة  

 النحكيم  كينبر يقافم ا حاطم بالُ الـ الُجبُ يم.
هابػػاف الر ػػالباف المبػػاف ير ػػمهُا النحػػكم ببُييمػػه يػػمبي  بمهُػػا ُػػا يحُمػػه هػػك ك   

ال فانػػه  ي بػػار ُ مُػػا ذابػػه ُػػف ُ ػػافو كذكريػػات لبمػػؾ الُ ػػالـ البػػي يُيٌػػؿ بهػػا؛ كا 
 دكف و ر ليُيؿ به لقكاعد  كأحكاُه.

ف ذلؾ  كله ك د جار اب    ف ُالؾ بمُيمم عجيبم في هذا الجانب؛ ُك
ػػػ في عمُم رفا ا  ُار ال بم  أعجبني فك   ككمُني أبك  كأ ػك   كحُػك الُػرأة 

ُي  ًف هنكهاال  . (ُ)حصى
ـي  كاحػػد ا حُػػار   ـي ( فيقػػكؿ " كالحػػ كال يفكبػػه هنػػا أف يبػػيف لمُبمقػػي ُ نػػى ) الحػػ

 .(ِ)كهـ أ ارب الزكج"
في بقديـ ال بر عمى الُببدإ  ُ كيفه رجؿه ال زكجى له. كيزيد ابػف ُالػؾ ا ُػر ػػػ 

ك ػػػكحا حبػػػى يبػػػيف الُقصػػػكد ُػػػف الُيػػػاؿ فػػػي الُ نػػػى؛ فيقػػػكؿ " رجػػػؿ  ُببػػػدأ  
ُك ػػكيف   بػػر ُقػػدعـ؛ إذ لػػيس الُػػراد ا  بػػار عػػف الُ ػػكيف بمنػػه رجػػؿ ال زكج 

؛ فظهػػكر هػػذا الُ نػػى  رينػػم لػػه  بػػؿ الُػػراد ا  بػػار بػػمف ُػػف ال زكج لػػه ُ ػػكيف
ٍت عف ج ؿ النكرة الُبم رة  برنا إلى ج مها ُببدأن"فى رى صى 

(ّ) . 

                                                           

 . ُِْ/ُعُدة الحافظ  (ُ)
 الُصدر ال ابؽ نف ه.  (ِ)
 . ُٗٔ/ُالُصدر ال ابؽ  (ّ)
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 .(ُ)كاذبو ُف يى يبيهاػػ في الن ت ال ببي  ُررت برجؿ رانبو فيه زيده  كباُرأة 
 .(ِ)كيقكؿ في باب ال بر  زيده نمُيه صال ه 

 .(ّ)كفي باب الن ت  ُررت بالُرأة الصالحم كبالن ار الصالحات
 .(ْ)كيقكؿ أي ا  ُررتي برجؿو صال و أبناؤ   كصمحارى أبناؤ 

هذ  ا ُيمػم الُػذككرة بحُػؿ دعػكة  لمُبمقػيف جُي ػا إلػى البحػث عػف الػزكاج     
الػػذم ينػػبل عنػػه الصػػمح كا صػػمح فػػي  كاال ػػبقرار ا  ػػرم كال ػػائمي  كال فػػم

  ببػُؿ الببػر جُي ػا صػد ظػاهرة اجبُاعيػم إن ػانيمكابف ُالؾ هنػا ير  الُجبُا.
عمػػى ا ػػبمؼ ألػػكانهـ كأل ػػنبهـ؛ فا ن ػػاف نيػػر الُبػػزكج ػػػػ رجػػم كاُػػرأة ػػػػ يفبقػػد 

الفاحبػػم ل ػػدًٌ ُبطمبػػات اال ػػبقرار النف ػػي  ك ػػد يجػػن  بػػه البػػيطاف إلػػى اربكػػاب 
نريزبػػه؛ ففػػي ال ػػكف كال فػػم كالُػػكدة كالرحُػػم؛ يقػػكؿ  ػػالؽي الببػػر كطبػػائ هـ ػػػػ 

ـك ن وا   ل ي  ـا "  بحانه كب الى ػػػ  ـك م  ن ز واجـاً ل ت س  و م ـن  يياتـ ه  ن ن  خ ل ـق  ل ك ـم  م ـن  ن نـ ف س 
ن ك م  م و دًَّة و ر ْح  ةً   .(6)"ل ك م  و ن نـ ت م  ل باس  َل  نَّ ه نَّ ل باس  " .(5)"و ج ع ل  بـ يـ 

فػػػػػػػػ "النػػػػػاس ي رفػػػػػكف ُبػػػػػاعرهـ بجػػػػػا  الجػػػػػنس اآل ػػػػػر  كببػػػػػْؿ أعصػػػػػابهـ    
بػػػاعرهـ بمػػػؾ الصػػػمم بػػػيف الجن ػػػيف كبػػػدفا  طػػػاهـ كبحػػػرؾ نبػػػاطهـ بمػػػؾ   ُك

كلكنهـ  مُا يبذكركف  اط كاالبجاهات بيف الرجؿ كالُرأة الُباعر الُ بمفم ا نُ
يػػػد هللا البػػػي  مقػػػت لهػػػـ ُػػػف أنف ػػػهـ أزكاجػػػا  كأكدعػػػت نفك ػػػهـ هػػػذ  ال كاطػػػؼ 
كالُبػػػػاعر  كج مػػػػت فػػػػي بمػػػػؾ الصػػػػمم  ػػػػكنا لمػػػػنفس كال صػػػػب  كراحػػػػم لمج ػػػػـ 

                                                           

 . ّٗٓ/ُعُدة الحافظ (ُ)
 .ُّٔ/ُعُدة الحافظ (ِ)
 .ّٗٓ/ُال ابؽ (ّ)
 .َْٓ/ُال ابؽ (ْ)
 .ُِ كرة الرـك  اآليم  (ٓ)
 .ُٕٖالبقرة  ُف اآليم  كرة  (ٔ)
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ػػنٍ كالقمػػب  كا ػػبقرارا لمحيػػاة كالُ ػػاش  كأي  ا لػػألركاح كال ػػُائر  كاطُئنانػػا لمرجػػؿ  ن
 .(ُ)كالُرأة عمى ال كار"

إف ال مُػػم ابػػف ُالػػؾ ػػػػ رحُػػه هللا ػػػػ يػػدعك فػػي بُييمػػه النحػػكم إلػػى ا ػػبقرار    
ا  ػرة؛ إذ "ا  ػرة هػي الُح ػف الُجبُا الذم يبدأ ُػف ا ػبقرار الفػرد كبكػكيف 

الطبي ػػي الػػذم يبػػكلى حُايػػم الفػػراخ النابػػئم كرعايبهػػا كبنُيػػم أج ػػادها كعقكلهػػا 
كالبكافػػؿ  كبنطبػػا بالطػػابا  كأركاحهػػا  كفػػي ظمػػه ببمقػػى ُبػػاعر الحػػب كالرحُػػم

هػػػا ُػػػدل الحيػػػاة كعمػػػى هديػػػه كنػػػكر  ببفػػػب  لمحيػػػاة  كبف ػػػر الحيػػػاة   الػػػذم يمُز
 .(ِ)كبب اُؿ ُا الحياة"

ا فػػػي بُييمػػػه ُػػػف ال ُالػػػؾو  ابػػػفي  أكيػػػرى    حػػػديث عػػػف الكػػػـر كالب ػػػؿ إكيػػػارنا كا ػػػحن
ف ذلؾ  كله   كالُاؿ  نايرنا ذلؾ في أبكاب نحكيم ُبفر م؛ ُك

ـى أبك   .(ّ)ػػػ في باب الُكصكؿ  جار الذم كىري
ػػ  في بقديـ ال بر عمى الُببدإ  عندؾ ُاؿه ينفا الناس
(ْ)  . 

ا  كً ٍمبيهي يي  ُن ـي الزائرى رً كٍ ػػ في باب ظفع كأ كابها  ظنىٍنتي زيدنا كري
(ٓ). 

ػػ كيقكؿ في هذا البُييؿ ال جيب ل مُات إعراب ا ـ ) ال ( النافيم لمجنس " ال 
" أحدى أىٍ يىبي ٍُُف ال يىدىٍيًف له بالُ ركؼ  كال حاُديفى له  كال حاُداتو
(ٔ). 

