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 ملخص :

تناوال عرضيا يف سياق حديثها عن األمثال العربية تناولت كتب كثيرة 

موضوعاهتا األصلية ، أو كان هذا التناول تقليديا ال يعدو كونه دراسة مسائل 

تتطرق هذه الدراسة لحقيقية أثر األمثال العربية القديمة يف خالفية بحته ، ولم 

للكشف عن  ةدراسهذه ال؛ لذا أحببت أن تكون  أو الصريف التوجيه النحوي

 يف هذا المجال .وجوه جديدة ومتنوعة ألثر هذه األمثال 

وكانت هذه الدراسة عند عالم فذ من علماء العربية ، أكثر من االستشهاد 

 .وكان ذلك يف كتابه شرح الكافية الشافية  ،ية ،وهو ابن مالكباألمثال العرب

وقد اقتضت طبيعة البحث ُوْفق هذه الرؤية أن ينهض على مقدمة وثالثة 

فصول وخاتمة وفهارس فنية :أما المقدمة: فذكرت فيها أهمية الموضوع، 

، والخطَة وأسباَب اختياره ، والمنهَج الُمتَّبََع يف الدراسة ، والدراسات السابقة 

 التي ِسْرُت عليها .

وأما الفصل األول :فهو بعنوان :األمثال العربية القديمة :تعريفها ، وبيان 

وأما الفصل الثاين :فهو األمثال ،أهميتها يف الدرس النحوي وتحته مبحثان 
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 وأما الفصل الثالث:فهو. وتحته عشرة مباحث المستشهد هبا يف القضايا النحوية،

وأما الخاتمة: ، األمثال المستشهد هبا يف القضايا الصرفية، وتحته مبحثان

فقد  وأما الفهارس الفنية:،فتحدثت فيها عن َأَهمِّ النتائج التي توصل البحث إليها 

الثاين :  ،األول: فهرس األمثال الُمْستَْشَهُد هبا، اقتصرت فيها على ثالثة فهارس

 فهرس الموضوعات .والثالث : ،ثبت المصادر والمراجع 

 األثر ،األمثال ، التوجيه ،النحو، الصرف : الكلمات المفتاحية
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Abstract:- 

Many books dealt with Arabic proverbs incidentally in 

the context of talking about their original topics, or this 

traditional approach was nothing more than a study of 

purely controversial issues, and this study did not address 

the real effect of ancient Arab proverbs on grammatical 

or morphological guidance. Thus, this study conducts an 

in-depth investigation to reveal new and varied aspects of 

the impact of these proverbs in this area. 

A similar unique study was by a distinguished 

scholar of Arabic scholars, more than citing Arab 

proverbs, who is Ibn Malik, and that was in his book 

Explanation of Al-Kifiyyah Al-Shafi'i. 

This thesis is divided into an introduction, three 

chapters, a conclusion, and technical indexes: 

The nature of the research, according to this vision, 

necessitated that it be based on an introduction, three 

chapters, a conclusion, and technical indexes:The 

introduction sets out what the research aims to do and the 

importance of the topic, the reasons for choosing it, the 

methodology used in the study, previous studies, and the 

plan the researcher followed.Chapter one: Old Arabic 

Proverbs: their Definition, and their Importance in the 

Grammatical Lesson, it has two topics.Chapter two: the 
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Quoted Proverbs in Grammatical Issues, and it is divided 

into ten sections.Chapter three: the Quoted Proverbs in 

Morphological Issues, it has two topics.The conclusion 

sums up the most important findings of the research.The 

technical indexes: contain three indexes:The first: Index 

of quoted proverbs.the second: Establish sources and 

references.And the third: the index of topics. 

Key words: effect, proverbs, direction, grammar, 

morphology 



 

 
 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

  املقدمةاملقدمة
الحمد هلل الذي َعلََّم اإلنساَن ما لم يعلم، وهيأه للتعبير عن المعاين التي الحمد هلل الذي َعلََّم اإلنساَن ما لم يعلم، وهيأه للتعبير عن المعاين التي 

أرادها بأوجز كالم وأحسن بيان، واختار لهذه األمة أحسن اللغات وأهمها ،وهي أرادها بأوجز كالم وأحسن بيان، واختار لهذه األمة أحسن اللغات وأهمها ،وهي 

لغة القرآن، والصالُة والسالُم على من أويت جوامع الكلم ، سيدنا محمد النبي لغة القرآن، والصالُة والسالُم على من أويت جوامع الكلم ، سيدنا محمد النبي 

  لى آله وصحبه وسلم ،،،،،لى آله وصحبه وسلم ،،،،،األمي وعاألمي وع

  وبعد ،،،،،وبعد ،،،،،

فلقد اهتم العرب باألمثال العربية القديمة اهتماما كبيرا ،فأقحموها يف كل فلقد اهتم العرب باألمثال العربية القديمة اهتماما كبيرا ،فأقحموها يف كل 

ضروب حياهتم اليومية ، فكان لكل ضرب مثل يلهج به ،ومن هنا كان اهتمام ضروب حياهتم اليومية ، فكان لكل ضرب مثل يلهج به ،ومن هنا كان اهتمام 

اح الدواوين والبالغيون  اح الدواوين والبالغيون العلماء هبا ، فاستشهد هبا المفسرون والمحدثون وُشرَّ العلماء هبا ، فاستشهد هبا المفسرون والمحدثون وُشرَّ

والنحويون ، فكانت أحد أهم المصادر الغنية والمفيدة للغة العربية ، والنحويون ، فكانت أحد أهم المصادر الغنية والمفيدة للغة العربية ،   واللغويونواللغويون

إذ كانت أحد أوجه االحتجاج النقلي التي استنبط النحويون منها قواعد النحو إذ كانت أحد أوجه االحتجاج النقلي التي استنبط النحويون منها قواعد النحو 

والتصريف؛ لما امتازت به من إيجاز اللفظ وفصاحته ،ووضوح المعنى ،فكان والتصريف؛ لما امتازت به من إيجاز اللفظ وفصاحته ،ووضوح المعنى ،فكان 

  أبقى من الشعر ، وأشرف من الخطابة .أبقى من الشعر ، وأشرف من الخطابة .

:المفضل بن محمد :المفضل بن محمد   أن أفردها البعض بمؤلفات مثلأن أفردها البعض بمؤلفات مثلوزات هذه األهمية وزات هذه األهمية 

هـ( يف هـ( يف 224224( يف كتابه األمثال، وأبي عبيد القاسم بن سالم ت )( يف كتابه األمثال، وأبي عبيد القاسم بن سالم ت )ــهه  171171الضبي ت)الضبي ت)

هـ( يف كتابه جمهرة األمثال، هـ( يف كتابه جمهرة األمثال، 395395كتابه األمثال ،وأبي هالل العسكري ت)كتابه األمثال ،وأبي هالل العسكري ت)

هـ( يف هـ( يف 538538( يف كتابه مجمع األمثال ، والزمخشري ت)( يف كتابه مجمع األمثال ، والزمخشري ت)ــهه  518518والميداين ت)والميداين ت)

  مستقصى من أمثال العرب ،وغير دلك من العلماء .مستقصى من أمثال العرب ،وغير دلك من العلماء .كتابه الكتابه ال

ومع كل هذه األهمية لم تأخذ األمثال العربية حقها من الدراسة كغيرها من ومع كل هذه األهمية لم تأخذ األمثال العربية حقها من الدراسة كغيرها من   

الشواهد األخرى ، فلقد تناولتها كتب كثيرة تناوال عرضيا يف سياق حديثها عن الشواهد األخرى ، فلقد تناولتها كتب كثيرة تناوال عرضيا يف سياق حديثها عن 

ئل ئل موضوعاهتا األصلية ، أو كان هذا التناول تقليديا ال يعدو كونه دراسة مساموضوعاهتا األصلية ، أو كان هذا التناول تقليديا ال يعدو كونه دراسة مسا
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خالفية بحته ، ولم تتطرق هذه الدراسة لحقيقية أثر األمثال العربية القديمة يف خالفية بحته ، ولم تتطرق هذه الدراسة لحقيقية أثر األمثال العربية القديمة يف 

  التوجيه النحوي ؛ لذا أحببت أن تكون دراستي يف هذا المجال .التوجيه النحوي ؛ لذا أحببت أن تكون دراستي يف هذا المجال .

  وكان من النحويين الذين أكثروا من االستشهاد باألمثال العربية ابن مالك،وكان من النحويين الذين أكثروا من االستشهاد باألمثال العربية ابن مالك،

الهجري، فلم ينل عالم الهجري، فلم ينل عالم   وال شك أن ابن مالك أشهر أئمة النحو يف القرن السابعوال شك أن ابن مالك أشهر أئمة النحو يف القرن السابع

يف عصره وال ممن أتى بعده الشهرة التي نالها ابن مالك، ومؤلفاته خير دليل على يف عصره وال ممن أتى بعده الشهرة التي نالها ابن مالك، ومؤلفاته خير دليل على 

ذلك؛ وكان من بين هذه المؤلفات شرح الكافية الشافية، فهو أحد أهم شروحه ذلك؛ وكان من بين هذه المؤلفات شرح الكافية الشافية، فهو أحد أهم شروحه 

يف النحو والتصريف ، فقد حظى هذا الكتاب بمنزلة عظيمة ال تكاد تدانيها منزلة يف النحو والتصريف ، فقد حظى هذا الكتاب بمنزلة عظيمة ال تكاد تدانيها منزلة 

  هذا الكتاب بكثير من األمثال العربية القديمة .هذا الكتاب بكثير من األمثال العربية القديمة .أخرى ، ولقد حفل أخرى ، ولقد حفل 

لذا أردت أن تكون كتابتي يف األمثال العربية القديمة عند عالم جليل اهتم لذا أردت أن تكون كتابتي يف األمثال العربية القديمة عند عالم جليل اهتم 

هبذا النوع من الفنون وهو فن األمثال من جانب االحتجاج والتوجيه، وكان هبذا النوع من الفنون وهو فن األمثال من جانب االحتجاج والتوجيه، وكان 

ح ح األمثال العربية القدمية يف التوجيه النحوي والصريف ، أمثال شراألمثال العربية القدمية يف التوجيه النحوي والصريف ، أمثال شرأثر أثر ""عنوانه عنوانه 
  ..الكافية الشافية أمنوذجاالكافية الشافية أمنوذجا

وقد دفعين إىل اختيار هذا املوضوع ــــ فضال عما سبق ــــ سبب وقد دفعين إىل اختيار هذا املوضوع ــــ فضال عما سبق ــــ سبب 

  ::  آخر وهوآخر وهو

الوقوف على منهج ابن مالك وكيفية توظيفه للمثل العربي، حتى إنه يف كثير الوقوف على منهج ابن مالك وكيفية توظيفه للمثل العربي، حتى إنه يف كثير 

  من األحيان يكتفي بالمثل دون ما عداه من الشواهد إلثبات القاعدة أو نفيها .من األحيان يكتفي بالمثل دون ما عداه من الشواهد إلثبات القاعدة أو نفيها .

  الدراسة :الدراسة :املنهج املتبع يف املنهج املتبع يف 
اعتمدت يف هذه الدراسة منهجا مركبا، متناسبا مع طبيعة البحث، وهذا اعتمدت يف هذه الدراسة منهجا مركبا، متناسبا مع طبيعة البحث، وهذا 

  المنهج مركب من المنهج الوصفي والمنهج التحليلي .المنهج مركب من المنهج الوصفي والمنهج التحليلي .
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أما المنهج الوصفي فهو القائم على إحصاء األمثال عند ابن مالك وتوثيقها أما المنهج الوصفي فهو القائم على إحصاء األمثال عند ابن مالك وتوثيقها 

َحة للقضية النحوية أو الصرفية التي أيدها المثل  َحة للقضية النحوية أو الصرفية التي أيدها المثل والدراسة الُمَوضِّ   أو خالفها .أو خالفها .والدراسة الُمَوضِّ

وأما المنهج التحليلي فكنت أتتبع المثل العربي عند القدماء السابقين البن وأما المنهج التحليلي فكنت أتتبع المثل العربي عند القدماء السابقين البن 

مالك ، والمحدثين الالحقين به ، وتحليل كالم العلماء فيه ، وذلك كي أصل إلى مالك ، والمحدثين الالحقين به ، وتحليل كالم العلماء فيه ، وذلك كي أصل إلى 

  النتيجة المطلوبة ، وهي بيان أثر هذه األمثال يف التوجيه النحوي أو الصريف .النتيجة المطلوبة ، وهي بيان أثر هذه األمثال يف التوجيه النحوي أو الصريف .

  اآلتي :اآلتي :  ومتثلت خطوات هذا املنهج يفومتثلت خطوات هذا املنهج يف
:صنفت القضايا النحوية والصرفية الُمْسَتْشَهد لها بالمثل َحْسَب ترتيب :صنفت القضايا النحوية والصرفية الُمْسَتْشَهد لها بالمثل َحْسَب ترتيب   أوالأوال

َض ابُن مالك للقضية يف غير  َض ابُن مالك للقضية يف غير ابن مالك يف شرح الكافية الشافية، وإذا ما َتَعرَّ ابن مالك يف شرح الكافية الشافية، وإذا ما َتَعرَّ

موضعها ذكرُتها يف موضعها الطبيعي ـــــ مخالفا له يف ذلك ــــــ كما فعل يف قضية موضعها ذكرُتها يف موضعها الطبيعي ـــــ مخالفا له يف ذلك ــــــ كما فعل يف قضية 

، فقد استشهد بأمثال يف باب اإلضافة ظاهرها مجيئ ، فقد استشهد بأمثال يف باب اإلضافة ظاهرها مجيئ   ""مجيئ الحال معرفةمجيئ الحال معرفة""

الحال معرفة فوضعُتها يف باب الحال، ومعلوم أن باب الحال متقدم يف الرتتيب الحال معرفة فوضعُتها يف باب الحال، ومعلوم أن باب الحال متقدم يف الرتتيب 

  على باب اإلضافة يف شرح الكافية الشافية .على باب اإلضافة يف شرح الكافية الشافية .

وضعت لكل مثل عنوانا مناسبا، ثم أردفته بمقدمة موجزة كمدخل وضعت لكل مثل عنوانا مناسبا، ثم أردفته بمقدمة موجزة كمدخل   ثانيا:ثانيا:

  ،،القضية واستخدام ابن مالك للمثلالقضية واستخدام ابن مالك للمثل  طت بينطت بينللقضية النحوية أو الصرفية، ثم ربللقضية النحوية أو الصرفية، ثم رب

ثم ذكرت نص ابن مالك يف المثل، ثم تتبعت المثل عند النحويين من لدن سيبويه ثم ذكرت نص ابن مالك يف المثل، ثم تتبعت المثل عند النحويين من لدن سيبويه 

حتى علماء القرن الثاين عشر ــــ فيما تحت يدي من كتب ــــــــ ، ثم ذكرت آراء حتى علماء القرن الثاين عشر ــــ فيما تحت يدي من كتب ــــــــ ، ثم ذكرت آراء 

ريف ريف العلماء ونصوصهم يف المثل ، ثم بينت أثر المثل يف التوجيه النحوي أو الصالعلماء ونصوصهم يف المثل ، ثم بينت أثر المثل يف التوجيه النحوي أو الص

  عند هؤالء .عند هؤالء .

:وثقت كل مثل من كتب األمثال المعنية وأمات الكتب النحوية مبينا :وثقت كل مثل من كتب األمثال المعنية وأمات الكتب النحوية مبينا   ثالثاثالثا

قائله ــــ إن ذكرت الكتب القائل ـــــ ،والروايات التي وردت فيه ، وأصله ، قائله ــــ إن ذكرت الكتب القائل ـــــ ،والروايات التي وردت فيه ، وأصله ، 

  ومضربه ، والقصة التي قيلت فيه .ومضربه ، والقصة التي قيلت فيه .
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  : بينت رأي يف هناية كل قضية، وبيان ما إذا كان هناك شواهد نثرية: بينت رأي يف هناية كل قضية، وبيان ما إذا كان هناك شواهد نثريةرابعارابعا

أخرى ذكرها ابن مالك أو غفل عنها ،ثم ذكرت بعض األمثال التي وردت يف أخرى ذكرها ابن مالك أو غفل عنها ،ثم ذكرت بعض األمثال التي وردت يف 

  القضية ولم يذكرها ابن مالك .القضية ولم يذكرها ابن مالك .

  الدراسات السابقةالدراسات السابقة
تقتضي األمانة العلمية أن يذكر الباحث الدراسات السابقة لموضوعه ، تقتضي األمانة العلمية أن يذكر الباحث الدراسات السابقة لموضوعه ، 

وحسب علم الباحث ال توجد دراسة هبذا العنوان إال بحث للدكتور رمضان وحسب علم الباحث ال توجد دراسة هبذا العنوان إال بحث للدكتور رمضان 

أثر األمثال العربية القديمة يف التوجيه النحوي أمثال أثر األمثال العربية القديمة يف التوجيه النحوي أمثال ""بعنوان بعنوان خميس القسطاوي خميس القسطاوي 

وقد نشر يف مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية وقد نشر يف مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية   ""مغني اللبيب أنموذجامغني اللبيب أنموذجا

  م .م .20112011للبنات باألسكندرية يف العدد السابع والعشرين لسنة للبنات باألسكندرية يف العدد السابع والعشرين لسنة 

صول صول هذا وقد اقتضت طبيعة البحث ُوْفق هذه الرؤية أن ينهض على مقدمة وثالثة فهذا وقد اقتضت طبيعة البحث ُوْفق هذه الرؤية أن ينهض على مقدمة وثالثة ف
  ::  وخامتة وفهارس فنيةوخامتة وفهارس فنية

فذكرت فيها أهمية الموضوع، وأسباَب اختياره ، والمنهَج فذكرت فيها أهمية الموضوع، وأسباَب اختياره ، والمنهَج   أما املقدمة:أما املقدمة:

  الُمتََّبَع يف الدراسة ، والدراسات السابقة ، والخطَة التي ِسْرُت عليها .الُمتََّبَع يف الدراسة ، والدراسات السابقة ، والخطَة التي ِسْرُت عليها .

:فهو بعنوان :األمثال العربية القديمة :تعريفها ، وبيان :فهو بعنوان :األمثال العربية القديمة :تعريفها ، وبيان   وأما الفصل األولوأما الفصل األول

  وي وتحته مبحثان :وي وتحته مبحثان :أهميتها يف الدرس النحأهميتها يف الدرس النح

  المثل ومكانته عند العلماء .المثل ومكانته عند العلماء .: :   املبحث األولاملبحث األول

  هتمام العلماء باألمثال .هتمام العلماء باألمثال .: ا: ا  املبحث الثانياملبحث الثاني

:فهو األمثال المستشهد هبا يف القضايا النحوية ، وتحته :فهو األمثال المستشهد هبا يف القضايا النحوية ، وتحته   وأما الفصل الثانيوأما الفصل الثاني

  عشرة مباحث:عشرة مباحث:
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: األمثال المستشهد هبا يف باب االبتداء ،وتحته ثالث : األمثال المستشهد هبا يف باب االبتداء ،وتحته ثالث   املبحث األولاملبحث األول

  ..ااقضايقضاي

:األمثال المستشهد هبا يف باب نواسخ االبتداء ،وتحته :األمثال المستشهد هبا يف باب نواسخ االبتداء ،وتحته   املبحث الثانياملبحث الثاني

  ثالث قضايا .ثالث قضايا .

:األمثال المستشهد هبا يف باب المفعول المطلق ، وتحته :األمثال المستشهد هبا يف باب المفعول المطلق ، وتحته   املبحث الثالثاملبحث الثالث

  قضية واحدة .قضية واحدة .

  : األمثال المستشهد هبا يف باب الحال ،وتحته قضيتان .: األمثال المستشهد هبا يف باب الحال ،وتحته قضيتان .املبحث الرابعاملبحث الرابع

ا يف باب إعمال المصدر، وتحته ا يف باب إعمال المصدر، وتحته :األمثال المستشهد هب:األمثال المستشهد هب  املبحث اخلامساملبحث اخلامس

  قضية واحدة .قضية واحدة .

: األمثال المستشهد هبا يف باب اسم التفضيل ،وتحته أربع : األمثال المستشهد هبا يف باب اسم التفضيل ،وتحته أربع املبحث السادساملبحث السادس

  قضايا .قضايا .

: األمثال المستشهد هبا يف باب عطف النسق ،وتحته قضية : األمثال المستشهد هبا يف باب عطف النسق ،وتحته قضية املبحث السابعاملبحث السابع

  واحدة .واحدة .

  دة .دة .: األمثال المستشهد هبا يف باب النداء ،وتحته قضية واح: األمثال المستشهد هبا يف باب النداء ،وتحته قضية واحاملبحث الثامناملبحث الثامن

: األمثال المستشهد هبا يف باب توكيد الفعل ،وتحته قضية : األمثال المستشهد هبا يف باب توكيد الفعل ،وتحته قضية املبحث التاسعاملبحث التاسع

  واحدة .واحدة .

  : األمثال المستشهد هبا يف باب العدد ،وتحته قضية واحدة .: األمثال المستشهد هبا يف باب العدد ،وتحته قضية واحدة .املبحث العاشراملبحث العاشر

: فهو األمثال المستشهد هبا يف القضايا الصرفية ، وتحته : فهو األمثال المستشهد هبا يف القضايا الصرفية ، وتحته وأما الفصل الثالثوأما الفصل الثالث

  مبحثان:مبحثان:

هد هبا يف باب التقاء الساكنين ،وتحته قضية هد هبا يف باب التقاء الساكنين ،وتحته قضية : األمثال المستش: األمثال المستشاملبحث األولاملبحث األول

  واحدة .واحدة .
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األمثال المستشهد هبا يف باب اإلدغام ،وتحته قضية األمثال المستشهد هبا يف باب اإلدغام ،وتحته قضية   ::املبحث الثانياملبحث الثاني

  واحدة .واحدة .

  : فتحدثت فيها عن َأَهمِّ النتائج التي توصل البحث إليها .: فتحدثت فيها عن َأَهمِّ النتائج التي توصل البحث إليها .وأما اخلامتةوأما اخلامتة

  : فقد اقتصرت فيها على ثالثة فهارس :: فقد اقتصرت فيها على ثالثة فهارس :  وأما الفهارس الفنيةوأما الفهارس الفنية

  س األمثال الُمْستَْشَهُد هبا . س األمثال الُمْستَْشَهُد هبا . : فهر: فهراألولاألول

  : ثبت المصادر والمراجع .: ثبت المصادر والمراجع .  الثانيالثاني

  : فهرس الموضوعات .: فهرس الموضوعات .  والثالثوالثالث

  الباحثالباحث
  د/ حممد حممد حممد عبد الوهاب محادد/ حممد حممد حممد عبد الوهاب محاد

  مدرس اللغويات يف كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات ببورسعيدمدرس اللغويات يف كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات ببورسعيد
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  الفصل األولالفصل األول
  األمثال العربية القدمية :األمثال العربية القدمية :

  يان أمهيتها يف الدرس النحوييان أمهيتها يف الدرس النحويتعريفها وبتعريفها وب
  

  وتحته مبحثان :وتحته مبحثان :

  املثل ومكانته عند العلماء .املثل ومكانته عند العلماء .  املبحث األول:املبحث األول:

  :أزمنة األمثال وأنواعها.:أزمنة األمثال وأنواعها.  املبحث الثانياملبحث الثاني
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  املبحث األول : املثل ومكانته عند العلماءاملبحث األول : املثل ومكانته عند العلماء
    أوال :تعريف املثلأوال :تعريف املثل

، وهذا ، وهذا   ((11))الميم والثاء والالم أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيءالميم والثاء والالم أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء

  ل له عدة معان عند علماء اللغة أهمها : ل له عدة معان عند علماء اللغة أهمها : األصاألص

ْبُه . يقال :مِثٌْل وَمَثٌل ،وِشْبه وَشَبه بمعنى واحد  األولاألول ْبُه ،الِمثُْل :الشِّ ْبُه . يقال :مِثٌْل وَمَثٌل ،وِشْبه وَشَبه بمعنى واحد:الشِّ ْبُه ،الِمثُْل :الشِّ   ،،((22)):الشِّ

ومثََّله به : َشبََّهه به وَتَمثَّل به :َتَشبَّه بهومثََّله به : َشبََّهه به وَتَمثَّل به :َتَشبَّه به
، والمثل المضروب مأخوذ من هذا ؛ألنه ، والمثل المضروب مأخوذ من هذا ؛ألنه ((33))

ى به عن مثله يف المعنى ى به عن مثله يف المعنىيذكر ُمَورَّ يذكر ُمَورَّ
((44))   . .  

: التسوية .يقال :هذا مِثُْله وَمَثَله ، كما يقال :ِشْبُهه وَشَبُهه : التسوية .يقال :هذا مِثُْله وَمَثَله ، كما يقال :ِشْبُهه وَشَبُهه المعنى الثاينالمعنى الثاين

  ..  ((66)). والمثل ما يضرب به من األمثال. والمثل ما يضرب به من األمثال  ((55))بمعنىبمعنى

  ..  ((77)): النظير ، يقال : هذا مْثُل هذا أي : نظيره : النظير ، يقال : هذا مْثُل هذا أي : نظيره   المعنى الثالثالمعنى الثالث

  ٻٻ  ٻٻ  ٻٻ  ٻٻ  يئيئ: الحديث والخرب ،قال اهلل تعالى:: الحديث والخرب ،قال اهلل تعالى:المعنى الرابعالمعنى الرابع

  . .   ((88))( قال :مثلها، هو الخرب عنها( قال :مثلها، هو الخرب عنها3535عد ،عد ،الرالر))ىئىئ  پپپپ

                                                 
 مثل .  5/296معجم مقايس اللغة  (1)

عجم ، م 15/95، تهذيب اللغة 8/228مثل ، وينظر :العين  4132لسان العرب صـ  (2)

/ 10،المحكم والمحيط األعظم  1816 ، الصحاح تاج اللغة صــ 5/296مقاييس اللغة 

 مثل .  1056، القاموس المحيط صـ  159

 مثل .  2/193أساس البالغة  (3)

 مثل .  5/296معجم مقاييس اللغة  (4)

 مثل .  4123مثل ، وينظر : لسان العرب صـ  1816الصحاح تاج اللغة صـ  (5)

 مثل .  15/95، تهذيب اللغة  8/228، وينظر : العين  1816ح تاج اللغة صـ الصحا(6)

 مثل .  5/296معجم مقاييس اللغة  (7)

،  10/161، المحكم والمحيط األعظم 8/228مثل وينظر: العين  15/95تهذيب اللغة  (8)

 مثل .  1056، القاموس المحيط صـ  4133لسان العرب صـ 
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  ڤڤ  يئيئ:الصفة ،َمثَُل الشيء أيضا صفته ،قال اهلل تعالى ::الصفة ،َمثَُل الشيء أيضا صفته ،قال اهلل تعالى :  المعنى الخامسالمعنى الخامس

  ..  ((11))أي : صفتهمأي : صفتهم((2929)الفتح ،)الفتح ،ىئىئ  ڄڄ  ڄڄ  ڄڄ  ڦڦڦڦ  ڦڦ  ڦڦ

:العربة ،قد يكون المثل بمعنى العربة ،ومنه قوله :العربة ،قد يكون المثل بمعنى العربة ،ومنه قوله   المعنى السادسالمعنى السادس

.... معنى .... معنى ((5656)الزخرف ،)الزخرف ،ىئىئ  ڭڭ  ڭڭ  ۓۓ  ۓۓ  يئےيئےتعالى:تعالى:

  ..((22))ثال أي: عربة يعترب هبا المتأخرونثال أي: عربة يعترب هبا المتأخرونقوله: ومقوله: وم

:اآلية ،ويكون المثل بمعنى اآلية، قال اهلل عز وجل يف صفة :اآلية ،ويكون المثل بمعنى اآلية، قال اهلل عز وجل يف صفة   المعنى السابعالمعنى السابع

  ىئىئ  ىئىئ  ېئېئ  ېئېئ  يئيئعيسى، على نبينا وعليه أفضل الصالة والسالمعيسى، على نبينا وعليه أفضل الصالة والسالم

  ..((33))أي:آية تدل على نبوتهأي:آية تدل على نبوته((5959)الزخرف،)الزخرف،ىئىئ  ىئىئ

ْثُل:ما جعل ْثُل:ما جعل :المقدار ،والمثال: المقدار وهو من الشبه، والمِ :المقدار ،والمثال: المقدار وهو من الشبه، والمِ المعنى الثامنالمعنى الثامن

مثاال، أي: مقدارا لغيره ُيْحَذى عليه ،والجمع الُمُثُل ، ومنه أمثلة األفعال مثاال، أي: مقدارا لغيره ُيْحَذى عليه ،والجمع الُمُثُل ، ومنه أمثلة األفعال 

  ..((44))واألسماء يف باب التصريفواألسماء يف باب التصريف

:القاَلب، والمثال :القالب الذي يقدر على مثله. أبو حنيفة: :القاَلب، والمثال :القالب الذي يقدر على مثله. أبو حنيفة:   المعنى التاسعالمعنى التاسع

  ((55))سطاسطاالمثال قالب يدخل عين النَّْصِل يف َخْرٍق يف وسطه ثم يطرق غراره حتى ينبالمثال قالب يدخل عين النَّْصِل يف َخْرٍق يف وسطه ثم يطرق غراره حتى ينب

..  

                                                 
، الصحاح تاج اللغة صـ  15/95ثل ، وينظر : تهذيب اللغة م 4133لسان العرب صـ  (1)

 مثل . 1056، القاموس المحيط صـ  10/161، المحكم والمحيط األعظم 1816

 . 15/96، وينظر: تهذيب اللغة  4134لسان العرب صـ  (2)

 .  15/96، وينظر: تهذيب اللغة  4134لسان العرب صـ (3)

 ، 10/161،المحكم والمحيط األعظم  8/229 وينظر:العين 4134لسان العرب صـ (4)

 مثل.  1056القاموس المحيط صـ 

 مثل .  4134لسان العرب صـ  (5)
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: االنتصاب ،َمثََل الشيُء َيْمُثُل مُثوال وَمُثَل: قام منتصبا، وَمَثَل : االنتصاب ،َمثََل الشيُء َيْمُثُل مُثوال وَمُثَل: قام منتصبا، وَمَثَل المعنى العاشرالمعنى العاشر

  ..((11))بين يديه مثوال أي: انتصب قائمابين يديه مثوال أي: انتصب قائما

:اإلزالة ،مثل يمثل: زال عن موضعه، أبو عمرو: كان :اإلزالة ،مثل يمثل: زال عن موضعه، أبو عمرو: كان   المعنى الحادي عشرالمعنى الحادي عشر

  ..  ((22))فالن عندنا ثم َمَثَل ، أي: ذهبفالن عندنا ثم َمَثَل ، أي: ذهب

القصاص، يقال: أمثله إمثاال وأقصه إقصاصا القصاص، يقال: أمثله إمثاال وأقصه إقصاصا   : المثال:: المثال:المعنى الثاين عشرالمعنى الثاين عشر

  ..  ((33))بمعنى ، واالسم : المثال والقصاصبمعنى ، واالسم : المثال والقصاص

: المثال: الِفَراُش، وجمعها: ُمُثل؛ ومنه قوله: ويف البيت : المثال: الِفَراُش، وجمعها: ُمُثل؛ ومنه قوله: ويف البيت المعنى الثالث عشرالمعنى الثالث عشر

  ..  ((44))مَثاٌل َرٌث ،أي: فراش َخَلقمَثاٌل َرٌث ،أي: فراش َخَلق

سَمة سَمة : المثال: حجر قد ُنِقَر يف وجهه َنْقٌر على ِخْلَقِة ال: المثال: حجر قد ُنِقَر يف وجهه َنْقٌر على ِخْلَقِة الالمعنى الرابع عشرالمعنى الرابع عشر

ب،فال يزالون َيْحنُون منه  ب،فال يزالون َيْحنُون منه سواء ، َفَيْجَعُل فيه َطَرُف العمود أو الُمْلُمول الُمَضهَّ سواء ، َفَيْجَعُل فيه َطَرُف العمود أو الُمْلُمول الُمَضهَّ

  ..  ((55))بأرفق ما يكون حتى يدخل المثال فيه فيكون مثلهبأرفق ما يكون حتى يدخل المثال فيه فيكون مثله

إذا نخلص من هذه المعاين أن المثل يف أصله اللغوي يدور حول الشبه أو إذا نخلص من هذه المعاين أن المثل يف أصله اللغوي يدور حول الشبه أو 

رة تشبيهية من خاللها رة تشبيهية من خاللها النظير أو الصفة أو الخبر، فصفة قوم هي ما تعطينا صوالنظير أو الصفة أو الخبر، فصفة قوم هي ما تعطينا صو

  نستطيع الحكم عليهم .نستطيع الحكم عليهم .

                                                 

 مثل.  4135لسان العرب صـ (1)

 مثل.  4135لسان العرب صـ (2)

، القاموس المحيط صــ  15/100مثل وينظر : تهذيب اللغة  4136لسان العرب صـ (3)

 مثل .  1056

،  5/297، مقاييس اللغة  1816، وينظر: الصحاح تاج اللغة صـ  51/98تهذيب اللغة (4)

 مثل .  4136، لسان العرب صـ  10/163المحكم والمحيط األعظم

 مثل .  4136وينظر : لسان العرب صـ  10/163المحكم والمحيط األعظم  (5)



 

 
 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

  تعريف املثل اصطالحاتعريف املثل اصطالحا
لقد تعددت أقوال العلماء لمفهوم معنى المثل اصطالحا إذ قد عني لقد تعددت أقوال العلماء لمفهوم معنى المثل اصطالحا إذ قد عني 

باألمثال العربية علماء كثر من شتى العلوم ،فاحتفى هبا اللغويون ـــــ وقد بينا باألمثال العربية علماء كثر من شتى العلوم ،فاحتفى هبا اللغويون ـــــ وقد بينا 

المفسرون وغيرهم المفسرون وغيرهم جانبا من تعريفهم لمعنى المثل ـــــ، والنحاة والبالغيون وجانبا من تعريفهم لمعنى المثل ـــــ، والنحاة والبالغيون و

،ومع ذلك لم يصلنا تعريف جامع مانع لهذا المصطلح ،وقد علل أحد الباحثين ،ومع ذلك لم يصلنا تعريف جامع مانع لهذا المصطلح ،وقد علل أحد الباحثين 

لذلك بأن اللفظ قد أطلق على أنماط عديدة متباينة من التعبير، فإذا لذلك بأن اللفظ قد أطلق على أنماط عديدة متباينة من التعبير، فإذا ((11))المعاصرينالمعاصرين

اتسع المصطلح لهذا النمط من أنماطها ضاق بذلك؛ ومن هنا لن نقف على اتسع المصطلح لهذا النمط من أنماطها ضاق بذلك؛ ومن هنا لن نقف على 

سنجد اجتهادات فردية من العلماء، ومن أهم سنجد اجتهادات فردية من العلماء، ومن أهم تعريف اتفق عليه العلماء ،وإنما تعريف اتفق عليه العلماء ،وإنما 

حكمة العرب يف حكمة العرب يف ""هـ( األمثالهـ( األمثال224224هذه االجتهادات تعريف ابن سالم ت)هذه االجتهادات تعريف ابن سالم ت)

الجاهلية واإلسالم، وهبا كانت تعارض كالمها فتبلغ هبا ما حاولت من حاجاهتا الجاهلية واإلسالم، وهبا كانت تعارض كالمها فتبلغ هبا ما حاولت من حاجاهتا 

يف المنطق، بكناية غير تصريح، فيجتمع لها بذلك ثالث خالل: إيجاز اللفظ، يف المنطق، بكناية غير تصريح، فيجتمع لها بذلك ثالث خالل: إيجاز اللفظ، 

  . . ""((22))وحسن التشبيهوحسن التشبيهوإصابة المعنى،وإصابة المعنى،

هي الحكمة الناتجة عن المواقف اليومية، وتكون عن هي الحكمة الناتجة عن المواقف اليومية، وتكون عن   فالمثل عند ابن سالمفالمثل عند ابن سالم

  ::طريقين طريقين 

:المعارضة ،وهي كما قال البكري :الكالم الذي يفهم عنك منه :المعارضة ،وهي كما قال البكري :الكالم الذي يفهم عنك منه   األولاألول  

  ..  ((33))خالف ما تضمره الحتماله معنيينخالف ما تضمره الحتماله معنيين

  :طريق الكناية أي: غير التصريح .:طريق الكناية أي: غير التصريح .  والثاينوالثاين

                                                 

 .  24ـ هو الدكتور محمد جاد فياض ، ينظر : األمثال يف الحديث النبوي الشريف ص (1)

 . 1/486،وينظر: المزهر يف علوم اللغة  34كتاب األمثال البن سالم صـ  (2)

 . 4يراجع فصل المقال يف شرح كتاب األمثال صـ  (3)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

ون األمثال سائرة ،وذكر يف تعريفه سمات األمثال ون األمثال سائرة ،وذكر يف تعريفه سمات األمثال ولم يشرتط أبوعبيد أن تكولم يشرتط أبوعبيد أن تك

  وحصرها يف ثالثة :إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه .وحصرها يف ثالثة :إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه .

:لفظ يخالف لفظ :لفظ يخالف لفظ   هـ( ،يعرف المثل بأنههـ( ،يعرف المثل بأنه244244وهذا ابن السكيت ت)وهذا ابن السكيت ت)

المضروب له ،ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ ، شبهوه بالمثال الذي يعمل عليه المضروب له ،ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ ، شبهوه بالمثال الذي يعمل عليه 

  ..  ((11))لغيرهلغيره

السكيت يف المثل أنه حكمة أو تشبيه ولم َيْشَترْط له سمات السكيت يف المثل أنه حكمة أو تشبيه ولم َيْشَترْط له سمات   لم يذكر ابنلم يذكر ابن

معينة، وإنما اكتفى بأنه استعمال اللفظ يف غير مورده والمقصود منه مضرب معينة، وإنما اكتفى بأنه استعمال اللفظ يف غير مورده والمقصود منه مضرب 

  المثل .المثل .

  ،،ُيَشبَّه به حال الثاين باألولُيَشبَّه به حال الثاين باألول  :قوٌل َثائِرٌ :قوٌل َثائِرٌ   هـ( عرفه بأنههـ( عرفه بأنه285285وهذا المبرد ت )وهذا المبرد ت )

إذا انتصب معناه َأْشبَه الصورة إذا انتصب معناه َأْشبَه الصورة   ""َمثََل بين يديهَمثََل بين يديه""واألصل فيه التشبيه ،فقولهم :واألصل فيه التشبيه ،فقولهم :

أي:أشبه بماله من الفضل، والمثال القصاص أي:أشبه بماله من الفضل، والمثال القصاص   ""فالن َأْمَثُل من فالنفالن َأْمَثُل من فالن""المنتصبة ، والمنتصبة ، و

لتشبيه حال المقتص منه بحال األول ؛ فحقيقة المثل ما جعل كالعلم للتشبيه لتشبيه حال المقتص منه بحال األول ؛ فحقيقة المثل ما جعل كالعلم للتشبيه 

  ""  ((22))بحال األولبحال األول

، ، فالمربد هنا حصر المثل يف جانبين مهمين :األول :الذيوع واالنتشار فالمربد هنا حصر المثل يف جانبين مهمين :األول :الذيوع واالنتشار 

  ،،ما يعرب عنه بمورد المثل ومضربهما يعرب عنه بمورد المثل ومضربه  والجانب الثاين: تشبيه حال بحال وهووالجانب الثاين: تشبيه حال بحال وهو

فالمورد هو الواقعة التي قيلت فيه المثل ألول مرة ،وهي ما عرب عنها المربد بقوله فالمورد هو الواقعة التي قيلت فيه المثل ألول مرة ،وهي ما عرب عنها المربد بقوله 

،والمضرب الحاالت الالحقة الشبيه بالموقف األول وهو ما ،والمضرب الحاالت الالحقة الشبيه بالموقف األول وهو ما   ""حال األولحال األول"":بـ :بـ 

  ..  ""الحالة الثانيةالحالة الثانية""أطلق عليه المربد بـ أطلق عليه المربد بـ 

                                                 

 .  1/6مجمع األمثال للميداين  (1)

 .  1/5المصدر السابق  (2)



 

 
 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

قد غالى المربد يف األمثال لكثرة استعمالها فأجاز فيها ما يستجاز يف قد غالى المربد يف األمثال لكثرة استعمالها فأجاز فيها ما يستجاز يف وو

  ..  ((11))الشعرالشعر

وشي الكالم وجوهر وشي الكالم وجوهر ""::هـ( بأنههـ( بأنه328328ويعرفه ابن عبد ربه األندلسي ت)ويعرفه ابن عبد ربه األندلسي ت)

اللفظ، وحلي المعاين، والتي تخيرهتا العرب، وقدمتها العجم، ونطق هبا كل اللفظ، وحلي المعاين، والتي تخيرهتا العرب، وقدمتها العجم، ونطق هبا كل 

  ""((22))زمان وعلى كل لسان زمان وعلى كل لسان 

: ما تراضاه الخاصة والعامة يف لفظه ومعناه : ما تراضاه الخاصة والعامة يف لفظه ومعناه نهنههـ( بأهـ( بأ350350ويعرفه الفارابي ت)ويعرفه الفارابي ت)

حتى ابتذلوه فيما بينهم ،وفاهوا به يف السراء والضراء ،واستدروا به المتمنع من حتى ابتذلوه فيما بينهم ،وفاهوا به يف السراء والضراء ،واستدروا به المتمنع من 

ر ،وتواصلوا به إلى المطالب القصيَّة، وتفرجوا به عن الكرب المكريه، وهو  ر ،وتواصلوا به إلى المطالب القصيَّة، وتفرجوا به عن الكرب المكريه، وهو الدَّ الدَّ

دة،أو غير دة،أو غير من أبلغ الحكمة ؛ألن الناس ال يجتمعون على ناقص أو مقصر يف الجومن أبلغ الحكمة ؛ألن الناس ال يجتمعون على ناقص أو مقصر يف الجو

  .  .  ""  ((33))مبالغ يف بلوغ المدى يف النفاسةمبالغ يف بلوغ المدى يف النفاسة

: المثل : المثل هـ( بتعريف للمثل فيقولهـ( بتعريف للمثل فيقول421421وَبْعَد الفارابي يطالعنا المرزوقي ت )وَبْعَد الفارابي يطالعنا المرزوقي ت )

جملة من القول مقتضبة من أصلها ،أو مرسلة بذاهتا ،فتتسم بالقبول ،وتشتهر جملة من القول مقتضبة من أصلها ،أو مرسلة بذاهتا ،فتتسم بالقبول ،وتشتهر 

حقها حقها بالتداول ،فتنقل عما وردت فيه إلى كل ما يصح قصده هبا من غير تغيير يلبالتداول ،فتنقل عما وردت فيه إلى كل ما يصح قصده هبا من غير تغيير يل

يف لفظها ، وعما يوجبه الظاهر إلى أشباهه من المعاين ؛فلذلك تضرب وإن يف لفظها ، وعما يوجبه الظاهر إلى أشباهه من المعاين ؛فلذلك تضرب وإن 

ُجِهَلْت أسباهبا التي خرجت عليها ،واستجيز من الحذف ومضارع ضرورات ُجِهَلْت أسباهبا التي خرجت عليها ،واستجيز من الحذف ومضارع ضرورات 

  ..  ((44))الشعر فيها ما ال يستجاز يف سائر الكالمالشعر فيها ما ال يستجاز يف سائر الكالم

                                                 

 .  4/261يراجع :المقتضب  (1)

 .  3/2العقد الفريد  (2)

،الكليات للكفوي  1/486وينظر :المزهر يف علوم اللغة  1/74رابي ديوان األدب للفا (3)

 . 852صـ 

 .  487ــــ  1/486المزهر يف علوم اللغة  (4)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

فالمالحظ يف تعريف الفارابي أنه كالم تام ،يضرب يف أحوال مماثلة فالمالحظ يف تعريف الفارابي أنه كالم تام ،يضرب يف أحوال مماثلة 

الذي قيل فيه للمشاهبة بينهما ،وهذا المثل قد ُيْضَرُب حتى وإن الذي قيل فيه للمشاهبة بينهما ،وهذا المثل قد ُيْضَرُب حتى وإن للموقف األول للموقف األول 

ُجِهَل أصله، وهذا المعنى لم يخرج عنه الراغب األصفهاين الذي قال :المثل ُجِهَل أصله، وهذا المعنى لم يخرج عنه الراغب األصفهاين الذي قال :المثل 

عبارة عن قول يف شيء يشبه قوال يف شيء آخر بينهما مشاهبة ليبين أحدهما اآلخر عبارة عن قول يف شيء يشبه قوال يف شيء آخر بينهما مشاهبة ليبين أحدهما اآلخر 

  ..  ((11))ويصورهويصوره

م مصرح لهذا الذي ُيْضَرُب ثم م مصرح لهذا الذي ُيْضَرُب ثم :المثل اس:المثل اس  هـ( بقولههـ( بقوله518518وعرفه الميداين ت)وعرفه الميداين ت)

ُيَردُّ إلى أصله الذي كان له من الصفة ؛فيقال :َمثَُلك وَمَثُل فالن ، أي: صفتُك ُيَردُّ إلى أصله الذي كان له من الصفة ؛فيقال :َمثَُلك وَمَثُل فالن ، أي: صفتُك 

  ..((22))وصفُتهوصفُته

:والمثل يف :والمثل يف   هـ( يطالعنا بتعريف المثل فيقولهـ( يطالعنا بتعريف المثل فيقول538538وها هو الزمخشري ت )وها هو الزمخشري ت )

  أصل كالمهم بمعنى :الِمثُْل، وهو النظير...ثم قيل للقول السائر الممثل مضربهأصل كالمهم بمعنى :الِمثُْل، وهو النظير...ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه

  ..  ((33))بموردهبمورده

:القول السائر الذي فيه غرابة من بعض :القول السائر الذي فيه غرابة من بعض   هـ( بأنههـ( بأنه745745وعرفه أبو حيان ت)وعرفه أبو حيان ت)

الوجوه،وقيل: المثل ذِْكُر وصف ظاهر محسوس وغير محسوس يستدل به على الوجوه،وقيل: المثل ذِْكُر وصف ظاهر محسوس وغير محسوس يستدل به على 

وصف مشابه له من بعض الوجوه فيه نوع من الخفاء ليصير يف الذهن مساويا وصف مشابه له من بعض الوجوه فيه نوع من الخفاء ليصير يف الذهن مساويا 

ر المثل أن يؤثر يف ر المثل أن يؤثر يف لألول يف الظهور من وجه دون وجه، والمقصود من ذكلألول يف الظهور من وجه دون وجه، والمقصود من ذك

القلوب ما ال يؤثره وصف الشيء يف نفسه ألن الغرض من ضرب المثل :تشبيه القلوب ما ال يؤثره وصف الشيء يف نفسه ألن الغرض من ضرب المثل :تشبيه 

                                                 

 مثل .  462المفردات يف غريب القرآن صـ  (1)

 .   1/6مجمع األمثال  (2)

 .  1/191الكشاف  (3)



 

 
 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

الخفي بالجلي ، والغائب بالشاهد فيتأكد الوقوف على ماهيته ويصير الحس الخفي بالجلي ، والغائب بالشاهد فيتأكد الوقوف على ماهيته ويصير الحس 

  ..  ((11))مطابقا للعقلمطابقا للعقل

: كلمات مختصرة ،تورد : كلمات مختصرة ،تورد هـ( يعرف األمثال بأنهاهـ( يعرف األمثال بأنها821821وهذا القلقشندي ت)وهذا القلقشندي ت)

مبسوطة ،ليس يف الكالم أوجز منها ، وهي كالرموز مبسوطة ،ليس يف الكالم أوجز منها ، وهي كالرموز للداللة على أمور كلية للداللة على أمور كلية 

ح هبا على المعاين تلويحا ح هبا على المعاين تلويحاواإلشارات التي ُيَلوَّ   ..  ((22))واإلشارات التي ُيَلوَّ

هذا ولم تختلف نظرة المحدثين للمثل عن نظرة القدماء ،فقد عرفه د/عبد هذا ولم تختلف نظرة المحدثين للمثل عن نظرة القدماء ،فقد عرفه د/عبد 

المجيد قطامش بأنه :قول موجز سائر ،صائب المعنى ،تشبه به حالة حادثة بحالة المجيد قطامش بأنه :قول موجز سائر ،صائب المعنى ،تشبه به حالة حادثة بحالة 

  ..  ((33))سالفةسالفة

  التطوافة يف كتب القدماء واحملدثني يتضح لي شيئان :التطوافة يف كتب القدماء واحملدثني يتضح لي شيئان :وبعد هذه وبعد هذه 
:أن المثل هو كالم مفيد موجز نعرب به عن حدث وقع يف الماضي ـــــ :أن المثل هو كالم مفيد موجز نعرب به عن حدث وقع يف الماضي ـــــ   األولاألول

وهو ما يعرب عنه بمورد المثل وهي الحالة التي قيل فيها المثل أول مرة ـــــــ وهو ما يعرب عنه بمورد المثل وهي الحالة التي قيل فيها المثل أول مرة ـــــــ 

مضرب المثل ، مضرب المثل ، يستدل به يف حال وقوعه مرة ثانية وثالثة ـــــ وهو ما يعرب عنه بيستدل به يف حال وقوعه مرة ثانية وثالثة ـــــ وهو ما يعرب عنه ب

  وهو المواقف األخرى التي يستعمل فيها المثل ــــــ .وهو المواقف األخرى التي يستعمل فيها المثل ــــــ .

  ،،فظ ،وإصابة المعنى ،وحسن التشبيهفظ ،وإصابة المعنى ،وحسن التشبيه: أن المثل البد فيه من :إيجاز الل: أن المثل البد فيه من :إيجاز اللالثاينالثاين

  ..  ((44))وجودة الكنايةوجودة الكناية

                                                 

 .  1/207البحر المحيط  (1)

 .  1/296يراجع :صبح األعشى  (2)

 . 11األمثال العربية دراسة تاريخية تحليلية صـ  (3)

، المزهر يف علوم اللغة  1/6، مجمع األمثال  34ينظر :كتاب األمثال البن سالم ص  (4)

1/486 . 



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

  ثانيا : اهتمام العلماء باألمثالثانيا : اهتمام العلماء باألمثال
اهتم النحويون باألمثال العربية اهتماما كبيرا، فكانت أحد أوجه األدلة اهتم النحويون باألمثال العربية اهتماما كبيرا، فكانت أحد أوجه األدلة 

لنقلية التي استنبطوا منها قواعد النحو والتصريف ،وقد بلغ من اهتمامهم هبا أن لنقلية التي استنبطوا منها قواعد النحو والتصريف ،وقد بلغ من اهتمامهم هبا أن اا

حافظوا على صيغها وكيفية نطقها وإن كانت ملحونة ،فقد نقل السيوطي عن ابن حافظوا على صيغها وكيفية نطقها وإن كانت ملحونة ،فقد نقل السيوطي عن ابن 

هكذا جاء الكالم وإن كان ملحونا؛ألن العرب تجري هكذا جاء الكالم وإن كان ملحونا؛ألن العرب تجري ""دريد وابن خالويه :دريد وابن خالويه :

، وَنَقَل عن الزجاج ، وَنَقَل عن الزجاج ""  ((11))األمثال على ما جاءت ،وال تستعمل فيها اإلعراباألمثال على ما جاءت ،وال تستعمل فيها اإلعراب

ألن هذا كالم جرى كالمثل ، واألمثال قد تخرج عن القياس ،فتحكى كما ألن هذا كالم جرى كالمثل ، واألمثال قد تخرج عن القياس ،فتحكى كما ""أيضا:أيضا:

  ""  ((22))ُسِمَعْت ،وال يطرد فيها القياسُسِمَعْت ،وال يطرد فيها القياس

لقد كثرت أقوال العلماء يف بيان أهمية األمثال، وكيفية إيضاحها للمعاين، لقد كثرت أقوال العلماء يف بيان أهمية األمثال، وكيفية إيضاحها للمعاين، 

ونحن هنا إذ نبين ونحن هنا إذ نبين موضحين ما تتميز به من مكانة عالية بين سائر أشكال الكالم ،موضحين ما تتميز به من مكانة عالية بين سائر أشكال الكالم ،

هـ( يقول هـ( يقول 142142جانبا من تلك األقوال إلظهار أهميتها ،فها هو ابن المقفع ت)جانبا من تلك األقوال إلظهار أهميتها ،فها هو ابن المقفع ت)

فيها: إذا جعل الكالم مثال كان أوضح للمنطق ،وآنق للسمع ،وأوسع لشعوب فيها: إذا جعل الكالم مثال كان أوضح للمنطق ،وآنق للسمع ،وأوسع لشعوب 

. فابن المقفع هنا رأى يف األمثال إيضاح المعنى ،ومجاال رحبا . فابن المقفع هنا رأى يف األمثال إيضاح المعنى ،ومجاال رحبا ""  ((33))الحديثالحديث

  للحديث .للحديث .

هـ( الذي جعل األمثال هناية البالغة هـ( الذي جعل األمثال هناية البالغة 221221ام ت)ام ت)ثم جاء بعده إبراهيم النظثم جاء بعده إبراهيم النظ

بعد أن حصر خصالها يف :جودة اللفظ ،وإصابة المعنى المراد توصيله مع حسن بعد أن حصر خصالها يف :جودة اللفظ ،وإصابة المعنى المراد توصيله مع حسن 

يجتمع يف المثل أربعة ال تجتمع يف غيره من يجتمع يف المثل أربعة ال تجتمع يف غيره من ""التشبيه وجودة الكناية ، قال:التشبيه وجودة الكناية ، قال:

                                                 

 .  1/487المزهر يف علوم اللغة  (1)

 .  1/488المصدر السابق  (2)

 .  1/6مجمع األمثال  (3)
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ة ة إيجاز اللفظ ،وإصابة المعنى ، وحسن التشبيه ،وجودة الكناية ،فهو هنايإيجاز اللفظ ،وإصابة المعنى ، وحسن التشبيه ،وجودة الكناية ،فهو هناي  ::الكالمالكالم

  ""  ((11))البالغةالبالغة

هـ( قد وصفها بأهنا أبقى من الشعر ، وأشرف من هـ( قد وصفها بأهنا أبقى من الشعر ، وأشرف من 328328وهذا ابن عبد ربه ت)وهذا ابن عبد ربه ت)

... فهي أبقى من الشعر ،وأشرف من الخطابة ،لم يسر شيء ... فهي أبقى من الشعر ،وأشرف من الخطابة ،لم يسر شيء ""الخطابة، قال :الخطابة، قال :

  ""  ((22))مسيرها ،وال عم عمومها ، حتى قيل :أسير من مثلمسيرها ،وال عم عمومها ، حتى قيل :أسير من مثل

ناس ناس هـ( من أبلغ الحكمة ؛لعدم اجتماع الهـ( من أبلغ الحكمة ؛لعدم اجتماع ال350350وقد جعلها الفارابي ت)وقد جعلها الفارابي ت)

وهو من أبلغ الحكمة ؛ألن الناس ال يجتمعون على ناقص أو وهو من أبلغ الحكمة ؛ألن الناس ال يجتمعون على ناقص أو   ""على ناقص قال :على ناقص قال :

  ""((33))مقصر يف الجودةمقصر يف الجودة

هـ( فقد أشار إلى أنه من أنبل الكالم هـ( فقد أشار إلى أنه من أنبل الكالم 395395أما أبو هالل العسكري ت)أما أبو هالل العسكري ت)

وأرفعه ،والعلة يف ذلك :قلة ألفاظها ،وكثرة معانيها ،وَعدَّ َمْن َلْم ُيْعَن هبا من وأرفعه ،والعلة يف ذلك :قلة ألفاظها ،وكثرة معانيها ،وَعدَّ َمْن َلْم ُيْعَن هبا من 

فهي من أجل الكالم وأنبله ،وأشرفه فهي من أجل الكالم وأنبله ،وأشرفه ""ة يف األدب ،قال :ة يف األدب ،قال :األدباء غير تام األلاألدباء غير تام األل

وأفضله ؛لقلة ألفاظها ،وكثرة معانيها، ويسير مؤونتها على المتكلم ،مع كبير وأفضله ؛لقلة ألفاظها ،وكثرة معانيها، ويسير مؤونتها على المتكلم ،مع كبير 

عنايتها، وجسيم عائدهتا ... وقد علم أن كل من لم يعن هبا من األدباء عناية تبلغه عنايتها، وجسيم عائدهتا ... وقد علم أن كل من لم يعن هبا من األدباء عناية تبلغه 

أللة فيه ، وال موفور أللة فيه ، وال موفور أقصى غاياهتا ،وأبعد هناياهتا ،كان منقوص األدب غير تام اأقصى غاياهتا ،وأبعد هناياهتا ،كان منقوص األدب غير تام ا

  ""((44))الحظ منهالحظ منه

وقد بين الزمخشري جانبا من جوانب أهمية األمثال يف أكثر من مؤلف له ، وقد بين الزمخشري جانبا من جوانب أهمية األمثال يف أكثر من مؤلف له ،   

هي قصارى فصاحة العرب العرباء، وجوامع كلمها، هي قصارى فصاحة العرب العرباء، وجوامع كلمها، ""فقال يف المستقصى:فقال يف المستقصى:

                                                 

 .  1/6المصدر السابق  (1)

 .  3/2د الفريد العق (2)

 .  1/486، وينظر: المزهر يف علوم اللغة  1/74ديوان األدب للفارابي  (3)

 .  1/10جمهرة األمثال  (4)
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ونوادر حكمها ،وبيضة منطقها، وزبدة حوارها ،وبالغتها التي أعربت هبا عن ونوادر حكمها ،وبيضة منطقها، وزبدة حوارها ،وبالغتها التي أعربت هبا عن 

البديع إلى ذراية اللسان وغرابة اللسن ، حيث أوجزت البديع إلى ذراية اللسان وغرابة اللسن ، حيث أوجزت القرائح السليمة والركن القرائح السليمة والركن 

  ""  ((11))اللفظ فأشبعت المعنى ، وقصرت العبارة فأحالت المغزىاللفظ فأشبعت المعنى ، وقصرت العبارة فأحالت المغزى

ولضرب العرب األمثال ، واستحضار العلماء المثل ولضرب العرب األمثال ، واستحضار العلماء المثل ""وقال يف الكشاف :وقال يف الكشاف :

والنظائر شأن ليس بالخفي يف إبراز خبيات المعاين ، ورفع األستار عن الحقائق والنظائر شأن ليس بالخفي يف إبراز خبيات المعاين ، ورفع األستار عن الحقائق 

يف صورة المحقق ، والمتوهم يف معرض المتيقن ،والغائب يف صورة المحقق ، والمتوهم يف معرض المتيقن ،والغائب   ،حتى تريك المتخيل،حتى تريك المتخيل

  ""  ((22))كأنه مشاهد ،وفيه تبكيت للخصم األلد وقمع لسورة الجامع األدبيكأنه مشاهد ،وفيه تبكيت للخصم األلد وقمع لسورة الجامع األدبي

مما سبق تتضح أهمية األمثال ، ولعل تلك األهمية ترجع إلى نزعة اإلنسان مما سبق تتضح أهمية األمثال ، ولعل تلك األهمية ترجع إلى نزعة اإلنسان 

على على   يف تأكيد ذاته إزاء الحياة ، وإذا كانت أساليب التعبير المختلفة كلها تعينيف تأكيد ذاته إزاء الحياة ، وإذا كانت أساليب التعبير المختلفة كلها تعين

الحياة ونهمها ، فاألمثال أشمل من كل تلك األنواع ،وأقصر من تلك السبل الحياة ونهمها ، فاألمثال أشمل من كل تلك األنواع ،وأقصر من تلك السبل 

  ..  ((33))،ومن هنا كان لها ما كان من أهمية ، فضال عما سبق مما قيل يف خصائصها،ومن هنا كان لها ما كان من أهمية ، فضال عما سبق مما قيل يف خصائصها

*****    ****    *********    ****    ****  

                                                 

 / ب ، ج . 1مقدمة المستقصى يف أمثال العرب  (1)

 .  1/191الكشاف  (2)

 . 92يراجع األمثال يف القرآن الكريم صـ  (3)
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  أزمنة األمثال وأنواعهاأزمنة األمثال وأنواعها: : املبحث الثانياملبحث الثاني
  ا عدة أقسام:ا عدة أقسام:أوال : تقسيم األمثال زمنيا: تنقسم األمثال حسب زمنهأوال : تقسيم األمثال زمنيا: تنقسم األمثال حسب زمنه

:األمثال القديمة ،وتضم األمثال الجاهلية واإلسالمية ،أي التي أثرت :األمثال القديمة ،وتضم األمثال الجاهلية واإلسالمية ،أي التي أثرت   األولاألول

عن العرب يف الجاهلية وصدر اإلسالم وعصر بني أمية ،وهي عصور سالمة عن العرب يف الجاهلية وصدر اإلسالم وعصر بني أمية ،وهي عصور سالمة 

اللغة ،وبراءهتا من شائبة اللحن ،وهذه األمثال هي التي حرص علماء اللغة اللغة ،وبراءهتا من شائبة اللحن ،وهذه األمثال هي التي حرص علماء اللغة 

وصا عربية صحيحة ،جرت على وصا عربية صحيحة ،جرت على والنحو على جمعها وتفسيرها ،باعتبارها نصوالنحو على جمعها وتفسيرها ،باعتبارها نص

ألسنة فصحاء العرب يف عصور االستشهاد اللغوي والنحوي ،ومن ثم يمكن ألسنة فصحاء العرب يف عصور االستشهاد اللغوي والنحوي ،ومن ثم يمكن 

  اتخاذها شواهد على قواعد النحو .اتخاذها شواهد على قواعد النحو .

: األمثال الجديدة أو المولدة ،وهي التي ُجِمَعْت منذ القرن الرابع : األمثال الجديدة أو المولدة ،وهي التي ُجِمَعْت منذ القرن الرابع الثانيالثاني

وهذه وهذه الهجري،وهذه األمثال تضاف إلى األمثال القديمة يف مجموعات األمثال،الهجري،وهذه األمثال تضاف إلى األمثال القديمة يف مجموعات األمثال،

األمثال قد زاحمت األمثال القديمة  فيما بعد ، وقد جمعها الميداين يف كتابه األمثال قد زاحمت األمثال القديمة  فيما بعد ، وقد جمعها الميداين يف كتابه 

،وأفرد لها مكانا يف هناية كل فصل من فصول كتابه ، وهذا ،وأفرد لها مكانا يف هناية كل فصل من فصول كتابه ، وهذا   ""مجمع األمثالمجمع األمثال""

  القسم والذي قبله هو الُمْعنَى به يف دراستنا . القسم والذي قبله هو الُمْعنَى به يف دراستنا . 

 القرنين  القرنين : األمثال الحديثة ، وهي التي جمعها األوربيون قبل غيرهم يف: األمثال الحديثة ، وهي التي جمعها األوربيون قبل غيرهم يفالثالثالثالث

التاسع عشر والعشرين من ميالد المسيح ـــــ عليه السالم ــــــ من بالد العرب كـ التاسع عشر والعشرين من ميالد المسيح ـــــ عليه السالم ــــــ من بالد العرب كـ 

  مصر وسوريا وفلسطين وغيرها من بالد العرب .مصر وسوريا وفلسطين وغيرها من بالد العرب .

  ..((11)): األمثال العامية أو الشعبية ، وهي التي تقال باللهجات المحلية : األمثال العامية أو الشعبية ، وهي التي تقال باللهجات المحلية الرابعالرابع

                                                 

، األمثال العربية دراسة تاريخية 43رودلف زلهايم صـ ينظر : األمثال العربية القديمة ل (1)

 .  44، 43، األمثال العربية والعصر الجاهلي د/محمد توفيق أبو علي صـ 125تحليلية صـ
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  ة أقسام :ة أقسام :ثانيا :أنواع املثل ،ميكن تقسيم املثل بصورة عامة ثالثثانيا :أنواع املثل ،ميكن تقسيم املثل بصورة عامة ثالث
:المثل السائر الموجز ،وهو الذي تحدثنا عن تعريفه يف المبحث األول ، :المثل السائر الموجز ،وهو الذي تحدثنا عن تعريفه يف المبحث األول ، األول األول 

وتقسيمه زمنيا يف المبحث السابق ،وهي كلمة موجزة قيلت يف مناسبة ما ،ثم وتقسيمه زمنيا يف المبحث السابق ،وهي كلمة موجزة قيلت يف مناسبة ما ،ثم 

  تناقلتها ألسن الناس جيال بعد جيل ،وهي التي سنتحدث عن أنواعها قريبا.تناقلتها ألسن الناس جيال بعد جيل ،وهي التي سنتحدث عن أنواعها قريبا.

الوصفي أو القصصي الذي يستهدف الوصفي أو القصصي الذي يستهدف :المثل القياسي ،وهو ذلك السرد :المثل القياسي ،وهو ذلك السرد الثاني الثاني 

توضيح فكرة ما، أو الربهنة عليها عن طريق إحدى صور البالغة كالتشبيه أو توضيح فكرة ما، أو الربهنة عليها عن طريق إحدى صور البالغة كالتشبيه أو 

  التمثيل ، ويسميه البالغيون : التمثيل المركب ،أو التشبيه المتعدد .التمثيل ، ويسميه البالغيون : التمثيل المركب ،أو التشبيه المتعدد .

ويكون هذا النوع من أجل تشبيه شيء بشيء آخر لتقريب المعقول من ويكون هذا النوع من أجل تشبيه شيء بشيء آخر لتقريب المعقول من 

ر،أو قد يكون من أجل التأديب أو ر،أو قد يكون من أجل التأديب أو المحسوس،أو أحد المحسوسين من اآلخالمحسوس،أو أحد المحسوسين من اآلخ

التهذيب ،أو للتوضيح والتصوير بحيث يكون فيه إطناب ،ويجمع بين عمق التهذيب ،أو للتوضيح والتصوير بحيث يكون فيه إطناب ،ويجمع بين عمق 

الفكرة وجمال التصوير ،ومن قبيل هذا المثل القياسي قولنا : كانت القرى الفكرة وجمال التصوير ،ومن قبيل هذا المثل القياسي قولنا : كانت القرى 

  مطمئنة فدهمها السيل فأصبحت كالسفن الهائجة يف البحر المضطرب .مطمئنة فدهمها السيل فأصبحت كالسفن الهائجة يف البحر المضطرب .

لكلمات الموجزة السائرة التي أجراها لكلمات الموجزة السائرة التي أجراها :المثل الخرايف ،وهو تلك ا:المثل الخرايف ،وهو تلك ا  الثالثالثالث

العرب على ألسنة الحيوان ،أو بنوها على قصص خرايف نسجوه حوله ، ويكون العرب على ألسنة الحيوان ،أو بنوها على قصص خرايف نسجوه حوله ، ويكون 

الهدف من هذا النوع تعليميا أو عظة أو تحذيرا وما شابه ، ولذلك يأيت على شكل الهدف من هذا النوع تعليميا أو عظة أو تحذيرا وما شابه ، ولذلك يأيت على شكل 

  ""كليلة ودمنةكليلة ودمنة""قصص خيالية أو خرافات وأوهام كما هو الحال مثال يف كتاب قصص خيالية أو خرافات وأوهام كما هو الحال مثال يف كتاب 

  ..((11))البن المقفعالبن المقفع

                                                 

،األمثال والمثل والتمثيل يف 29ـــــــ  27ينظر:األمثال العربية دراسة تاريخية تحليلية صـ(1) 

مثال العربية والعصر الجاهلي د/محمد توفيق أبو علي ،األ 31ـــــــ  28القرآن الكريم صـــ 

 . 46صـ 
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  أنواع املثل السائر املوجزأنواع املثل السائر املوجز
هذا النوع من األمثال هو الذي ينصرف الذهن إليه عند ذكر كلمة )مثل(، هذا النوع من األمثال هو الذي ينصرف الذهن إليه عند ذكر كلمة )مثل(،   

  وهو الذي اهتم به مدونو األمثال ، ويندرج تحت هذا النوع عدة أنواع :وهو الذي اهتم به مدونو األمثال ، ويندرج تحت هذا النوع عدة أنواع :

،ويدخل فيه الحكم الموجزة التي شاعت بين الناس ، ،ويدخل فيه الحكم الموجزة التي شاعت بين الناس ،   المثل الحكميالمثل الحكميـــــ ـــــ 11

،حتى أصبحت أمثاال يتداولها الناس يف أحاديثهم ،حتى أصبحت أمثاال يتداولها الناس يف أحاديثهم   وفشت يف االستعمال اللغويوفشت يف االستعمال اللغوي

وكتابتهم ،وتجمع كل ما يتصل بالعادات والتقاليد والتدبير واألقوال السائرة، وكتابتهم ،وتجمع كل ما يتصل بالعادات والتقاليد والتدبير واألقوال السائرة، 

  ..  ((22))، والسر أمانة، والسر أمانة  ((11))والعبارات النادرة مثل:العود أحمدوالعبارات النادرة مثل:العود أحمد

بيتا كامال من الشعر ،أو شطر بيتا كامال من الشعر ،أو شطر ،وقد يكون هذا المثل ،وقد يكون هذا المثل   المثل الشعريالمثل الشعريــــ ــــ 22

  الشطر ،وذلك مثل قول لبيد :الشطر ،وذلك مثل قول لبيد :،أو جزءا من ،أو جزءا من بيتبيت

  ((33))أال كلُّ شيٍء َما َخال اهللَ باطٌل       وُكلُّ نعيٍم ال محالَة زائُل أال كلُّ شيٍء َما َخال اهللَ باطٌل       وُكلُّ نعيٍم ال محالَة زائُل 

ويستحسن يف الشعر كي يكون مثال أن يشتمل على ثالثة أشياء : األول: أن ويستحسن يف الشعر كي يكون مثال أن يشتمل على ثالثة أشياء : األول: أن 

يكون متزنا قائما بنفسه غير محتاج إلى غيره ،الثاين :أن يكون سالما عن التكلف يكون متزنا قائما بنفسه غير محتاج إلى غيره ،الثاين :أن يكون سالما عن التكلف 

ألسماع ليكون أوقع له يف النفس ،وأعون على الشيوع ،الثالث ألسماع ليكون أوقع له يف النفس ،وأعون على الشيوع ،الثالث سلسا ،تستلذه اسلسا ،تستلذه ا

  ..((44)):أن يكون متحرى فيه الصدق وحسن اإلصابة :أن يكون متحرى فيه الصدق وحسن اإلصابة 

دهتا من اتخاذ شخص ما ،أو شيء دهتا من اتخاذ شخص ما ،أو شيء ،وهو التي تستقي ما،وهو التي تستقي ما  ــــ المثل التشبيهيــــ المثل التشبيهي33

  ..  ((55))أو حدث معين ،مثاال يحتذى به مثل :أجود من حاتمأو حدث معين ،مثاال يحتذى به مثل :أجود من حاتم  ،،ماما

جد هذه العبارات يف:الدعاء واللعن ، ويف جد هذه العبارات يف:الدعاء واللعن ، ويف ،وتو،وتو  عبارات تقليدية متداولةعبارات تقليدية متداولةـــــ ـــــ 44

الخطاب والتحية ، ويف الصالة وما أشبه ذلك ،ويقدم لها أبو عبيد بقولهم :من الخطاب والتحية ، ويف الصالة وما أشبه ذلك ،ويقدم لها أبو عبيد بقولهم :من 

                                                 
، جمهرة األمثال 2/456،الدرة الفاخرة 169ينظر المثل يف :كتاب األمثال ألبي عبيد صـ (1)

 ، لسان العرب عود   . 1/335، المستقصى  2/34،مجمع األمثال  2/38

،مجمع األمثال  1/510ة األمثال ، جمهر75ينظر المثل يف : كتاب األمثال ألبي عبيد صـ (2)

 .  1/325، المستقصى  332ــــ  2/331

 .  256البيت من بحر الطويل ، للبيد بن ربيعة العامري يف ديوانه صـ  (3)

 .  56ـــ  1/54ينظر : زهر األكم (4)

، تمثال األمثال 1/53، المستقصى 1/182،مجمع األمثال 1/136ينظر :الدرة الفاخرة  (5)

1/126  . 
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دعائهم ،أو عبارة: من أمثالهم يف الدعاء ،وذلك مثل قول العرب :بالرفاء دعائهم ،أو عبارة: من أمثالهم يف الدعاء ،وذلك مثل قول العرب :بالرفاء 

  ..  ((11))والبنينوالبنين

، وهي أمثال تقوم على إضافة شيء إلى شيء أو ، وهي أمثال تقوم على إضافة شيء إلى شيء أو ــــ المضاف والمنسوبــــ المضاف والمنسوب55

  ::ل يف صفة ما ،من ذلك ضرهبم المثلل يف صفة ما ،من ذلك ضرهبم المثلسبته إليه ، ويقصد بذلك ضرب المثسبته إليه ، ويقصد بذلك ضرب المثنن

مواعيد عرقوب ، وقد أفرد الثعالبي هذا النوع بالتأليف يف كتابه :ثمار القلوب يف مواعيد عرقوب ، وقد أفرد الثعالبي هذا النوع بالتأليف يف كتابه :ثمار القلوب يف 

  ..((22))المضاف والمنسوبالمضاف والمنسوب

وهي التي تقال بعد انتهاء حادث ما كقولهم:وافق وهي التي تقال بعد انتهاء حادث ما كقولهم:وافق   ــــ أمثال ناتجة عن حادثــــ أمثال ناتجة عن حادث66

لى رجل اسمه )َشٌن( وجد ضالته فتاة اسمها )طبقة( لى رجل اسمه )َشٌن( وجد ضالته فتاة اسمها )طبقة( . وتعود قصته إ. وتعود قصته إ((33))شن طبقةشن طبقة

  فتزوجها .فتزوجها .