                                                           

ينظػػػػر  فػػػػي ظػػػػمؿ القػػػػروف؛ الُؤلػػػػؼ   ػػػػيد  طػػػػب إبػػػػراهيـ ح ػػػػيف البػػػػاربي )الُبػػػػكفى   (ُ)
هػػ؛ ُُِْهػ( ػػ النابر  دار البركؽ ػػ بيركت ػػ القاهرة ػػ الطب م  ال اب م عبرة  ُّٖٓ

ٓ/ِّٕٔ . 
 .ِّٓ/ُ في ظمؿ القروف (ِ)
 .ُْٕ/ُعُدة الحافظ  (ّ)
 .ُُٕ/ُال ابؽ   (ْ)
 .ِْٓ/ُال ابؽ   (ٓ)
 .ِٓٓ  ِْٓ/ُالُصدر ال ابؽ  (ٔ)
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ا  أ بؿٍ  ُن ػػ كفي الندار  يا رجمن كري
(ُ). 

 .(ِ)ػػ كفي إعراب الف ؿ الُ ارع  ليتى لي ُاالن أح ٍف به
 .(ّ)كفي باب الُف كؿ له   صٍدبيؾ لمطُا في ًبرًٌؾػػ 

قىبًٌر ُي  .(ْ)ػػ كفي إ حاـ المـ بيف الُ اؼ كالُ اؼ إليه ال أ ا لم
ػػػ ف ( فػػػي الُ نػػػى كاال ػػػب داـ  فػػػي بنػػػي فػػػمفو ػػػػػ  كفػػػي الب ا ػػػب بػػػيف ) فػػػي كًُ

ار ف بني فمف كُر اري  ُك كُر
(ٓ). 

 ػػ باب ن ـ كبئس ػػ   (ٔ)كيقكؿ في ا لفيم
 ... نعم وبئس رافعان امسي   متصّرفي   غي   فعالن  

 "مار  نعم عقىب الك  ـــــــــــ "ملا ... قارهنا ك نو مضافي   (نل)مقارين 
إف زربني أكرُيؾ .(ٕ)كيقكؿ في إعراب الف ؿ الُ ارع  أيفى بيبيؾ أزٍرؾى 

(ٖ). 
كنيػػر ذلػػؾ ُػػف ا ُيمػػم الكييػػرة كيػػرةن ال ب طئهػػا عػػيف الُبمقػػي ُؤلفػػاًت ابػػف     

ُالؾ نظُا كنيرا؛ ُُا يج منا نحاكؿ البحث كرار ال رًٌ ُف هذ  الكيرة الطانيػم  
كهؿ هنػاؾ ُ ػافو يريػد أف ينبػرها ال مُػم ابػف ُالػؾ ػػػ رحُػه هللا ػػػ فػي الُجبُػا 

ه كهػػؿ هنػػاؾ  ػػببه ُػػف  ػػمؿ بمػػؾ ا ُيمػػم البػػي ذكػػرت ُنهػػا  ني ػػا ُػػف فػػيضو
نف ي  عند ابف ُالؾ يدعك  إلى البكيير ُف ا ُيمم الحا ػم عمػى الكػـر كالبػزاكر 

 !كالبكافؿ كا نفاؽ كبجنب الب ؿه
                                                           

 . ِٖٕ/ُالُصدر ال ابؽ  (ُ)
ػػػًزـى الف ػػػؿ ) أيحً ػػػٍف ( عمػػػى بقػػػدير البػػػرط؛ أم  إف ّْٓ/ ُالُصػػػدر ال ػػػابؽ  (ِ) . ك ػػػد جي

 ُمكتي ُاال أيحً ٍف إليؾ.
 . ّٖٗ/  ُالُصدر ال ابؽ  (ّ)
 . ْٖٖ/  ُالُصدر ال ابؽ  (ْ)
 . ْٖٓ/  ُالُصدر ال ابؽ  (ٓ)
 .ّْٓ/ُعُدة الحافظ (ٔ)
.ّّٓ/  ُالُصدر ال ابؽ  (ٕ)  . ك د جاز رفاي جكاب البرط؛  ف البرط ُاضو
 . ْٖٓ/  ُالُصدر ال ابؽ  (ٖ)



 "أنموذجا األندليس مالك ابن عند النحوي التمثيل" واملتلقني النحويني بني التواصل يف االجتامعية املرجعية أثر

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

 
 

 
 ﴿ُّْٕ﴾  

  

ميقػػػػػاًف يػػػػػؤٌيرا   عمػػػػػى أم ُجبُػػػػػا ُػػػػػف  فُُػػػػػا ال ريػػػػػب فيػػػػػه أف الكػػػػػرـى كالب ػػػػػؿى  ي
بػذؿ كال طػار كال ػ ار الُجبُ ات إيجابا ك مبا؛ فالُجبُا الذم ي ػكد  الكػـر كال

بػػيف أفػػراد  لهػػك ُجبُػػا ُبحػػاب  كدكد  ال نػػؿع فيػػه كال حقػػدى بػػيف أفػػراد  كطبقابػػه؛ 
فالْنيُّ ي طي الفقير ُُا أعطا  هللا بػمُر هللا طاُ ػا فػي ر ػا هللا  كا ػ ا أُػاـ 

َّّ  عينيػػه  كلػػه ػػػػ ب ػػالى ػػػػ "  َّ الَّــذ ين  يـ ب و ل ــون  ت  ــا يت ــاه م  ا ــَّ  ــو  و ال  َي  س  ــل ه  ه  ــن  ف ض   م 
ــة   م  ال ق ي ام  ــو  ــا و  ل ــوا ب ــه  يـ  ــي َب وَّق ون  م   َ ــر  َل  ــم   ــو  م  ــًرا َل  ــم  ب ــل  ه  يـ    ك ػػكؿى النبػػيًٌ ػػػػ (ُ)"خ 

ًف  فىيىقيػكؿي صمى هللا عميه ك معـ ػػ "  مىكىػاًف يىٍنػًزالى ُى ٍف يىػٍكـو ييٍصػًب ي اٍلً بىػادي ًفيػًه ًإالع  ًُ ا  ُى
ا  ُى ػػديهي ً ػػػكنا بىمىفنػػػا" أىحى ٍُ ُي ـع  أىٍعػػًط  ػػري  المهيػػػ يىقيػػػكؿي اآٍل ى مىفنػػا  كى ٍنًفقنػػػا  ى ُي ـع  أىٍعػػًط  المهيػػػ

(ِ)  
ػػبي فػػي الكػػـر كال طػػار   كنيرهُػػا ُػػف اآليػػات الكييػػرة كا حاديػػث الْفيػػرة البػػي بيرىنًٌ

بي عف الب ؿ كا ُ اؾ.  كبيرىنًٌ
لبػ ؛ فػاف أبنارهػا كعمى ال كس ُف ذلؾ الُجبُ ات البي ي كدها الب ؿ كا    

 يبحا دكف كيبناحركف كيبقابمكف  كي كنهـ الحقد كال ْينم كالكراهيم.
ؿ ابػػف ُالػؾ ػػػػ هنػػا ػػػػ ُػف ُ مػػـو بػػارح لمنحػػك إلػى داعيػػم إلػػى البػػر     إذف  ػد بحػػكع

كال يػػر كالبكافػػؿ كالكػػـر كال طػػار  ُ بميػػا ُنبػػػر النحػػك  ُب ػػذا إيػػا  إلػػى الػػػدعكة 
  بيم.

ا عمػى بػاكمبها    ز إليها بمؾ ا ُيمم ُك هذا بالن بم لمقيُم االجبُاعيم البي بُر
عنػد ابػف ُالػؾ؛ ُُػا لػك ذكربيػه إحصػارن  لُػا كفىٍبنًػي صػحائؼي هػذا البحػث  كأُػػا 
بالن بم لم بب النف ي فانني أرل أف الحياة الفقيرة البي عابها ابف ُالؾ ج مبه 

ٍت الُصػادر أ يينىفًٌسي عف حاجبه في أُيمبه؛ كال كى نػه ػػػ رحُػه هللا ػػػ  ػد نػرك فقػد رى
إلػى ال ػمطاف بيبػرس ي ػبدرُّ عطفىػه؛  ػاؿ ال ػيكطي ػػػ رحُػه هللا ػػػ "  ب ث بكبػابو 

نقمػػت ُػػف  ػػط بػػي نا ا ُػػاـ بقػػي الػػديف البػػُني؛  ػػاؿ  نقمػػت ُػػف  ػػط البػػيخ 
كُػػاؿ الػػديف الػػدُيرم  نقػػؿ ُػػف  ػػط البػػيخ جُػػاؿ الػػديف بػػف هبػػاـ   ػػاؿ  ُػػف 

                                                           

 . َُٖ كرة وؿ عُراف  ُف اآليم   (ُ)
 .ََُُ  ُك مـ؛ حديث ر ـ ُُِْْبفؽ عميه  الب ارم؛ حديث ر ـ  (ِ)
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رأيػػت عمػػى كػػراريس ُػػف ب ػػهيؿ الفكائػػد ب ػػط البػػيخ جُػػاؿ الػػديف بػػف  نريػػب ُػػا
ُالػػؾ  فػػي أكا رهػػا صػػكرة رف هػػا الفقيػػر إلػػى رحُػػم ربػػه ُحُػػد بػػف ُالػػؾ  يقبػػؿ 
انػه  ا رض  كينهى إلى ال مطاف أيد هللا جنكد  كأيػد  ػ كد   أنػه أعػرؼ أهػؿ ُز

ُػػػف  ػػػيد  كذكف اآلداب. كأُمػػػه أف ي ينػػػه نفػػػب مػػػـك القػػػرارات كالنحػػػك كالمْػػػم كفنػػػ
ُي  بيػػد البػػياطيف   معػػد هللا  ػػمٍ ال ػػمطيف  ُك ًُ كى ػػمٍ ه  كج ػػؿ الُبػػارؽ كالُْػػارب  ه  كى

ـع  فادة الُ بربديف؛ بصد مو بكفيه هى عمى ُا هك بصدد  ُف إفادة الُ بفيديف  كا 
نيه عف الب بُّب في صمح حاله" ٍْ  .(ُ)عياله  كبي

ا هذ  الفا م البي كاف يُر بها ابف ُالؾ ػػ رح   ُه هللا ػػ إال أنه كػاف " ػ ي ا  ُك
ميًؽ  أديبنا  ديًٌننػا"؛ كال عجػب فال ػ ار كالفقػر ال يب ار ػاف؛ إذ ال ػ ار  ح فى ال ي
كالكػػـر ُػػػف طبػػػاع الػػػنفس كلػػػك كانػػػت فقيػػرة إلػػػى عػػػكارض الػػػدنيا  ككػػػذلؾ الب ػػػؿ 

ػػػػهي لىبىنيػػػػ فىاًبحى ُى ػػػػا ًإفع  ُى فى الكينيػػػػكًز  ًُ ٍكري كالبػػػػ  كا ُ ػػػػاؾ ُػػػػف طباعهػػػػا كلػػػػك أيكبيػػػػٍت"
 .(ِ)ًباٍل يٍصبىًم أيٍكًلي القيكعًة"

إذف ال رُّ النف ي كرار إباعم بمؾ ا ُيمم عند ابف ُالؾ؛ هك طب ػه الكػريـ؛    
فكمنه يريد جُيا النػاس كراُػا  ككػذلؾ الفا ػم البػي عابػها كأحكجبػه إلػى الطمػب 

لى أهؿ ُف ال مطاف؛ ُُا ج مه ييًحسُّ بمحكاؿ الُحباجيف كيبفاعؿ ُ ها  راُزنا إ
  (ّ)نيرهـ؛ يقكؿ في ا لفيم ُا ال ير كالُاؿ كال طار أف يككنكا كراُا

 درمها ايبً ص  م   ت  م  ما د   كأعط   ...   (ماــ )مسبوقاً ب (دام  ) (كان  ) ل  ث  م  و  

                                                           

ينظر  ح ف الُحا رة في باريخ ُصػر كالقػاهرة؛ الُؤلػؼ  عبػد الػرحُف بػف أبػي بكػر   (ُ)
هػ(  الُحقؽ  ُحُد أبػك الف ػؿ إبػراهيـ النابػر   ُُٗجمؿ الديف ال يكطي )الُبكفى  

دار إحيػػػار الكبػػػب ال ربيػػػم ػػػػػػػ عي ػػػى البػػػابي الحمبػػػي كبػػػركا  ػػػػػػػ ُصػػػر الطب ػػػم  ا كلػػػى 
 .ٔٗ/ُـ؛ ُٕٔٗ -هػ ُّٕٖ

 .ٕٔ كرة القصص  ُف اآليم  (ِ)
 . َُٖ كرة وؿ عُراف  ُف اآليم   (ّ)
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ينقمنػػا ابػػف ُالػػؾ فػػي هػػذا ا يػػر البكاصػػمي االجبُػػاعي إلػػى صػػكرة أ ػػرل ُػػف   
ُجبُ ه الذم عاش فيه؛ إذ يحدينا عف ب ض ُظاهر الحياة في ذلػؾ الُجبُػا 

 يقكؿ  ؛كالمُّبس با كؿ ُف عادات بب مؽ 
ػػػا .  حى بنػػػُنػػػه ريطى  أطيػػػبي  (ِ)انػػػا بي ػػػرن ري ٍُ   بى (ُ)ػػػػػ فػػػي بػػػاب الحػػػاؿ ؿي ٍُ

 نػػػا بيٍ ػػػران مبً  (ّ)
 با.ُنه ريطى  أطيبي 

ػػٍف (  ػػػػ  ًُ ػػفػػي بػػاب ا  ػػافم الُقػػدعرة بػػػػ )  ـي ف ػػمه  كال ًٌ كاري ذهػػبه  كالحبعػػمي ال ػػاب
ز   ٌبمي  ى ُ ؾه  كالجي
(ْ). 

  ًصػػػٍدتي يميػػػمى ي الػػػبى  كيميػػػمى أرانػػػبى  (ٓ)ػػػػػ فػػػي إ ػػػافم ال ػػػدد إلػػػى جُػػػا الكيػػػرة
ٍيتي يميمى  مكبو  كأرىٍ تي يميمى دُار.  كبكى

ا ُف الدجاج.   عندم يميم ُف   (ٔ)أي اكيقكؿ  اببريتي يمينا ُف البطًٌ  ك ُ ن
  عندم يميم ذككرو ُف البط. البقر كيمث ُف البقر. 

ى البػار ُػف اليبػكت كالحػذؼ ُػا كي قًٌب ػػ رحُه هللا ػػػ عمػى ذلػؾ بقكلػه " كبي طىػ  
ػذىٍفتى البػار    فػاف كػاف ُؤنيػا يقب يه لفظي الُ دكد دكف البفػات إلػى لفػظ كاحػد حى

يًٌٍرتى في اال ب ُاليف" ف كاف ذا كجهيًف  ي ف كاف ُذكرا أيببعها  كا    .(ٕ)كا 
ف ال جيب الذم يىمًفتي النظرى  كي بدعي الُمحظم في ا ُيمم ال ابقم أف     ُك

ُػف  ػمؿ أُيمبػه؛ فقػد  لمُبمقػيف ابف ُالؾ كاعو لُا يقكؿ  كلمر ػالم البػي يكصػمها
                                                           

 .ّْْ ّْٓ/ِينظر  برح الب هيؿ؛ البف ُالؾ  (ُ)
ػرى النعٍ ػؿ صػػارى بيٍ ػرنا ب ػدى ُػا كػػاف  (ِ) ػر  بػؿى أف ييٍرًطػػبى  كالكاحػدة بي ػرةه  كأٍب ى ٍُ البيٍ ػري ُػف البع

ا. ينظر  ُ جـ ال يف   .َِٓ/ٕبىمىحن
ؿي الن مًم ".ُُٗ/ٖ جار في ال يف (ّ) ٍُ ري حى ٍُ   " كالبع
 .ِْٖ/ُينظر  عُدة الحافظ  (ْ)
 .ُٖٓ/ُالُصدر ال ابؽ  (ٓ)
 .ِّٓ  ِِٓ  ُِٓ/ُالُصدر ال ابؽ  (ٔ)
 .ِّٓ/  ُالُصدر ال ابؽ  (ٕ)
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ـي ف ػمه  إلػى الُجبُ ػات الُ بدلػم    كفػي هػذا إبػارةكالٌ ػكار ذهػبه "  اؿ " ال ػاب
؛ إذ إٌف ال ػػابـ هنػػا لمرجػػؿ  كالٌ ػػكار ال يكػػكف إال لمُػػرأة؛  ػػاؿ صػػاحب الُحافظػػم

ُى  كاري لمُرأة  ُ ركؼ  كفػي ال ٍبنًػي"يىػبُس ال مكـ " ال ًٌ ُى  .(ُ)ؿ  لػك ذاتي ً ػكارو لىطى
ف ناحيػم أ ػرل كػمف ابػف ُالػؾ يبػير إلػى ب ػض أفػراد فػي الُجبُػا ي ػالفكف  ُك

بػػؿ ي ػػالفكف الطبي ػػم الببػػريم؛ فػػالُرأة ناعُػػم بفطربهػػا كطب هػػا؛ فينا ػػبها  البػػرعى 
ػػػػف الرجػػػػاؿ ُػػػػف ي ػػػػالؼ هػػػػذ   ُػػػػف الحمػػػػيًٌ الػػػػذهبي  كالرجػػػػؿ بنا ػػػػبه الف ػػػػم  ُك

ػػالطبي ػػم  كيبحمٌػػى بالػػذهب ػػف الُ مػػكـ أف البػػرع الحنيػػؼ  ػػد نهػػى عػػف ببى بُّه   ُك
ًر الػذم ينببػر فػي الُجبُ ػات الرجاؿ بالن ار كال كس  ف ػم عػف ا يػر ال ػيٌ 

 جرعار الب نُّس كالُيكعم.