ــــ أمثال ناشئة عن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ،ويف تحديدها ــــ أمثال ناشئة عن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ،ويف تحديدها 77

خالف ، والشائع أن كل ما جرى على ألسنة الناس منها فهو َمَثٌل؛ نحو قوله خالف ، والشائع أن كل ما جرى على ألسنة الناس منها فهو َمَثٌل؛ نحو قوله 

، ، ((88)اإلسراء،)اإلسراء،ىئىئ  پپپپ  پپ  پپ  يئيئ،،((5151)يوسف ،)يوسف ،ىئىئ  ىئىئ  ىئىئ  ېئېئ  يئيئتعالى تعالى 

  ..""  ((55))ال يلدغ المؤمن من جحر مرتينال يلدغ المؤمن من جحر مرتين""::  ((44))صلى اهلل عليه وسلمصلى اهلل عليه وسلم  وقول النبيوقول النبي

 

                                                 
 .  1/87، مجمع األمثال 23ينظر المثل يف :األمثال ألبي عبيد صـ (1)

 .  228، 1/97ثمار القلوب يف المضاف والمنسوب  (2)

، 2/371، المستقصى  2/359، مجمع األمثال  1/99ينظر المثل يف : جمهرة اللغة  (3)

 .  362فصل المقال صـ 

( باب ال يلدغ المؤمن من جحر 1336ينظر الحديث يف : صحيح البخاري ، حديث رقم )(4)

،سنن ابن ماجة ، 10/175( 5964، مسند اإلمام أحمد ، حديث رقم )8/31مرتين 

 .  2/1318( باب العزلة 3982حديث رقم )

، األمثال العربية يف الحديث 30ـــــــ  28ينظر : األمثال العربية دراسة تاريخية تحليلية صـ(5)

،األمثال  35ـــــــ  27ل العربية القديمة لرودلف زلهايم صـــ ، األمثا 42النبوي الشريف صـ 

 . 45ـــــــ  44العربية والعصر الجاهلي للدكتور /محمد توفيق أبو علي صـ 
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 الفصل الثاني :
 .األمثال املستشهد هبا يف القضايا النحوية 

 وتحته عشرة مباحث :

  األمثال املستشهد هبا يف باب االبتداء ،وحتته ثالث قضايا.األمثال املستشهد هبا يف باب االبتداء ،وحتته ثالث قضايا.املبحث األول :املبحث األول :

  االبتداء ،وحتته ثالث قضايا .االبتداء ،وحتته ثالث قضايا .  :األمثال املستشهد هبا يف باب نواسخ:األمثال املستشهد هبا يف باب نواسخ  املبحث الثانياملبحث الثاني

  :األمثال املستشهد هبا يف باب املفعول املطلق ، وحتته قضية واحدة .:األمثال املستشهد هبا يف باب املفعول املطلق ، وحتته قضية واحدة .  املبحث الثالثاملبحث الثالث

  األمثال املستشهد هبا يف باب احلال ،وحتته قضيتان .األمثال املستشهد هبا يف باب احلال ،وحتته قضيتان .  املبحث الرابع:املبحث الرابع:

إعمال املصدر، وحتته قضية إعمال املصدر، وحتته قضية   األمثال املستشهد هبا يف باباألمثال املستشهد هبا يف باباملبحث اخلامس :املبحث اخلامس :

  ..واحدةواحدة

  : األمثال املستشهد هبا يف باب اسم التفضيل ،وحتته أربع قضايا .: األمثال املستشهد هبا يف باب اسم التفضيل ،وحتته أربع قضايا .السادسالسادساملبحث املبحث 

  األمثال املستشهد هبا يف باب عطف النسق ،وحتته قضية واحدة .األمثال املستشهد هبا يف باب عطف النسق ،وحتته قضية واحدة .  املبحث السابع:املبحث السابع:

  :األمثال املستشهد هبا يف باب النداء ،وحتته قضية واحدة .:األمثال املستشهد هبا يف باب النداء ،وحتته قضية واحدة .املبحث الثامناملبحث الثامن

  يد الفعل ،وحتته قضية واحدة .يد الفعل ،وحتته قضية واحدة .: األمثال املستشهد هبا يف باب توك: األمثال املستشهد هبا يف باب توكاملبحث التاسعاملبحث التاسع

  :األمثال املستشهد هبا يف باب العدد ،وحتته قضية واحدة .:األمثال املستشهد هبا يف باب العدد ،وحتته قضية واحدة .املبحث العاشراملبحث العاشر
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 املبحث األول :األمثال املستشهد بها يف باب االبتداء
 اإلخبار بظرف الزمان عن الذات: القضية األوىل

ما  الظرف نوعان :زمان ومكان،والمبتدأ أيضا نوعان :ذات وحدث، فالذات

كان شخصا مرئيا ،والحدث ما كان معنى نحو: المصادر كالعلم والقدرة والقتال 

 :ن يخرب عنه بالمكان والزمان تقولوالخروج، فإذا كان المبتدأ حدثا جاز أ

 الخروج اليوم ،والقتال غدا.

 :جواز اإلخبار عنه بالمكان فتقول أما إذا كان المبتدأ ذاتا فاتفق النحويون على

 . (1)محمد خلفك

أما الزمان فقد اختلفوا حول اإلخبار به عن الذات ،وقد استخدم ابن مالك 

اليوم خمر وغدا "مثال ظاهره اإلخبار بالزمان عن الذات وهو قول امرئ القيس :

وقد تمثل ابن مالك هبذا المثل ــــــ بخالف كتابه شرح الكافية الشافية ــــــ  "(2)أمر

 ":(3)،وشرح التسهيل، قال يف شرح الكافية الشافيةيف كتابيه :شرح عمدة الحافظ 

 تخصيصا تحصل به الفائدة كان كالما . ثم قلت : (4)فلو خصص

                                                 

 .  1/89يراجع :شرح المفصل البن يعيش  (1)

المثل المرئ القيس بن حجر الكندي ،ومعناه :اليوم استرسال ولهو ،وغدا الجد والتشمير  (2)

قاله امرؤ القيس لما بلغه قتل أبيه وهو يشرب الخمر ،وقتله بنو أسد. ينظر: المثل يف .و

، كتاب األمثال البن 127، أمثال العرب للمفضل الضبي صـ68:األمثال للسدوسي صـ

، 336ـــ 2/334،جمهرة األمثال46،األمثال لزيد بن رفاعة صـ334ـــــ 333سالم صـ

 . 1/358مستقصى يف أمثال العرب ،ال418ــــ 2/417مجمع األمثال 

 .  352ـــ 1/351شرح الكافية الشافية  (3)

 أي :ظرف الزمان .  (4)
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ــند ــان ال يس ــرف الزم ــذاظ ظ   ل

 

 لعـــــين إال نـــــادرا وأنشـــــدوا  

 
أي الشرتاط حصول الفائدة بالخرب لم يسند ظرف زمان لعين ، إذ ال فائدة يف  

 قولك :زيٌد غدا .

ا محذوفا ويف الكالم دليل عليه أفاد، وكان كالما . مثل أن فلو عينت مضاف

َيْقُدَم من سفٍر قوٌم كان معهم )زيد( فيقول بعضهم:)زيد غدا( . وإلى مثل هذا 

 أشرت بقولي :

 .................... 

 

 ....... ...إال نادرا...............  

 
أي : اليوم  "لليلة الهاللا"و "اليوَم خمٌر وَغَدا أمرٌ "ومثل هذا قول العرب : 

 "شرب خمر وغدا حدوث أمر .والليلة طلوع الهالل 

فقد أجاز ابن مالك اإلخبار بظرف الزمان عن الذات بشرط حصول الفائدة ،إذ 

ال فائدة من قولك :زيد غدا .وقد حصر الفائدة هنا باإلضافة ، وقد مثَّل لها بقرينة 

ان فيهم )زيد( فنقول :زيد غدا أي: المشاهدة ،وهو أن يقدم من سفر قوٌم ، وك

 جضور زيد غدا ،ومع ذلك فوقوع مثل هذه األخبار يكون نادرا.

وما تمثل به ابن مالك من قول امرئ القيس هو على حذف مضاف أي اليوم  

شرب خمر وغدا حدوث أمر ،والليلة طلوع الهالل . وقد ذهب ابن مالك يف 

 شرح الكافية الشافية ،متمثال ـــــ شرح عمدة الحافظ إلى مثل ما ذهب إليه يف

وقد يقوم مقام المفرد المرفوع اسم مكان  ":(1)أيضا ـــــ بقول امرئ القيس، قال

أو زمان منصوب ،متضمن معنى )يف( ، ويسمى ظرفا، إال أن الزماين منه ال يكون 

يف الغالب خرب جسم ، بل خرب معنى ،بخالف المكاين فإنه يكون خربا لهما فيقال 

 :زيد وراءك، والصالة أمامك ،ويقال: السفر غدا ،وال يقال : زيد غدا .
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وإنما قلت: يف الغالب احرتازا من قولهم :الليلة الهالل ،واليوم خمر ، وغدا 

 "أمر...والمحاولة على الفائدة فبأي شيء َحَصَلْت ُحكَِم بجوازه

ذهب  لم يذكر ابن مالك هنا أن قول امرئ القيس على حذف مضاف ، كما

إليه يف شرح الكافية الشافية ،لكنه ذكر أن ظرف الزمان يف الغالب ال يكون خربا 

 عن الذات بل عن المعنى .

على ما جاء فيه اإلخبار بظرف الزمان عن الذات يف  "يف الغالب"وأشار بقوله :

قوله :الليلة الهالل، واليوم خمر وغدا أمر ،وقال بحصول الفائدة ،إال أنه لم 

 ناها.يوضح مع

 :اوف الذي ذكره يف شرح الكافية وهووأرى أن الفائدة هنا يف المضاف المحذ

 ليوم شرب خمر ،وغدا حدوث أمر ،والليلة طلوع الهالل . 

وقد ذهب ابن مالك يف شرح التسهيل إلى مثل ما ذهب إليه يف كتابيه السابقين 

ستدل أيضا من جواز اإلخبار بظرف الزمان عن الذات بشرط حصول الفائدة ،وا

 ،ولم يبين أن المثل على حذف مضاف "اليوم خمر وغدا أمر"بقول امرئ القيس 

 وزاد هنا أْن َحَصَر مواطن اإلفادة وجعلها يف أربعة أمور :

:أن يشبه اسم الذات اسم المعنى يف حدوثه وقتا دون وقت مثل: الليلة  األول

ما اختلفت به األحوال الهالل ،فإن الهالل يكون ظاهرا ثم يسترت ثم يظهر ،فل

 جرى مجرى األحداث .

 :أن تعم إضافة معنى إلى الذات مثل قول الشاعر : الثاين
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 َأُكـــــلم َعـــــاٍم َنَعـــــٌم َتْحُوْوَنـــــهُ 

 

ـــــهُ   ـــــْوٌم وَتنْتُِجْوَن ـــــُه َق  (1)ُيْلِقُح

 
 أي: إحراز نعم . 

 أن يعم أي :الذات، واسم الزمان خاص نحو :نحن يف شهر الصوم .: الثالث

. وهذا (2)أن يكون مسؤوال به عن خاص ،نحو:يف أي الفصول نحن: عالراب

ال يفيد االستغناء بظرف زمان عن خرب اسم عين غالبا إال إذا كان العين ": (3)نصه

مثال المعنى يف حدوثه وقتا دون وقت، كالرطب والكمأة، فإن االستغناء عن 

كذا ،والكمأة يف خرب هذا النوع بظرف الزمان يفيد، كقولك : الرطب يف شهر 

 فصل الربيع .

وكذلك إذا كان دليل على إضافة معنى إلى العين كقولك :أكل يوم كذا ثوب 

 تلبسه ،وأكل ليلة ضيف يؤمك ،ومنه قول الراجز:

 َأُكلم َعاٍم َنَعٌم َتْحُوْوَنـُه 

 

 ُيْلِقُحُه َقْوٌم وَتنْتُِجْوَنـهُ  

 
ضيف يؤمك ، وأكل عام  أي: أكل يوم تجدد ثوب تلبسه، وأكل ليلة إتيان

 إحراز نعم .

وكذا إن عم المبتدأ وكان اسم الزمان خاصا ،أو مسؤوال به عن خاص ، 

                                                 

، شرح 1/319، شرح السهيل1/352البيت من الرجز ،بال نسبة يف :شرح الكافية الشافية (1)

، شرح 4/61 ، التذييل والتكميل1/249، شرح الرضي1/348الجمل البن عصفور

 :. والشاهد يف قوله 1/95األشموين ،شرح1/327،المساعد274التسهيل للمرادي صـ

أكل عام حيث جاء ما ظاهره أنه أخبر بظرف الزمان عن الذات والصحيح أنه خبر عن 

 المعنى وهو إحراز نعم . 

ــ ــ 1/327، المساعد 274، شرح التسهيل للمرادي صـ4/61ينظر :التذييل والتكميل  (2)

 .  114ــــ 3/113، تعليق الفرائد328

 .  320ـــ 1/319شرح التسهيل  (3)
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 كقولك :نحن يف شهر كذا ،ويف أي الفصول نحن ؟

إلى أنه قد يخرب عن اسم عين بظرف زمان يف غير  "غالبا"وأشرت بقولي :

. هذا ولم أجد مثال ذلك إذا ثبت دليل كقول امرئ القيس :اليوم خمر وغدا أمر

من أمثال العرب أخرب فيه بظرف الزمان عن الذات سوى قول امرئ القيس 

وهو على تقدير مضاف ، أي: اليوم شرب خمر وغدا  "اليوم خمر وغدا أمر"

 حدوث أمر.

وداللة ":(1)بقه به ابن الشجري يف أماليه قالوابن مالك مسبوق هبذا التأويل ،س

وغدا أمر، أي: اليوم شرب خمر ،وغدا حدوث أمر،  القياس كقوله: اليوم خمرٌ 

، "وإنما دل على هذه المحذوفات أن ظروف الزمان ال تكون أخبار عن األعيان

ومثل النصب يف الليلة النصب يف اليوم وغدا من ": (2)وقال يف موضع آخر

.وقد  "قولهم:اليوم خمر وغدا أمر أي: اليوم شرب خمر وغدا حدوث أمر

وذلك كله على حذف مضاف ":(3)التأويل ابن عصفور حيث قال تبعهما يف هذا

أن يعلم إضافة تقدير معنى إليه ":(4)،والرضي فقد قال"تقديره: اليوم شرب خمر

إلى غير ذلك من  "نحو قول امرئ القيس :اليوم خمر وغدا أمر،أي: شرب خمر

 ،(5)العلماء كـ:المرادي

                                                 

 .  1/80أمالي ابن الشجري  (1)

 .  2/68السابق نفسه  (2)

 .  1/349شرح الجمل البن عصفور  (3)

 .  249ـــ 1/248شرح كافية ابن الحاجب للرضي  (4)

 .  273شرح التسهيل للمرادي صـ  (5)
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الدماميني الذي أجاز تقدير ،و(3)،واألشموين(2)،والسيوطي  (1)وابن هشام

 ،قدير المضاف يف الجزء الثاين منهالمضاف يف الجزء األول من المثل ،ومنع ت

؛ألن األمر ليس اسم  "وغدا أمر"ال حاجة إلى تقدير المضاف يف قوله :":(4)قال

 ."عين 

وما ذهب إليه ابن مالك من جواز اإلخبار بظرف الزمان عن الذات إذا أفاد هو 

فإنه ادعى أن ظروف الزمان تكون أخبارا عن الجثث "،(5)البن الطراوة تابٌع فيه

 ":(7). وقد تبعهما الرضي الذي قال"(6)إذا أفادت ،وإذا لم تفد لم تكن أخبارا

 ،م عين ،وال حاال فيه ،وال صفة لهواعلم أن ظرف الزمان ال يكون خربا عن اس

ين يف حدوثها وقتا دون وقت لعدم الفائدة إال يف موضعين : أحدهما: أن يشبه الع

نحو :الليلة الهالل، والثاين: أن يعلم إضافة معنى إليه تقديرا نحو قول امرئ 

 "القيس :اليوم خمر وغدا أمر ،أي: شرب خمر

ويخرب بالزمان عن أسماء المعاين نحو:  ":(8)وتبعهم ابن هشام ـــــ أيضاـــــ قال

وات نحو : زيد اليوم فإن حصلت الصوم اليوم، والسفر غدا، ال عن أسماء الذ

 "فائدة جاز :كأن يكون المبتدأ عاما والزمان خاصا 

                                                 

 .  1/208وينظر: التصريح بمضمون التوضيح  1/203أوضح المسالك  (1)

 .   2/23همع الهوامع  (2)

 .  1/95شرح األشموين  (3)

 .  3/112تعليق الفرائد  (4)

 .  2/439،الكايف يف اإلفصاح  601ينظر: البسيط شرح الجمل صـ (5)

 .  601البسيط شرح الجمل صـ (6)

 .  249ـــ 1/248شرح الرضي  (7)

 .   1/203لك أوضح المسا (8)
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أجاز اإلخبار بظرف الزمان عن الذات بشرط أن يكون فيه  وهناظ مذهب ثان

 . (1)معنى الشرط نحو: الرطب إذا جاء الحر

الجمهور أنه ال يقع ظرف الزمان خربا عن " وهناظ مذهب آخر وهو مذهب

ير تفصيل ،سواء أجئت بالظرف منصوبا أم جررته بفي ، وتأولوا ما الجثة من غ

 ." (2)ورد من ذلك على حذف مضاف

، وقال "وجميع ظروف الزمان ال تكون ظروفا للجثث":، (3)قال سيبويه

وتقول: زيد يوم الجمعة قائم .ال يكون إال ذلك ؛ألن ظروف الزمان ال "(4)المربد:

ن الجثث  . "تضمَّ

أن الجثة قد تكون يف مكان  "اإلخبار بظرف الزمان عن الذات: والعلة يف عدم

دون مكان فإذا أخربت باستقرارها يف بعض األمكنة يثبت اختصاصها بذلك 

المكان مع جواز أن تكون يف غيره، وكذلك الحدث يقع يف مكان دون مكان 

،ومثال ذلك قولك :زيد خلفك ،فـ خلفك خرب عن زيد وهو مكان معلوم ،بجواز 

ن يخلو منه زيد بأن يكون أمامك أو يمينك أو يف جهة أخرى غيرهما، فإذا أ

خصصته بخلفك استفاد المخاطب ما لم يكن عنده ،وكذلك القتال أمامك 

                                                 

،  2/23، همع الهوامع 4/59، التذييل والتكميل 3/1223ينظر :ارتشاف الضرب  (1)

 .  1/262المطالع السعيدة 

، شرح التسهيل للمرادي 3/1123وينظر: ارتشاف الضرب  4/59التذييل والتكميل  (2)

 .  1/95،شرح األشموين 274صـ

 . من الجزء نفسه 418وينظر: صـ  1/136الكتاب  (3)

 من الجزء نفسه .  329، 172وينظر:  4/132المقتضب  (4)
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،يجوز أن يقع يف مكان غير ذلك ،وأما ظرف الزمان فإذا أخربت به عن الحدث 

بل هي أعراض أفاد ؛ ألن األحداث ليست أمورا ثابتة موجودة يف كل األحيان ،

منقضية تحدث يف وقت دون وقت ،فإذا قلت :القتال اليوم، أو : الخروج بعد غد 

،استفاد المخاطب ما لم يكن عنده لجواز أن يخلو ذلك الوقت من ذلك الحدث 

،وأما الجثث فأشخاص ثابتة موجودة يف األحيان كلها ال اختصاص لحلولها 

 "(1)األزمنةبزمان دون زمان، إذ كانت موجودة يف جميع 

وبعد فأرى أن الصواب ما ذهب إليه الجمهور من أنه ال يجوز اإلخبار بظرف 

 "اليوم خمر وغدا أمر"الزمان عن الذات، وما ورد من ذلك من قول امرئ القيس 

،فهو مؤول على حذف مضاف ،أي: اليوم شرب خمر ،وغدا حدوث أمر، فيكون 

 اإلخبار عن المعاين ال عن الذوات .

   **** ****    **** 

                                                 

، شرح الجمل البن 1/63وينظر: األصول 90ــــ  1/89شرح المفصل البن يعيش  (1)

 .  115ــــ 3/114،تعليق الفرائد 1/348عصفور 
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 حذف اخلرب وجوبا إذا كان حاال سادة مسد اخلرب: القضية الثانية

يحذف الخرب جوازا ووجوبا، فيحذف جوازا إذا دل عليه دليل مثل :َمْن 

 عندكم؟ فتقول :محمٌد، أي: محمٌد عندنا .

ويحذف وجوبا يف مواضع منها:أن يكون المبتدأ مصدرا ،أو مضافا إلى 

ر  المصدر ،أو مضافا إلى المؤول بالمصدر ،هذا المصدر عامل يف اسم ُمَفسِّ

لضمير ذي حال،هذا الحال سادة مسد الخرب،وهي ال تصلح أن تكون 

(مبتدأ، وهو مصدر مضاف إلى .مثل:ضربي الطالب واقفا،فـ)ضربي(1)خربا

والطالب معمول للمصدر ، و)واقفا(حال سادة مسد الخرب ،وصاحب  ،فاعله

 العامل المحذوف يفسره ) الطالب(،وهذه الحال ال يصح الحال ضمير مسترت يف

جعلها خربا عن )ضربي(؛ألن الخرب وصف يف المعنى والضرب ال يوصف 

.ومثال المصدر المضاف: أكثر شربي اللبن  (2)بالوقوف؛ فال يقال: ضربي واقف

ي: أحسن جالسا، ومثال المصدر المؤول :أحسن ما يكون الطالب مجتهدا، أ

 مجتهدا. كون الطالب

وخرب ذلك مقدر بـ)إذ كان(إن أريد به المضي ،أو)إذا كان(إن أريد االستقبال 

عند سيبويه وجمهور البصريين .ومقدر عند األخفش بمصدر مضاف إلى 

صاحب الحال فتقديره يف األمثلة السابقة يف: ضربي الطالب واقفا: ضربه واقفا، 

ويف مثل :أحسن ما يكون  ويف مثل: أكثر شربي اللبن جالسا: شربه جالسا،

                                                 

 .  1/253، شرح ابن عقيل 227ــــ 1/226يراجع :أوضح المسالك  (1)

 .  1/228التوضيح يراجع :التصريح بمضمون  (2)
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 .(1)الطالب مجتهدا: كونه مجتهدا

،  "(2)ُحْكُمَك مسمطا "وقد خالف يف هذه القاعدة مثل عربي، وهو قولهم:

وقد استشهد به ابن مالك يف أكثر من كتاب له ،ووظفه يف أكثر من موضع، فهذا 

و أفعل تفضيل الرابع :إذا كان المبتدأ مصدرا أ ":(3)شرح الكافية الشافية قال فيه

مضافا إليه ،وبعده حال ال يصلح أن يخرب هبا عن المبتدأ نحو: حبي المال محسنا 

وأشقى قولي معلنا...وتقديره :حبي المال إذا كنت محسنا ،وأشقى قولي إذا 

كنت معلنا . فالتزم حذف هذه األخبار للعلم هبا، ولسد هذه األشياء مسدها 

 ويتناول قولي:

 .........ما فيه معناه.....    ................  

أفعل تفضيل نحو :أشفى ما أقول .وغير أفعل تفضيل نحو: ُكلُّ ُشْربِي السويَق 

ملتوتا ومعظُم إتياين المستجَد متعلما .فمثل هذه األمثلة يجب فيها حذف الخرب 

لسد الحال مسده ولعدم صالحيتها ألن تكون خربا . فلو صلحت ألن تكون 

 اال إال على شذوذ كقول الراجز:  خربا لم تجعل ح

                                                 

،أوضح المسالك 3/290،التذييل والتكميل282ـــ 1/280يراجع :شرح التسهيل (1)

 . 1/229،التصريح بمضمون التوضيح 1/227

مثل من أمثال العرب السائرة، يقال لمن يجوُز حكمه :حكمك مسمطا، أي:مرسال سهال  (2)

قولهم :سمطت الجدي،  جائزا .قال أبو بكر:خذ حقك مسمطا أي: سهال وأظن أصله من

إذا كشطت ما عليه من الشعر ،فيكون ذلك أسهل من السلخ .وروى :حكمُك مسمٌط 

، جمهرة 12/347،بالرفع أي: مرسل جائز .ينظر المثل يف :تهذيب اللغة

، لسان 1/212،سمط ،مجمع األمثال8/443،المحكم والمحيط األعظم1/303األمثال

 سمط .  2094العرب صـ 

 .  359ـــــ  1/356ية الشافية شرح الكاف (3)
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 (1)َأَجنَْدال َيْحِمْلن أم حديدا    َما لِْلِجَماِل َمْشُيَها َوئِْيَدا    

وكقول بعض العرب :حكمك مسمطا .يريد :حكمك لك مثبتا. فاألجود يف 

 "مثل هذا أن يذكر العامل ،أو يجاء بالمنصوب مرفوعا بمقتضى الخربية

نص على حذف هذه األخبار وجوبا للعلم هبا ،وأن وأقول :إن ابن مالك هنا 

الحال سادة مسد الخرب ،وهذه األحوال ال تصلح أن تكون أخبارا ، ولو صلحت 

ألن تكون لم تجعل أحواال ،وإذا ورد من ذلك فيحكم عليه بالشذوذ ،كقول 

فـ)مسمطا(صالحة ألن تكون خربا عن)حكمك(لذلك  "حكمك مسمطا"العرب 

 أوله بقوله: حكمك لك مثبتا.شذت عن القياس ،و

وألهمية المثل عند ابن مالك فقد استشهد به أيضا يف شرح عمدة الحافظ ،فقد 

والشرط يف وجوب هذا الحذف وسد الحال مسد المحذوف أن يكون ": (2)قال

المبتدأ ال يصلح أن يجعل الحال خربا عنه كالضرب بالنسبة إلى قائم واالعتكاف 

لح جعل الحال خربا عن المبتدأ لم يعدل عن الخربية بالنسبة إلى صائم فلو ص

                                                 

 ، وبال نسبة يف:1/398، التصريح2/86البيت من الرجز ،للزباء يف :أوضح المسالك  (1)

. والشاهد يف قوله:مشيها وئيدا، حيث  2/109،شرح التسهيل1/358شرح الكافية الشافية

مرفوعا  استشهد به الكوفيون على جواز تقديم الفاعل على عامله وذلك ألن ) مشيها(روي

وال يصح أن يكون مبتدأ إذ ال خبر له يف اللفظ إال ) وئيد(وهو منصوب على الحال فتعين أن 

 يكون فاعال بـ)وئيدا(متقدم عليه، فقد قدم الفاعل على المسند .

ورده البصريون بوجوه منها ما ذكره ابن مالك أن)مشيها(مبتدأ،و)وئيدا(حال سادة مسد الخبر    

يره ظهر وئيدا مثل قول العرب :حكمك مسمطا، وهما شاذان والعامل محذوف تقد

 لصالحية الحال يف كلٍّ أن تكون خبرا فتقول :مشُيها وئيٌد، وحكُمك مسمٌط.   

 .  178ـــــ 177شرح عمدة الحافظ صـ  (2)



 

 
 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

إلى الحالية إال على شذوذ كقولهم فيما حكاه األزهري :حكمك مسمطا على 

تقدير: حكمك لك مسمطا، أي: مثبتا .فلو قيل: حكمك مسمطا لكان أولى 

 "وأبعد عن الشذوذ

ابقين وذهب ابن مالك يف شرح التسهيل إلى مثل ما ذهب إليه يف كتابيه الس

إن  "حكمك مسمطا "...قولهم:":(1)وزاد عليهما أن وّضح سبب الشذوذ قال

المبتدأ فيه مصدر مستغن عن خربه بحال استغناء شاذا؛ ألن صاحب الحال 

ضمير عائد على المبتدأ الذي هو حكمك، بخالف ضربي زيدا قائما؛ فإن 

صاحب الحال فيه فاعل )كان( المقدرة، وهو ضمير عائد على 

وما ذهب إليه ابن مالك من أن  "(،و)زيد(معمول المصدر المجعول مبتدأ)زيد

 ":(2)تأويل المثل هو حكمك لك مثبتا هو تابع فيه للمربد، فقد قال يف الكامل

وأما قوله: حكمك مسمطا فإعرابه أنه أراد :لك حكمك مسمطا، واستعمل هذا 

عنده مبتدأ مؤخر، فـ)حكمك( "فكثر حتى حذف استخفافا ؛ لعلم السامع ما يريد

وشبه الجملة خرب مقدم، حذف لكثرة استعماله وللتخفيف ،ولعلم السامع به . 

 ولم ينص المربد على شذوذه .

: حكمك مسمطا ،أي: متمما، معناه : لك (3)ويقال"وتبعه ابن سيده أيضا قال:

 . "حكمك، وال يستعمل إال محذوفا

                                                 

 .  1/279شرح التسهيل  (1)

، البحر سمط  2094،لسان العرب صـ 12/347وينظر:  تهذيب اللغة  2/616الكامل  (2)

 .  6/243، الدر المصون 5/283المحيط 

 سمط .  8/443المحكم والمحيط األعظم  (3)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

ومن األخبار الالزمة ":(1)لوقد أوله هباء الدين بن النحاس بتأويل آخر قا

، أو حكمك لك 
ّ
الحذف أيضا قولهم: حكمك مسمطا، والتقدير: حكمك علي

 ولم ينص على شذوذه وإنما اكتفى فيه بالتأويل.  "مسمطا

 ، (2)وقد تبع ابَن مالك يف الحكم على المثل بالشذوذ كٌل من :السمين الحلبي

ي الذي َبيََّن موطن الشذوذ ،والشيخ خالد األزهر(4)،واألشموين(3)وابن هشام

وشذوذه من وجهين : أحدهما:النصب مع  ":(5)وحصرها يف وجهين قال

صالحية الحال للخربية .والثاين: أن الحال ليست من ضمير معمول المصدر، 

وإنما صاحب الحال ضمير المصدر المسترت يف الخرب، وال يصح أن يكون الحال 

 ."الذوات ال توصف بالنفوذمن الكاف المضاف إليها يف)حكمك(ألن 

 "حكمك مسمطا"وقال بعض العرب  ":(6)وحكم عليه أبو حيان بالقلة قال

 ،،واكتفى بالمفعول ، والحال عنها أي: حكمك لك مثبتا، فهذه أخبار حذفت

 . "وذلك قليل

ولم يكن هذا المثل الوحيد المحكوم عليه بالشذوذ يف مثل هذه القاعدة ، 

                                                 

 .  1/174التعليقة على المقرب  (1)

 .  6/443الدر المصون  (2)

 .  1/227أوضح المسالك  (3)

 .  1/105شرح األشموين  (4)

 .  1/230التصريح بمضمون التوضيح (5)

 .  3/1136ارتشاف الضرب  (6)
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. وقراءة علي ــــ كرم اهلل (1)األخفش وهي قوله :زيد قائما وإنما وجد رواية حكاها

 ( بالنصب .8)يوسف،"(2)  َوَنْحُن ُعْصبَة "وجهه ــــــ 

وبعد فأرى أن الخرب يحذف وجوبا إذا كان حاال بشروط هي : األول: أن 

يكون المبتدأ مصدرا .الثاين: هذا المصدر عامل يف اسم مفسر لضمير صاحب 

هذه الحال سادة مسد الخرب. الرابع: هذه الحال ال تصلح أن الحال. الثالث: 

تكون خربا. مثل: ضربي الطالَب واقفا، فـ)ضربي(مصدر وهو مبتدأ، مضاف إلى 

فاعله، والطالب معمول للمصدر، و)واقفا(حال سادة مسد الخرب، واألصل: 

ضربي الطالب إذ كان أو إذا كان واقفا، وصاحب الحال ضمير مسترت 

 التامة، يفسره )الطالب(.يف)كان(

أما المثل فال يتوافر فيه الشروط، وذلك ألن صاحب الحال الضمير العائد 

على المبتدأ الذي هو)حكمك(إذ التقدير: حكمك لك مسمطا ،أي: مثبتا، 

 .(3)فصاحب الحال هو الضمير المسترت يف)لك(، وهو عائد على المصدر

ن تكون خربا فأقول: هذه من جهة ، ومن جهة أخرى فالحال صالحة أل

حكُمك  "رواه الميداين من رواية المثل  ما ذلك يؤكد – بالرفع –حكُمك مسمٌط 

                                                 

روى األخفش من قول بعض العرب :زيٌد قائما، واألصل :زيد ثبت قائما، أو عرف قائما  (1)

، 1/238، موصل النبيل 3/1136، وينظر: ارتشاف الضرب4/87.التذييل والتكميل 

 .  1/105شرح األشموين

قراءة العامة رفع)عصبة(خبرا لـ)نحن(.وقرأ علي ابن أبي طالب بنصبها على أن الخبر  (2)

،والتقدير :نحن نرى أو نجتمع فيكون عصبة حاال، إال أنه قليل جدا، وذلك ألن  محذوف

الحال ال تسد مسد الخبر إال بشروط مثل: ضربي زيدا قائما .يراجع البحر 

 .  6/442،الدر المصون5/283المحيط

 .  1/230، التصريح بمضمون التوضيح1/289يراجع :شرح التسهيل(3)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

.أى :مرسٌل جائٌز فـ)حكمك(مبتدأ، و)مسمط( خربه ، وهذه الرواية (1)"مسمطٌ 

 جارية على القياس .