 .(ِ)ػػ يقكؿ في باب الُف كؿ له  جئبيؾى ال اعمى لكعدم إياؾ أُس
لى بيٍكرىةى    هرتي البارحمى إلى نيٍدكىةى  في باب الُف كؿ فيه كيقكؿ كا 

(ّ). 
ػٍدكىةو  كيقكؿ في الُك ا ذابه  ُا ُف بيٍكػرىةو أف ػؿى ُػف بكػرًة يػكـً الجُ ػم  ككػؿُّ ني

.  ييٍ بىحىبُّ فيها اال بْفاري
ٍيًف.  كيقكؿ أي ا  انبظربيه بركيحبىٍيًف  ك رارةى جزأيًف  كنىٍحرى جزكرى

 "الكعدً ؼي ... كػػػ"ُ مً  دٍ رى كى  ُف ػػكؿو  ذا ُػػا ا ػػـً  ُيػػؿي ك   (ْ)كيقػػكؿ فػػي بػػاب ا  ػػافم
 .دٍ ذك نكى  ؽع حى ُي 

ُيحى  ُيحى كيبرح  ائم  أم  ُ مؼه    ؽُّ  صاحب الحٌؽ.ؽع الكعًد ذك نكد  كال
                                                           

؛ الُؤلػؼ  نبػكاف بػف  ػ يد الحُيػرل (ُ)  ينظر  بُس ال مـك كدكار كمـ ال ػرب ُػف الكمػـك
ُطهػػػػر بػػػػف عمػػػػي  -هػػػػػ(  الُحقػػػؽ  د ح ػػػػيف بػػػػف عبػػػػد هللا ال ُػػػرم ّٕٓاليُنػػػي )الُبػػػػكفى  

لبنػػاف(  دار  -د يك ػػؼ ُحُػػد عبػػد هللا ػػػػ النابػػر  دار الفكػػر الُ اصػػر )بيػػركت  -ا ريػػاني 
 .ِّٖٔ/ٓـ؛ ُٗٗٗ -هػ  َُِْ كريم(  الطب م  ا كلى  -الفكر )دُبؽ 

 .ّٔٗ/ُينظر  عُدة الحافظ  (ِ)
 .ُْٓ/ُالُصدر ال ابؽ  (ّ)
  .ٖٖٗ/ِينظر  برح الكافيم البافيم؛ البف ُالؾ؛  (ْ)
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ػى  فالُجبُ ػػات    فػابف ُالػؾ ير ػؿ لُبمقيػه ر ػػائؿ عاليػمى الُْػزل  هادفػمى الُُر
ـ كبيقػػدعر ػػػػ احبػػراـ الُكعػػد   الُبقدُػػم ُػػف  ػػُابها الكبػػرل البػػي بهػػا بي ػػرىؼ كبيحبػػرى

ػفى النعػاًس  ػػػ " كا بْمؿ الك ت  ك د  اؿ النبيُّ ػػ  ًُ ػا كىًييػره  ُى بيػكفه ًفيًه ٍْ ُى بىاًف  ُى ًنٍ 
مي  ػػحع كىالفىػػرىاغي"الصًٌ

ػػه ػػػػ عميػػه الصػػمة كال ػػمـ ػػػػ إلػػى انبنػػاـ الفػػراغ  بػػؿ  .(ُ) كُػػا كجع
 .(ِ)البْؿ

ػػػ إ ػمؼ الكعػد أُػارة ُػف أُػارات النفػاؽ؛ فقػاؿ ػػػ  كفي حديث و ر ج ؿ ػػػ   
 ػػػػػدى أى  ػػػػػػػ ذىا كىعى ػػػػػذىبى  كىاً  ػػػػػدعثى كى ثه  ًإذىا حى نىػػػػػاًفًؽ يىػػػػػمى ُي ػػػػػفى " ويىػػػػػمي اٍل ًُ ذىا اٍؤبي ٍ مىػػػػػؼى  كىاً 

افى   .(ّ)" ى
ؼو ػػ أنه كمُا  ػافر أحػدنا نحػف ال ػربى كالُ ػمُيف إلػى بمػدو أكركبػي؛    ف أى ى ػػ ُك

فانػػه ب ػػد عكدبػػه ال ي ػػمك الحػػديث عػػف أكلئػػؾ ا كركبيػػيف الػػذيف يحػػافظكف عمػػى 
 الُكاعيد باليانيم كالد يقم  كأك ابهـ كمها ُبْكلم بال ُؿ.

ميؽه نحف به ُمُكركف  كعف ُ ال   فبه ُنهيُّكف  كلـ يبك ػؼ ا ُػر ُا أف هذا  ي
نُا انبقؿعند الهد إلى ا ُيمػم النحكيػم الكاعيػم عنػد نحػكمٌو  م النبكم البريؼ  كا 
 ػهرتي البارحػمى ػػ ُ بدركا عمى بُييمػه بقكلػه  " ؛ كلنبمٍُؿ  كله ػػ رحُه هللاعبقرمٌو 

لػػى بيٍكػػرىةى"  ػػائم  ػػٍدكىةى كا  "ُػػا ُػػف بيٍكػػرىةو أف ػػؿى ُػػف بكػػرًة يػػكـً الجُ ػػم  ككػػؿُّ  إلػػى ني
"؛ فكػػػمف ابػػػػف ُالػػػؾ يحبػػػرس بهػػػػذا عػػػف إطػػػػمؽ  ػػػٍدكىةو ييٍ ػػػبىحىبُّ فيهػػػػا اال ػػػبْفاري ني

                                                           

 . ُِْٔصحي  الب ارم؛ حديث ر ـ  (ُ)
ػػػكؿي هللًا  (ِ) ػػػؾى    ىػػػاؿى رى ي ًُ ػػػبىابىؾى  ىٍبػػػؿى هىرى ػػػسو  بى ٍُ ػػػا  ىٍبػػػؿى  ى ٍُ ن ـٍ  ى ػػػؿو كىهيػػػكى يىً ظيػػػهي  " اٍنبىػػػًن ًلرىجي

ٍكبًػػػؾى ".  ُى يىابًػػػؾى  ىٍبػػػؿى  ًمؾى  كىحى ٍْ ػػػ ػػػؾى  ىٍبػػػؿى بي فىرىانى ًُؾى  كىًننىػػػاؾى  ىٍبػػػؿى فىٍقػػػًرؾى  كى ػػػقى بىؾى  ىٍبػػػؿى  ى ًصػػػحع كى
ف عمػي ال را ػاني  الن ػائي ال نف الكبرل؛ الُؤلؼ  أبك عبد الرحُف أحُد بف ب يب بػ

حققه ك رج أحادييه  ح ف عبد الُػن ـ بػمبي  أبػرؼ عميػه  بػ يب  هػ(َّّ)الُبكفى  
بيػركت  –النابػر  ُؤ  ػم الر ػالم ػ  ا رناؤكط   دـ له  عبد هللا بف عبد الُح ف البركي

. كنيػر  ُػػف ُُِّٖحػديث ر ػـ  ََْ/َُـ؛  ََُِ -هػػػ  ُُِْػػػ الطب ػم  ا كلػى  
 م.كبب ال ن

 . ٗٓ  كصحي  ُ مـ؛ حديث ر ـ ُّّبفؽ عميه  صحي  الب ارم؛ حديث ر ـ  (ّ)
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ال ػػهر؛ فال ػػهر ال يكػػكف ُرنكبػػا فيػػه إال إذا  ػػمعُؾى إلػػى بيٍكػػرةو الجُ ػػم؛ ُصػػمينا 
ب ػد   ػكرة  الفجر  ُنبظرا في ُصٌمؾ حبى بصٌمي ال حى   ارئا  بؿ ذلػؾ أك