لت بتأويل آخر غير ذلك وهى:  هذا باإلضافة إلى أن رواية النصب السابقة ُأوٍّ

كمك مسمطا،فعلى ذلك يكون)حكمك(مفعول به، و)مسمطا( حال من خذ ح

ُبوا رواية المثل من الروايتين السابقتين  .(2)المفعول ،فلعل النحاة ركَّ

َف ابن مالك هذا المثل توظيفا آخر غير ما سبق لم أره عند غيره  هذا وقد وظَّ

ن قال من العلماء وذلك عند حديثه عن)ال(العاملة عمل )ليس( ورده على م

 (4)استدالال  بقول النابغة الجعدى(3)بجواز دخول )ال( على معرفتين

 ُمَتَراِخًيا ِسَواَها َواَل فِي ُحبَِّها     وَحلمْت َسَواَد القلِب اَل َأَنا َباِغيًا    

ويمكن عندى أن يجعل)أنا(مرفوع فعل مضمر ناصب)باغيا( على ":(5)قال

 أضمر الفعل برز الضمير، وانفصل. الحال تقديره:ال ُأَرى باغيا، فلما

                                                 

 .  1/212ينظر:  مجمع األمثال  (1)

 األولى رواية الرفع حكمك مسمط ،والثانية رواية النصب :خذ حكمك مسمطا .  (2)

، ارتشاف 1/431هو مذهب ابن جني وابن الشجري .ينظر:أمالي ابن الشجري(3)

، مغني اللبيب 294ــــ 293،الجنى الداين صـ 76،النكت الحسان صـ 3/1209الضرب

3/294  . 

، 1/432،أمالي ابن الشجري  186نابغة الجعدي يف ديوانه صـ البيت من بحر الطويل ،لل (4)

، مغني  293، الجنى الداين صـ76،النكت الحسان صـ 3/1209ارتشاف الضرب 

. والشاهد يف قوله :ال أنا باغيا ،حيث  2/120.وبال نسبة يف: همع الهوامع 3/294اللبيب

جمهور بتأويالت منها ما ذكره عملت )ال( يف المعرفة وهو ضمير المتكلم )أنا(. وتأوله ال

 ابن مالك . 

 .   1/125وينظر: شرح األشموين  441ـــ 1/440شرح الكافية الشافية (5)
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ويجوز أن يجعل)أنا(مبتدأ ،والفعل المقدر بعده خربا ناصبا)باغيا( على 

 الحال .ويكون هذا من باب االستغناء بالمعمول عن العامل لداللته عليه 

 .مطا ،أي: حكمك لك مسمطا أي:مثبتاونظائره كثيرة منها قولهم:حكمك مس

له مع كونه غير فعل ، فأن ن عامفجعل)مسمطا(وهو حال مغنيا ع

 "باغيا(بذلك وعامله فعل أحق وأولىيعامل)

ل البيت بتأويلين : : أن األصل: ال ُأَرى باغيا، فلما األولأقول: إن ابن مالك أوَّ

 .(1)حذف الفعل)أرى(انفصل الضمير، فـ)أنا(مفعول لم يسم فاعله، و)باغيا(حال

ك مسمطا، إال أنه رجح التأويل : ما نحن بصدده، ويجعل من باب حكمالثاين

 يف البيت عن المثل؛ ألن تأويل الفعل يف البيت واضح، أما يف المثل فبعيد .

وقد ذهب ابن مالك يف شرح التسهيل إلى مثل ما ذهب إليه يف شرح الكافية 

ومن االستغناء عن خرب المبتدأ بحال مغايرة لما تقدم ذكره ما روى ":(2)قال

لعرب: زيد قائما، واألصل: ثبت قائما أو عرف قائما. األخفش من قول بعض ا

 "حكمك مسمطا"وأسهل منه ما حكاه األزهري من قول بعض العرب :

أي:حكمك لك مثبتا، فـ)حكمك( مبتدأ، خربه )لك( ،و)مسمطا(حال استغنى 

هبا ،وهي عارية من الشروط المعتربة يف نحو: ضربي زيدا قائما. وعلى مثل هذا 

 قول النابغة الجعدي:  يحمل يف األجود

 ُمَتَراِخًيا ِسَواَها َواَل فِي ُحبَِّها            وَحلمْت َسَواَد القلِب اَل َأَنا َباِغيًا 

أي: ال أرى باغيا، فحذف الفعل، وجعل)باغيا(دليال عليه، وهو أولى من 

جعل )ال(رافعة لـ)أنا(اسما، ناصبة)باغيا(خربا ،فإن إعمال)ال(يف معرفة غير 

 .  "ئز بإجماعجا

****    ****    **** 

 

                                                 

 .  1/250،الدرر اللوامع2/667يراجع :المقاصد الشافية (1)

 .  326ـــــ 1/325شرح التسهيل(2)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

  القضية الثالثة :االبتداء بالنكرةالقضية الثالثة :االبتداء بالنكرة
األصل يف المبتدأ أن يكون معرفة، واألصل يف الخرب أن يكون نكرة، وذلك األصل يف المبتدأ أن يكون معرفة، واألصل يف الخرب أن يكون نكرة، وذلك 

  ..((11))ألن الغرض من الخرب اإلفادة، فإذا ما أخربت عن النكرة لم تفد شيئاألن الغرض من الخرب اإلفادة، فإذا ما أخربت عن النكرة لم تفد شيئا

ئدة منها، وقد تعرض ئدة منها، وقد تعرض هذا وقد ابُتِدَأ بالنكرة يف مواضع مخصوصة لحصول الفاهذا وقد ابُتِدَأ بالنكرة يف مواضع مخصوصة لحصول الفا

ابن مالك لبعض هذه المواضع مستشهدا بأقوال العرب التي فيها معنى العموم ابن مالك لبعض هذه المواضع مستشهدا بأقوال العرب التي فيها معنى العموم 

،وقد استشهد بمثل من أمثال العرب لم أر غيره من النحويين استشهد به وهو ،وقد استشهد بمثل من أمثال العرب لم أر غيره من النحويين استشهد به وهو 

وقد استشهد به يف كتابيه :شرح الكافية وقد استشهد به يف كتابيه :شرح الكافية   ""((22))ُخَبَأٌة َخْيٌر من َيَفَعة َسْوءٍ ُخَبَأٌة َخْيٌر من َيَفَعة َسْوءٍ ""قولهم قولهم 

سهيل ،إال أنه يف شرح الكافية الشافية لم ينص على معنى سهيل ،إال أنه يف شرح الكافية الشافية لم ينص على معنى الشافية، وشرح التالشافية، وشرح الت

من االبتداء بنكرة خالية من القيود التي مضى ذكرها من االبتداء بنكرة خالية من القيود التي مضى ذكرها ""::  ((33))العموم فيه، فقد قالالعموم فيه، فقد قال

أي: بنت ُمَخبََّأٌة خيٌر من شاب يضر وال أي: بنت ُمَخبََّأٌة خيٌر من شاب يضر وال ""ُخَبَأٌة َخيٌْر من َيَفَعة َسْوٍء ُخَبَأٌة َخيٌْر من َيَفَعة َسْوٍء   ""قول العرب قول العرب 

ة، فإن عدمت ثبت المنع، وإن ة، فإن عدمت ثبت المنع، وإن ينفع... واالعتبار يف ذلك وما أشبهه :اإلفادينفع... واالعتبار يف ذلك وما أشبهه :اإلفاد

  ""وجدت فال منعوجدت فال منع

                                                 

 .  1/85يراجع :شرح المفصل البن يعيش (1)

َمَزة ،والخبأ :الستر، يقال: خبأت الشيء خبا وخبيئة إذا سترته، والخبأة: الُخَبَأُة :على مثال هُ (2)

المرأة التي تطلع ثم تختبئ .واليفع: التل من األرض ووصف للغالم ،يقال: غالم َيَفع ـــ 

بفتحتين ــــ ويفعة .والمعنى: أن جارية مستورة خير من غالم خليع .ينظر المثل يف :األمثال 

خبأة صدق خير من يفعة "بلفظ  243ــــ 1/242،مجمع األمثال 60 لزيد بن رفاعة صـ

 . 2/185، زهر األكم يف األمثال والحكم2/71،المستقصى"سوء

 .  365ـــــ  1/364شرح الكافية الشافية  (3)
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لم ينص ابن مالك فيما مضى على أن المثل معناه العموم ، لكن ذلك يتضح لم ينص ابن مالك فيما مضى على أن المثل معناه العموم ، لكن ذلك يتضح 

، ، ""((11))أي: بنت مخبأة خير من شاب يضر وال ينفعأي: بنت مخبأة خير من شاب يضر وال ينفع  ""من خالل تفسيره للمثل:من خالل تفسيره للمثل:

وذكر أن المقصود هو اإلفادة فإذا ما وجدت صح االبتداء بالنكرة وهي موجودة وذكر أن المقصود هو اإلفادة فإذا ما وجدت صح االبتداء بالنكرة وهي موجودة 

  هنا.هنا.

م ينص ابن مالك على معنى العموم هنا نص عليه صراحة يف شرح م ينص ابن مالك على معنى العموم هنا نص عليه صراحة يف شرح بينما لبينما ل

ومثال النكرة المبدوء هبا ألجل العموم ما روى من كالم ومثال النكرة المبدوء هبا ألجل العموم ما روى من كالم ""::((22))التسهيل ،فقد قالالتسهيل ،فقد قال

  ..  ""العرب ُخَبَأُة ِصْدٍق خيٌر من بقعة سوءالعرب ُخَبَأُة ِصْدٍق خيٌر من بقعة سوء

هذا ولم أجد أحدا من النحاة استخدم هذا المثل سوى ابن مالك يف كتابيه هذا ولم أجد أحدا من النحاة استخدم هذا المثل سوى ابن مالك يف كتابيه 

،ونصا ،ونصا   ((44))،وناظر الجيش يف تمهيد القواعد،وناظر الجيش يف تمهيد القواعد  ((33))يل والتكميليل والتكميلوأبي حيان يف التذيوأبي حيان يف التذي

  فيهما على إفادة المثل العموم .فيهما على إفادة المثل العموم .

رجح أن يكون رجح أن يكون   ""زهر األكمزهر األكم""هذا وعند تعرض الحسن اليوسي للمثل يف كتابه هذا وعند تعرض الحسن اليوسي للمثل يف كتابه 

مثال هو المسوغ لالبتداء مثال هو المسوغ لالبتداء المسوغ له هو إفادته العموم، عن أن يكون كونه المسوغ له هو إفادته العموم، عن أن يكون كونه 

  ..بالنكرةبالنكرة

                                                 

يحتمل يف تفسير ابن مالك أن يكون المثل من باب الوصف، إال أن هذا المعنى بعيد عند (1)

ومن  "ومن االبتداء بنكرة خالية من القيود التي مضى ذكرها":ابن مالك ؛ألنه قال 

ْؤِمٌن  }أن يخصص بوصف نحو ": 1/363المسوغات التي مضى ذكرها قوله يف  َوَلَعْبٌد مُّ

ْشرٍِظ  ن مُّ ،هذا باإلضافة إلى أنه نص صراحة يف شرح التسهيل عند  221البقرة آية  {َخْيٌر مِّ

 ذكره للمثل أن معناه العموم. 

 .  1/293شرح التسهيل (2)

 .  3/328التذييل والتكميل (3)

 .  2/925تمهيد القواعد (4)
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 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

ى هذا المثل عند أحد من النحاة ، ولعله قد ى هذا المثل عند أحد من النحاة ، ولعله قد وقد قلت سابقا بأين لم أقف علوقد قلت سابقا بأين لم أقف عل

وقف عليه عند أحد ما قد أجاز مجيئ المبتدأ نكرة لكونه مثال ، وهذا نص وقف عليه عند أحد ما قد أجاز مجيئ المبتدأ نكرة لكونه مثال ، وهذا نص 

والمسوغ لالبتداء بالنكرة يف هذا وما يشبهه القصد إلى والمسوغ لالبتداء بالنكرة يف هذا وما يشبهه القصد إلى ""::  ((11))الحسن اليوسيالحسن اليوسي

العموم ،ذكره ابن مالك يف شرح التسهيل . وهو أحسن من التعبير بأن المسوغ العموم ،ذكره ابن مالك يف شرح التسهيل . وهو أحسن من التعبير بأن المسوغ 

 ،إذ ال يكون مثال إال بعد حين. وهو مفتقر أول وهلة إلى المسوغ، مع  ،إذ ال يكون مثال إال بعد حين. وهو مفتقر أول وهلة إلى المسوغ، مع كونه مثالكونه مثال

أن كونه مثال وإن حصل ابتداء ال يناسب أن يكون مسوغا بوجه كما ال يخفى، إذ أن كونه مثال وإن حصل ابتداء ال يناسب أن يكون مسوغا بوجه كما ال يخفى، إذ 

التسويغ إنما هو بالتخصيص أو التعميم المخرج للقضية عن اإلهمال المحض التسويغ إنما هو بالتخصيص أو التعميم المخرج للقضية عن اإلهمال المحض 

م مسوغ ظاهر فيكفي م مسوغ ظاهر فيكفي لفظا ومعنى .نعم المعنى قد يفهم بقرائن ،وإن لم يكن ثلفظا ومعنى .نعم المعنى قد يفهم بقرائن ،وإن لم يكن ث

ذلك، ويمكن أن يدعي أن هذا المثل ونحوه من ذلك .مع أنه يف مثلنا يدعي أن ذلك، ويمكن أن يدعي أن هذا المثل ونحوه من ذلك .مع أنه يف مثلنا يدعي أن 

المسوغ كون المبتدأ وصفا لمحذوف هو المبتدأ حقيقة. فإن المعنى امرأة خبأة المسوغ كون المبتدأ وصفا لمحذوف هو المبتدأ حقيقة. فإن المعنى امرأة خبأة 

  ""خير من غالم يفعةخير من غالم يفعة

فقد ذهب الحسن اليوسي إلى أن المسوغ يف المثل هو العموم، وهو عنده فقد ذهب الحسن اليوسي إلى أن المسوغ يف المثل هو العموم، وهو عنده 

المسوغ كونه مثال، والعلة يف ذلك أن المثل ال يكون مثال إال المسوغ كونه مثال، والعلة يف ذلك أن المثل ال يكون مثال إال   أحسن من أن يكونأحسن من أن يكون

بعده فرتة من الزمن مع شهرته، وهو مفتقر أول قوله إلى ذلك، هذا باإلضافة إلى بعده فرتة من الزمن مع شهرته، وهو مفتقر أول قوله إلى ذلك، هذا باإلضافة إلى 

أن كونه مثال ال يناسب أن يكون مسوغا ألن التسويغ يكون بالتخصيص أو أن كونه مثال ال يناسب أن يكون مسوغا ألن التسويغ يكون بالتخصيص أو 

  التعميم .التعميم .

يكون من قبيل يكون من قبيل   هذا ولم يمنع الحسن اليوسي أن المبتدأ يف المثل قدهذا ولم يمنع الحسن اليوسي أن المبتدأ يف المثل قد

الموصوف المحذوف واإلبقاء على صفته ويكون المعنى :امرأة خبأة خير من الموصوف المحذوف واإلبقاء على صفته ويكون المعنى :امرأة خبأة خير من 

  غالم يفعة .  غالم يفعة .  

****    ****    **** 

                                                 

 .  2/185زهر األكم يف األمثال والحكم (1)



 

 
 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

  املبحث الثاني:األمثال املستشهد بها يف باب نواسخ االبتداءاملبحث الثاني:األمثال املستشهد بها يف باب نواسخ االبتداء
  القضية األوىل :جميئ خرب )عسى( امسا مفردا شذوذاالقضية األوىل :جميئ خرب )عسى( امسا مفردا شذوذا

، وتأيت بمعنى الرجاء كثيرا ، وتأيت بمعنى الرجاء كثيرا ((11))اءاء)عسى( فعل على الصحيح من أقوال العلم)عسى( فعل على الصحيح من أقوال العلم

، وهي من أخوات)كاد(،ترفع االسم ، وهي من أخوات)كاد(،ترفع االسم ((22))،وتكون بمعنى اإلشفاق وهو قليل،وتكون بمعنى اإلشفاق وهو قليل

ترفع فيه االسم وتنصب الخرب ، وهو أن يكون ترفع فيه االسم وتنصب الخرب ، وهو أن يكون   ""وتنصب الخرب. قال ابن األثير:وتنصب الخرب. قال ابن األثير:

  ""((33))فاعلها اسما صريحا ،فيلزم له الخرب، وال يكون إال فعال مستقبالفاعلها اسما صريحا ،فيلزم له الخرب، وال يكون إال فعال مستقبال

ا منصوبا يف مثل من أمثال العرب، وهو قول ا منصوبا يف مثل من أمثال العرب، وهو قول وقد جاء خرب)عسى(اسما مفردوقد جاء خرب)عسى(اسما مفرد

وقد استشهد ابن مالك وقد استشهد ابن مالك   ""((44))َعَسى اْلُغَوْيُر َأْبُؤَسًاَعَسى اْلُغَوْيُر َأْبُؤَسًا""الزباء، وقيل:عمر بن الخطابالزباء، وقيل:عمر بن الخطاب

هبذا المثل عند حديثه عن خرب أفعال المقاربة، ونص صراحة على شذوذه قال: هبذا المثل عند حديثه عن خرب أفعال المقاربة، ونص صراحة على شذوذه قال: 

ن، ن، األفعال التي تسمى أفعال المقاربة مساوية لـ)كان( وأخواهتا يف النقصااألفعال التي تسمى أفعال المقاربة مساوية لـ)كان( وأخواهتا يف النقصا""

                                                 
، شرح الرضي 2/479م1ينظر الخالف يف فعلية)عسى( يف:البديع يف علم العربيةج(1)

 .  461،الجنى الداين صـ4/327،التذييل والتكميل4/214

 .  1/390، شرح التسهيل6/2425تاج اللغة ينظر الصحاح (2)

،شرح 2/176وينظر: شرح الجمل البن عصفور 2/480م1البديع يف علم العربيةج(3)

 .  1/389التسهيل

مثل قالته الزباء ،وقيل: عمر بن الخطاب ـــ رضي اهلل عنه ـــــ ،وأصل هذا المثل أنه كان غار (4)

لوهم فصار مثال لكل شيء يخاف أن يأتي منه فيه ناس، فانهار عليهم وأتاهم فيه عدو فقت

شر، وهذا المثل تكلمت به الزباء حين قالت لقومها عند رجوع قصير من العراق ومعه 

الرجال وبات الغوير على طريقه ،أي: لعل الشر يأتيكم من هذا المكان .وقيل: المثل لعمر 

الغوير أبؤسا، أي:  بن الخطاب، وأصله أن رجال وجد غالما منبوذا فقال له عمر: عسى

عسى أنك صاحبه، َفُشِهَد له بالصالح والستر، فقال َربِّه فيكون والؤه لك. واألبؤس جمع 

بأس ،مثل :َفْلس وَأْفُلس، وَكْلب وَأْكُلب . ينظر المثل يف: غريب 

، األمثال لزيد بن رفاعة 300،كتاب األمثال البن سالم صـ220ـــ4/218الحديث

،المستقصى يف أمثال 2/17، مجمع األمثال2/45،جمهرة األمثال78صـ

 .424،فصل المقال صـ2/161العرب
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واقتضاء اسم مرفوع، وخرب منصوب .إال أن الخرب هنا شذ وروده اسما واقتضاء اسم مرفوع، وخرب منصوب .إال أن الخرب هنا شذ وروده اسما 

منصوبا...وإنما اطرد مجيئ خربها فعال مضارعا .فمن ورود الخرب اسما منصوبا منصوبا...وإنما اطرد مجيئ خربها فعال مضارعا .فمن ورود الخرب اسما منصوبا 

  قول الراجز :قول الراجز :

  ((11))ال ُتْكثَِرْن إنِّي َعَسيُْت َصائِماال ُتْكثَِرْن إنِّي َعَسيُْت َصائِما                                  َأْكَثْرَت يف الَعْذِل ُمِلَحا دائما َأْكَثْرَت يف الَعْذِل ُمِلَحا دائما 

    ""((22))الزباء: َعَسى اْلُغَوْيُر َأْبُؤَسًاالزباء: َعَسى اْلُغَوْيُر َأْبُؤَسًا....ومنه قول ....ومنه قول 

فابن مالك يحكم على وقوع االسم المفرد المنصوب بعد)عسى( يف المثل فابن مالك يحكم على وقوع االسم المفرد المنصوب بعد)عسى( يف المثل 

بأنه شاذ، وإنما المطرد مجيئه جملة فعلية صدرها بأنه شاذ، وإنما المطرد مجيئه جملة فعلية صدرها   ""َعَسى اْلُغَوْيُر َأْبُؤَسًاَعَسى اْلُغَوْيُر َأْبُؤَسًا""

  مضارع.مضارع.

وقد علل ابن مالك يف شرح التسهيل مجيئ الخرب اسما مفردا بأنه من باب وقد علل ابن مالك يف شرح التسهيل مجيئ الخرب اسما مفردا بأنه من باب 

  من عادة العرب يف بعض ما له أصل مرتوك ،من عادة العرب يف بعض ما له أصل مرتوك ،  ""لتنبيه على األصل المرتوك قال:لتنبيه على األصل المرتوك قال:اا

وقد استمر االستعمال بخالفه، أن ينبهوا على ذلك األصل ؛لئال يجهل، فمن وقد استمر االستعمال بخالفه، أن ينبهوا على ذلك األصل ؛لئال يجهل، فمن 

  ""((33))ذلك جعل بعض العرب خرب )كاد( و)عسى( مفردا منصوباذلك جعل بعض العرب خرب )كاد( و)عسى( مفردا منصوبا

مرفوض مرفوض ...وإن أتى يف األصل ال...وإن أتى يف األصل ال""وقد تبع ابُن مالك األصفهاينَّ يف ذلك ،فقال:وقد تبع ابُن مالك األصفهاينَّ يف ذلك ،فقال:

...وكان من الواجب أن يقال: َعَسى اْلُغَوْيُر أن يبأس إال ...وكان من الواجب أن يقال: َعَسى اْلُغَوْيُر أن يبأس إال ""َعَسى اْلُغَوْيُر َأْبُؤَسًاَعَسى اْلُغَوْيُر َأْبُؤَسًا""

  ..  ""((44))أهنم ذهبوا إلى أصل مرفوضأهنم ذهبوا إلى أصل مرفوض

                                                 
،شرح الجمل 1/98،الخصائص250بيت من الرجز ،بال نسبة يف: المسائل الحلبيات صـ(1)

،شرح الجمل البن 1/192،اللباب يف علل البناء واإلعراب375البن بابشاذ صـ

،شرح 2/927،شرح الجمل البن عصفور1/99،المقرب2/838خروف

،شفاء 463،الجنى الداين صـ321،شرح الجزولية لألبذي السفر الثاين صـ 1/393التسهيل

.والشاهد يف قوله :إين عسيت صائما ،حيث جاء خبر)عسى(اسما مفردا،  345/ 2العليل

 وقد عده البعض ضرورة . 

 .  452ـــــ 1/450شرح الكافية الشافية (2)

 .  1/393شرح التسهيل (3)

 .  683ـــ 2/682لمع لألصفهاين شرح ال (4)
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  ""  ((11))وهذا تنبيه على األصل لئال يجهل وهذا تنبيه على األصل لئال يجهل ""وقد تبعهما السيوطي قال :وقد تبعهما السيوطي قال :

خرب)عسى(هو مذهب سيبويه الذي خرب)عسى(هو مذهب سيبويه الذي   ""َأْبُؤَسًاَأْبُؤَسًا""وما ذهب إليه ابن مالك من أن وما ذهب إليه ابن مالك من أن 

جعلوا )عسى( جعلوا )عسى( ""خرب)عسى(تشبيها لها بـ)كان(قال :خرب)عسى(تشبيها لها بـ)كان(قال :  ""َأْبُؤَسًاَأْبُؤَسًا""رى أن رى أن يي

َعَسى اْلُغَوْيُر َأبُْؤَسًاَعَسى اْلُغَوْيُر َأبُْؤَسًا""بمنزلة)كان(يف قولهم :بمنزلة)كان(يف قولهم :
كما كما   ""، وقال يف موضع ثان:، وقال يف موضع ثان:""((22))

أن)عسى(لها يف قولهم: َعَسى اْلُغَوْيُر َأبُْؤَسًا حال ال تكون يف سائر األشياءأن)عسى(لها يف قولهم: َعَسى اْلُغَوْيُر َأبُْؤَسًا حال ال تكون يف سائر األشياء
((33))""  

َعَسى َعَسى "" موضع االسم المنصوب يف قوله :  موضع االسم المنصوب يف قوله : فيفعل حينئذ يففيفعل حينئذ يف""وقال يف موضع آخر :وقال يف موضع آخر :

  ""((44))  فهذا مثل من أمثال العرب أجروا فيه )عسى(مجرى)كان(فهذا مثل من أمثال العرب أجروا فيه )عسى(مجرى)كان(  ""اْلُغَوْيُر َأْبُؤَسًااْلُغَوْيُر َأْبُؤَسًا

وقد تابع سيبويه ـــــ باإلضافة إلى ابن مالك ـــــ كثير من النحاة منهم: ابن وقد تابع سيبويه ـــــ باإلضافة إلى ابن مالك ـــــ كثير من النحاة منهم: ابن 

  ((99))ف ف ، وابن خرو، وابن خرو  ((88))،والشريف الكويف،والشريف الكويف((77))،وابن برهان،وابن برهان((66))والفارسيوالفارسي، ، ((55))السراجالسراج

  ..((1313))، وابن جمعة الموصلي ، وابن جمعة الموصلي ((1212))، والنيلي، والنيلي((1111))، واألبذي، واألبذي((1010))،وابن يعيش،وابن يعيش

وعلى الرغم من جعل هؤالء خرب)عسى(اسما مفردا إال أن الكثير منهم قال وعلى الرغم من جعل هؤالء خرب)عسى(اسما مفردا إال أن الكثير منهم قال 

َعَسى اْلُغَوْيُر َأبُْؤَسًا أي: عسى أن يكون مثل:كان عبد َعَسى اْلُغَوْيُر َأبُْؤَسًا أي: عسى أن يكون مثل:كان عبد   ""بشذوذه، فهذا ثعلب قال :بشذوذه، فهذا ثعلب قال :

                                                 
 .  2/141همع الهوامع  (1)

 . 1/51الكتاب  (2)

 .  1/59السابق نفسه  (3)

 .  3/158السابق نفسه  (4)

 .   2/207األصول  (5)

،التعليقة على كتاب 65، المسائل العضديات صـ250ينظر: المسائل الحلبيات صـ (6)

 .  2/269سيبويه 

 .  425ن صـشرح اللمع البن برها (7)

 .  484البيان يف شرح اللمع صـ  (8)

 .  838ـــــ 2/837شرح الجمل  (9)

 .  7/117شرح المفصل  (10)

 .   320شرح الجزولية لألبذي السفر الثاين صـ  (11)

 .  2/47الصفوة الصفية  (12)

 .  3/900شرح ألفية ابن معط  (13)
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الشاذ يف قولهم: َعَسى اْلُغَوْيُر َأْبُؤَسًا الشاذ يف قولهم: َعَسى اْلُغَوْيُر َأْبُؤَسًا وو""،وقال الفارسي:،وقال الفارسي:""((11))اهلل قائما...وهو شاذاهلل قائما...وهو شاذ

، وحكم عليه بالشذوذ أيضا: ، وحكم عليه بالشذوذ أيضا: ""((22))وقوع االسم غير)أن يفعل(موضع)أن يفعل(وقوع االسم غير)أن يفعل(موضع)أن يفعل(

  ..((66))،وابن هشام،وابن هشام((55))، واألبذي ، واألبذي ((44))،وابن األثير،وابن األثير((33))الشريف الكويفالشريف الكويف

أحدهما:أنه جمع أحدهما:أنه جمع   ""وقد حصر ابن جمعة الموصلي سبب الشذوذ يف سببين :وقد حصر ابن جمعة الموصلي سبب الشذوذ يف سببين :

  ""((77))ثاين: لوقوعه موقع أن والفعلثاين: لوقوعه موقع أن والفعلالمصدر الذي هو بؤس. والالمصدر الذي هو بؤس. وال

، ، ((99)). كما وصفه الرضي مرة بالشذوذ. كما وصفه الرضي مرة بالشذوذ((88))وقد وصفه الجوهري بالشذوذ والندرةوقد وصفه الجوهري بالشذوذ والندرة

  ..((1010))وأخرى بالندرةوأخرى بالندرة

. ووصفه السلسيلي . ووصفه السلسيلي   ((1212))،والسيوطي،والسيوطي  ((1111))ووصفه بالندرة كلٌّ من :المراديووصفه بالندرة كلٌّ من :المرادي

  ..((1313))بالقلةبالقلة

                                                 
 .  307مجالس ثعلب صـ(1)

 .  65،المسائل العضديات صـ 2/413وينظر:اإلغفال 2/269ه التعليقة على كتاب سيبوي (2)

 .  485البيان يف شرح اللمع صـ (3)

 .  2/484م1البديع يف علم العربية ج (4)

 .  321شرح الجزولية لألبذي السفر الثاين صـ (5)

 .  1/302أوضح المسالك  (6)

 .  3/900شرح ألفية ابن معط  (7)

الصحاح تاج اللغة  ":عسى الغوير أبؤسا فشاذ نادروأما قولهم "قال الجوهري : (8)

6/2426  . 

 .  4/214شرح الرضي  (9)

 .  4/216السابق نفسه  (10)

 .  463الجنى الداين صـ  (11)

 .  2/141همع الهوامع  (12)

 .  1/345شفاء العليل  (13)
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  ..((22))،وأبو حيان،وأبو حيان((11))ووصفه بالضرورة إذا وقع يف الشعر ابن عصفورووصفه بالضرورة إذا وقع يف الشعر ابن عصفور

َج المثُل بتخريجات أخرى غير ما ذكره سيبويه وابن مالك وهي: هذا هذا  َج المثُل بتخريجات أخرى غير ما ذكره سيبويه وابن مالك وهي: وقد ُخرِّ وقد ُخرِّ

:عسى الغوير أن يكون أبؤسا فـ) أبؤسا( خرب لـ)يكون( :عسى الغوير أن يكون أبؤسا فـ) أبؤسا( خرب لـ)يكون( ((33)): ما قاله المربد: ما قاله المربداألولاألول

  وجملة)كان( الناسخة يف محل نصب خرب ) عسى(.وجملة)كان( الناسخة يف محل نصب خرب ) عسى(.

  ..((44)): ما نسب لألصمعي أنه خرب لـ)يصير( المحذوفة: ما نسب لألصمعي أنه خرب لـ)يصير( المحذوفةالثاينالثاين

األعرابي أنه مفعول بفعل محذوف تقديره يأيت األعرابي أنه مفعول بفعل محذوف تقديره يأيت : ما نسب البن : ما نسب البن الثالثالثالث

  ..((55))بأبؤسبأبؤس

  ..((66)): قيل: إنه مفعول مطلق تقديره :يبأس أبؤسا: قيل: إنه مفعول مطلق تقديره :يبأس أبؤساالرابعالرابع

هذا ومما يبين قيمة المثل يف االحتجاج والتوجيه عند ابن مالك أنه لم يورد هذا ومما يبين قيمة المثل يف االحتجاج والتوجيه عند ابن مالك أنه لم يورد 

  لهذا االستعمال يف)عسى(إال المثل َعَسى اْلُغَوْيُر َأْبُؤَسًا ،وقول الشاعر: لهذا االستعمال يف)عسى(إال المثل َعَسى اْلُغَوْيُر َأْبُؤَسًا ،وقول الشاعر: 

  ال ُتْكثَِرْن إنِّي َعَسْيُت َصائِماال ُتْكثَِرْن إنِّي َعَسْيُت َصائِما                ْرَت يف الَعْذِل ُمِلَحا دائما ْرَت يف الَعْذِل ُمِلَحا دائما َأْكثَ َأْكثَ 

وكثير من النحويين غير ابن مالك اقتصروا يف االستشهاد على المثل وحده وكثير من النحويين غير ابن مالك اقتصروا يف االستشهاد على المثل وحده 

  مثل:مثل:

                                                 

 .   1/99المقرب  (1)

 .  3/1228ارتشاف الضرب  (2)

،اللباب يف علل البناء واإلعراب  307ثعلب صـ ،مجالس3/70يراجع :المقتضب (3)

.ونسب للكوفيين يف:  3/343، التذييل والتكميل104، ترشيح العلل صـ1/192

 .  9/320،خزانة األدب1/287التصريح بمضمون التوضيح

 .  1/278التصريح بمضمون التوضيح  (4)

 .   9/321،خزانة األدب4/220يراجع :غريب الحديث (5)

 .   9/321،خزانة األدب1/278صريح بمضمون التوضيحينظر: الت (6)
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  ،،((55))، والزمخشري، والزمخشري  ((44))وابن بابشاذ وابن بابشاذ   ،،((33))والجوهري والجوهري   ،،((22))، والمربد ، والمربد ((11))سيبويه سيبويه   

  ..((99))وابن جمعة الموصليوابن جمعة الموصلي  ،،((88))ارزميارزميوالخووالخو  ،،((77))وابن األثيروابن األثير  ،،((66))والشريف الكويفوالشريف الكويف

وقد ذكر الفارسي يف تعليقته أنه لم يرد شاهد غير قول الزباء لهذا االستعمال وقد ذكر الفارسي يف تعليقته أنه لم يرد شاهد غير قول الزباء لهذا االستعمال 

وهو مردود وهو مردود ""كما جاء يف المثل َعَسى اْلُغَوْيُر َأبُْؤَسًا ولم يجيئ غيرهاكما جاء يف المثل َعَسى اْلُغَوْيُر َأبُْؤَسًا ولم يجيئ غيرها  ""::((1010))قالقال

  بقول الشاعر السابق.بقول الشاعر السابق.

اثنان منها يف اثنان منها يف ولم يأت خرب أفعال المقاربة اسما إال يف ثالثة شواهد ،ولم يأت خرب أفعال المقاربة اسما إال يف ثالثة شواهد ،

  )عسى(وهما ما سبق ذكرهما، وشاهد ثالث يف )كاد(وهو قول الشاعر:)عسى(وهما ما سبق ذكرهما، وشاهد ثالث يف )كاد(وهو قول الشاعر:

  ((1111))َوَكْم ِمثُْلَها َفارْقتُها وهي ُتْصِفرُ َوَكْم ِمثُْلَها َفارْقتُها وهي ُتْصِفرُ                           َفُأْبُت إلى َفْهٍم َوَما كِْدُت آيباَفُأْبُت إلى َفْهٍم َوَما كِْدُت آيبا

                                                 

 .  3/158، 159، 2/51ينظر :الكتاب  (1)

 .   3/70يراجع :المقتضب  (2)

 .  6/2426يراجع :الصحاح تاج اللغة  (3)

 .  375شرح الجمل البن بابشاذ صـ (4)

 .  7/119المفصل بشرح ابن يعيش  (5)

 .  484البيان يف شرح اللمع صـ  (6)

 .  2/484م1البديع يف علم العربية ج (7)

 .  104ترشيح العلل صـ (8)

 .  3/899شرح ألفية ابن معط البن جمعة (9)

 .   2/269التعليقة على كتاب سيبويه  (10)

،شرح الكافية 2/838البيت من بحر الطويل ،لـتأبط شرا يف : شرح الجمل البن خروف (11)

.وبال نسبة يف:شرح التسهيل  8/374،خزانة األدب1/452الشافية البن مالك

، ارتشاف 2/47،الصفوة الصفية321،شرح الجزولية لألبذي السفر الثاين صـ1/393
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،وال عجب من ابن مالك فقد كان ،وال عجب من ابن مالك فقد كان   ((11))وقد استشهد ابن مالك باألمثلة الثالثةوقد استشهد ابن مالك باألمثلة الثالثة

  هذا ديدنه .هذا ديدنه .

هذا البيت هذا البيت   ""رغم من شهرة المثل، إال أن النيلي نص على أنه شعر قال:رغم من شهرة المثل، إال أن النيلي نص على أنه شعر قال:وعلى الوعلى ال

  والصواب أنه مثل كما نص عليه جل النحويين.والصواب أنه مثل كما نص عليه جل النحويين.  ""((22))للزباءللزباء

****    ****    **** 

  

                                                                                                              

.والشاهد يف قوله: وما كدت آيبا حيث جاء خبر 1/345،شفاء العليل3/1228الضرب

 )كاد( اسما مفردا. وروى البيت ولم أظ آيبا وعليه فال شاهد يف البيت . 