 الكهؼ.
؛ ُبػػيرا إلػػى بػػدر      ػػٍدكىةو ييٍ ػػبىحىبُّ فيهػػا اال ػػبْفاري يػػـ يقػػكؿ ػػػػ رحُػػه هللا ػػػػ  كػػؿُّ ني

 ػػػ  اليكـ باال بْفار الذم يجمب الرزؽ  كالُاؿ  كالكلد؛ كُػا فيًهػـ ُػف  كلػه ػػػ 
تـ غ ف ر وا ر بَّك م    نَّه  ك ان  غ فَّارًا )"  َ ـل  السَّـ11فـ ق ل ت  ا  َ ر ارًا )( يـ ر  ( 11م اء  ع ل ـي ك م  م ـد 

 .(ُ)"(11و ُي  د د ك م  ب أ م و اٍل و ب ن ي  و جي  ع ل  ل ك م  ج نَّاٍت و جي  ع ل  ل ك م  ن نـ   ارًا )
   دى ُجبُ نا ينج  في بمقي هذ  ا بارات  كفي ا بقباؿ بمؾ الفبكحات.فُا أ 
يػػـ إف ابػػف ُالػػؾ كمنػػػه ي ػػيش بيننػػا اآلف  كيبفق ػػد ُجبُ ابنػػػا البػػي انببػػر فػػػي   

حمبهػػػػا البجاريػػػػم  كنُْػػػػات  صػػػػالحها  ُك ُػػػػدا مها  ُك ارجهػػػػا  كعيادابهػػػػا  ُك
جٌكاالبها  ... انببر فيها  كلنا أك ب ميقنا أك لكحمه ُكبكب عميها " اُأٍل لحظاًت 

نػا ال مُػم ابػف ُالػؾ حػيف يقػكؿ لنػا اال ػبْفار "؛ ن ػـ ي ػيش ُ كيػرة االنبظػار ب
 ه  رارةى جزأيف.في بُييمه  انبظربي 

ُي     راجا لُؤلفات ابف ُالؾ كأُيمبه فيهػا ػػػ يجػد  كييػرا ُػا يُيٌوػؿ بميػاـ ا  ػبكع  ال
ػػ في أبكاب نحكيػم ُ بمفػم  كلكنػي ا بػرتي هػذ  الطائفػم ُػف  كمها ػػ أياـ ا  بكع

 جػػػػاكز الُبمقػػػػيف إبػػػػارات اجبُاعيػػػػم عبػػػػر بػػػػاريخا ُيمػػػػم البػػػػي بر ػػػػؿ لنػػػػا نحػػػػف 
ائم  ػػػنم  ًُ ػػػػػ ُنػػػذ كفػػػاة ابػػػف ُالػػػؾ ػػػػػ رحُػػػه هللا ػػػػػ؛ لػػػذا ا بصػػػرت عمػػػى ذكػػػر ال ػػب ى

 ال ُيس كالجُ م.
    الزيارةي يكـي الجُ م.(ِ)يقكؿ في باب الُببدإ

 
                                                           

 . ُِػػ  َُ كرة نكح  اآليات ُف  (ُ)
 .ُِّ/ُبرح الب هيؿ  (ِ)
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ٍذ يكـً الجُ م.(ُ)كفي باب حركؼ الجر ُي    ُا رأيبيه 
تي إال يكـى الجُ م.(ِ)كفي باب اال بينار ٍُ    صي

ؽ ـى حبى يكـى الجُ م.(ّ)كفي باب عطؼ النع ى    صُتي ا يا
 ُ بكفنا. الجُ م زيده    كاف يكـى (ْ) كفي باب ) كاف كأ كابها (

   اعبكفتي يكـى الجُ م.(ٓ)كفي باب الحاؿ
 .يـك الجُ م   صُتي يكـ ال ُيس كاعبكفتي (ٔ)كفي باب الُف كؿ فيه 
ف الر ائؿ البي يقرأها البحث في هذ  ا ُيمم ر الباف     ُك

ا كلػػى ػػػػ ي بػػر لنػػا ابػػف ُالػػػؾ فػػي الُيػػاليف ا كؿ كاليػػاني عػػف عػػادة اجبُاعيػػػم 
 بقػػػكؿ  إف النػػػاس كػػػانكا يبػػػزاكركف يػػػـك الجُ ػػػم  كهػػػذا أُػػػر عجيػػػب؛ إذ إننػػػا فػػػي
اننا هذا نف ؿ ذلؾ؛  ف الراحػم ا  ػبكعيم ُػف ا بػْاؿ كا عُػاؿ فػي أنمبهػا  ُز

ككػمف  الجُ م؛ فالنػاس ي ػب دكف  دار الصػمة يػـ الزيػارات كاال ب ػافات  يكـ
ره فػػػي ُجبُ ابنػػػا بف ػػػؿ الػػػدعكة الصػػػاد م  ػػػاف لػػػـ يبْيعػػػر  كل ػػػؿع ذلػػػؾ ُبجػػػذًٌ الُز

لنبػػي ػػػػ صػػمى هللا عميػػه ك ػػمـ ػػػػ " كانببػػارها؛ فالػػدعاة نبػػركا بػػيف النػػاس حػػديث ا
ػارىل  كىػافى ًلمنعصى ػٍبًت  كى ٍف كىافى  ىٍبمىنىػا  فىكىػافى ًلٍميىهيػكًد يىػٍكـي ال ع ُى ُي ىًم  ًف اٍلجي ؿع هللاي عى أى ى
ػػػٍبتى   ُي ىػػػمى  كىال ع ػػػؿى اٍلجي ُي ىػػػًم  فىجى ى ػػػارى هللاي ًبنىػػػا فىهىػػػدىانىا هللاي ًليىػػػٍكـً اٍلجي ػػػًد  فىجى يىػػػٍكـي اٍ ىحى
ليػكفى  ٍف أىٍهًؿ الػدٍُّنيىا  كىاٍ ىكع ًُ كفى  ًم  نىٍحفي اآٍلً ري ُى ـٍ بىبىاه لىنىا يىٍكـى اٍلًقيىا كىذىًلؾى هي دى  كى كىاٍ ىحى

ًئًؽ" مى ـٍ  ىٍبؿى اٍل ى ٍقً يُّ لىهي ُى ًم  اٍل ُى يىٍكـى اٍلًقيىا
(ٕ) . 

                                                           

 .ُْٖ/ِال ابؽ  (ُ)
 .َِٕ/ِال ابؽ  (ِ)
 . ّٖٓ/ّال ابؽ  (ّ)
 .َْٓ/ُبرح الكافيم البافيم   (ْ)
 .ِّٔ/ ِبرح الب هيؿ  (ٓ)
 .ٕٔٔ/ِالبافيم برح الكافيم  (ٔ)
 .ٖٔٓصحي  ُ مـ؛ حديث ر ـ   (ٕ)
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اعيػػػمن اجبُ ر ػػالمن  كزيػػػادة اليانيػػم ػػػػ ير ػػػؿ لنػػا ابػػػف ُالػػؾ ُػػف كرار  ػػػب ُائم  ػػنم
يف؛ دُّ عيػػدا أ ػػبكعي ا لمُ ػػمُُكب ػػبمن ُػػف البػػرع الحنيػػؼ؛ إذ إف يػػكـ الجُ ػػم يي ىػػ

ػػفُّ يػػكـ ال ُػػيس (ُ)ك ػػد نيًهػػي   كي ػػكض يػػـك الجُ ػػم عػػف الصػػياـ فيػػه  كلكػػف يي ى
 باالعبكاؼ لُف يرا  فرصمن لذلؾ.

 .(ِ)في بقديـ ال بر  فيؾ نجابمه ظاهرةه  يقكؿ
 .(ّ)كفي باب الفاعؿ  رأيت رجم فيه  ير

 .(ْ)كفي باب ) إفع (  عرفتي أنعؾ بىر    
ف إيُاف   .(ٓ)كفي باب البُييز   مبيه ُُبمئه إيُاننا  ُك

ى  ا. كهللا  ى اظى عً كيقكؿ في باب الحاؿ  كهللًا  ىًعظيؾ ناصحن  .(ٔ)نعؾ ناصحن
 ا.بن ائً أي ا  ُا كنتي  ىدعىؾ  ى كيقكؿ 

ي ابػف ُالػؾ ُػف بػمف رفػا الػركح الُ نكيػم  فػراد الُجبُػا ًمػفي هذ  ا ُيمػم يي ٍ  
ػا أحكجنػا إلػى هػذا طبهـ  كيب ث لنػا بالر ػالم ذابهػا نالذيف ي ا حػف الُبمقػيف  ُك

ػػػا  ال مػػػؽ الرفيػػػا فػػػي ب اُمبنػػػا اليػػػكـ؛ حبػػػى ي ػػػكد الحػػػبُّ كالُػػػكدة كاالحبػػػراـ  ُك
"أحػػػكج  ػػػكفى ـٍ فىًرحي ٍيًه ػػػا لىػػػدى ُى ُجبُ ابنػػػا الُبُز ػػػم أبػػػمر " كيػػػؿُّ ًحػػػٍزبو ًب

إلػػػى رفػػػا  (ٕ)

                                                           

ٍبًد ِْٖٗفي صحي  الب ارم؛ الحديث ر ـ  (ُ) ٍيلو  عىٍف عى رى ًف اٍبًف جي دعيىنىا أىبيك عىاًصـو  عى  " حى
ػاًبرنا  ػمىٍلتي جى بعػادو   ىػاؿى   ى ػًد ٍبػًف عى ُع ُيحى ػٍف  ػٍيبىمى  عى بىٍيػًر ٍبػًف بى يًد ٍبًف جي ًُ    نىهىػى النعبًػيُّ الحى

ُي ىًمه  ىاؿى   ٍكـً يىٍكـً الجي ".«نى ىـٍ »عىٍف صى ٍكـو اًصـو  يىٍ ًني  أىٍف يىٍنفىًردى ًبصى    زىادى نىٍيري أىًبي عى
 . ُُٕ/ُعُدة الحافظ  (ِ)
 .ُِٖ/ُال ابؽ  (ّ)
 .ُِٗ/ُعُدة الحافظ   (ْ)
 .ُْٕ/ُال ابؽ (ٓ)
 .ّّْ/ُعُدة الحافظ  (ٔ)
 .ِّ كرة الرـك  ُف اآليم  (ٕ)
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  ف ػػم عػػف أف لهػػا (ُ)الػػركح الُ نكيػػم لألفػػراد كلػػك بالكمُػػم الطيبػػم؛ فهػػي صػػد م
 ال حر في ا بر ار النفكس. ًفٍ ؿى 
يػػـ إف ابػػف ُالػػؾ يحػػثُّ الُبمقػػيف عمػػى البناصػػ  كالبكاصػػي بػػالحؽ؛ فهػػك ُػػف   

نيف النػػاجيف ُػػف ال  ػػراف؛ بصػػديقا لقكلػػه ػػػػ عػػز كجػػؿ ػػػػصػػفات ال فػػي  ػػكرة  ُػػُؤ
ــــر  ) " ال صػػػر ــــٍر )1و ال ع ص  ــــان  ل ف ــــي خ س  ن س  (   الَّ الَّــــذ ين  يم ن ــــوا و ع م ل ــــوا 1(   نَّ اْل  

ا ب الصَّْب   ) ا ب اِل  قّ  و تـ و اص و    ".(3الصَّاِل  ات  و تـ و اص و 
الباطؿ حق ا؛  فيه انقمبُاف الذم كنبكاصى بالحؽ في هذا الز  كليبنا نبناص    

 ب بب انقمب الناس عمى  بكؿ النصيحم ُف الُ مصيف الصاد يف.

ا بينها هك إال أف الجاُ ير أُيمم ُبنكعم ُ بمفم الُ انيكيندرج بحت هذا ا   
 يقكؿ ػػ رحُه هللا ػػ  ؛لهاانبقادها كعدـ  بك 

   (ِ)!ى في حذؼ الف ؿ كجكبا  إٌياؾ كالبرٌ 
ا ف مه ُحبكب   .(ّ)كفي ) ال ( النافيم لمجنس  ال  بيحن

بُّها!كفي  باب الُف كؿ ُ ه   ُا ًلزيدو كال ربى ي ي
(ْ)  

ك كالبيرع يى   ه! ي رً  ٍ كيقكؿ أي ا  ُا بمفي عُرو
 يا بؤسى الحرًب!كفي باب ا  افم  يا بؤسى لمحرًب؛ أم  

ُػػػا ُػػػف بػػػؾٌو أف هػػػذ  ا ُيمػػػم كمعهػػػا انبقاديػػػم لطبػػػاعو كأحػػػداثو بػػػؤذم الُجبُ ػػػات 
رافقى  قٌكُابً  ػػاكنيها  ُك ذا كػػاف ال يػػر هػػك طريػػؽى هػػا  ُك  هػػا؛ فالبػػٌر  ػػدُّ ال يػػر  كا 

ه  كالقػػب  بػػر   فػػي الف ػػػؿ النجػػاة  ٌم ُجبُػػا؛ فػػاف البػػػر هػػك طريػػؽ الهمكػػم لػػػ

                                                           

ػػدى ىمه"؛ ُبفػػؽ عميػػه  الب ػػارم؛ حػػديث ر ػػـ  (ُ) ػػمي الطعيًٌبىػػمي صى ُى ًم   ِٖٗٗجػػار فػػي الحػػديث " كىالكى
 .ََُُٗك مـ؛ حديث ر ـ 

 . ُّٗ/ُعُدة الحافظ (ِ)
 . ِٕٓ/  ُالُصدر ال ابؽ  (ّ)
 . َْٖ/  ُالُصدر ال ابؽ  (ْ)
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بالبػػػاريخ كر ػػػكب فػػػي اليقافػػػم  كال ػػػر م أكؿ طػػػرؽ  كالقػػػكؿ  ك ػػػبُّ ا ُػػػـ جهػػػؿه 
الف اد ال ريض في الُجبُ ات   كار أكانت  ػر م ُاديػم كالُيػاؿ الُػذككر  أـ 

 ؽ كالطُكحات كال دؿ كالُ اكاة... ر من ُ نكيمن لمحقك 
ػػػا عػػػف  كأُػػػا الحػػػركب الباطمػػػم البػػػي ي برعهػػػا أهمهػػػا لُكا ػػػب ب صػػػيم  ال دفاعن

ها كبؤسى ُف يبارؾ فيها.  ايا حقيقيم لألُم ػػ كُ  ا نرل اآلف ػػ فيا بؤ ى
كأ يرا أ ػبـ هػذ  الك فػات ُػا أيػر الُرج يػم االجبُاعيػم فػي البكاصػؿ بػيف      

النحكييف كالُبمقيف ُف  مؿ بُييؿ ابف ُالؾ ػػ أ بـ بهذيف الُياليف المذيًف كانا 
فػػي  (ُ)تم؛ إذ إف ر ػػالبي لمُاج ػػبير كانػػال ػػبب الُبابػػر فػػي كبابػػم هػػذ  الكر ػػ

هػػػذيف الُيػػػاليف   فيػػػه   ك ػػػد  ػػػرأت ُُػػػا  ػػػرأتي بػػػرح كبػػػاب الب ػػػهيؿ البػػػف ُالػػػؾ
  ف  ملهُاكبى ىرتي حينها أف ابف ُالؾ يريد أف يقكؿ عف ُجبُ ه بيئا ُ

ا" يقكؿ )كاف( في باب   ـي ح ننا  كال يزاؿ الجهؿي  بيحن  " ُا زاؿ ال م
(ِ). 

 .  (ّ)أحؽُّ الناس بُراعاة حقك هـ"كفي باب ) اال بصاص( " إٌنا حُممى القروًف 
ابف ُالؾ ال يُيًٌػؿ بػذلؾ؛ لمُجبُا؛  نني رأيت  ك د ذكربهُا في إطار النقد    

ػػػم  ككػػػذلؾ حقيقػػػم الجهػػػؿ البػػػي ال ب فػػػى   لي بػػػر الُبمقػػػي بحقيقػػػم ال مػػػـ الُ مُك
نُػػا هػػك ينبقػػد  مىػػًم القػػروف البػػي ال بحبػػاج إلػػى جػػداؿ أك ُيػػاؿ  كا  ُى كأي ػػا حقػػكؽ حى

ػػؿي ركيب ػػمى القػػكـ عمػػى أهػػؿ ال مػػـ كالقػػروف  كلػػيس هػػذا عػػف ُجبُ  ػػه الػػذم ييفى ًٌ
 حيابنا الُ اصرًة بب يد.