 .  1/390،شرح التسهيل 452ـــــ  1/450ية الشافيةيراجع :شرح الكاف (1)

 .  2/47الصفوة الصفية (2)
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  القضية الثانية : جميئ اسم )ال( النافية للجنس معرفةالقضية الثانية : جميئ اسم )ال( النافية للجنس معرفة

( تنصب االسم وترفع الخرب، إال  ( تنصب االسم وترفع الخرب، إال )ال( النافية للجنس تعمل عمل)إنَّ )ال( النافية للجنس تعمل عمل)إنَّ

(وأخواهتا تعمل مطلقا أما)ال(فتعمل بشروط منها :أن يكون اسمها أنَّ أنَّ  (وأخواهتا تعمل مطلقا أما)ال(فتعمل بشروط منها :أن يكون اسمها )إنَّ )إنَّ

االسم الذي تعمل فيه )ال(ال يكون إال االسم الذي تعمل فيه )ال(ال يكون إال   ""؛ألن؛ألن((11))وخربها نكرتين، وإنما كان ذلكوخربها نكرتين، وإنما كان ذلك

نكرة من حيث كانت تنفي نفيا عاما مستغرقا فال يكون بعدها معين فـ)ال(يف هذا نكرة من حيث كانت تنفي نفيا عاما مستغرقا فال يكون بعدها معين فـ)ال(يف هذا 

)رب( للتقليل ،و)كم( )رب( للتقليل ،و)كم(   المعنى نظيرة)رب(و)كم(يف االختصاص بالنكرة ؛ألنالمعنى نظيرة)رب(و)كم(يف االختصاص بالنكرة ؛ألن

  ""((22))للتكثير ،وهذا اإلهبام أولى هباللتكثير ،وهذا اإلهبام أولى هبا

وقد جاء ما ظاهره دخول )ال( النافية للجنس على معرفة يف قول من أقوال وقد جاء ما ظاهره دخول )ال( النافية للجنس على معرفة يف قول من أقوال 

قضيٌة وال َأَبا َحَسٍن قضيٌة وال َأَبا َحَسٍن   ""العرب ،وهو قول عمر بن الخطاب يف علي بن أبي طالب العرب ،وهو قول عمر بن الخطاب يف علي بن أبي طالب 

  ..""((33))لهالها

                                                 

 أي: كون اسمها وخبرها نكرتين .  (1)

 .  2/194وينظر: همع الهوامع  2/103شرح المفصل البن يعيش  (2)

ومثل ذلك "لم أجد هذا القول يف كتب األمثال ، وإنما نصم المبرد على أنه مثل ،قال : (3)

.وهو قول لسيدنا عمر بن  4/363المقتضب  "يف المثل: قضية وال أبا حسن لهاقولهم 

الخطاب ــــــ رضي اهلل عنه ــــ ،قاله يف سيدنا علي ـــــــ كرم اهلل وجهه ــــــــ ،ثم صار مثال 

.وقد  2/6،حاشية الصبان 1/141يضرب عند األمر العسير .ينظر :حاشية الخضري 

، الغرة يف شرح 1/383، األصول 4/363، المقتضب2/297لكتاباسُتْشِهد بالمثل يف :ا

، شرح الجمل البن  2/572،شرح المقدمة الكافية يف علم اإلعراب1/111اللمع

 .   1/703،المنهاج يف شرح الجمل2/270عصفور
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ُجلِّ العلماء ــــــ عن اسم )ال( ُجلِّ العلماء ــــــ عن اسم )ال( وقد َتَمثَّل ابُن مالك هبذا المثل عند حديثه ـــــ كَ وقد َتَمثَّل ابُن مالك هبذا المثل عند حديثه ـــــ كَ 

وقد وقد ""النافية للجنس ،وأنه يكون نكرة، وما ورد من ذلك فهو مؤول بمعرفة قال :النافية للجنس ،وأنه يكون نكرة، وما ورد من ذلك فهو مؤول بمعرفة قال :

  يتأول العلم بنكرة فتجعل اسم )ال( مركبا معها إن كان مفردا كقول الشاعر :يتأول العلم بنكرة فتجعل اسم )ال( مركبا معها إن كان مفردا كقول الشاعر :

  ((11))يف اْلباِلدِ يف اْلباِلدِ   َنكِْدَن َوال ُأَميمةَ َنكِْدَن َوال ُأَميمةَ                               َأَرى اْلَحاَجاِت ِعنَْد َأبِي ُخَبيٍْب  َأَرى اْلَحاَجاِت ِعنَْد َأبِي ُخَبيٍْب  

  وكقول الراجز: وكقول الراجز: 

  ((22))ال َهْيَثَم الليلَة لِلَمطِيِّ ال َهْيَثَم الليلَة لِلَمطِيِّ 

... وللنحويين ... وللنحويين ""َقِضيٌَّة وال َأَبا َحَسٍن لهاَقِضيٌَّة وال َأَبا َحَسٍن لها  ""ومنصوبا هبا إن كان مضافا كقولهم:ومنصوبا هبا إن كان مضافا كقولهم:  

  يف تأويل العلم المستعمل هذا االستعمال قوالن :يف تأويل العلم المستعمل هذا االستعمال قوالن :

ه ه أنه على تقدير إضافة)مثل( إلى العلم ثم ُحِذَف )مثل( فخلفأنه على تقدير إضافة)مثل( إلى العلم ثم ُحِذَف )مثل( فخلف  أحدهما:أحدهما:

  المضاف إليه يف اإلعراب والتنكير.المضاف إليه يف اإلعراب والتنكير.

  ..""  ((33))أنه على تقدير: ال واحد من مسميات هذا االسمأنه على تقدير: ال واحد من مسميات هذا االسم  والثاين:والثاين:

                                                 

،شرح المفصل البن 2/297البيت من بحر الوافر،لعبد اهلل بن الزبير األسدي يف: الكتاب (1)

، وبال نسبة يف : المقتضب 2/211، الدرر اللوامع 4/61خزانة األدب، 2/102يعيش

، شرح 2/27، شرح الجمل البن عصفور 2/408، شرح كتاب سيبويه للرماين4/362

.والشاهد يف قوله: وال أمية حيث جاء ما ظاهره دخول )ال(   3/1000الجمل البن الفخار

 النافية للجنس على معرفة 

، شرح كتاب  4/362، المقتضب 2/296،بال نسبة يف:الكتاب  البيت من مشطور الرجز(2)

،شرح المفصل يف صنعة اإلعراب 1/111،الغرة يف شرح اللمع 2/408سيبويه للرماين 

، شرح 1/703،المنهاج يف شرح الجمل2/103،شرح المفصل البن يعيش1/502

الشاهد . و 2/195،همع  الهوامع 2/415،المقاصد الشافية3/1000الجمل البن الفخار

 يف قوله: ال هيثم ،حيث جاء ما ظاهره دخول)ال( النافية للجنس على معرفة.

 .  531ــــ 1/529شرح الكافية الشافية(3)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

وأقول :وافق ابن مالك جمهور العلماء القائل بأن اسم)ال(النافية للجنس وأقول :وافق ابن مالك جمهور العلماء القائل بأن اسم)ال(النافية للجنس 

يجب أن يكون نكرة ،وإذا ورد غير ذلك فهو متأول بنكرة، وهذه النكرة إذا كانت يجب أن يكون نكرة ،وإذا ورد غير ذلك فهو متأول بنكرة، وهذه النكرة إذا كانت 

ال شبيهة بالمضاف تركب مع )ال( تركيب )خمسة ال شبيهة بالمضاف تركب مع )ال( تركيب )خمسة مفردة، أي: ليست مضافة ومفردة، أي: ليست مضافة و

  عشر(، أما إذا كانت مضافة فهذه النكرة تكون منصوبة .عشر(، أما إذا كانت مضافة فهذه النكرة تكون منصوبة .

  مث ذكر ابن مالك تأويل النحويني هلذه املعرفة، وذكر أن للنحويني قولني:مث ذكر ابن مالك تأويل النحويني هلذه املعرفة، وذكر أن للنحويني قولني:

أنه على تقدير إضافة)مثل( إلى العلم ثم حذف )مثل( فخلفه المضاف أنه على تقدير إضافة)مثل( إلى العلم ثم حذف )مثل( فخلفه المضاف   األول:األول:  

فإنما أراد أن فإنما أراد أن   "". وهذا التأويل هو مذهب سيبويه قال :. وهذا التأويل هو مذهب سيبويه قال :((11))إليه يف اإلعراب والتنكيرإليه يف اإلعراب والتنكير

 لهذه القضية
ٍّ
 كأنه قال: ال أمثال علي

ٍّ
 لهذه القضيةينفي منكورين كلهم يف قضية مثل علي

ٍّ
 كأنه قال: ال أمثال علي

ٍّ
  ""((22))ينفي منكورين كلهم يف قضية مثل علي

، وابن ، وابن ((66))،وابن الحاجب ،وابن الحاجب ((55))،وابن الدهان،وابن الدهان((44))،وابن السراج،وابن السراج((33))واختاره :المربدواختاره :المربد

  ..((77))عصفورعصفور

كتسب منها التعريف وهذا كتسب منها التعريف وهذا فإن قلت:)مثل(على هذا التقدير مضافة لمعرفة ،فتفإن قلت:)مثل(على هذا التقدير مضافة لمعرفة ،فت

  حق اإلضافة.حق اإلضافة.

قلت:)مثل( ال تكتسب التعريف مما تضاف إليه، فهي نكرة وإن أضيفت قلت:)مثل( ال تكتسب التعريف مما تضاف إليه، فهي نكرة وإن أضيفت 

  ..((88))لمعرفة ،فهي لتوغلها يف اإلهبام لم تتعرف باإلضافة إلى المعرفةلمعرفة ،فهي لتوغلها يف اإلهبام لم تتعرف باإلضافة إلى المعرفة

                                                 
 بتصرف .  1/530يراجع :شرح الكافية الشافية  (1)

،شرح كتاب سيبويه للرماين 3/35،وينظر:شرح كتاب سيبويه للسيرايف2/297الكتاب (2)

 .  217ــــ 2/216كتاب سيبويه ،النكت يف تفسير2/408

 .  4/363المقتضب (3)

 .  1/383األصول (4)

 .  1/111الغرة يف شرح اللمع (5)

 .  2/572شرح المقدمة الكافية يف علم اإلعراب  (6)

 .  2/270شرح الجمل البن عصفور  (7)

 .  1/288، التعليقة على المقرب2/103يراجع :شرح المفصل البن يعيش  (8)
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  ..((22)):أنه على تقدير ال واحد من مسميات هذا االسم:أنه على تقدير ال واحد من مسميات هذا االسم((11))الثاينالثاين

    ::وكال القولين غيُر مرضوكال القولين غيُر مرض""ال :ال :لين قلين قوقد اعرتض ابن مالك على هذين التأويوقد اعرتض ابن مالك على هذين التأوي

فيدل على فساده أمران: أحدهما: التزام العرب تجرد المستعمل فيدل على فساده أمران: أحدهما: التزام العرب تجرد المستعمل   ((33))أما األولأما األول

ذلك االستعمال من األلف والالم، ولو كانت إضافة )مثل( منوية لم يحتج إلى ذلك االستعمال من األلف والالم، ولو كانت إضافة )مثل( منوية لم يحتج إلى 

  ذلك .ذلك .

  : إخبار العرب عن المستعمل ذلك االستعمال بـ )مثل( كقول الشاعر:: إخبار العرب عن المستعمل ذلك االستعمال بـ )مثل( كقول الشاعر:الثاينالثاين

ي على  ي على ُتَبكِّ ى َسلِْيُم اْلَجَوانِحُتَبكِّ ى َسلِْيُم اْلَجَوانِحزيٍد وال َزْيَد مِْثُله   بَِرٌي من اْلُحمَّ زيٍد وال َزْيَد مِْثُله   بَِرٌي من اْلُحمَّ
((44))  

  فلو كانت إضافة )مثل( منوية لكان التقدير: وال مثل زيد مثله وذلك فاسد .فلو كانت إضافة )مثل( منوية لكان التقدير: وال مثل زيد مثله وذلك فاسد .

وأما القول الثاين فضعفه َبيٌِّن؛ ألنه يستلزم أال يستعمل هذا االستعمال إال علم وأما القول الثاين فضعفه َبيٌِّن؛ ألنه يستلزم أال يستعمل هذا االستعمال إال علم 

  ..((55))مشرتك فيه كـ زيدمشرتك فيه كـ زيد

وإنما وإنما   ""ك توجيها ثالثا لم أره عند غيره من العلماء قال:ك توجيها ثالثا لم أره عند غيره من العلماء قال:وقد اختار ابن مالوقد اختار ابن مال

الوجه يف هذا االستعمال أن يكون على قصد :ال شيء يصدق عليه هذا االسم الوجه يف هذا االستعمال أن يكون على قصد :ال شيء يصدق عليه هذا االسم 

                                                 
 لتأويل الثاين الذي ذكره ابن مالك . أي: ا(1)

، تعليق 2/6،شرح ابن عقيل2/67وينظر: شرح التسهيل 1/531شرح الكافية الشافية (2)

 .  116ــــ 4/115الفرائد

 أنه على حذف مضاف تأويله )مثل( . (3)

،تعليق الفرائد 1/189،المقرب2/67البيت من بحر الطويل ،بال نسبة يف: شرح التسهيل(4)

 .  1/124،الدرر اللوامع 2/98،خزانة األدب1/145همع الهوامع،1/115

 4/115، تعليق الفرائد 1/67وينظر: شرح التسهيل  1/531شرح الكافية الشافية  (5)

 .  116ــــ
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َد لفُظه مما ينايف  َن العلم هذا المعنى، وُجرِّ َد لفُظه مما ينايف كصدقه على المشهور به. َفُضمِّ َن العلم هذا المعنى، وُجرِّ كصدقه على المشهور به. َفُضمِّ

  ""((11))ذلكذلك

ها آخر للمثل غير ها آخر للمثل غير توجيتوجي  ((44))،والرضي،والرضي((33))،وابن يعيش،وابن يعيش((22))هذا وقد ذكر الخوارزميهذا وقد ذكر الخوارزمي

أن يجعل العلم الستشهاده بتلك الخلة، كأنه أن يجعل العلم الستشهاده بتلك الخلة، كأنه   ""التوجيهات الثالثة السابقة وهو:التوجيهات الثالثة السابقة وهو:

اسم جنس موضوع إلفادة ذلك المعنى؛ ألن معنى قضية وال أبا حسن لها:ال اسم جنس موضوع إلفادة ذلك المعنى؛ ألن معنى قضية وال أبا حسن لها:ال 

فيصل لها،إذ هو ـــــ كرم اهلل وجهه ـــ كان فيصال يف الحكومات...فصار اسمه فيصل لها،إذ هو ـــــ كرم اهلل وجهه ـــ كان فيصال يف الحكومات...فصار اسمه 

القطع، كلفظ الفيصل، وعلى هذا يمكن وصفه القطع، كلفظ الفيصل، وعلى هذا يمكن وصفه كالجنس المقيد لمعنى الفصل وكالجنس المقيد لمعنى الفصل و

، أي: لكل جبار قهار،فيصرف ، أي: لكل جبار قهار،فيصرف ((55))بالمنكر، وهذا كما قالوا: لكل فرعون موسىبالمنكر، وهذا كما قالوا: لكل فرعون موسى

  ""((66))فرعون وموسى لتنكيرهما بالمعنى المذكورفرعون وموسى لتنكيرهما بالمعنى المذكور

هذا وقد وظََّف ابُن هشاٍم المثَل توظيفا مخالفا لما سار عليه العلماء، وذلك هذا وقد وظََّف ابُن هشاٍم المثَل توظيفا مخالفا لما سار عليه العلماء، وذلك 

والخامس أنه والخامس أنه ""يف المسألة الزنبورية قال :يف المسألة الزنبورية قال :  عند حديثه عن توجيه الكوفيين للنصبعند حديثه عن توجيه الكوفيين للنصب

منصوب على الحال من الضمير يف الخرب المحذوف، واألصل :فإذا هو ثابت منصوب على الحال من الضمير يف الخرب المحذوف، واألصل :فإذا هو ثابت 

                                                 

 .  1/532شرح الكافية الشافية (1)

 .  1/503شرح المفصل يف صنعة اإلعراب  (2)

 .  2/104شرح المفصل البن يعيش (3)

 .  167ــــ  2/166رضيشرح ال(4)

 .  7/241قول مأثور يضرب لبيان أن لكل ظالم مبطٌل عادٌل محٌق . خزانة األدب  (5)

، شرح 1/503وينظر :شرح المفصل يف صنعة اإلعراب  167ــــ  2/166شرح الرضي  (6)

 .  2/104المفصل البن يعيش
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مثلها، ثم حذف المضاف، فانفصل الضمير ، وانتصب يف اللفظ على الحال على مثلها، ثم حذف المضاف، فانفصل الضمير ، وانتصب يف اللفظ على الحال على 

  ..""((11))  سبيل النيابة، كما قالوا: قضيٌة وال َأَبا َحَسٍن لها على إضمار )مثل(سبيل النيابة، كما قالوا: قضيٌة وال َأَبا َحَسٍن لها على إضمار )مثل(

و لي أن الصحيح من التوجيهات السابقة للمثل ما ذكره سيبويه و لي أن الصحيح من التوجيهات السابقة للمثل ما ذكره سيبويه والذي يبدوالذي يبد

والمبرد وابن السراج وغيرهم من العلماء من أن المثل محمول على حذف والمبرد وابن السراج وغيرهم من العلماء من أن المثل محمول على حذف 

المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه يف التنكير واإلعراب ؛وذلك ألن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه يف التنكير واإلعراب ؛وذلك ألن حذف 

المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه معروف عند العرب، من ذلك قوله المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه معروف عند العرب، من ذلك قوله 

  ..  ((22))أي: أهل القريةأي: أهل القرية((8282)يوسف،)يوسف،ىئىئ  ڱڱ  يئڱيئڱتعالىتعالى

هذا ولم يكن المثل وحده هو ما ورد شاهد لما نحن فيه، فقد جاء شواهد هذا ولم يكن المثل وحده هو ما ورد شاهد لما نحن فيه، فقد جاء شواهد 

أخرى ظاهرها تعريف اسم )ال( وقد استشهد ابن مالك هبا كلها على نحو ما أخرى ظاهرها تعريف اسم )ال( وقد استشهد ابن مالك هبا كلها على نحو ما 

ذكرنا، وقلنا من قبل بأن هذا كان ديدن ابن مالك وهو اإلكثار من الشواهد ،وقد ذكرنا، وقلنا من قبل بأن هذا كان ديدن ابن مالك وهو اإلكثار من الشواهد ،وقد 

ال بصرَة لكم، وال قريَش بعد اليوم، وبقول النبي ـــــ ال بصرَة لكم، وال قريَش بعد اليوم، وبقول النبي ـــــ ""لعرب :لعرب :استشهد أيضا بقول ااستشهد أيضا بقول ا

  ..  ((44))،،""((33))إذا هلك كسرى فال كسرى بعدهإذا هلك كسرى فال كسرى بعده""صلى اهلل عليه وسلم ـــــ :صلى اهلل عليه وسلم ـــــ :

****    ****    **** 

                                                 

 .  69ـــ 2/68مغني اللبيب(1)

 .  6/544الدر المصون(2)

 .  1/532لكافية الشافية شرح ا(3)

(،صحيح اإلمام مسلم 3120،حديث رقم ) 4/85الحديث يف :صحيح اإلمام البخاري(4)

 ( .7184،حديث رقم ) 7/35(،مسند اإلمام أحمد 2919،حديث رقم )4/2237
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  القضية الثالثة :حذف مفعويل )ظن( وأخواهتا اقتصاراالقضية الثالثة :حذف مفعويل )ظن( وأخواهتا اقتصارا

المبتدأ المبتدأ   )ظن( وأخواهتا من األفعال الناسخة لألسماء، وتدخل على ما أصلهما)ظن( وأخواهتا من األفعال الناسخة لألسماء، وتدخل على ما أصلهما

، وتختص بأمور منها: أنه يحذف مفعوليها اختصارا، أي :لدليل يدل ، وتختص بأمور منها: أنه يحذف مفعوليها اختصارا، أي :لدليل يدل ((11))والخربوالخرب

  عليهما، ومن ذلك قول الشاعر:عليهما، ومن ذلك قول الشاعر:

ِة ُسنمٍة  ِة ُسنمٍة بَِأيِّ كَِتاٍب َأْم بَِأيم   ((22))َتَرى ُحبمُهم َعاًرا َعَليم َوَتْحَسُب َتَرى ُحبمُهم َعاًرا َعَليم َوَتْحَسُب                                         بَِأيِّ كَِتاٍب َأْم بَِأيم

، يريد: وتحسب ، يريد: وتحسب فقد حذف مفعولي )تحسب(لداللة مفعولي)ترى( عليهمافقد حذف مفعولي )تحسب(لداللة مفعولي)ترى( عليهما

  ..((33))حبهم عارا عليحبهم عارا علي

ومنها: أنه يحذف مفعوليها اقتصارا ،أي: لغير دليل يدل عليهما، وهذا النوع ومنها: أنه يحذف مفعوليها اقتصارا ،أي: لغير دليل يدل عليهما، وهذا النوع 

َمْن َمْن ""قد اختلف النحاة فيه، وقد ورد من هذا النوع مثل عن العرب وهو قولهم: قد اختلف النحاة فيه، وقد ورد من هذا النوع مثل عن العرب وهو قولهم: 

    ""((44))َيْسَمْع َيَخْل َيْسَمْع َيَخْل 

                                                 
هذا مذهب الجمهور، وأنكر السهيلي دخولها على المبتدأ والخبر ،إال أن الراجح دخولها  (1)

 .  2/222، همع الهوامع 6/5مذهب الجمهور .يراجع :التذييل والتكميلعليهما ،وهو 

، 6/9،التذييل1/116،المقرب1/183البيت من بحر الطويل، للكميت يف المحتسب(2)

.والشاهد يف قوله: ترى حبهم  4/155،شرح الرضي2/73وبال نسبة يف شرح التسهيل 

ما يف مفعولي )ترى( ، عارا علي وتحسب ،حيث حذف مفعولي)تحسب(اختصارا لوجوده

 والتقدير :وتحسب حبهم عارا علي. 

 .  6/9، التذييل والتكميل 1/311،شرح الجمل البن عصفور1/116ينظر: المقرب  (3)

مثل من أمثال العرب ،يضرب لمن يسمع بشيء فيظنه حقيقة ،وقيل: المعنى :أن من يسمع  (4)

أي: أن المجانبة للناس أسلم .ينظر أخبار الناس ومعايبهم يقع يف نفسه المكروه عليهم ،

، جمهرة  108، األمثال لزيد بن رفاعة صـ290المثل يف:األمثال البن سالم صـ

، فصل المقال يف 363ــــ 2/362،المستقصى2/300،مجمع األمثال 2/212األمثال

أن سيبويه  1/312.وحكى ابن عصفور يف شرحه للجمل412شرح كتاب األمثال صـ 
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  ..((11))أي: َيَخْل مسموَعه صادقاأي: َيَخْل مسموَعه صادقا

ثل والحكم عليه، فذهب ابن مالك إلى أنه ثل والحكم عليه، فذهب ابن مالك إلى أنه وقد اختلف النحويون يف توجيه الموقد اختلف النحويون يف توجيه الم

وحذف المفعولين أسهل وحذف المفعولين أسهل ""َحَذَف المفعولين لوجود الفائدة من الحذف ،قال :َحَذَف المفعولين لوجود الفائدة من الحذف ،قال :

من حذف أحدهما لكن بشرط الفائدة؛ فلو قال قائل دون تقدم كالم وال ما يقوم من حذف أحدهما لكن بشرط الفائدة؛ فلو قال قائل دون تقدم كالم وال ما يقوم 

مقامه )ظننت( مقتصرا لم يجز لعدم الفائدة. نص على ذلك سيبويه ،إذ ال يخلو مقامه )ظننت( مقتصرا لم يجز لعدم الفائدة. نص على ذلك سيبويه ،إذ ال يخلو 

و قارنه سبب يقتضي تجدد مظنون جاز ذلك لحصول الفائدة كقوله و قارنه سبب يقتضي تجدد مظنون جاز ذلك لحصول الفائدة كقوله من ظن .فلمن ظن .فل

وكقول بعض العرب :َمْن َيْسَمْع وكقول بعض العرب :َمْن َيْسَمْع   ((2424)الجاثية،)الجاثية،ىئىئ  ڍڍ  ڇڇ  ڇڇ  ڇڇ  ڇڇ  يئيئتعالىتعالى

  ..  ""((22))َيَخْل َيَخْل 

فقد أجاز ابن مالك حذف المفعولين اقتصارا لغير دليل، إذا أفاد فائدة، ويحتج فقد أجاز ابن مالك حذف المفعولين اقتصارا لغير دليل، إذا أفاد فائدة، ويحتج 

الفائدة ،وهو لم يذكر الفائدة ،وهو لم يذكر لكالمه بما إذا اقرتن بسبب يقتضي تجدد المظنون لحصول لكالمه بما إذا اقرتن بسبب يقتضي تجدد المظنون لحصول 

هذه الفائدة يف المثل، ولعله يقصد أن المظنون مقرتن بسماع شيء معين، هذه الفائدة يف المثل، ولعله يقصد أن المظنون مقرتن بسماع شيء معين، 

  ..""((33))من يسمع يقع منه خيلةمن يسمع يقع منه خيلة""حصلت الفائدة بسببها، والمعنى :حصلت الفائدة بسببها، والمعنى :

وقد يحذفان معا إن وقد يحذفان معا إن   ""وبمثل هذا قال يف شرح التسهيل إال أنه جعله قليال قال :وبمثل هذا قال يف شرح التسهيل إال أنه جعله قليال قال :

، )البقرة ، )البقرة ((44))ىئىئ  ڤڤ  ڤڤ  ڤڤ  ڤڤ  ٹٹ  ٹٹ  يئيئوجدت فائدة كقوله تعالى :وجدت فائدة كقوله تعالى :

                                                                                                              
من شواهد سيبويه ،ولعل ابن عصفور وقف على المثل يف نسخة من حكى المثل، وليس 

 نسخ الكتاب غير التي يف أيدينا . 

 .  4/132،تعليق الفرائد  4/155ينظر: شرح الرضي  (1)

 .  2/553شرح الكافية الشافية  (2)

 .  1/378التصريح بمضمون التوضيح(3)

 .  1/378. التصريح أي: واهلل يعلم األشياء كائنة ،فحذف المفعولين  (4)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

( ( 3535)النجم ،)النجم ،((11))ىئىئ  وئوئ  وئوئ  ەئەئ  ەئەئ  ائائ  ائائ  يئيئ(وكقوله تعالى :(وكقوله تعالى :216216،،

  ، وكقوله:، وكقوله:  ""من يسمع يخلمن يسمع يخل""وكقولهم :وكقولهم :

ِة ُسنمٍة  ِة ُسنمٍة بَِأيِّ كَِتاٍب َأْم بَِأيم   َتَرى ُحبمُهم َعاًرا َعَليم َوَتْحَسُب َتَرى ُحبمُهم َعاًرا َعَليم َوَتْحَسُب                                           بَِأيِّ كَِتاٍب َأْم بَِأيم

قتصارك قتصارك فلو لم تقارن الحذف قرينة تحصل بسببها فائدة لم يجز الحذف ، كافلو لم تقارن الحذف قرينة تحصل بسببها فائدة لم يجز الحذف ، كا

  ..""((22))على)أظن( من قولك:أظن زيدا منطلقا ،فإنه غير جائزعلى)أظن( من قولك:أظن زيدا منطلقا ،فإنه غير جائز

فابن مالك هنا سوى بين الحذف يف المثل :من يسمع يخل ، وهو محذوف فابن مالك هنا سوى بين الحذف يف المثل :من يسمع يخل ، وهو محذوف 

  المفعولين بغير دليل، وبين قول الشاعر :المفعولين بغير دليل، وبين قول الشاعر :

  َتَرى ُحبمُهم َعاًرا َعَليم َوَتْحَسُب َتَرى ُحبمُهم َعاًرا َعَليم َوَتْحَسُب                                                               ..........................................

و محذوف المفعولين بدليل ،والجامع بينهما حصول الفائدة ، ولم يوضح و محذوف المفعولين بدليل ،والجامع بينهما حصول الفائدة ، ولم يوضح وهوه

الفائدة التي يقصدها، ولعل المراد من الفائدة وضوح معنى المثل وبيان الفائدة التي يقصدها، ولعل المراد من الفائدة وضوح معنى المثل وبيان 

  المقصود منه.المقصود منه.

وما ذكر من عدم وما ذكر من عدم ""ويرى السيوطي أن الفائدة هي إسناد الفعل للفاعل قال :ويرى السيوطي أن الفائدة هي إسناد الفعل للفاعل قال :

  ""((33))الفائدة ممنوع لحصولها باإلسناد إلى الفاعلالفائدة ممنوع لحصولها باإلسناد إلى الفاعل

وكالم السيوطي فيه نظر، ووجه النظر أن اإلسناد واقع يف كل جملة فعلية وكالم السيوطي فيه نظر، ووجه النظر أن اإلسناد واقع يف كل جملة فعلية 

  وليس خاصا بالمثل .وليس خاصا بالمثل .

وقريب من كالم ابن مالك ذهب الرضي يف توجيه المثل ،حيث يرى أن حذف وقريب من كالم ابن مالك ذهب الرضي يف توجيه المثل ،حيث يرى أن حذف 

المفعولين جائز لوجود القرينة وسوى بين الحذف لوجود الدليل والحذف لعدم المفعولين جائز لوجود القرينة وسوى بين الحذف لوجود الدليل والحذف لعدم 

                                                 

 .  378378//11أي: ويرى ما تعتقده حقا .التصريحأي: ويرى ما تعتقده حقا .التصريح (1)

 .  2/73شرح التسهيل  (2)

 .  2/225همع الهوامع  (3)
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أي: أي:   ""من يسمع يخلمن يسمع يخل""أس بحذفهما نحو أس بحذفهما نحو وأما مع القرينة فال بوأما مع القرينة فال ب""الدليل حيث قال:الدليل حيث قال:

  يخل مسموعه صادقا، وقال:يخل مسموعه صادقا، وقال:

ِة ُسنمةٍ  ِة ُسنمةٍ بَِأيِّ كَِتاٍب َأْم بَِأيم   ""((11))َتَرى ُحبمُهم َعاًرا َعَليم َوَتْحَسُب َتَرى ُحبمُهم َعاًرا َعَليم َوَتْحَسُب                                       بَِأيِّ كَِتاٍب َأْم بَِأيم

  ::أنه من باب الحذف لالقتصار منهمأنه من باب الحذف لالقتصار منهم  وقد ذكر كثير من النحويين المثل علىوقد ذكر كثير من النحويين المثل على

  ..((55))،وابن هشام،وابن هشام((44))القواسالقواس،وابن ،وابن ((33))،وابن عصفور،وابن عصفور((22))الصيمريالصيمري

وقد اختلف توجيه ابن هشام للمثل يف المغني عن توجيهه يف أوضح وقد اختلف توجيه ابن هشام للمثل يف المغني عن توجيهه يف أوضح 

  المسالك، فقد ذهب يف األوضح أنه حذف المفعولين لالقتصار، أما هنا فقال :المسالك، فقد ذهب يف األوضح أنه حذف المفعولين لالقتصار، أما هنا فقال :

بيان أنه قد ُيَظنُّ أن الشيء من باب الحذف وليس منه جرت عادة النحويين أن بيان أنه قد ُيَظنُّ أن الشيء من باب الحذف وليس منه جرت عادة النحويين أن ""

اقتصارا... وقول العرب فيما يتعدى إلى اقتصارا... وقول العرب فيما يتعدى إلى يقولوا :يحذف المفعول اختصارا ويقولوا :يحذف المفعول اختصارا و

اثنين:من يسمع يخل أي: تكن منه خيلة. والتحقيق أن يقال:إنه تارة يتعلق اثنين:من يسمع يخل أي: تكن منه خيلة. والتحقيق أن يقال:إنه تارة يتعلق 

الغرض باإلعالم بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه أو من أوقع عليه، الغرض باإلعالم بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه أو من أوقع عليه، 

فيجاء بمصدره مسندا إلى فعل كون عام فيقال: حصل حريق أو هنب. وتارة فيجاء بمصدره مسندا إلى فعل كون عام فيقال: حصل حريق أو هنب. وتارة 

بمجرد إيقاع الفاعل للفعل، فيقتصر عليهما، وال يذكر المفعول، بمجرد إيقاع الفاعل للفعل، فيقتصر عليهما، وال يذكر المفعول، يتعلق باإلعالم يتعلق باإلعالم 

وال ينوى ،إذ المنوي كالثابت، وال يسمى محذوفا ؛ألن الفعل ينزل لهذا القصد وال ينوى ،إذ المنوي كالثابت، وال يسمى محذوفا ؛ألن الفعل ينزل لهذا القصد 

  ""((66))منزلة ما ال مفعول لهمنزلة ما ال مفعول له

                                                 

 .  155ــــ 4/154شرح الرضي  (1)

 .  1/144التبصرة والتذكرة (2)

 .   1/312،شرح الجمل البن عصفور 1/116المقرب(3)

 .  516/ 2م 1شرح ألفية ابن معط ج (4)

 .  2/70أوضح المسالك (5)

 .  356ـــ 6/355مغني اللبيب  (6)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

فابن هشام خالف نفسه فيما سبق، وخالف النحويين،وقال بأن المقصود من فابن هشام خالف نفسه فيما سبق، وخالف النحويين،وقال بأن المقصود من 

وقوع الفعل من الفاعل، والمفعوالن وقوع الفعل من الفاعل، والمفعوالن المثل من يسمع يخل هو مجرد اإلخبار بالمثل من يسمع يخل هو مجرد اإلخبار ب

  غير منويين وليس محذوفين، وأن الفعل نزل منزلة ما ال مفعول له .غير منويين وليس محذوفين، وأن الفعل نزل منزلة ما ال مفعول له .

وخالف العلماء يف توجيه املثل مبين على اختالفهم يف حكم حذف وخالف العلماء يف توجيه املثل مبين على اختالفهم يف حكم حذف 

مفعويل )ظن( وأخواهتا اقتصارا لغري دليل، وهذا اخلالف فيه أربعة مفعويل )ظن( وأخواهتا اقتصارا لغري دليل، وهذا اخلالف فيه أربعة 

  ::  مذاهبمذاهب

أال ترى أنك ال تقتصر أال ترى أنك ال تقتصر ""مذهب سيبويه قال:مذهب سيبويه قال:وهو وهو   ((11)): المنع مطلقا: المنع مطلقااملذهب األولاملذهب األول

على االسم الذي يقع بعدهما كما ال تقتصر عليه قيدا والمنصوبان على االسم الذي يقع بعدهما كما ال تقتصر عليه قيدا والمنصوبان 

، وتبعه ، وتبعه ""((22))وكان(وكان(  بعد)حسب(بمنزلة المرفوع والمنصوب بعد)ليس(بعد)حسب(بمنزلة المرفوع والمنصوب بعد)ليس(

  ..((55))،وابن خروف وابن طاهر والشلوبين،وابن خروف وابن طاهر والشلوبين((44))،والجرمي،والجرمي((33))األخفشاألخفش

بأن بأن   ""من يسمع يخلمن يسمع يخل""عرب عرب وقد رد هؤالء استدالل القائلين بالجواز بقول الوقد رد هؤالء استدالل القائلين بالجواز بقول ال

هذا مثل قد علم معناه ، فكانت الزيادة معلومة ، إذ المفعوالن محذوفان هذا مثل قد علم معناه ، فكانت الزيادة معلومة ، إذ المفعوالن محذوفان ""

                                                 

،البديع يف علم العربية 159سواء يف ذلك أفعال الظن والعلم .ينظر: أسرار العربية صـ (1)

 .   2/70،أوضح المسالك 2/449م1ج

 .  366ــــ2/365الكتاب (2)

مع ،همع الهوا2/70،أوضح المسالك1/311ينظر: شرح الجمل البن عصفور (3)

 .  1/163،شرح األشموين 2/225

/ 2م1،شرح ألفية ابن معط البن القواس ج2/449م1ينظر: البديع يف علم العربيةج(4)

 .  2/225،همع الهوامع516

 .  1/377،التصريح بمضمون التصريح 2/72ينظر: شرح التسهيل (5)



 

 
 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

  ""من يسمعمن يسمع""مقدران ؛ألن المعنى: من يسمع يخل المسموع صحيحا، إذ معنى :مقدران ؛ألن المعنى: من يسمع يخل المسموع صحيحا، إذ معنى :

  ""((11))من يركن إلى االستماع،أو ألن هذا مثل والمثل غير مقيس عليهمن يركن إلى االستماع،أو ألن هذا مثل والمثل غير مقيس عليه

لصيمري وابن عصفور وابن لصيمري وابن عصفور وابن : الجواز مطلقا، وهو مذهب ا: الجواز مطلقا، وهو مذهب ااملذهب الثانياملذهب الثاني

  ..  ((22))القواس .ونسب ألكثر النحويينالقواس .ونسب ألكثر النحويين

فقد فقد   ""من يسمع يخلمن يسمع يخل""واحتج أصحاب هذا المذهب بوروده يف قول العرب واحتج أصحاب هذا المذهب بوروده يف قول العرب 

  حذف مفعولي )يخل( اقتصارا .حذف مفعولي )يخل( اقتصارا .