ػػػا     كهكػػذا بكاصػػػؿ ابػػػف ُالػػػؾ ُػػػا  رائػػػه ُػػػف  ػػػمؿ أُيمبػػػه البػػػي بحُػػػؿ إح ا ن
ُ الـ بيئبه؛  كببكك بىثع الرجؿ كحزنه ُف بمؾ  ري كًٌ صى عالينا  ككعينا ُقصكدا  كبي 
لبػػي ال ب جبػػه ػػػػ إلػػى الُبمقػػيف؛ ل ػػؿ أحػػدىهـ يكػػكف  ػػببنا ا ك ػػاع االجبُاعيػػم ا

  لمبْيير.

                                                           

 ـ. ََِٓ نم (ُ)
 .ّّ/ُبرح الب هيؿ (ِ)
 . ّْْ/ّال ابؽ (ّ)
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ُـّ الصػػالحات صى مىػػ؛ فهػػذ  ب ػػضي النبػػائل البػػي  ى ...  الحُػػد  الػػذم بن ُبػػه بػػب
 إليها البحث 

ـي البُييؿ النحكمُّ عند ابف ُالؾ ػػ رحُه هللا ػػ بال ُات ا   اآلبيم كلى ػػ يبعً 
لػػـ يىً ػػش ابػػف ُالػػؾ فػػي جمبػػاب ُػػف  ػػبقك ؛ إذ إنػػه ينػػكع فػػي أ ػػُار ا عػػمـ ػػػ ُ

ك.  البي يُيًٌؿ بها  ارجا عف دائرة   رب زيده عُرنا  ك اـ زيده  ك  د عُره
 ػػ يقصد أُيمبه  صدا كي يها كعيا  كال يكببها هكذا نيٍفمن ح بُا ابٌفؽ. ِ
 بف ير كبك ي ؛ حبى ال يحدث لبسه أك إيهاـ.ػػ ييذيٌوؿي أُيمبه أحيانا ُ مقنا ب ّ
ػػػى أبػػػبهى ُػػػا يكػػػكف بالقصػػػم ْ ػػػػػ ينحػػػك فػػػي بُييمػػػه لمقاعػػػدة النحكيػػػم أحيانػػػا ُنحن

ـ القاعػػدةى بكػػؿ ُػػا بحبكيػػه ُػػف بق يػػد؛ يػػـ يُيػػؿ لكػػؿ ذلػػؾ  القصػػيرة جػػد ا؛ فهػػك يقػػدًٌ
 بُجُكعم ُف ا ُيمم الُبكاليم البي بككف ُ ننى ُبكاُم في النهايم.

 بير في ب ض أُيمبه إلى ب ض طمبه ك اٌصبه.ػػ ي ٓ
 ككيرة اال ب داـ. نا؛ اعبُادا عمى بدة ظهكرهاػػ ال يُيؿ لمقاعدة أحيأ

د ابػػػف فػػػي البُييػػػؿ النحػػػكم عنػػػ ر لمُرج يعػػػم االجبُاعيػػػم أيػػػر كبيػػػرظهػػػاليانيػػػم ػػػػػ 
ف ذلؾ  اآلبي  ُالؾ؛ ُك

 ػػ ُ الـ البيئم االجبُاعيم البي عابها ابف ُالؾ. ُ
 ػػ الدعكة إلى الزكاج كال فم كالصمح كاال بقرار.ِ 
نُّب الب ؿ.ّ  ػػ الحثُّ عمى الكـر  كالُ ركؼ  كالبزاكر  كالبكافؿ  كبىجى
 ػػ عادات اجبُاعيم في ا كؿ  كالمُّبس. ْ
 ػػ احبراـ الُكاعيد  كا بْمؿ الك ت. ٓ
 ػػ البُييؿ بمياـ ا  بكع كب ض ال ادات االجبُاعيم فيها. ٔ
 ػػ رفا الركح الُ نكيم لمُ اطىب كبقديـ النصيحم. ٕ
 ػػ نقد ُظاهر اجبُاعيم  يئم. ٖ
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زيػم البػي أراد ابػف ُالػؾ الياليم ػػ  حاكؿ البحث الكصكؿ إلى يػكاني الُ ػاني كالُر
ػا  بمقيػه ُػف  ػمؿ أُيمبػه البػي بحُػؿ إح ا ن أف يبكاصؿ ُف  ملها ُا  رائه ُك

جبُ   ه.عالينا  ككعينا فائقا بحيابه ُك
لنحكيػػم  كلكنػػه الراب ػػم ػػػػ لػػـ يطػػرح ابػػف ُالػػؾ أُيمػػم اعبياديػػم لبك ػػي  القاعػػدة ا

في  كر ن ؽ  اص صن ه لنف ه؛ فمُيمبه بب ػدل القاعػدة يبكاصؿ ُا القارئ 
إلى نبر الكعي كالف ػيمم؛ فهػك  ػػػ ُػف  ػمؿ أُيمبػه ػػػ بػارح لمنحػك  داعيػم إلػى 

ػؿي ركيب ػمى القػكـ عمػى أهػؿ الحؽ كال دؿ  نا د لألك اع االجبُاعيم البػي  بيفى ًٌ
 ال مـ.

ال اُ م ػػ ُف الُُكف أف يبحػكؿ النحػكمُّ ُػف  ػمؿ بُييمػه إلػى داعيػم أُػيف أك 
لعفيه. ال يرى  ـي الناسى إعمُيٌو صادؽ يي ىمًٌ  ُيؤى  في كؿ  طر يصؿ إليه 

 !واِلمد هلل ربّ  العاملي
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 الكريـ.ػ القروف ُ
ػػ ا ُيمم البك يحيم في ألفيػم ابػف ُالػؾ " درا ػم فػي النحػك كالُ نػى ". بحػث ِ

 لمدكبكر  جُيؿ عمي ُحُد عرابي ػػ ُجمم كميم دار ال مكـ ػػ جاُ م القاهرة.
ػػػػ بْيػػم الكعػػاة فػػي طبقػػات المْػػكييف كالنحػػاة؛ الُؤلػػؼ  عبػػد الػػرحُف بػػف أبػػي ّ

هػػ(  الُحقػؽ  ُحُػد أبػك الف ػؿ ُُٗبكر  جمؿ الديف ال يكطي )الُبكفى  
 إبراهيـ ػػ النابر  الُكببم ال صريم ػػػػ لبناف ػػػ صيدا ػػ.

ػػ  باريخ بْداد كذيكله؛ الُؤلؼ  أبك بكر أحُد بف عمي بف يابت بف أحُد بف ْ
هػ( ػػ النابػر  دار الكبػب ال مُيػم  ػػػ ُّْٔهدم ال طيب البْدادم )الُبكفى  

طفى عبػػػػد القػػػػادر عطػػػػا ػػػػػػ الطب ػػػػم  ا كلػػػػى بيػػػػركت ػػػػػػ درا ػػػػم كبحقيػػػػؽ  ُصػػػػ
 هػ.ُُْٕ

ػػػػ بُهيػػد القكاعػػد ببػػرح ب ػػهيؿ الفكائػػد؛ الُؤلػػؼ  ُحُػػد بػػف يك ػػؼ بػػف أحُػػد   ٓ
 ُٖٕٕحػػب الػػديف الحمبػػي يػػـ الُصػػرم  الُ ػػركؼ بنػػاظر الجػػيش )الُبػػكفى  

هػػػ(  درا ػػم كبحقيػػؽ  أ. د. عمػػي ُحُػػد فػػا ر كو ػػريف ػػػػ النابػػر  دار ال ػػمـ 
بػػػػر كالبكزيػػػػا كالبرجُػػػػم  القػػػػاهرة ػػػػػػػ جُهكريػػػػم ُصػػػػر ال ربيػػػػم ػػػػػػػ لمطباعػػػػم كالن

 هػ.ُِْٖالطب م ا كلى 
ػػػػ بهػػذيب المْػػم؛ الُؤلػػؼ  ُحُػػد بػػف أحُػػد بػػف ا زهػػرم الهػػركم  أبػػك ُنصػػكر ٔ

هػػػػ(  الُحقػػػؽ  ُحُػػػد عػػػكض ُرعػػػب ػػػػػ النابػػػر  دار إحيػػػار َّٕ)الُبػػػكفى  
 ـ.ََُِالبراث ال ربي  ػػ بيركت ػػ الطب م ا كلى 

ػػػػ ح ػػف الُحا ػػرة فػػي بػػاريخ ُصػػر كالقػػاهرة؛ الُؤلػػؼ  عبػػد الػػرحُف بػػف أبػػي ٕ
هػػ(  الُحقػؽ  ُحُػد أبػك الف ػؿ ُُٗبكر  جمؿ الديف ال يكطي )الُبكفى  

إبراهيـ النابر   دار إحيػار الكبػب ال ربيػم ػػػػػ عي ػى البػابي الحمبػي كبػركا  ػػػػػ 
 ـ.ُٕٔٗ -هػ ُُّٕٖصر الطب م  ا كلى 
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حاديػػم ا كيػاس بُػف أ بػر ُػػف ال مُػار كالصػمحار بفػػاس؛  ػمكة ا  ػػػ ٖ  نفػاس ُك
بػػمليؼ ال مُػػم ُحُػػد بػػف ج فػػر بػػف إدريػػس الكبػػاني  طبػػا  ػػُف الُك ػػكعم 

بػػػف عمػػػي  الكبانيػػػم لبػػػاريخ فػػػاس  ب نايػػػم حفيػػػد الُؤلػػػؼ البػػػريؼ ُحُػػػد حُػػػزة
 ـ.ََِْا دار اليقافم  نم الكباني  طب

ػػػػنىف الكبػػػػرل؛ الُؤلػػػػؼ  أبػػػػك عبػػػػد ٗ الػػػػرحُف أحُػػػػد بػػػػف بػػػػ يب بػػػػف عمػػػػي ػػػػػػ ال ُّ
حققػػػه ك ػػػرج أحادييػػػه  ح ػػػف عبػػػد  هػػػػ(َّّال را ػػػاني  الن ػػػائي )الُبػػػكفى  

الُػػػن ـ بػػػمبي  أبػػػرؼ عميػػػه  بػػػ يب ا رنػػػاؤكط   ػػػدـ لػػػه  عبػػػد هللا بػػػف عبػػػد 
بيػػػركت ػػػػػ الطب ػػػم  ا كلػػػى   –الُح ػػػف البركػػػي ػػػػػ النابػػػر  ُؤ  ػػػم الر ػػػالم 

 ـ. ََُِ -هػ  ُُِْ
كائػػػػد؛ الُؤلػػػػؼ  ُحُػػػػد بػػػػف عبػػػػد هللا  ابػػػػف ُالػػػػؾ الطػػػػائي ػػػػػػ بػػػػرح ب ػػػػهيؿ الفَُ

هػػػػ(  الُحقػػػؽ  د. عبػػػد ِٕٔالجيػػػاني  أبػػػك عبػػػد هللا  جُػػػاؿ الػػػديف )الُبػػػكفى  
الػػػرحُف ال ػػػيد  د. ُحُػػػد بػػػدكم الُ بػػػكف ػػػػػ النابػػػر  هجػػػر لمطباعػػػم كالنبػػػر 

 ـ(.َُٗٗ -هػ َُُْكالبكزيا كا عمف ػػ الطب م  ا كلى )
ألفيػم ابػف ُالػؾ؛ الُؤلػؼ   ابػف عقيػؿ   عبػد هللا بػف ػػ برح ابػف عقيػؿ عمػى ُُ

هػ(  الُحقؽ  ُحُػد ٕٗٔعبد الرحُف ال قيمي الهُداني الُصرم )الُبكفى   
ُحيي الديف عبد الحُيد ػػ النابر   دار البراث ػػ القاهرة  دار ُصػر لمطباعػم 

 ـ.َُٖٗهػ ػػػ ََُْ    يد جكدة ال حار كبركا  ػػ الطب م   ال بركف 
ػػػػػ بػػػرح الكافيػػػم البػػػافيم؛ الُؤلػػػؼ  ُحُػػػد بػػػف عبػػػد هللا  ابػػػف ُالػػػؾ الطػػػائي ُِ

هػ(  الُحقؽ  عبػد الُػن ـ ِٕٔالجياني  أبك عبد هللا  جُاؿ الديف )الُبكفى  
حيػار البػراث  أحُد هريدم ػػػ النابػر  جاُ ػم أـ القػرل ُركػز البحػث ال مُػي كا 

م ػػ الطب م ا كلى.ا  مُي كميم البري م كالدرا ات ا  مُيم ُكم الُك  ُر
ػػػػ بػػُس ال مػػـك كدكار كػػمـ ال ػػرب ُػػف الكمػػكـ؛ الُؤلػػؼ  نبػػكاف بػػف  ػػ يد ُّ

هػػ(  الُحقػؽ  د ح ػيف بػف عبػد هللا ال ُػرم ّٕٓالحُيرل اليُنػي )الُبػكفى  
د يك ػؼ ُحُػد عبػد هللا ػػػ النابػر  دار الفكػر  -ُطهر بػف عمػي ا ريػاني  -
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 ػكريم(  الطب ػم  ا كلػى  -)دُبػؽ  لبنػاف(  دار الفكػر -الُ اصر )بيركت 
 .ـُٗٗٗ -هػ  َُِْ

ػػػػ صػػحي  الب ػػارم؛ الُؤلػػؼ  ُحُػػد بػػف إ ػػُاعيؿ أبػػك عبػػدهللا الب ػػارم الج فػػي   ُْ
الُحقػؽ  ُحُػد زهيػػر بػف ناصػػر الناصػر ػػػ النابػػر  دار طػكؽ النجػػاة )ُصػكرة عػػف 

 هػ.ُِِْلى ال مطانيم با افم بر يـ بر يـ ُحُد فؤاد عبد البا ي( ػػ الطب م  ا ك 
ػػ صحي  ُ مـ؛ الُؤلؼ ُ مـ بف الحجاج أبك الح ػف القبػيرم الني ػابكرم  ُٓ

هػػػ(  الُحقػػؽ  ُحُػػد فػػؤاد عبػػد البػػا ي ػػػػ النابػػر  دار إحيػػار ُِٔ)الُبػػكفى  
 بيركت ػػ. –البراث ال ربي 

ػػ عُدة الحافظ كعيدعة المفظ؛ الُؤلؼ  ُحُد بف عبد هللا  ابف ُالػؾ الطػائي ُٔ
هػػ(  بحقيػؽ/ عػدناف عبػد ِٕٔأبك عبد هللا  جُاؿ الديف )الُبػكفى   الجياني 

 ـ.ُٕٕٗق ػػ ُّٕٗالرحُف الدكرم ػػ النابر  ُطب م ال اني ػػ بْداد 
ػػػػػ فػػػيض نبػػػر االنبػػػراح ُػػػف ركض طػػػٌي اال بػػػراح؛ الُؤلػػػؼ  ا ُػػػاـ المْػػػكم ُٕ

ث أبك عبد هللا ُحُد بف الطيب الفا ي ) ق(  بحقيؽ  َُُٕػػ  َُُُالُحدًٌ
حيػار البػراث ػػػ  ُحُكد بف يك ػؼ فجػاؿ ػػػ دار البحػكث لمدرا ػات ا  ػمُيم كا 

 ـ.ََِِق ػػ ُِّْدبي ػػ الطب م اليانيم 
ػػػػػػ فػػػػي ظػػػػمؿ القػػػػروف؛ الُؤلػػػػؼ   ػػػػيد  طػػػػب إبػػػػراهيـ ح ػػػػيف البػػػػاربي )الُبػػػػكفى  ُٖ

هػػػػ( ػػػػػ النابػػػر  دار البػػػركؽ ػػػػػ بيػػػركت ػػػػػ القػػػاهرة ػػػػػ الطب ػػػم  ال ػػػاب م عبػػػرة  ُّٖٓ
 .هػُُِْ

ػػػػػ كبػػاب ال ػػيف؛ الُؤلػػؼ  أبػػك عبػػد الػػرحُف ال ميػػؿ بػػف أحُػػد بػػف عُػػرك بػػف ُٗ
ي  د َُٕبُيـ الفراهيدم البصرم )الُبكفى   هػ(  الُحقؽ  د ُهدم الُ زُك

كببم الهمؿ.  إبراهيـ ال اُرائي ػػ النابر  دار ُك
ػػػاف؛ الُؤلػػؼ  أبػػػك ال بػػاس بػػػُس الػػػديف َِ ػػػػ كفيػػػات ا عيػػاف كأنبػػػار أبنػػار الُز

كػػػػي ا ربمػػػػي  أحُػػػػد بػػػػف ُحُػػػػد بػػػػف إبػػػػراهيـ بػػػػف أبػػػػي بكػػػػر ابػػػػف  مكػػػػاف البُر
 .هػ(  الُحقؽ  إح اف عباس ػػ النابر  دار صادر ػػػ بيركتُٖٔ)الُبكفى  
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