الجواز يف )ظننت( وما يف معناها، والمنع يف )علمت( وما يف الجواز يف )ظننت( وما يف معناها، والمنع يف )علمت( وما يف   املذهب الثالث:املذهب الثالث:

  ..((44))، وهو مذهب األعلم، وهو مذهب األعلم((33))معناهامعناها

. وهو اختيار أبي . وهو اختيار أبي ((55)): المنع قياسا، والجواز يف بعضها سماعا: المنع قياسا، والجواز يف بعضها سماعاابعابعاملذهب الراملذهب الر

  ""من يسمع يخلمن يسمع يخل"". وعليه فيقتصر على ما ورد عن العرب وهو . وعليه فيقتصر على ما ورد عن العرب وهو ((66))العالء إدريسالعالء إدريس

  وال يقاس عليه.وال يقاس عليه.

وأرى أن الرأي ما ذهب إليه سيبويه أنه ال يجوز حذف مفعولي )ظن( وأرى أن الرأي ما ذهب إليه سيبويه أنه ال يجوز حذف مفعولي )ظن( 

  وأخواتها اقتصارا لغير دليل وذلك ألمرين :وأخواتها اقتصارا لغير دليل وذلك ألمرين :

                                                 

 .  2/60اإليضاح شرح المفصل(1)

، همع 4/135،تعليق الفرائد 2/70لمسالك ، أوضح ا6/12ينظر: التذييل والتكميل  (2)

 .  1/163،شرح األشموين 2/225الهوامع

 .  1/568توضيح المقاصد(3)

،أوضح المسالك 6/12،التذييل والتكميل 1/311ينظر: شرح الجمل البن عصفور(4)

 .  2/225، همع الهوامع 1/378،التصريح بمضمون التوضيح 2/70

 .   6/13التذييل والتكميل(5)

، همع الهوامع 1/378،التصريح بمضمون التوضيح6/13نظر: التذييل والتكميل ي (6)

2/226  . 
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 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

َوَظنُّوا َما َوَظنُّوا َما   ""هذه األفعال تجاب بما يجاب به القسم، كقوله تعالى: هذه األفعال تجاب بما يجاب به القسم، كقوله تعالى: أن أن   أحدهما:أحدهما:

ِحيصٍ  ن مَّ ِحيصٍ َلُهم مِّ ن مَّ (فكما ال يجوز االقتصار على القسم دون المقسم (فكما ال يجوز االقتصار على القسم دون المقسم 4848)فصلت ،)فصلت ،""َلُهم مِّ

  عليه، فكذلك ال يجوز االقتصار على هذه األفعال مع فاعليها دون مفعوليها.عليه، فكذلك ال يجوز االقتصار على هذه األفعال مع فاعليها دون مفعوليها.

أو شك، فإذا قلت: ظننت أو شك، فإذا قلت: ظننت   أنا نعلم أن العاقل ال يخلو من ظن أو علمأنا نعلم أن العاقل ال يخلو من ظن أو علم  والثاني:والثاني:

  ..((11))أو علمت أو حسبت لم تكن فيه فائدة ؛ألنه ال تخلو عن ذلكأو علمت أو حسبت لم تكن فيه فائدة ؛ألنه ال تخلو عن ذلك

يحفظ وال يقاس عليها لقلتها وهذا يحفظ وال يقاس عليها لقلتها وهذا   ""َمْن َيْسَمْع َيَخْل َمْن َيْسَمْع َيَخْل """"وما جاء من المثل وما جاء من المثل 

لم يرد يف غير المثل، ولعل الذي شجع على هذا الحذف حذف لم يرد يف غير المثل، ولعل الذي شجع على هذا الحذف حذف   ((22))الحذفالحذف

ديثا، فالحذف شجع على ديثا، فالحذف شجع على مفعولي)يسمع(إذ التقدير من يسمع قوال أو حمفعولي)يسمع(إذ التقدير من يسمع قوال أو ح

  الحذف.الحذف.

، ، ىئىئ  ڤڤ  ڤڤ  ڤڤ  ڤڤ  ٹٹ  ٹٹ  يئيئأما ما ذكره ابن مالك من اآليات من مثلأما ما ذكره ابن مالك من اآليات من مثل

فمحتمل أن يكون من باب الحذف فمحتمل أن يكون من باب الحذف   ىئىئ  وئوئ  وئوئ  ەئەئ  ەئەئ  ائائ  ائائ  يئيئوقولهوقوله

واهلل يعلم األشياء كائنة، ويرى ما تعتقده واهلل يعلم األشياء كائنة، ويرى ما تعتقده ""اختصارا واألصل كما قال األزهري اختصارا واألصل كما قال األزهري 

  ..""((33))حقا، أو نحو ذلك مما يعطيه معنى الكالمحقا، أو نحو ذلك مما يعطيه معنى الكالم

*    ********    *** 

  

  

                                                 

،التذييل  1/516وينظر: شرح ألفية ابن معط البن القواس 160ــــ 159أسرار العربية صـ (1)

 .  1/377،التصريح بمضمون التوضيح 6/9والتكميل 

 الحذف اقتصارا . (2)

 .  1/378التصريح بمضمون التوضيح(3)
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  املبحث الثالث: األمثال املستشهد بها يف باب املفعول املطلقاملبحث الثالث: األمثال املستشهد بها يف باب املفعول املطلق
حذف عامل املصدر املؤكد لعامله وجوبا إذا كان داال على حذف عامل املصدر املؤكد لعامله وجوبا إذا كان داال على وحتته قضية واحدة ،وهي :وحتته قضية واحدة ،وهي :      

  استفهاماستفهام
يقصد به تقوية يقصد به تقوية ""ال يجوز حذف عامل المفعول المطلق المؤكد لعامله ؛ألنه ال يجوز حذف عامل المفعول المطلق المؤكد لعامله ؛ألنه 

لكن استثنى العرب من ذلك لكن استثنى العرب من ذلك   ""((11))اف لذلكاف لذلكعامله، وتقرير معناه، وحذفه منعامله، وتقرير معناه، وحذفه من

مواضع أوجبت فيها حذف عامل المفعول المطلق المؤكد لعامله وإنابة المصدر مواضع أوجبت فيها حذف عامل المفعول المطلق المؤكد لعامله وإنابة المصدر 

مكانه، وهذا المصدر نوعان :ما ال فعل له أصال. والثاين :ما له فعل، وهذا األخير مكانه، وهذا المصدر نوعان :ما ال فعل له أصال. والثاين :ما له فعل، وهذا األخير 

  نوعان :نوعان :

  ..واقع يف الخرب واقع يف الخرب   األول:األول:

أربعة أنواع ،منها: ما يختص أربعة أنواع ،منها: ما يختص   واقع يف الطلب. وهذا األخير جاء يفواقع يف الطلب. وهذا األخير جاء يفوالثاين :والثاين :  

  ..  ((22))بالمثل الذي نحن بصدده ،وهو المصدر الواقع بعد االستفهام التوبيخيبالمثل الذي نحن بصدده ،وهو المصدر الواقع بعد االستفهام التوبيخي

وقد استشهد ابن مالك هبذا المثل الذي وقع فيه المصدر محذوف العامل وقد استشهد ابن مالك هبذا المثل الذي وقع فيه المصدر محذوف العامل 

وجوبا لكونه واقع بعد استفهام توبيخي ،وهذا المثل لعامر بن الطفيل ــــ كما وجوبا لكونه واقع بعد استفهام توبيخي ،وهذا المثل لعامر بن الطفيل ــــ كما 

أغدة  كغدة البعير وموتا يف بيت أغدة  كغدة البعير وموتا يف بيت ""::  ((33))ال ــــ وهو قولهال ــــ وهو قولهنص ابن مالك وكتب األمثنص ابن مالك وكتب األمث

                                                 

 .   2/216وينظر :أوضح المسالك 2/657شرح الكافية الشافية  (1)

والثالثة األخرى :األول: الوارد دعاء سواء أكان خبرا مثل:سقيا ورعيا ،أو غير خبر مثل:  (2)

 :، والثالث: الوارد نهيا مثل"رقابفضرب ال"جدعا، والثاين: الوارد أمرا مثل قول اهلل تعالى 

قدير يف كل ذلك :سقاظ اهلل سقيا ورعاظ رعيا ،وجدعه جدعا ،واضربوا قياما ال قعودا .والت

 2/216ضرب الرقاب ،وقم قياما ،وال تقعد قعودا .يراجع: أوضح المسالك 

 .  1/500،التصريح بمضمون التوضيح 223ـــ

مثل من أمثال العرب ،قاله عامر بن الطفيل ، والغدة والغدد طاعون اإلبل، وسلول من أذل  (3)

رب وأقلهم .والمثل ورد بروايات متعددة منها :غدة مثل غدة البكر ،وموتا= =يف بيت الع



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

حال الموبِّخ على ما ال ُيْرَضى منه مشاهدة حال الموبِّخ على ما ال ُيْرَضى منه مشاهدة ""::  ((11))، وذاك نص ابن مالك، وذاك نص ابن مالك""سلوليةسلولية

فاسُتْغنِي بذلك عن إظهار الفعل الموجب لتوبيخه، وجعل مصدره بدال من فاسُتْغنِي بذلك عن إظهار الفعل الموجب لتوبيخه، وجعل مصدره بدال من 

  ::اللفظ به كقولك للمتواين : أتوانيا وقد جد قرناؤك . ومنه قول جرير اللفظ به كقولك للمتواين : أتوانيا وقد جد قرناؤك . ومنه قول جرير 

  ((22))َأُلْؤًما ال َأَبا لََك واغتراباَأُلْؤًما ال َأَبا لََك واغترابا                                            َأَعْبًدا َحلم يف ُشَعَبى َغرِْيًبا َأَعْبًدا َحلم يف ُشَعَبى َغرِْيًبا 

                                                                                                              
سلولية، ومنها :أغدًة كغدة البعير وموتا يف بيت سلولية بالنصب ، ومنها غدٌة كغدة البعير 

 موت يف بيت سلولية بالرفع .

موت موتا ،ومن روى نصبا على المصدر أي:َأُؤَغدم إغدادا وأ "أغدة وموتا"ورواية النصب    

 بالرفع فتقديره غدتي كغدة البعير ،وموتي موت يف بيت سلولية .

والمثل يضرب يف اجتماع خصلتين إحداهما شر من األخرى . وكان قد وفد عامر ابن الطفيل    

على النبي ــــ صلى اهلل عليه وسلم ــــ ومعه َأْرَبُد أخو لبيد الشاعر ،فقال عامر ُأْسِلُم على أن 

يكون لك المد ولي الوبر، وأن تجعل لي األمر من بعدظ .فقال النبي ـــــ صلى اهلل عليه 

وسلم ـــــ ال، وال َدَبَرٌة ،فخرج وقال:ألمألنها عليك خيال دجردا، ورجاال مردا، فدعا النبي 

عليهما، فأخذت أربد صاعقة فمات ،وضربت عامرا الغدة ــــ وهي طاعون اإلبل ـــــ فمال 

بيت سلولية ، وجعل يقول :أغدة كغدة البعير وموتا يف بيت سلولية .ينظر المثل إلى 

،ثمار 1/87،جمهرة األمثال24،األمثال لزيد بن رفاعة صـ261يف:األمثال البن سالم صـ

،مجمع 130ـــ 129،الوسيط يف األمثال صـ 352القلوب يف المضاف والمنسوب صـ

غدد،فصل المقال  3216العرب صـ ،لسان 1/258،المستقصى58ـــ 2/57األمثال

 .  82ـــ 3/80، خزانة األدب245ـــ 244،تمثال األمثال صـ375ــــ 374صـ

 .  2/664شرح الكافية الشافية  (1)

، النكت يف تفسير 1/339،الكتاب  62البيت من بحر الوافر ،لجرير يف شرح ديوانه صـ(2)

 نسبة يف: شرح ابن الناظم ،وبال1/502،التصريح بمضمون التوضيح1/380كتاب سيبويه

،التذييل 3/1371،ارتشاف الضرب 52،رصف المباين صـ195على ألفية ابن مالك صـ

 .          2/221،أوضح المسالك 7/201والتكميل 
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أي: أتلؤم لؤما .وقد يفعل ذلك من يخاطب نفسه كقول عامر ابن الطفيل ــــ أي: أتلؤم لؤما .وقد يفعل ذلك من يخاطب نفسه كقول عامر ابن الطفيل ــــ 

ِة البعير ،َوَمْوت ا يف بيِت َسُلْوليَّةٍ ""لعنه اهلل ــــ :لعنه اهلل ــــ : ة  َكُغدَّ ِة البعير ،َوَمْوت ا يف بيِت َسُلْوليَّةٍ َأُغدَّ ة  َكُغدَّ   ..  ""َأُغدَّ

مالك المصدر الواقع بعد استفهام توبيخي قسمين :توبيخ متكلم مالك المصدر الواقع بعد استفهام توبيخي قسمين :توبيخ متكلم   فقد قسم ابنفقد قسم ابن

لمخاطب ، وتمثل به بشاهد نحوي مصنوع وهو قولك للمتواين: أتوانيا وقد جد لمخاطب ، وتمثل به بشاهد نحوي مصنوع وهو قولك للمتواين: أتوانيا وقد جد 

ونص فيه على أن ونص فيه على أن   ""ألؤماألؤما""قرناؤك ،وآخر شعري وهو قول جرير الماضي :قرناؤك ،وآخر شعري وهو قول جرير الماضي :

  العامل محذوف من نفس مادة المصدر أي أتتوانى توانيا ،وأتلؤم لؤما.العامل محذوف من نفس مادة المصدر أي أتتوانى توانيا ،وأتلؤم لؤما.

ةِ "":وهو توبيخ متكلم لنفسه ،واستشهد له بقول عامر::وهو توبيخ متكلم لنفسه ،واستشهد له بقول عامر:  قسم الثاينقسم الثاينوالوال ة  َكُغدَّ ةِ َأُغدَّ ة  َكُغدَّ َأُغدَّ

ولم ينص يف المثل على العامل فيه ، والتقدير يف ولم ينص يف المثل على العامل فيه ، والتقدير يف   ""البعير ،َوَمْوت ا يف بيِت َسُلْوليَّةٍ البعير ،َوَمْوت ا يف بيِت َسُلْوليَّةٍ 

  المثل: َأُؤَغدَّ إغدادا ،وأموُت موتا.المثل: َأُؤَغدَّ إغدادا ،وأموُت موتا.

ـ يف شرح التسهيل ـ يف شرح التسهيل وألهمية المثل عند ابن مالك فقد استشهد به ــــ أيضا ــــوألهمية المثل عند ابن مالك فقد استشهد به ــــ أيضا ــــ

  وأما الوارد يف التوبيخ مع استفهام فكقول الشاعر:وأما الوارد يف التوبيخ مع استفهام فكقول الشاعر:""::  ((11))قالقال

ْلمِ                           َأُذاًل إَِذا َشبم الِعَدى َناَر َحْربِهم  َأُذاًل إَِذا َشبم الِعَدى َناَر َحْربِهم   ْلمِ َوَزْهوًا إَِذا َما َيْجنَُحوَن إَِلى السِّ   ((22))َوَزْهوًا إَِذا َما َيْجنَُحوَن إَِلى السِّ

  ويف توبيخ دون استفهام كقولك :ويف توبيخ دون استفهام كقولك :

يَاَدِة والمجدِ                                         ُخُموالً َوإِْهَماالً وَغْيُرَظ ُمْولٌَع   ُخُموالً َوإِْهَماالً وَغْيُرَظ ُمْولٌَع    يَاَدِة والمجدِ بِتثبيِت أسباِب السِّ   ((33))بِتثبيِت أسباِب السِّ

                                                                                                              

والشاهد يف قوله: ألؤما واغترابا حيث جاءت مصادر منصوبة لكونها واقعة بعد استفهام دال  

 .  على التوبيخ لعوامل محذوفة وجوبا

 .  188ـــ  2/187شرح التسهيل  (1)

، 200/ 7،التذييل والتكميل 2/187البيت من بحر الطويل ،بال نسبة يف :شرح التسهيل (2)

.والشاهد يف قوله :أذال حيث استشهد به على  1/417،الدرر اللوامع2/122همع الهوامع 

 وجوب حذف عامل المصدر التوبيخي المقرون بالهمزة . 

 1371/ 3،ارتشاف الضرب 2/188بحر الطويل ،بال نسبة يف: شرح التسهيلالبيت من (3)

،شفاء  1/473،المساعد  465،شرح التسهيل للمرادي صـ7/200،التذييل والتكميل 

.والشاهد يف قوله: خموال  1/417،الدرر اللوامع2/122،همع الهوامع 1/456العليل 
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ِة البعير""فيل:فيل:وقد يفعل هذا من يخاطب نفسه كقول عامر بن الطوقد يفعل هذا من يخاطب نفسه كقول عامر بن الط ة  َكُغدَّ ِة البعيرَأُغدَّ ة  َكُغدَّ   ،،َأُغدَّ

  ..  ""َوَمْوت ا يف بيِت َسُلْوليَّةٍ َوَمْوت ا يف بيِت َسُلْوليَّةٍ 

وقد يقصد بمثل هذا غائب يف حكم حاضر كقولك وقد بلغك أن شيخا يكثر وقد يقصد بمثل هذا غائب يف حكم حاضر كقولك وقد بلغك أن شيخا يكثر 

  ..""عاله المشيب!عاله المشيب!  ألعبا وقدألعبا وقد""اللهو واللعب: اللهو واللعب: 

َم التوبيَخ من متكلم لمخاطب قسمين، األول:  َم التوبيَخ من متكلم لمخاطب قسمين، األول: أقول :زاد ابن مالك هنا أن َقسَّ أقول :زاد ابن مالك هنا أن َقسَّ

  توبيخ قد يكون مسبوقا باستفهام مثل قول الشاعر :توبيخ قد يكون مسبوقا باستفهام مثل قول الشاعر :

  ....................................                  َأُذاًل إَِذا َشبم الِعَدى َناَر َحْربِهم َأُذاًل إَِذا َشبم الِعَدى َناَر َحْربِهم 

  ر:ر:الثاين:توبيخ غير مقرون هبمزة االستفهام كقول الشاعالثاين:توبيخ غير مقرون هبمزة االستفهام كقول الشاع

  ..................................                          ُخُموال  َوإِْهَماال  وَغيُْرَك ُمْوَلٌع ُخُموال  َوإِْهَماال  وَغيُْرَك ُمْوَلٌع 

وقد يكون هذا من باب المصدر المضمن همزة االستفهام كما نص على ذلك وقد يكون هذا من باب المصدر المضمن همزة االستفهام كما نص على ذلك 

هذا على إضمار همزة التوبيخ كما تضمر همزة االستفهام هذا على إضمار همزة التوبيخ كما تضمر همزة االستفهام ""الشنقيطي قال :الشنقيطي قال :

  ..""((11))الحقيقيالحقيقي

زال منزلة الحاضر وهو قولك لشيخ زال منزلة الحاضر وهو قولك لشيخ وزاد ابن مالك هنا أيضا توبيخا لغائب منوزاد ابن مالك هنا أيضا توبيخا لغائب من

  غائب بلغك أنه يلعب: ألعبا وقد عاله المشيب .غائب بلغك أنه يلعب: ألعبا وقد عاله المشيب .

والحق أن ما ذهب إليه ابن مالك يف المثل تدور حوله كتب النحاة فهذا والحق أن ما ذهب إليه ابن مالك يف المثل تدور حوله كتب النحاة فهذا 

وأما ما ينتصب يف االستفهام من هذا الباب... قول بعض وأما ما ينتصب يف االستفهام من هذا الباب... قول بعض   ""::((22))سيبويه قالسيبويه قال

ةِ البعير ،َوَمْوت ا يف بي ة  َكُغدَّ ةِ البعير ،َوَمْوت ا يف بيالعرب:َأُغدَّ ة  َكُغدَّ ِت َسُلْوليٍَّة .كأنه إنما أراد: أأغد غدة كغدة ِت َسُلْوليٍَّة .كأنه إنما أراد: أأغد غدة كغدة العرب:َأُغدَّ

  ..  ""البعير، وأموت موتا يف بيت سلوليةالبعير، وأموت موتا يف بيت سلولية

                                                                                                              
لتوبيخي غير مقرون بهمزة وإهماال حيث استشهد به على وجوب حذف عامل المصدر ا

 االستفهام . 

 .   1/417قال ذلك الشنقيطي نقال عن الدماميني .الدرر اللوامع  (1)

،النكت يف تفسير كتاب سيبويه 2/228وينظر:شرح الكتاب للسيرايف 1/338الكتاب  (2)

 .  510ـــ 1/509
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مضمر ال يجوز مضمر ال يجوز ""::  ((11))وهذا ابن األثير ذهب إلى مثل ما ذهب إليه سيبويه قالوهذا ابن األثير ذهب إلى مثل ما ذهب إليه سيبويه قال

إظهاره ،وهو كثير يف كالمهم .ويرد على أنواع...الرابع: أن يكون استفهاما إظهاره ،وهو كثير يف كالمهم .ويرد على أنواع...الرابع: أن يكون استفهاما 

ةِ ""ا والناس يغزون؟ ومنه قوله:ا والناس يغزون؟ ومنه قوله:كقولك: أقياما والناس قعود ؟ وأقعودكقولك: أقياما والناس قعود ؟ وأقعود ة  َكُغدَّ ةِ َأُغدَّ ة  َكُغدَّ َأُغدَّ

  البعير ،َوَمْوت ا يف بيِت َسُلْوليٍَّة؟البعير ،َوَمْوت ا يف بيِت َسُلْوليٍَّة؟

أذال يف أذال يف   ""ومن ذلك يف الخرب توبيخا مع استفهام للغيرومن ذلك يف الخرب توبيخا مع استفهام للغير""::  ((22))وهذا أبو حيان قالوهذا أبو حيان قال

ةِ البعير ،َوَمْوت ا يف بيِت ""، أو للنفس تحسرا:، أو للنفس تحسرا:""الحرب، وزهوا يف السلمالحرب، وزهوا يف السلم ة  َكُغدَّ ةِ البعير ،َوَمْوت ا يف بيِت َأُغدَّ ة  َكُغدَّ َأُغدَّ

  ..  ""ةٍ ةٍ َسُلْوليَّ َسُلْوليَّ 

أو الوارد مقرونا باستفهام توبيخي وهو أو الوارد مقرونا باستفهام توبيخي وهو ""::((33))وذاك الشيخ خالد األزهري يقولوذاك الشيخ خالد األزهري يقول

ة    ""ثالثة أقسام :توبيخ متكلم لنفسه كقول عامر بن الطفيل يخاطب نفسه:ثالثة أقسام :توبيخ متكلم لنفسه كقول عامر بن الطفيل يخاطب نفسه: ة  َأُغدَّ َأُغدَّ

ِة البعير ،َوَمْوت ا يف بيِت َسُلْوليَّةٍ  ِة البعير ،َوَمْوت ا يف بيِت َسُلْوليَّةٍ َكُغدَّ   ..((44))إلى غير ذلك من النحويينإلى غير ذلك من النحويين  ""َكُغدَّ

  ..  ((55))و فعل من جنس المصادر الموجودة و فعل من جنس المصادر الموجودة والعامل يف مثل هذه المصادر هوالعامل يف مثل هذه المصادر ه

ِة البعير،َوَمْوٌت يف بيِت َسُلْوليَّةٍ ""هذا وقد ورد المثل بالرفع:هذا وقد ورد المثل بالرفع:   ٌة َكُغدَّ ِة البعير،َوَمْوٌت يف بيِت َسُلْوليَّةٍ ُغدَّ ٌة َكُغدَّ   ""((66))ُغدَّ

فيكون خربا لمبتدأ محذوف تقديره :غديت كغدة البعير ،ومويت يف بيت سلولية فيكون خربا لمبتدأ محذوف تقديره :غديت كغدة البعير ،ومويت يف بيت سلولية 

  ؛وعليه فال شاهد فيه هنا .؛وعليه فال شاهد فيه هنا .

****    ****    **** 

  

                                                 

 .  1/128البديع يف علم العربية(1)

 .  3/1370ارتشاف الضرب (2)

 .  1/502تصريح بمضمون التوضيح ال(3)

، والسيوطي يف  1/473،وابن عقيل يف المساعد  465منهم المرادي يف شرح التسهيل صـ (4)

 .   3/122همع الهوامع 

،شرح المفصل البن يعيش 1/130،البديع يف علم العربية 1/338يراجع الكتاب  (5)

 .  3/1360،ارتشاف الضرب 1/114

 غدد .  3216، لسان العرب صـ1/87،جمهرة األمثال2/57يراجع مجمع األمثال  (6)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

  :األمثال املستشهد بها يف باب احلال:األمثال املستشهد بها يف باب احلالاملبحث الرابع املبحث الرابع 
  القضية األوىل : جميئ احلال معرفةالقضية األوىل : جميئ احلال معرفة

اختلف النحويون يف مجيئ الحال معرفة، فذهب جمهور النحويين إلى أهنا ال اختلف النحويون يف مجيئ الحال معرفة، فذهب جمهور النحويين إلى أهنا ال 

فإذا كان االسم حاال يكون فإذا كان االسم حاال يكون ""؛ ألهنا خرب يف المعنى ،قال سيبويه :؛ ألهنا خرب يف المعنى ،قال سيبويه :((11))تكون إال نكرةتكون إال نكرة

لو قلت: ضربته القائَم تريد :قائما لو قلت: ضربته القائَم تريد :قائما   فيه األمر لم تدخله األلف والالم ولم ُيَضْف.فيه األمر لم تدخله األلف والالم ولم ُيَضْف.

وعلل وعلل   ""((22))كان قبيحا، ولو قلت: ضربتهم قائميهم ،تريد: قائمين كان قبيحاكان قبيحا، ولو قلت: ضربتهم قائميهم ،تريد: قائمين كان قبيحا

وإنما التزم تنكيره لئال يتوهم كونه نعتا ؛ألن الغالب كونه وإنما التزم تنكيره لئال يتوهم كونه نعتا ؛ألن الغالب كونه   ""األشموين لذلك فقال:األشموين لذلك فقال:

  ..""((33))مشتقا وصاحبه معرفةمشتقا وصاحبه معرفة

ة ،وهذه األقوال ة ،وهذه األقوال وقد جاءت أقوال من فصيح القول ظاهرها مجيئ الحال معرفوقد جاءت أقوال من فصيح القول ظاهرها مجيئ الحال معرف

منها مصادر ،ومنها غير مصادر ،وتعريفها إما أن يكون بأل وإما أن يكون منها مصادر ،ومنها غير مصادر ،وتعريفها إما أن يكون بأل وإما أن يكون 

باإلضافة ،وقد استخدم ابن مالك جملة من هذه األقوال ــــ مصادر وغيرها ـــــ باإلضافة ،وقد استخدم ابن مالك جملة من هذه األقوال ــــ مصادر وغيرها ـــــ 

                                                 

 . 2/248،شرح ابن عقيل2/11،المساعد 3/1562ينظر :ارتشاف الضرب  (1)

 .  1/377الكتاب(2)

 . 1/244شرح األشموين (3)

 وأجاز يونس والبغداديون تعريفه مطلقا بال تأويل؛ فأجازوا: جاء زيد الراكَب .   

ن تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها لفظا نحو: عبد اهلل وفصل الكوفيون فقالوا: إ  

المحسَن أفضل منه المسَئ ؛فالمحسن والمسيء: حاالن، وصح مجيئهما بلفظ المعرفة 

لتأويلهما بالشرط ؛إذ التقدير :عبداهلل إذا أحسن أفضل منه إذا أساء ؛فإذا لم تتضمن الحال 

يجوز :جاء زيد الراكَب ، إذ ال يصح جاء  معنى الشرط لم يصح مجيئها بلفظ المعرفة فال

،شرح ابن عقيل 1562/ 3وينظر :ارتشاف الضرب  1/244زيد إن ركب .شرح األشموين

 .   1/578،التصريح بمضمون التوضيح250ــــ 2/248
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اَء ""اثنين منها باإلضافة ،واآلخر بأل ،وهذا األخير هو قول العرب اثنين منها باإلضافة ،واآلخر بأل ،وهذا األخير هو قول العرب  اَء جاءوا الجمَّ جاءوا الجمَّ

حق الحال حق الحال   ""::((22))به ابن مالك يف شرح الكافية الشافية قالبه ابن مالك يف شرح الكافية الشافية قال،وقد استشهد ،وقد استشهد   ""((11))الغفيرَ الغفيرَ 

َلت بنكرة ،ومثال ذلك اجتهد  َلت بنكرة ،ومثال ذلك اجتهد أن يكون نكرة .فإن وقعت معرفة يف اللفظ ُأوِّ أن يكون نكرة .فإن وقعت معرفة يف اللفظ ُأوِّ

اَء الغفيَر أي:  اَء الغفيَر أي: وحَدَك ،أي: منفردا ، وأرسلها العراك، أي: معرتكة ،وجاءوا الجمَّ وحَدَك ،أي: منفردا ، وأرسلها العراك، أي: معرتكة ،وجاءوا الجمَّ

  ..""جميعاجميعا

                                                 

اء الغفيرَ "مثل من أمثال العرب ،اختلفت الروايات فيه ،فورد بلفظ (1) يف:  "مررت بهم الجمم

 1/536، النكت يف تفسير كتاب سيبويه 2/262ح الكتاب للسيرايف،شر1/375الكتاب

 "جاءين القوم الجماء الغفير". وبلفظ 2/63،شرح ابن يعيش 2/271،مجمع األمثال 

القوم فيها  "، .وبلفظ 19،المسائل المنثورة صـ377يف:المقصور والممدود للقالي صـ

يف: جمهرة  "اءوا جماء غفيراج".وبلفظ  1/235يف: أمالي ابن الشجري "الجماء الغفير

 .3/124، المخصص1/255األمثال

والجماء :قيل: بيضة الرأس الستوائها ،وهي جماء ال حيود لها. وقيل: الجماء اسم، تأنيث    

الجم وهو العدد الكثير.والغفير نعت لها. فالغفير من الَغْفرِ بمعنى الستر والتغطية يريد أنهم 

قولنا غفرت الشيء ،أي:غطيته. ومن المغفر الذي يوضع  قد غطوا األرض من كثرتهم ،من

على الرأس ألنه يغطيه، وكان القياس أن يقولوا :الجم الغفير ،أو الجماء الغفيرة، ولكنهم 

روا الوصف حمال لـ)فعيل( بمعنى الفاعل  أنثوا الموصوف على معنى الجماعة، وذكم

ائرة لوجه األرض لكثرتها ـينظر: على)فعيل( بمعنى المفعول ،أي: الجماعة الكثيرة الس

،المخصص البن 1/536،النكت يف تفسير كتاب سيبويه 2/262شرح الكتاب للسيرايف

 . 3/20، أمالي ابن الشجري2/271،مجمع األمثال 17/133، 3/124سيده

 .  2/734شرح الكافية الشافية (2)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

، وإن وقع منها ، وإن وقع منها ((11))نكرةنكرة  أقول ذكر ابن مالك هنا أن األصل يف الحال أن يكونأقول ذكر ابن مالك هنا أن األصل يف الحال أن يكون

ل بنكرة ،وقد أول قول العرب :اجتهد وحدك بـ)منفردا(،  ل بنكرة ،وقد أول قول العرب :اجتهد وحدك بـ)منفردا(، شيء معرفة َفُيَأوَّ شيء معرفة َفُيَأوَّ

  وأرسلها العراك بـ )معرتكة(، والمثل بـ )جميعا(.وأرسلها العراك بـ )معرتكة(، والمثل بـ )جميعا(.

والحق أن ابن مالك قد استشهد هبذا المثل يف أكثر من كتاب له ــــ غير كتاب والحق أن ابن مالك قد استشهد هبذا المثل يف أكثر من كتاب له ــــ غير كتاب 

َفًا باأللف ""::  ((22))هيلهيلشرح الكافية الشافية ــــــ، فقال يف شرح التسشرح الكافية الشافية ــــــ، فقال يف شرح التس َفًا باأللف وقد تجيئ ُمَعرَّ وقد تجيئ ُمَعرَّ

والالم أو باإلضافة ،فيحكم بشذوذه وتأوله بنكرة ، فمن المعرف باأللف والالم والالم أو باإلضافة ،فيحكم بشذوذه وتأوله بنكرة ، فمن المعرف باأللف والالم 

اَء الغفيَر ،أي: جميعاقولهم: ادخلوا األول فاألول، أي: مرتبين ، وجاءقولهم: ادخلوا األول فاألول، أي: مرتبين ، وجاء اَء الغفيَر ،أي: جميعاوا الجمَّ   ،،وا الجمَّ

ليخرجن األعز منها ليخرجن األعز منها ""وأرسلها العراك ،أي: معرتكة. ومنه قراءة بعضهم وأرسلها العراك ،أي: معرتكة. ومنه قراءة بعضهم 

  (.(.88)المنافقون ،)المنافقون ،""((33))للاألذاألذ

أقول :زاد ابن مالك هنا الحكم على هذه األقوال بالشذوذ ،ولزوم َتَأوله بنكرة أقول :زاد ابن مالك هنا الحكم على هذه األقوال بالشذوذ ،ولزوم َتَأوله بنكرة 

َل قول العرب     ،، َل قول العرب َوَأوَّ   بما أوله به يف شرح الكافية الشافية ،بما أوله به يف شرح الكافية الشافية ،  ""جاءوا الجماء الغفيرجاءوا الجماء الغفير""َوَأوَّ

  ..[[88]سورة المنافقون:]سورة المنافقون:  {{مكىكمكىك  لكلك  اكاك  يقيق  }}: : وزاد قراءةوزاد قراءة

                                                 

 فابن مالك تابع للجمهور .  (1)

 .  2/326شرح التسهيل (2)

،معاين 243راءة بفتح الياء وضم الراء والزاي بال نسبة يف: معاين القرآن للكسائي صـ والق (3)

، مشكل إعراب 436ـــ 4/435،إعراب القرآن للنحاس3/160القرآن للفراء

. وقرأ الجمهور 10/343،الدر المصون5/310،المحرر الوجيز2/381القرآن

 واألذل مفعول به.  بضم الياء وكسر الراء مسندا إلى األعز فاعل "ليخرجن"



 

 
 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

الزاي ـــــ وعلى ذلك يكون )األعز( فاعل، الزاي ـــــ وعلى ذلك يكون )األعز( فاعل، ــــ بفتح الياء ، وضم الراء ،وضم ــــ بفتح الياء ، وضم الراء ،وضم   ""

  ..  ((11))و)األذل( حال معرف باأللف والالم والتقدير :ليخرجن األعز منها ذليالو)األذل( حال معرف باأللف والالم والتقدير :ليخرجن األعز منها ذليال

أما يف شرح عمدة الحافظ فقد استشهد بالمثل يف موضعين : األول : عند أما يف شرح عمدة الحافظ فقد استشهد بالمثل يف موضعين : األول : عند 

الحديث عن المعرف بأل ،أخذ يتحدث عن أنواعها ،فذكر أن )أل( قد تدخل الحديث عن المعرف بأل ،أخذ يتحدث عن أنواعها ،فذكر أن )أل( قد تدخل 

ول من المصدر ككلمة )فضل( فتكون زائدة ال عمل لها فال ول من المصدر ككلمة )فضل( فتكون زائدة ال عمل لها فال على االسم المنقعلى االسم المنق

تؤثر فيه تعريفا ،ونفس الشأن إذا دخلت على ما يجب تنكيره وهو الحال ،ولم تؤثر فيه تعريفا ،ونفس الشأن إذا دخلت على ما يجب تنكيره وهو الحال ،ولم 

وقد تدخل )أل( على وقد تدخل )أل( على   ""::((22))ينص على معنى الحال يف هذا الموضع ،وذاك نصهينص على معنى الحال يف هذا الموضع ،وذاك نصه

االسم فال تحدث فيه معنى، وذلك إذا دخلت على علم منقول من اسم جنس، االسم فال تحدث فيه معنى، وذلك إذا دخلت على علم منقول من اسم جنس، 

فضل( فإنه دال على شخص معين فلو دخلت)أل(عليه لم تنقله من شياع إلى فضل( فإنه دال على شخص معين فلو دخلت)أل(عليه لم تنقله من شياع إلى كـ)كـ)

تعيين بل داللته مقرونة هبا كداللته عاريا منها، وكذا إذا دخلت زائدة على ما تعيين بل داللته مقرونة هبا كداللته عاريا منها، وكذا إذا دخلت زائدة على ما 

اء الغفيرَ ""يجب تنكيره كقولهم يجب تنكيره كقولهم  اء الغفيرَ جاءوا الجمَّ بمعنى جاءوا جماء غفيرا ؛ألهنما بمعنى جاءوا جماء غفيرا ؛ألهنما   ""جاءوا الجمَّ

  ""حاالن والحال ال تعرفحاالن والحال ال تعرف

الحال ،ويف هذا الموضع نص على معنى تأويل المثل الحال ،ويف هذا الموضع نص على معنى تأويل المثل   : يف باب: يف بابالموضع الثاينالموضع الثاين

وقد تعرف الحال وهي يف المعنى نكرة وقد تعرف الحال وهي يف المعنى نكرة ""::((33))وهو يف معنى جميعا وذاك نصهوهو يف معنى جميعا وذاك نصه

اَء الغفيَر، أي:جميعا، وادخلوا األول فاألول ،أي: مرتبين  اَء الغفيَر، أي:جميعا، وادخلوا األول فاألول ،أي: مرتبين كقولهم :جاءوا الجمَّ كقولهم :جاءوا الجمَّ

  أي:أي:  ""ليخرجن األعز منها األذلليخرجن األعز منها األذل""،وقعد وحده أي: منفردا، ومنه قراءة شاذة ،وقعد وحده أي: منفردا، ومنه قراءة شاذة 

  ليخرجن العزيز منها ذليال.ليخرجن العزيز منها ذليال.

                                                 

/ 10،الدر المصون 8/270،البحر المحيط1/380ينظر: شرح الجمل البن خروف (1)

 .  19/116، اللباب يف علوم الكتاب343

 .  152شرح عمدة الحافظ صـ (2)

 .  419السابق نفسه صـ(3)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

وأحب أن أسجل هنا أن جملة من النحاة قد ساروا يف درب ابن مالك يف تأويل وأحب أن أسجل هنا أن جملة من النحاة قد ساروا يف درب ابن مالك يف تأويل 

وقد يجيئ الحال معرفا باأللف والالم ،أو وقد يجيئ الحال معرفا باأللف والالم ،أو ""::((11))المثل والحكم عليه فهذا ابنه قالالمثل والحكم عليه فهذا ابنه قال

باإلضافة فيحكم بشذوذه وتأويله بنكرة فمن المعرف باأللف والالم...جاءوا باإلضافة فيحكم بشذوذه وتأويله بنكرة فمن المعرف باأللف والالم...جاءوا 

الثالث: أن تكون نكرة ال الثالث: أن تكون نكرة ال ""::((22))، وهذا ابن هشام قال، وهذا ابن هشام قال"":جميعا:جميعاالجماء الغفير أيالجماء الغفير أي

َلت بنكرة، قالوا: جاءوا الجماء  َلت بنكرة، قالوا: جاءوا الجماء معرفة ،وذلك الزم، فإن وردت بلفظ المعرفة ُأوِّ معرفة ،وذلك الزم، فإن وردت بلفظ المعرفة ُأوِّ

، ، ((44))،وابن عقيل،وابن عقيل((33))إلى غير ذلك من النحويين كـ ابن خروفإلى غير ذلك من النحويين كـ ابن خروف  ""الغفير ،أي: جميعاالغفير ،أي: جميعا

  ..((66))، واألشموين، واألشموين((55))والشاطبيوالشاطبي

أسماء قد تقع موقع المصدر وتنصب على أسماء قد تقع موقع المصدر وتنصب على   وقد ذهب سيبويه إلى أن هناكوقد ذهب سيبويه إلى أن هناك

هذا باب ما يجعل من األسماء مصدرا كالمصدر هذا باب ما يجعل من األسماء مصدرا كالمصدر ""::((77))الحال منها هذا المثل ،قالالحال منها هذا المثل ،قال

الذي فيه األلف والالم نحو :العراك وهو قولك : مررت هبم الجماء الغفير، الذي فيه األلف والالم نحو :العراك وهو قولك : مررت هبم الجماء الغفير، 

، وقال يف موضع ، وقال يف موضع ""والناس فيها الجماء الغفير. فهذا ينتصب كانتصاب الحالوالناس فيها الجماء الغفير. فهذا ينتصب كانتصاب الحال

  ..  ""ا الجماء الغفير بمنزلة العراكا الجماء الغفير بمنزلة العراكوجعلووجعلو""::((88))آخرآخر

                                                 

 .  230شرح األلفية البن الناظم صـ  (1)

 .  1/578تصريح ، وينظر: ال304ــــ 2/300أوضح المسالك  (2)

 .  381ـــــ 1/380ينظر:شرح الجمل البن خروف  (3)

 .  249ـــــ 2/248،شرح ألفية ابن مالك  12ــــ2/11ينظر :المساعد (4)

 .  3/434ينظر: المقاصد الشافية (5)

 .  1/244ينظر: شرح األشموين على ألفية ابن مالك  (6)

 .  1/375الكتاب (7)

 .  1/377السابق نفسه(8)
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إذا قلت : جاءين إذا قلت : جاءين ""::((11))وقد تبع سيبويه فيما ذهب إليه كل من الفارسي حيث قالوقد تبع سيبويه فيما ذهب إليه كل من الفارسي حيث قال

القوم الجماء الغفير،نصبت الجماء ألنه اسم وقع موقع المصدر إذ دل على ما القوم الجماء الغفير،نصبت الجماء ألنه اسم وقع موقع المصدر إذ دل على ما 

اعلم أن الجماء اسم ،والغفير اعلم أن الجماء اسم ،والغفير   ""::((22))،والسيرايف حيث قال،والسيرايف حيث قال  ""يدل عليه المصدريدل عليه المصدر

بمنزلة قولك يف المعنى: الجم الكبير ؛ألنه يراد به الكثرة...ونصبه بمنزلة قولك يف المعنى: الجم الكبير ؛ألنه يراد به الكثرة...ونصبه نعت لها، وهو نعت لها، وهو 

إلى غير ذلك من النحويين كـ إلى غير ذلك من النحويين كـ   ""يف قولك :مررت هبم الجماء الغفير على الحاليف قولك :مررت هبم الجماء الغفير على الحال

  ..((66))،والرضي،والرضي((55))،وابن يعيش،وابن يعيش((44))،واألعلم الشنتمري،واألعلم الشنتمري((33))ابن سيدهابن سيده

ابن ابن   وقد ردهوقد رده""((77))األلف والالم يف نية الطرحاأللف والالم يف نية الطرح""وقد ذهب يونس يف المثل إلى أن وقد ذهب يونس يف المثل إلى أن 

وهذا غير سديد إذ لو جاز مثل هذا لجاز مررت به القائم فتنصبه وهذا غير سديد إذ لو جاز مثل هذا لجاز مررت به القائم فتنصبه ""::((88))يعيش قاليعيش قال

  ""على الحال وتنوي باأللف والالم الطرح وذلك غير جائزعلى الحال وتنوي باأللف والالم الطرح وذلك غير جائز

هذا وقد ذكر أبو حيان للمثل تخريجات أخرى غير ما سبق ذكرها ـــــ منها هذا وقد ذكر أبو حيان للمثل تخريجات أخرى غير ما سبق ذكرها ـــــ منها 

غير سيبويه غير سيبويه   وقد جعلهوقد جعله  ""::  ((99))المنسوب للعلماء، ومنها غير المنسوب ــــــ قالالمنسوب للعلماء، ومنها غير المنسوب ــــــ قال

                                                 

 .  19المسائل المنثورة صـ(1)

 .  2/262شرح كتاب سيبويه  (2)

 .  17/133، 3/124ينظر: المخصص  (3)

 .  1/536ينظر :النكت يف تفسير كتاب سيبويه (4)

 .   2/63ينظر :شرح المفصل البن يعيش (5)

 .  21ــ 2/20ينظر :شرح الرضي  (6)

،النكت يف تفسير 2/264يرايف،شرح الكتاب للس1/377ينظر رأي يونس يف :الكتاب  (7)

 . 2/63،شرح المفصل البن يعيش 1/538كتاب سيبويه

، النكت يف 2/264وينظر:شرح كتاب سيبويه للسيرايف 2/63شرح المفصل البن يعيش(8)

 .   1/385تفسير كتاب سيبويه

 .  1564ــــ 3/1563وينظر :ارتشاف الضرب  9/32التذييل والتكميل(9)
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 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

مصدرا، وسيبويه ال يرى ذلك لعدم تصرف الفعل منه... وزعم ثعلب أن مصدرا، وسيبويه ال يرى ذلك لعدم تصرف الفعل منه... وزعم ثعلب أن 

ليس على الحال، بل ينتصب على المدح .وأجاز ليس على الحال، بل ينتصب على المدح .وأجاز   ""الجماء الغفيرالجماء الغفير""انتصاب انتصاب 

الجرمي نحو: مررت بإخوتك الجماء الغفير. قال أبو بكر بن األنباري: ويجوز الجرمي نحو: مررت بإخوتك الجماء الغفير. قال أبو بكر بن األنباري: ويجوز 

كما تقول مررت بإخوتك كما تقول مررت بإخوتك   وجه ثالث وهو مررت بإخوتك الجماُء الغفيُر بالرفع،وجه ثالث وهو مررت بإخوتك الجماُء الغفيُر بالرفع،

العقالُء الفاضلون أي: هم. وإذا كانت هذه األوجه الثالثة جائزة ،وليس فيها العقالُء الفاضلون أي: هم. وإذا كانت هذه األوجه الثالثة جائزة ،وليس فيها 

مستضعف، كان نصب الجماء الغفير على الحال غير مختار وال يؤثر، إذ لم يدع مستضعف، كان نصب الجماء الغفير على الحال غير مختار وال يؤثر، إذ لم يدع 

  ..    ""إليه اضطرارإليه اضطرار

إال على إال على   ""الجماء الغفيرالجماء الغفير""لم يستعملوا لم يستعملوا   ((11))وقد نص السيرايف على أن أصحابهوقد نص السيرايف على أن أصحابه

ولم يذكر ولم يذكر   ""::  ((22))لى الحال ،وورد عند غيرهم الرفع على الخربية،قاللى الحال ،وورد عند غيرهم الرفع على الخربية،قالالنصب عالنصب ع

أصحابنا أهنما يستعمالن يف غير الحال، وذكر غيرهم شعرا فيه الجماء الغفير أصحابنا أهنما يستعمالن يف غير الحال، وذكر غيرهم شعرا فيه الجماء الغفير 

  مرفوع، وهو قول األعشى:مرفوع، وهو قول األعشى:

  ""((33))هم الجماُء يف اللؤم الغفيرُ هم الجماُء يف اللؤم الغفيرُ               صغيُرهم وشيُخهم سواٌء    صغيُرهم وشيُخهم سواٌء    

                                                 

 على أنهم البصريين .  3/124خصصنص ابن سيده يف الم(1)

، المخصص 1/536وينظر:النكت يف تفسير كتاب سيبويه  2/262شرح الكتاب للسيرايف (2)

3/124 ،17/133  . 

، النكت يف تفسير 2/263البيت من بحر الوافر ،نسب لألعشى يف : شرح الكتاب للسيرايف (3)

، 124 3/17مخصصوليس يف ديوانه . وبال نسبة يف: ال 1/537كتاب سيبويه 

 9/33،التذييل والتكميل 3/1564،ارتشاف الضرب2/271،مجمع األمثال4/133

.والشاهد يف قوله :هم الجماء يف اللؤم الغفير حيث جاءا غير منصوبين فهما مرفوعان 

 خبران للمبتدأين. 
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فيبدو لي أن أرجح اآلراء هو قول فيبدو لي أن أرجح اآلراء هو قول   وبعد عرض آراء العلماء يف تخريج المثلوبعد عرض آراء العلماء يف تخريج المثل

وال ُبْعَد يف كون الشيء يكون وال ُبْعَد يف كون الشيء يكون ""سيبويه القائل بأنها أسماء وقعت موقع المصادر سيبويه القائل بأنها أسماء وقعت موقع المصادر 

لفظه لفظ المعرفة ومعناه معنى النكرة،بدليل قولك :مررت برجل مثِلك، وقصد لفظه لفظ المعرفة ومعناه معنى النكرة،بدليل قولك :مررت برجل مثِلك، وقصد 

إلى أنه يجعل الجميع مصادر استعملت لألحوال النكرات ؛ليكون لفظا قد إلى أنه يجعل الجميع مصادر استعملت لألحوال النكرات ؛ليكون لفظا قد 

وال بُْعَد يف أن يكون اللفظ يف وال بُْعَد يف أن يكون اللفظ يف له، له،   وضعه الذي وضع التعريفوضعه الذي وضع التعريفاستعمل يف غير ماستعمل يف غير م

  ..""((11))األصل معرفة لشيء ثم ينقل مجازا لشيء منكراألصل معرفة لشيء ثم ينقل مجازا لشيء منكر

أما ما استشهد به ابن مالك من األحوال المعرفة باإلضافة فقوالن األول قول أما ما استشهد به ابن مالك من األحوال المعرفة باإلضافة فقوالن األول قول 

هم بقضيضهم""العرب العرب  هم بقضيضهمجاءوا قضَّ وألهمية المثل وقيمته عند ابن مالك فقد وألهمية المثل وقيمته عند ابن مالك فقد   ""((22))جاءوا قضَّ

أكثر من كتاب له ، فقد استشهد به يف شرح الكافية الشافية عند أكثر من كتاب له ، فقد استشهد به يف شرح الكافية الشافية عند   استشهد به يفاستشهد به يف

حديثه عن قضية مجيئ المصدر المعرفة حاال قليل ، ومجيئه نكرة كثير ،وأنه إذا حديثه عن قضية مجيئ المصدر المعرفة حاال قليل ، ومجيئه نكرة كثير ،وأنه إذا 

ورود المصدر المعرفة حاال قليل نحو : ورود المصدر المعرفة حاال قليل نحو :   ""::((33))جاء معرفة يؤول بنكرة وهذا نصهجاء معرفة يؤول بنكرة وهذا نصه

عليه، وأنه مؤول عليه، وأنه مؤول   وقد تقدم التنبيهوقد تقدم التنبيه  ""جاءوا قضهم بقضيضهمجاءوا قضهم بقضيضهم""أرسلها العراك وأرسلها العراك و

  ڄڄ  ڦڦ  ڦڦ  ڦڦ  يئيئبنكرة. وورود المصدر النكرة حاال كثير،كقوله تعالىبنكرة. وورود المصدر النكرة حاال كثير،كقوله تعالى

                                                 

 .  1/308اإليضاح يف شرح المفصل (1)

ينتشروا ،ولم يتخلف منهم أحد ، وقيل:  مثل من أمثال العرب ،معناه :جاءوا مجتمعين لم (2)

معناه جاء صغيرهم وكبيرهم .قالوا أصل القض :الحصا الصغار . والقضيض : كسارها 

 1/255،وهو قض وقضيض ،وقد أقض المكان إذا صار فيه قضيض .جمهرة األمثال 

،مجمع  54،األمثال لزيد بن رفاعة صـ133وينظر: األمثال البن سالم صـ

 . 1/64،زهر األكم 198، فصل المقال صـ2/47المستقصى ،1/161األمثال

 . 2/735شرح الكافية الشافية (3)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

(، وكقول العرب جاء فالن ركضا، (، وكقول العرب جاء فالن ركضا، 1515)الرعد ،)الرعد ،ىئىئ  ڃڃ  ڄڄ  ڄڄ  ڄڄ

  ..  ""وجاء األمير بغتة وفجاءةوجاء األمير بغتة وفجاءة

فقد أشار ابن مالك إلى أن ورود المصدر المعرفة حاال قليل، ومع ذلك فقد أشار ابن مالك إلى أن ورود المصدر المعرفة حاال قليل، ومع ذلك 

، وعلى النقيض فمجيئ المصدر ، وعلى النقيض فمجيئ المصدر فيؤول بنكرة ،ولم ينص على التأويل يف المثلفيؤول بنكرة ،ولم ينص على التأويل يف المثل

  النكرة حاال كثير .النكرة حاال كثير .

وقد استشهد به يف شرح عمدة الحافظ يف باب )التوكيد المعنوي( وأنه أجراه وقد استشهد به يف شرح عمدة الحافظ يف باب )التوكيد المعنوي( وأنه أجراه 

  ،،بنصبه على الحال كما ذهب من قبلبنصبه على الحال كما ذهب من قبل  مجرى )كل(يف التوكيد، ولم يقلمجرى )كل(يف التوكيد، ولم يقل

هم ""::((11))فقالفقال هم ومن الجاري مجرى)كل(يف التوكيد قول العرب جاءوا قضُّ ومن الجاري مجرى)كل(يف التوكيد قول العرب جاءوا قضُّ

)قضهم(توكيد معنوي لفاعل )جاء(وهو واو الجماعة، ولم )قضهم(توكيد معنوي لفاعل )جاء(وهو واو الجماعة، ولم فـفـ  ""بقضيضهم بالرفعبقضيضهم بالرفع

  يقل بأنه حال.يقل بأنه حال.

أما يف شرح التسهيل فقد حكى ما قاله سيبويه يف المثل وزاد فيه تأويل المثل أما يف شرح التسهيل فقد حكى ما قاله سيبويه يف المثل وزاد فيه تأويل المثل 

  ..""ومعناه جاءوا جميعاومعناه جاءوا جميعا""::((22))فقالفقال

، أن )قضهم( قد يكون منصوبا ، أن )قضهم( قد يكون منصوبا ((33))خالصة القول يف نصوص ابن مالك السابقةخالصة القول يف نصوص ابن مالك السابقة

فنقول:أتاين القوُم فنقول:أتاين القوُم   ((55))أو يكون تابعا لما قبله يف إعرابهأو يكون تابعا لما قبله يف إعرابه  على التأويل،على التأويل،((44))على الحالعلى الحال

                                                 

 .  556شرح عمدة الحافظ صـ (1)

 .  2/327شرح التسهيل  (2)

 نصه يف شرح الكافية الشافية وشرح عمدة الحافظ وشرح  التسهيل .  (3)

 هذا ما ذهب إليه يف شرح الكافية الشافية . (4)

 ب إليه يف شرح عمدة الحافظ . هذا ما ذه(5)
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هم بقضيضهم ، وسلمت على القوِم  هم بقضيضهم، وشاهدت القوَم قضَّ هم بقضيضهم ، وسلمت على القوِم قضُّ هم بقضيضهم، وشاهدت القوَم قضَّ قضُّ

هم بقضيضهم. هم بقضيضهم.قضِّ   قضِّ

  ومثل خمستهم قول الشماخ :  ومثل خمستهم قول الشماخ :  ""::  ((11))والحق أن هذا ما قال به سيبويه وهذا نصهوالحق أن هذا ما قال به سيبويه وهذا نصه

ها بقضيضها  ها بقضيضها أتتني سليٌم قضم ْح َح                       أتتني سليٌم قضم ْح َح ُتَمسِّ   ((22))ْولِي بالبقيِع سبالَهاْولِي بالبقيِع سبالَهاُتَمسِّ

هم بقضيضهم كأنه  هم بقضيضهم كأنه كأنه قال: انقضاضهم ،أي: انقضاضه ومررت هبم قضَّ كأنه قال: انقضاضهم ،أي: انقضاضه ومررت هبم قضَّ

يقول: مررت هبم انقضاضا...وبعض العرب يجعل)قضهم(بمنزلة يقول: مررت هبم انقضاضا...وبعض العرب يجعل)قضهم(بمنزلة 

  ""((33)))كلهم(،يجريه على الوجوه)كلهم(،يجريه على الوجوه

وأما قولك وأما قولك ""::((44))وقد دار يف فلك سيبويه كثير من العلماء منهم المربد فقد قالوقد دار يف فلك سيبويه كثير من العلماء منهم المربد فقد قال

هم بقضيضهم فعلى هذا كأنك قلت: مررت بالقوم كلِّهم هم بقضيضهم فعلى هذا كأنك قلت: مررت بالقوم كلِّهم مررت بالقوم قضمررت بالقوم قض

. والسيرايف فقد . والسيرايف فقد ""وجماعتهم. ومن قال: قضهم بقضيضهم أراد انقضاضاوجماعتهم. ومن قال: قضهم بقضيضهم أراد انقضاضا

وقد استعمل قضها بقضيضها على وجهين: منهم من ينصبه على كل وقد استعمل قضها بقضيضها على وجهين: منهم من ينصبه على كل ""::((55))قالقال

حال ؛فيكون بمنزلة المصدر المضاف المجعول يف موضع الحال كقولك حال ؛فيكون بمنزلة المصدر المضاف المجعول يف موضع الحال كقولك 

من يجعله تابعا لما قبله يف اإلعراب فيجريه مجرى من يجعله تابعا لما قبله يف اإلعراب فيجريه مجرى :مررت به وحَده، ومنهم :مررت به وحَده، ومنهم 

                                                 

 .  375ــــ 1/374الكتاب (1)

 1/165،األصول1/374،الكتاب 290البيت من بحر الطويل ،للشماخ يف ديوانه صـ(2)

،شرح المفصل البن 1/434،شرح المفصل يف صنعة اإلعراب 1/255،جمهرة األمثال

كلمات الناس  .وبال نسبة يف :الزاهر يف معاين9/42،التذييل والتكميل2/63يعيش

.والشاهد يف قوله:أتتني سليم قضها بقضيضها حيث  1/161،مجمع األمثال1/482

 نصب قضها على الحال مع أنه معرفة . 

 أي: وجوه االتباع من الرفع والنصب والجر ،جريا على ما قبله يف إعرابه  . (3)

 .  3/240المقتضب (4)

 .  2/261شرح كتاب سيبويه (5)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

ها بقضيضها،  ها بقضيضها، ورأيت سليمًا قضَّ ها بقضيضها، )كلهم( فيقول : أتتني سليٌم قضَّ ها بقضيضها، ورأيت سليمًا قضَّ )كلهم( فيقول : أتتني سليٌم قضَّ

،وابن ،وابن ((11))إلى غير ذلك من النحويين كـ ابن السراجإلى غير ذلك من النحويين كـ ابن السراج  ""ومعناها أجمعين ،أو كلهمومعناها أجمعين ،أو كلهم

  ..((44))، وابن عقيل، وابن عقيل  ((33))،والرضي،والرضي((22))يعيشيعيش

ويونس يجعله كالجماء ويونس يجعله كالجماء ""::((55))و حيانو حيانوقد ذهب يونس إلى أهنا حال قال أبوقد ذهب يونس إلى أهنا حال قال أب

وصفا ، فهو حال بنفسه ، واإلضافة غير محضة ، وهو أبعد من المصدر لكونه وصفا ، فهو حال بنفسه ، واإلضافة غير محضة ، وهو أبعد من المصدر لكونه 

  ..  ""اسمااسما

ويقال جاء القوم قضهم ويقال جاء القوم قضهم ""::((66))وذهب أبو بكر بن األنباري إلى أنه توكيد قالوذهب أبو بكر بن األنباري إلى أنه توكيد قال

  ""بقضيضهم ،أي: كلهمبقضيضهم ،أي: كلهم

قول قول   فةفةوالقول الثاين مما استشهد به ابن مالك من األحوال المعرفة باإلضاوالقول الثاين مما استشهد به ابن مالك من األحوال المعرفة باإلضا

وقد تحدث عنه ابن مالك يف أكثر من كتاب له وقد تحدث عنه ابن مالك يف أكثر من كتاب له   ""((77))تفرقوا أيادي سبأتفرقوا أيادي سبأ""  العربالعرب

                                                 

 .   166ـــ 1/165األصول (1)

 .  2/63ينظر: شرح المفصل البن يعيش (2)

 .  20ــــ 2/18ينظر :شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (3)

 .  2/13ينظر :المساعد(4)

 .  1/166،األصول 1/377وينظر: الكتاب 9/43التذييل والتكميل(5)

 .  1/482الزاهر يف معاين كلمات الناس (6)

تماع معه، ويروى )ذهبوا(بدل)تفرقوا(، ويروى)أيدي( مثل يضرب للتفرق الذي ال اج (7)

بدل )أيادي( ؛ فأيدي :جمع يد وهو جمع قلة ،وأصله :َأْيُدي على وزن )َأْفُعل( نحو كعب 

وأكعب وإنما كسروا العين منه لئال تنقلب الياء منه واوا النضمام ما قبلها فيصير آخر االسم 

متمكنة، وأيادي جمع الجمع قالوا أيد وأيادي . واوا قبلها ضمة وذلك معدوم يف األسماء ال

 . 4/123شرح المفصل البن يعيش 
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ومن ذلك قيام المعرفة ومن ذلك قيام المعرفة ""::  ((11))؛فقال يف شرح الكافية الشافية يف باب اإلضافة ؛فقال يف شرح الكافية الشافية يف باب اإلضافة 

المضاف إليها )مثل( مقامه يف الحالية ، والرتكيب مع )ال( .فالحالية كقولهم المضاف إليها )مثل( مقامه يف الحالية ، والرتكيب مع )ال( .فالحالية كقولهم 

فحذف )مثل( وخلفه )أيادي سبا( يف فحذف )مثل( وخلفه )أيادي سبا( يف   :تفرقوا أيادي سبا. أي: مثل أيادي سبا.:تفرقوا أيادي سبا. أي: مثل أيادي سبا.

  ""الحالية، والحالية، ال تصح لغير نكرة الحالية، والحالية، ال تصح لغير نكرة 

فابن مالك يذكر أن )أيادي سبا(حال ؛ألن األصل مثل أيادي سبا فحذف فابن مالك يذكر أن )أيادي سبا(حال ؛ألن األصل مثل أيادي سبا فحذف 

. وقال يف شرح . وقال يف شرح ((22))المضاف)مثل(وأقيم المضاف إليه)أيادي(مقامه يف التنكيرالمضاف)مثل(وأقيم المضاف إليه)أيادي(مقامه يف التنكير

المعاملة مضافا إليه المعاملة مضافا إليه   وقد يؤول العلم بنكرة...وقدر قوم المعامل هبذهوقد يؤول العلم بنكرة...وقدر قوم المعامل هبذه""التسهيل :التسهيل :

                                                                                                              

( فأبدل 15)سبأ آية{َلَقْد َكاَن لَِسَبإٍ فِي َمْسَكنِِهْم آَيٌة  }وأصل سبا: سبأ بالهمز ،قال اهلل تعالى   

دي الهمزة ألفا ،وسكنوا الياء تخفيفا ،كما فعل بياء ) معدي كرب( .وقال بعض العرب )أي

سبًا(بالتنوين على اإلضافة وفك التركيب، والتزام سكون الياء تشبيها باأللف، وأنهم قد 

يسكنون يف النصب ياء المنقوص المفرد ،فأن يفعل بالمنقوص المركب أولى وأحق .شرح 

 .  1697ــــ 3/1696الكافية الشافية

رجوا من اليمن متفرقين وأصل المثل أن سبأ بن يشجب بن قحطان لما أنذروا بسيل العرم خ   

يف البالد فقيل لكل جماعة تفرقوا :ذهبوا أيدي سبا، والمراد باأليدي األبناء واألسرة ال نفس 

الجارحة ألن التفرق بهم وقع واستعير اسم األيدي ألنهم يف التقوى والبطش بهم بمنزلة 

وينظر: شرح كتاب سيبويه  124ـــ  4/123األيدي .شرح المفصل البن يعيش

 116/=  =/3،التعليقة على كتاب سيبويه 2/19،اإلغفال للفارسي4/70لسيرايفل

، شرح الكافية 2/88،المستقصى1/275،مجمع األمثال 12/132،المخصص

 . 3/142،شرح الرضي1697ــــ3/1696الشافية

 .  2/970شرح الكافية الشافية  (1)

وابن يعيش يف شرح ،1/89وبمثل هذا التأويل ذهب كل من الزمخشري يف المستقصى (2)

/ 1،واألزهري يف التصريح 3/141،والرضي يف شرح الكافية4/123المفصل

،واألشموين يف شرحه 2/7،والمطالع السعيدة58، 4/19،والسيوطي يف همع الهوامع728

 . 2/324على األلفية



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

)مثل(ثم حذف وأقيم العلم مقامه يف اإلعراب والتنكير،كما فعل بـ)أيدي سبا(يف )مثل(ثم حذف وأقيم العلم مقامه يف اإلعراب والتنكير،كما فعل بـ)أيدي سبا(يف 

قولهم: تفرقوا أيدي سبا، يريدون مثل أيدي سبا ،فحذفوا المضاف وأقاموا قولهم: تفرقوا أيدي سبا، يريدون مثل أيدي سبا ،فحذفوا المضاف وأقاموا 

  ..((11))المضاف إليه مقامه يف النصب على الحالالمضاف إليه مقامه يف النصب على الحال

المضاف المضاف   وإن كان المضاف )مثال( جاز الحكم علىوإن كان المضاف )مثال( جاز الحكم على""وقال يف موضع آخر :وقال يف موضع آخر :

إليه بالتنكير ،فينعت به نكرة ،نحو: مررت برجل زهير شعرا. ويجعل حاال إليه بالتنكير ،فينعت به نكرة ،نحو: مررت برجل زهير شعرا. ويجعل حاال 

للمعرفة نحو:هذا زيد زهيرا شعرا، ألن األصل :مررت برجل مثل زهير،وهذا للمعرفة نحو:هذا زيد زهيرا شعرا، ألن األصل :مررت برجل مثل زهير،وهذا 

زيد مثل زهير، فحذف لفظ)مثل( ونوى معناه، فجرى مجرى ما نوى معناه وإن زيد مثل زهير، فحذف لفظ)مثل( ونوى معناه، فجرى مجرى ما نوى معناه وإن 

وا أيادي سبا، فجعلوه حاال وا أيادي سبا، فجعلوه حاال كان لفظه لفظ المعرفة .ومن هذا النوع قولهم: تفرقكان لفظه لفظ المعرفة .ومن هذا النوع قولهم: تفرق

،وهو يف اللفظ معرفة ؛ألهنم أرادوا مثل أيدي سبا ،فحذفوا)مثل(،وأقيم ما كان ،وهو يف اللفظ معرفة ؛ألهنم أرادوا مثل أيدي سبا ،فحذفوا)مثل(،وأقيم ما كان 

مضافا إليه مقامه يف التنكير واإلعراب. ورى الثقات ياء )أيادي( بالسكون مع أن مضافا إليه مقامه يف التنكير واإلعراب. ورى الثقات ياء )أيادي( بالسكون مع أن 

الموضع موضع نصب، لكن خففت للرتكيب فألزم السكون ،كما ألزم السكون الموضع موضع نصب، لكن خففت للرتكيب فألزم السكون ،كما ألزم السكون 

  ..""  ((22))ياء معد يكربياء معد يكرب

فمن خالل نصوص ابن مالك السابقة يتضح أن الحال نكرة محذوفة وهي فمن خالل نصوص ابن مالك السابقة يتضح أن الحال نكرة محذوفة وهي 

  ((33))لفظة)مثل(وناب عنها المضاف إليه المعرفة وهي)أيادي سبا(. وهذه الكلمةلفظة)مثل(وناب عنها المضاف إليه المعرفة وهي)أيادي سبا(. وهذه الكلمة

  ::وما شاهبها فيها لغتان وما شاهبها فيها لغتان 

اإلضافة أي إضافة )أيادي( إلى )سبا( وهذا التوجيه الذي ذكره ابن اإلضافة أي إضافة )أيادي( إلى )سبا( وهذا التوجيه الذي ذكره ابن   األولى:األولى:

  مالك مبني على هذه اللغة.مالك مبني على هذه اللغة.

: لغة الرتكيب وهي أن كلمة )أيادي( ركبت مع )سبا( فهو مركب : لغة الرتكيب وهي أن كلمة )أيادي( ركبت مع )سبا( فهو مركب الثانيةالثانية  اللغةاللغة

  ..  ((44))قام مقام المعرفة أي :متبددينقام مقام المعرفة أي :متبددين

                                                 

 . 67ــــ 2/66شرح التسهيل (1)

 .  3/268السابق نفسه (2)

 وهي أيادي سبا .  (3)

 . 2/327،شرح التسهيل  3/1696رح الكافية الشافيةينظر: ش(4)



 

 
 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

وهذا ما رآه ابن يعيش يف أحد وجهيه أن)أيادي سبا(إما أن تكون مركبة أو وهذا ما رآه ابن يعيش يف أحد وجهيه أن)أيادي سبا(إما أن تكون مركبة أو 

مضافة، فإذا كانت مركبة فقد زال بالرتكيب معنى العلمية، وصار اسما واحدا، مضافة، فإذا كانت مركبة فقد زال بالرتكيب معنى العلمية، وصار اسما واحدا، 

فإن قيل: فكيف جاز أن يكون حاال وهو فإن قيل: فكيف جاز أن يكون حاال وهو   ""م، وهذا نصه:م، وهذا نصه:وتكون)سبا(بعض االسوتكون)سبا(بعض االس

معرفة ألن )سبأ( اسم رجل معرفة؟  قيل: أما إذا ركبتهما فقد زال بالرتكيب معنى معرفة ألن )سبأ( اسم رجل معرفة؟  قيل: أما إذا ركبتهما فقد زال بالرتكيب معنى 

  ..""((11))العلمية وصار اسما واحدا فـ )سبأ(حينئذ كبعض االسم وهو نكرةالعلمية وصار اسما واحدا فـ )سبأ(حينئذ كبعض االسم وهو نكرة

أما إذا أضيف)أيادي(إلى)سبأ(ففي توجيهه عنده قوالن :األول: رأي تفرد به أما إذا أضيف)أيادي(إلى)سبأ(ففي توجيهه عنده قوالن :األول: رأي تفرد به 

ابن يعيش ولم أره لغيره أن)أيادي سبا( معرفة وقع موقع الحال، وليس هو ابن يعيش ولم أره لغيره أن)أيادي سبا( معرفة وقع موقع الحال، وليس هو 

  بالحال على الحقيقة وإنما هو معمول للحال، والمراد ذهبوا مشبهين أيادي سبأ.بالحال على الحقيقة وإنما هو معمول للحال، والمراد ذهبوا مشبهين أيادي سبأ.

: موافق فيه البن مالك وهو أن األصل :مثل أيادي سبا، ثم حذف : موافق فيه البن مالك وهو أن األصل :مثل أيادي سبا، ثم حذف والرأي الثاينوالرأي الثاين

وأما إذا خففت ففيه وأما إذا خففت ففيه   ""المضاف)مثل(وأقيم المضاف إليه مقامه. وذاك نصه:المضاف)مثل(وأقيم المضاف إليه مقامه. وذاك نصه:

  ::وجهانوجهان

:أنه معرفة وقع موقع الحال وليس بالحال على الحقيقة وإنما هو :أنه معرفة وقع موقع الحال وليس بالحال على الحقيقة وإنما هو   أحدهماأحدهما  

معمول الحال والمراد مشبهين أيادي سبا، ثم حذفت الحال وأقيم معمولها معمول الحال والمراد مشبهين أيادي سبا، ثم حذفت الحال وأقيم معمولها 

مقامها على حد أرسلها العراك أي: معرتكة العراك، ورجع عوده على بدئه أي: مقامها على حد أرسلها العراك أي: معرتكة العراك، ورجع عوده على بدئه أي: 

  عائدا عوده .عائدا عوده .

: أن تجعل )سبا(يف موضع منكور وإذا كان كذلك فال يمتنع كونه : أن تجعل )سبا(يف موضع منكور وإذا كان كذلك فال يمتنع كونه والوجه الثاينوالوجه الثاين

حاال، وطريق تنكيره أن تريد مثل سبا فتكون اإلضافة يف الحقيقة حاال، وطريق تنكيره أن تريد مثل سبا فتكون اإلضافة يف الحقيقة 

إلى)مثل(و)مثل(نكرة وإن أضيفت إلى معرفة كما قالوا: قضية وال أبا حسن إلى)مثل(و)مثل(نكرة وإن أضيفت إلى معرفة كما قالوا: قضية وال أبا حسن 

( ( والمراد وال مثل أبي حسن ولوال ذلك لم يجز أن تعمل فيه)ال(ألن )الوالمراد وال مثل أبي حسن ولوال ذلك لم يجز أن تعمل فيه)ال(ألن )ال  ((22))لهالها

                                                 

 .  3/123شرح المفصل (1)
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 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

ز الرضي توجيه ابن مالك للمثل وهو   ""((11))يختص عملها بالنكراتيختص عملها بالنكرات ز الرضي توجيه ابن مالك للمثل وهو هذا وقد جوَّ هذا وقد جوَّ

على حذف مضاف )مثل(وناب المضاف إليه عن المضاف، وزاد توجيها آخر لم على حذف مضاف )مثل(وناب المضاف إليه عن المضاف، وزاد توجيها آخر لم 

  ::سبأ(نائبا عن المفعول المطلق قالسبأ(نائبا عن المفعول المطلق قالأره عند غيره ــــ أيضا ــــ وهو أن يكون)أيادي أره عند غيره ــــ أيضا ــــ وهو أن يكون)أيادي 

، على حذف المضاف ، على حذف المضاف ويجوز أن يكون يف األصل انتصابه على الحالويجوز أن يكون يف األصل انتصابه على الحال""

  ""((22))وهو)مثل( ، ويجوز أن يكون على المصدر، والمعنى مثل تفرق أيدي سباوهو)مثل( ، ويجوز أن يكون على المصدر، والمعنى مثل تفرق أيدي سبا

هذا وقد تبع ابن مالك الزمخشري يف توجيه المثل وهو أنه على حذف مضاف هذا وقد تبع ابن مالك الزمخشري يف توجيه المثل وهو أنه على حذف مضاف 

)مثل( وناب المضاف إليه عن المضاف ،وزاد الزمخشري رأيا آخر وهو أن )مثل( وناب المضاف إليه عن المضاف ،وزاد الزمخشري رأيا آخر وهو أن 

ا المعنى فيكون انتصاب أيدي ا المعنى فيكون انتصاب أيدي األيدي يف المثل جمع)يد(وهو الطريق، وعلى هذاأليدي يف المثل جمع)يد(وهو الطريق، وعلى هذ

وقيل األيدي جمع يد وهي الطريق، فعلى هذا ينتصب وقيل األيدي جمع يد وهي الطريق، فعلى هذا ينتصب ""على الظرفية ،قال :على الظرفية ،قال :

  ""((33))موضع أيدي على الظرف، والمعنى ذهبوا يف طريقهم وسلكوا مسالكهمموضع أيدي على الظرف، والمعنى ذهبوا يف طريقهم وسلكوا مسالكهم

ما ما   ""تفرقوا أيادي سباتفرقوا أيادي سبا""وبعد هذه اآلراء فيبدو لي أن أرجح اآلراء يف المثل وبعد هذه اآلراء فيبدو لي أن أرجح اآلراء يف المثل 

مثل أيدي سبا، فحذف المضاف) مثل(،وأقيم مثل أيدي سبا، فحذف المضاف) مثل(،وأقيم ذهب إليه ابن مالك أن التقدير ذهب إليه ابن مالك أن التقدير 

المضاف إليه )أيادي(مقامه يف التنكير واإلعراب وذلك ألن حذف المضاف المضاف إليه )أيادي(مقامه يف التنكير واإلعراب وذلك ألن حذف المضاف 

جاء يف قول اهلل تعالى جاء يف قول اهلل تعالى   وإقامة المضاف إليه مقامه كثير يف لغة العرب منه ماوإقامة المضاف إليه مقامه كثير يف لغة العرب منه ما

  ..  ((44))( أي: اسأل أهل القرية( أي: اسأل أهل القرية8383)يوسف ،)يوسف ،  {{َواْسَأِل اْلَقْرَيَة المتِي ُكنما فِيَهاَواْسَأِل اْلَقْرَيَة المتِي ُكنما فِيَها}}

  فإن قيل: )مثل( على هذا التقدير مضافة لمعرفة ؛ألن )سبأ( علم على رجل .فإن قيل: )مثل( على هذا التقدير مضافة لمعرفة ؛ألن )سبأ( علم على رجل .
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أجيب بأن )مثل( متوغلة يف اإلهبام مثل )غير( ، و)شبه( ال تكتسب التعريف أجيب بأن )مثل( متوغلة يف اإلهبام مثل )غير( ، و)شبه( ال تكتسب التعريف 

  مما تضاف إليه لتوغلها يف اإلهبام ،فلم تتعرف باإلضافة إلى معرفة. مما تضاف إليه لتوغلها يف اإلهبام ،فلم تتعرف باإلضافة إلى معرفة. 

، وإقامة ، وإقامة ويبدو لي أنه لم يرد عن العرب شاهد لحذف)مثل(وهي مضافةويبدو لي أنه لم يرد عن العرب شاهد لحذف)مثل(وهي مضافة

المضاف إليه وهو معرفة مقامها ونصبه على الحال إال هذا المثل، وهذا مما يبين المضاف إليه وهو معرفة مقامها ونصبه على الحال إال هذا المثل، وهذا مما يبين 

  لك أهمية األمثال العربية يف االحتجاج والتوجيه عند النحويين .لك أهمية األمثال العربية يف االحتجاج والتوجيه عند النحويين .

****    ****    **** 



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

  تقديم احلال على عامله املرفوعتقديم احلال على عامله املرفوع: : القضية الثانيةالقضية الثانية
 عن المبتدأ بالخرب ،يخرب  عن المبتدأ بالخرب ،يخرب الحال كالخرب ،وصاحب الحال كالمبتدأ، فكما يخربالحال كالخرب ،وصاحب الحال كالمبتدأ، فكما يخرب

عن صاحب الحال بالحال، وكما يجوز تقديم الخرب على المبتدأ ، يجوز تقديم عن صاحب الحال بالحال، وكما يجوز تقديم الخرب على المبتدأ ، يجوز تقديم 

  ..((11))الحال على صاحبهالحال على صاحبه

  وصاحب الحال قد يكون ظاهرا أو مضمرا مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا ،وصاحب الحال قد يكون ظاهرا أو مضمرا مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا ،

وحديثنا هنا عن صاحب الحال الظاهر المرفوع مثل: جاء محمد ضاحكا، وقد وحديثنا هنا عن صاحب الحال الظاهر المرفوع مثل: جاء محمد ضاحكا، وقد 

ن البصريين والكوفيين يف حكم تقديم الحال على صاحبه المرفوع ن البصريين والكوفيين يف حكم تقديم الحال على صاحبه المرفوع وقع خالف بيوقع خالف بي

الظاهر، وتحدث ابن مالك عن هذا الخالف مختارا رأي البصريين مستدال لما الظاهر، وتحدث ابن مالك عن هذا الخالف مختارا رأي البصريين مستدال لما 

    ""((22))َشتَّى تؤوُب الَحَلَبةُ َشتَّى تؤوُب الَحَلَبةُ ""ذهب إليه بمثل من أمثال العرب وهو قولهم :ذهب إليه بمثل من أمثال العرب وهو قولهم :

                                                 

 .  9/66والتكميل ،التذييل  2/335ينظر: شرح التسهيل (1)

مثل من أمثال العرب، يضرب يف اختالف الناس وتفرقهم يف األخالق . وأصل المثل أن  (2)

أصحاب األبل والبقر عندما يريدون أن يردوا الماء ليسقوها يردون مجتمعين، وعندما 

يريدون أن يجلبوها يجلبوها متفرقين ،فيجلب كل واحد منهم ماشيته على حده. وشتى: 

يت ،ومعناه :متفرق، وتؤوب :ترجع، تقول: آب يؤوب أوبا مثل: قال يقول قوال جمع شت

ومآبا معناه رجع، والحلبة: جمع حالب بوزن قاتل وقتلة ،وشتى: حال من )الحلبة( والعامل 

 فيه: تؤوب، والمعنى :متفرقين يرجع الحلبة.

حلبة فجاءت مختلفة. وقد وقد ُروَي المثل بلفظ: يؤوب الحلبة يريد: الخيل إذا أرسلت يف ال  

أجمع اللغويون والنحويون على أنه مثل من أمثال العرب المنثورة عدا المرادي يف شرح 

، تهذيب  133فذهب إلى أنه شعر .ينظر المثل يف: األمثال البن سالم صـ  568التسهيل صـ

، الصحاح تاج 71حلب، األمثال لزيد بن رفاعة صـ 88ـــــ 5/87اللغة لألزهري 

 ،2/127، المستقصى1/358مجمع األمثال ،1/443حلب، جمهرة األمثال1/114غةالل

 . 3/216حلب، زهر األكم 956لسان العرب صـ
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وع عليه إن وع عليه إن ...ومنع الكوفيون أيضا تقدم حال المرف...ومنع الكوفيون أيضا تقدم حال المرف  ""::  ((11))وهذا قول ابن مالكوهذا قول ابن مالك

كان ظاهرا نحو: جاَء زيٌد راكبا.ال يجيزون :جاء راكبا زيد، مع أهنم يوافقون أهل كان ظاهرا نحو: جاَء زيٌد راكبا.ال يجيزون :جاء راكبا زيد، مع أهنم يوافقون أهل 

  ٻٻ  ٱٱ  يئيئالبصرة يف جواز تقديم حال المرفوع إن كان مضمرا كقوله تعالىالبصرة يف جواز تقديم حال المرفوع إن كان مضمرا كقوله تعالى

  وكقول الشاعر:وكقول الشاعر:((77)القمر،)القمر،ىئىئ  ٻٻ

  ((22))َمى َرَتعَمى َرَتعَوإَِذا َيْخُلو َلُه اْلحِ َوإَِذا َيْخُلو َلُه اْلحِ                                   ُمْزَبدًا َيْخُطُر َما َلْم َيَرنِي  ُمْزَبدًا َيْخُطُر َما َلْم َيَرنِي  

)مزبدا( حال، صاحبها فاعل )مزبدا( حال، صاحبها فاعل فـ )خشعا( : حال صاحبها)يخرجون(،وفـ )خشعا( : حال صاحبها)يخرجون(،و

  ..)يخطر()يخطر(

وبعض النقلة يزعم أن الكوفيين لم يمنعوا تقديم حال المرفوع عليه إال إذا وبعض النقلة يزعم أن الكوفيين لم يمنعوا تقديم حال المرفوع عليه إال إذا 

تأخر هو ورافعه عن الحال نحو:راكبا جاء زيد .وأما نحو: جاء راكبا زيد تأخر هو ورافعه عن الحال نحو:راكبا جاء زيد .وأما نحو: جاء راكبا زيد 

أي: أي:   ""َشتَّى تؤوُب الَحَلَبةُ َشتَّى تؤوُب الَحَلَبةُ   ""لعرب :لعرب :فيجيزونه. وعلى كل حال قولهم مردود بقول افيجيزونه. وعلى كل حال قولهم مردود بقول ا

متفرقين يرجع الحالبون. وهذا كالم مروي عن الفصحاء، وقد تضمن جواز ما متفرقين يرجع الحالبون. وهذا كالم مروي عن الفصحاء، وقد تضمن جواز ما 

  ""حكموا بمنعه فتعينت مخالفتهم يف ذلكحكموا بمنعه فتعينت مخالفتهم يف ذلك

من خالل كالم ابن مالك أقول: إن ابن مالك نقل رأيين عن الكوفيين األول: من خالل كالم ابن مالك أقول: إن ابن مالك نقل رأيين عن الكوفيين األول: 

لمرفوع الظاهر ــــ فقط ــــ لمرفوع الظاهر ــــ فقط ــــ ال يجيزون تقديم الحال على صاحبه اال يجيزون تقديم الحال على صاحبه ا((33))أن الكوفيينأن الكوفيين

مع تقدم العامل مثل : جاء راكبا زيد ، ويوافقون البصريين يف جواز تقديم حال مع تقدم العامل مثل : جاء راكبا زيد ، ويوافقون البصريين يف جواز تقديم حال 

وبقول وبقول ىئىئ  ٻٻ  ٻٻ  ٱٱ  يئيئالمرفوع المضمر مستدال لهم بقول اهلل تعالى المرفوع المضمر مستدال لهم بقول اهلل تعالى 

                                                 

 .  749ـــــ 2/748شرح الكافية الشافية (1)

،األمالي الشجرية 4/170البيت من بحر الطويل ،لسويد بن أبي كاهل يف: المقتضب(2)

.  2/24، المساعد2/340يف شرح التسهيل،وبال نسبة 204، توجيه اللمع صـ1/120

والشاهد يف قوله: مزبدا يخطر حيث تقدم الحال )مزبدا( على الفعل وفاعله المضمر يف 

 الفعل )يخطر(لكون الفعل متصرفا . 

، موصل 2/24، المساعد 568، شرح التسهيل للمرادي صـ2/341ينظر: شرح التسهيل (3)

 .  2/679النبيل



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،
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الشاعر السابق، بأن)خشعا( حال من واو الجماعة يف الفعل الشاعر السابق، بأن)خشعا( حال من واو الجماعة يف الفعل 

  (.(.)يخرجون(،و)مزبدا(حال من الضمير يف الفعل )يخطر)يخرجون(،و)مزبدا(حال من الضمير يف الفعل )يخطر

أن الكوفيين لم يمنعوا تقديم الحال على صاحبه المرفوع إال أن الكوفيين لم يمنعوا تقديم الحال على صاحبه المرفوع إال   الرأي الثاين:الرأي الثاين:

نحو: جاء نحو: جاء حبه مثل: راكبا جاء زيد ويجيزون حبه مثل: راكبا جاء زيد ويجيزون إذا تقدم الحال وتأخر الفعل وصاإذا تقدم الحال وتأخر الفعل وصا

  ..  ((11))راكبا زيدراكبا زيد

وقد ردَّ ابُن مالك على الكوفيين بالسماع فقال :وعلى كل حال ـــــ أي : سواء وقد ردَّ ابُن مالك على الكوفيين بالسماع فقال :وعلى كل حال ـــــ أي : سواء 

يم الحال على صاحبه فقط نحو: جاء راكبا زيد ، أو يم الحال على صاحبه فقط نحو: جاء راكبا زيد ، أو أكان رأي الكوفيين هو تقدأكان رأي الكوفيين هو تقد

تقديم الحال على العامل وصاحبه المرفوع نحو: راكبا جاء زيد ــــــ فهذا مردود تقديم الحال على العامل وصاحبه المرفوع نحو: راكبا جاء زيد ــــــ فهذا مردود 

فـ)شتى(حال بمعنى متفرقين ،وصاحبه فـ)شتى(حال بمعنى متفرقين ،وصاحبه   ""َشتَّى تؤوُب الَحَلَبةُ َشتَّى تؤوُب الَحَلَبةُ ""بقول العرب :بقول العرب :

  )الحلبة( والحال متقدم على العامل وصاحبه المرفوع الظاهر.)الحلبة( والحال متقدم على العامل وصاحبه المرفوع الظاهر.

الكوفيون لمذهبهم من عدم تقديم الحال على صاحبه المرفوع الكوفيون لمذهبهم من عدم تقديم الحال على صاحبه المرفوع   وقد عللوقد علل

:راكبا :راكبا على المظهر، أال ترى أنك إذا قلتعلى المظهر، أال ترى أنك إذا قلتأنه يؤدي إلى تقديم المضمر أنه يؤدي إلى تقديم المضمر ""الظاهر بـ الظاهر بـ 

المضمر على المضمر على   ضمير زيد، وقد تقدم عليه، وتقديمضمير زيد، وقد تقدم عليه، وتقديمجاء زيد ،كان يف )راكبا(جاء زيد ،كان يف )راكبا(

  ""((22))المظهر ال يجوزالمظهر ال يجوز

                                                 

 2/341،شرح التسهيل383،التبيين عن مذاهب النحويين صـ1/250ينظر: اإلنصاف(1)

، المقاصد 2/24،المساعد 568،شرح التسهيل للمرادي صـ2/263،التذييل والتكميل 

 .  3/471الشافية 

،التبيين عن مذاهب النحويين  395ينظر: الغرة يف شرح اللمع صـ 1/251اإلنصاف(2)

، 2/656افية البن فالح اليمني ،شرح الك2/560،شرح األلفية البن القواس 385صـ

 .  3/471المقاصد الشافية



 

 
 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

العامل فيها مع االسم العامل فيها مع االسم   وقد ذهب البصريون إلى جواز تقديم الحال علىوقد ذهب البصريون إلى جواز تقديم الحال على

  ..((11))المرفوع الظاهر والمضمرالمرفوع الظاهر والمضمر

وقد استدل البصريون لمذهبهم بالسماع والقياس ،أما السماع فما ذهب إليه وقد استدل البصريون لمذهبهم بالسماع والقياس ،أما السماع فما ذهب إليه 

فألن العامل فيها متصرف ،وإذا كان فألن العامل فيها متصرف ،وإذا كان ""ابن مالك من المثل والشعر،وأما القياسابن مالك من المثل والشعر،وأما القياس

العامل متصرفا وجب أن يكون عمله متصرفا، وإذا كان عمله متصرفا وجب أن العامل متصرفا وجب أن يكون عمله متصرفا، وإذا كان عمله متصرفا وجب أن 

وز تقديم معموله عليه...وكما يجوز تقديم المفعول على الفعل، فكذلك وز تقديم معموله عليه...وكما يجوز تقديم المفعول على الفعل، فكذلك يجيج

  ""((22))يجوز تقديم الحال عليهيجوز تقديم الحال عليه

وقد رد البصريون على الكوفيين بأن ما ذهبوا إليه فاسد ،وذلك ألن الضمير وقد رد البصريون على الكوفيين بأن ما ذهبوا إليه فاسد ،وذلك ألن الضمير 

وإن كان مقدما يف اللفظ إال أنه مؤخر يف التقدير ،وإذا كان مؤخرا يف التقدير جاز وإن كان مقدما يف اللفظ إال أنه مؤخر يف التقدير ،وإذا كان مؤخرا يف التقدير جاز 

  ڤڤ  ڤڤ  ڤڤ  يئيئ  لى ذلك شواهد منها قول اهلل تعالىلى ذلك شواهد منها قول اهلل تعالىفيه التقديم، وورد عفيه التقديم، وورد ع

فالضمير يف )نفسه(مقدم وهو عائد فالضمير يف )نفسه(مقدم وهو عائد   ((6767)طه ،)طه ،ىئىئ  ڦڦ  ڦڦ  ڦڦ

  ..  ((33))على)موسى(المؤخر ،إال أنه لما كان يف تقدير التأخير جاز التقديمعلى)موسى(المؤخر ،إال أنه لما كان يف تقدير التأخير جاز التقديم

والحق أن ابن مالك ــــ نظرا ألهمية المثل يف االستشهاد عنده ـــــ استشهد هبذا والحق أن ابن مالك ــــ نظرا ألهمية المثل يف االستشهاد عنده ـــــ استشهد هبذا 

  يل يف موضعين يل يف موضعين المثل يف كتابه شرح التسهالمثل يف كتابه شرح التسه

                                                 

، التذييل 2/340،شرح التسهيل394،الغرة يف شرح اللمع صــ1/251ينظر: اإلنصاف (1)

، التصريح  3/471، المقاصد الشافية567،شرح التسهيل للمرادي صـ2/264والتكميل

 .  1/594بمضمون التوضيح 

، التبيين عن مذاهب النحويين 395رح اللمع صـوينظر:الغرة يف ش 1/251اإلنصاف(2)

، المقاصد  2/264،التذييل والتكميل2/656،شرح الكافية البن فالح اليمني 383صـ

 .  472ــــ 3/471الشافية

 .   385،التبيين عن مذاهب النحويين صـ 1/251يراجع: اإلنصاف(3)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

عند حديثه عن تقديم الحال على صاحبه المرفوع ولم يخرج عما قاله عند حديثه عن تقديم الحال على صاحبه المرفوع ولم يخرج عما قاله   األول:األول:

  ..((11))يف شرح الكافية الشافية من ذكره رأي الكوفيين واستشهاده بالبيت والمثليف شرح الكافية الشافية من ذكره رأي الكوفيين واستشهاده بالبيت والمثل

: عند حديثه يف باب الضمير عن االسم المشتمل على ضمير : عند حديثه يف باب الضمير عن االسم المشتمل على ضمير الموضع الثاينالموضع الثاين

هذا الموضع ـــ يف تفسيره للمثل ـــــ عما هذا الموضع ـــ يف تفسيره للمثل ـــــ عما يعود على متأخر يف اللفظ ،ولم يخرج يف يعود على متأخر يف اللفظ ،ولم يخرج يف 

ذهب إليه يف الموضع السابق من أن)شتى(حال وصاحبه)الحلبة(وقد تقدم ذهب إليه يف الموضع السابق من أن)شتى(حال وصاحبه)الحلبة(وقد تقدم 

َشتَّى َشتَّى ""ومثل: غالَمه ضرب زيد، قول العرب:ومثل: غالَمه ضرب زيد، قول العرب:""::  ((22))الحال على صاحبه وهذا نصهالحال على صاحبه وهذا نصه

...و)شتى(حال من الحلبة وفيه ضمير عائد عليهم وقد تقدم على ...و)شتى(حال من الحلبة وفيه ضمير عائد عليهم وقد تقدم على ""تؤوُب الَحَلبَةُ تؤوُب الَحَلبَةُ 

ر والكوفيون ال يجيزونالعامل والعامل و ر والكوفيون ال يجيزونالمفسِّ   ،،مثل هذا ،وسماعه عن فصحاء العربمثل هذا ،وسماعه عن فصحاء العرب  المفسِّ

  ""وهو حجة عليهموهو حجة عليهم

وقد دار العلماء يف فلك ابن مالك من االستشهاد بالمثل من أن)شتى( حال، وقد دار العلماء يف فلك ابن مالك من االستشهاد بالمثل من أن)شتى( حال، 

  والعامل فيها)تؤوب( وصاحب الحال)الحلبة(.والعامل فيها)تؤوب( وصاحب الحال)الحلبة(.

وألهمية المثل فقد اكتفى بعض العلماء يف الرد على الكوفيين بالمثل فقط وألهمية المثل فقد اكتفى بعض العلماء يف الرد على الكوفيين بالمثل فقط 

  ""َشتَّى تؤوُب الَحَلَبةُ َشتَّى تؤوُب الَحَلَبةُ ""أما النقل فقولهم يف المثل:أما النقل فقولهم يف المثل:""::((33))األنباري قالاألنباري قال  منهممنهم

مع االسم الظاهر، فدل على مع االسم الظاهر، فدل على فـ)شتى(حال مقدمه على الفعل العامل فيها فـ)شتى(حال مقدمه على الفعل العامل فيها 

وجه القول األول :السماع والقياس ،أما السماع وجه القول األول :السماع والقياس ،أما السماع ""::  ((44))والعكربي قالوالعكربي قال  ،،""جوازهجوازه

                                                 

 .  341ـــــ 2/340يراجع : شرح التسهيل (1)

 .  1/160السابق نفسه (2)

 .   1/251اإلنصاف (3)

 .  383التبيين صـ (4)



 

 
 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

إلى غير ذلك إلى غير ذلك   ""بة مختلفةبة مختلفة،أي: تؤوب الحل،أي: تؤوب الحل  ""َشتَّى تؤوُب الَحَلَبةُ َشتَّى تؤوُب الَحَلَبةُ ""فقول العرب :فقول العرب :

  ..  ((22))،واألزهري،واألزهري  ((11))من النحويين كـ المراديمن النحويين كـ المرادي

والبعض قد جمع يف االستشهاد بين المثل والشعر منهم ابن عقيل الذي والبعض قد جمع يف االستشهاد بين المثل والشعر منهم ابن عقيل الذي 

والصحيح الجواز مطلقا، وقد سبق شاهد :جاء مسرعا زيد ، ومن والصحيح الجواز مطلقا، وقد سبق شاهد :جاء مسرعا زيد ، ومن ""::((33))قالقال

  أي:متفرقين يرجع الحالبون ،وقال:أي:متفرقين يرجع الحالبون ،وقال:  ""َشتَّى تؤوُب الَحَلَبةُ َشتَّى تؤوُب الَحَلَبةُ ""كالمهم:كالمهم:

َعُب ِعنَْد ُأولِي النَُّهى  َعُب ِعنَْد ُأولِي النَُّهى َسرِْيَعًا َيُهوُن الصم   ((44))إَِذا بَِرَجاٍء َصادٍِق َقاَبُلوا الَبأَْس إَِذا بَِرَجاٍء َصادٍِق َقاَبُلوا الَبأَْس                     َسرِْيَعًا َيُهوُن الصم

ي المثل ي المثل وإلى هذا فالسماع يدل على الجواز.ففوإلى هذا فالسماع يدل على الجواز.فف""::((55))والشاطبي قالوالشاطبي قال

  وأنشد يف الشرح :وأنشد يف الشرح :  ""َشتَّى تؤوُب الَحَلبَةُ َشتَّى تؤوُب الَحَلبَةُ ""::السائرالسائر

َعُب ِعنَْد ُأو َعُب ِعنَْد ُأوَسرِْيَعًا َيُهوُن الصم   ""إَِذا بَِرَجاٍء َصادٍِق َقاَبُلوا الَبْأَس إَِذا بَِرَجاٍء َصادٍِق َقاَبُلوا الَبْأَس                     لِي النَُّهىلِي النَُّهىَسرِْيَعًا َيُهوُن الصم

والبعض قد استشهد بالمثل على تقديمه على العامل دون النظر إلى صاحب والبعض قد استشهد بالمثل على تقديمه على العامل دون النظر إلى صاحب 

فإن كان العامل فعال متصرفا، جاز تقديمها عليه فإن كان العامل فعال متصرفا، جاز تقديمها عليه ""::((66))الحال منهم ابن الخباز قالالحال منهم ابن الخباز قال

ل محمد، كما تقول: ل محمد، كما تقول: قياسا على المفعول ،تقول: راكبا جاء زيد، ومسرعا أقبقياسا على المفعول ،تقول: راكبا جاء زيد، ومسرعا أقب

  عمرا ضرب زيد ؛ألهنا أفعال متصرفات قال سويد بن أبي كاهل :عمرا ضرب زيد ؛ألهنا أفعال متصرفات قال سويد بن أبي كاهل :

  َوإَِذا َيْخُلو لَُه اْلِحَمى َرَتعَوإَِذا َيْخُلو لَُه اْلِحَمى َرَتع                          ُمْزَبدًا َيْخُطُر َما َلْم َيَرنِيُمْزَبدًا َيْخُطُر َما َلْم َيَرنِي

                                                 

 .   568ينظر: شرح التسهيل للمرادي صـ(1)

 .  595ـــ 1/594، التصريح بمضمون التوضيح 2/679ينظر: موصل النبيل(2)

 .  2/24المساعد(3)

، المقاصد 2/24، المساعد196البيت من بحر الطويل ،بال نسبة يف:منهج السالك صـ (4)

.والشاهد يف قوله: سريعا يهون الصعب حيث تقدم الحال )سريعا( على  3/472ةالشافي

 الفعل وصاحب الحال المرفوع الظاهر لكون الفعل متصرفا . 

 .  3/472المقاصد الشافية (5)

 .  204ــــ 203توجيه اللمع صـ(6)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

ويجوز تقديم ويجوز تقديم ""::  ((11))، وابن الناظم قال، وابن الناظم قال""َشتَّى تؤوُب الَحَلَبةُ َشتَّى تؤوُب الَحَلَبةُ ""ومن كالمهم :ومن كالمهم :

فعال متصرفا كقوله :مخلصا زيد دعا، ومثله فعال متصرفا كقوله :مخلصا زيد دعا، ومثله الحال على عاملها إذا كان الحال على عاملها إذا كان 

إلى غير ذلك من النحويين كـ ابن إلى غير ذلك من النحويين كـ ابن   ""َشتَّى تؤوُب الَحَلبَةُ َشتَّى تؤوُب الَحَلبَةُ ""قولهم:قولهم:

  . . ((33))،واألشموين،واألشموين((22))هشامهشام

وقد خالف ابن الدهان يف المثل فقد ذهب إلى أن)شتى(قد تكون صفة وقد خالف ابن الدهان يف المثل فقد ذهب إلى أن)شتى(قد تكون صفة 

وقد وقد ""::  ((44))لمصدر محذوف وعليه فال شاهد لتقديم الحال على عامله ،وذاك نصه لمصدر محذوف وعليه فال شاهد لتقديم الحال على عامله ،وذاك نصه 

  ""يحتمل أن يكون التقدير: إيابا شتى تؤوب الحلبة ،فيكون صفة مصدر محذوفيحتمل أن يكون التقدير: إيابا شتى تؤوب الحلبة ،فيكون صفة مصدر محذوف

خالصة القول الذي يميل إليه الرأي ويطمئن له القلب أن الحال يتقدم على خالصة القول الذي يميل إليه الرأي ويطمئن له القلب أن الحال يتقدم على 

عامله وصاحبه المرفوع الظاهر وذلك ألن الحال وإن كان مشتمال على ضمير عامله وصاحبه المرفوع الظاهر وذلك ألن الحال وإن كان مشتمال على ضمير 

مقدما يف اللفظ إال أنه مقدما يف اللفظ إال أنه   وإن كانوإن كان""يعود على صاحبه المتأخر يف اللفظ إال أن الحال يعود على صاحبه المتأخر يف اللفظ إال أن الحال 

وقد أوردت وقد أوردت   ""((55))مؤخر يف التقدير، وإذا كان مؤخرا يف التقدير جاز فيه التقديممؤخر يف التقدير، وإذا كان مؤخرا يف التقدير جاز فيه التقديم

  أمثلة من القرآن تدل على ذلك. أمثلة من القرآن تدل على ذلك. 

****    ****    **** 

  

  

                                                 

 .  238شرح األلفية البن الناظم صـ (1)

 .  328ـــ 2/327ينظر: أوضح المسالك(2)

 .  1/251ينظر: شرح األشموين(3)

 .  2/656وينظر:شرح الكافية البن فالح اليمني  398الغرة يف شرح اللمع صـ (4)

 .  385وينظر: التبيين صـ 1/251اإلنصاف (5)



 

 
 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

  إعمال املصدر اجملموع عمل فعلهإعمال املصدر اجملموع عمل فعلهاملبحث اخلامس :إعمال املصدر املبحث اخلامس :إعمال املصدر 
شروط، ومن هذه شروط، ومن هذه يعمل المصدر عمل فعله، سواء كان متعديا أو الزما بيعمل المصدر عمل فعله، سواء كان متعديا أو الزما ب

الشروط :أال يكون بلفظ الجمع ،وقد اختلف النحويون يف هذا الشرط فمنهم من الشروط :أال يكون بلفظ الجمع ،وقد اختلف النحويون يف هذا الشرط فمنهم من 

أجاز إعمال المصدر عمل فعله وهو مجموع ،ومنهم من منع إعماله، من هؤالء أجاز إعمال المصدر عمل فعله وهو مجموع ،ومنهم من منع إعماله، من هؤالء 

النحويين ابن مالك، فقد اختلف مختاره، فمرة تجده من المجيزين إعماله، النحويين ابن مالك، فقد اختلف مختاره، فمرة تجده من المجيزين إعماله، 

ن المجيزين أو من المانعين فقد ن المجيزين أو من المانعين فقد وأخرى تجده من المانعين ،وسواء وجدته موأخرى تجده من المانعين ،وسواء وجدته م

  ""((11))تركته بمالحِس البقِر أوالَدَهاتركته بمالحِس البقِر أوالَدَها""استشهد بمثل من أقوال العرب وهو قولهم :استشهد بمثل من أقوال العرب وهو قولهم :

وقد استشهد هبذا المثل يف أكثر من كتاب له ،وهذا نصه يف شرح الكافية الشافية وقد استشهد هبذا المثل يف أكثر من كتاب له ،وهذا نصه يف شرح الكافية الشافية 

وكذا المجموع حقه أال يعمل ؛ألن لفظه إذا جمع مغاير للفظ المصدر وكذا المجموع حقه أال يعمل ؛ألن لفظه إذا جمع مغاير للفظ المصدر   ""::((22))قالقال

أصل الفعل ،والفعل مشتق منه .فإن ُظِفَر بِإعماله مجموعا ُقبَِل وَلْم أصل الفعل ،والفعل مشتق منه .فإن ُظِفَر بِإعماله مجموعا ُقبَِل وَلْم   الذي هوالذي هو

ُيَقْس عليه...ومن كالم العرب :تركته بمالحِس البقِر أوالَدَها، ُيَقْس عليه...ومن كالم العرب :تركته بمالحِس البقِر أوالَدَها، 

  فأعمل)مالحس(وهو جمع)ملحس( بمعنى)لحس(،ومثله قول الشاعر:فأعمل)مالحس(وهو جمع)ملحس( بمعنى)لحس(،ومثله قول الشاعر:

ُبوُه َفَما َزاَدْت َتَجاِربَهم ُبوُه َفَما َزاَدْت َتَجاِربَهمَقْد َجرم   ""((33))الم اْلَمْجَد واْلَقنََعاالم اْلَمْجَد واْلَقنََعاَأبَا ُقَداَمَة إِ َأبَا ُقَداَمَة إِ                       َقْد َجرم

                                                 

، ومنها:  "بملحس البقر أوالدها"مثل من أمثال العرب ،ُرِوَي بروايات متعددة منها:  (1)

. يضرب "أوالدها"فقط بدون ذكر "بمالحس البقر"ا: ،ومنه "بمباحث البقر أوالدها"

المثل لمن ترظ بمكان ال أنيس به .والمالحس جمع ملحس وهو مغعل من اللحس . يقال: 

َلِحَس القصعة ونحوها بالكسر،والملحس يكون مصدرا بمعنى اللحس، ومكانا له.  

والدها . والمالحس والمعنى: تركته بمكان ملحس البقر أوالدها، أي: بحيث تلحس البقر أ

على أنه مفعول به، وعلى رواية:  "أوالدها"ونصب "البقر"جمع أضيف إلى فاعله 

، مجمع 2/207بملحس البقر أوالدها باإلفراد فال شاهد .ينظر المثل يف: الخصائص

 1/315لحس ، زهر األكم  4006،لسان العرب صـ2/25،المستقصى1/135األمثال

 .  316ــــ

 .  1016ــــ 2/1015لشافية شرح الكافية ا (2)

، 3/107بلفظ جربوه ،شرح التسهيل  109البيت من بحر البسيط ،لألعشى يف ديوانه صـ (3)

 2824/ 6،تمهيد القواعد 11/58، التذييل والتكميل694شرح عمدة الحافظ صـ



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

  ،،ألصل يف المصدر المجموع أال يعملألصل يف المصدر المجموع أال يعملفالظاهر الجلي من نص ابن مالك أن افالظاهر الجلي من نص ابن مالك أن ا

وعلته يف عدم العمل أن لفظه مجموعا مغاير للفظ المصدر الذي هو أصل وعلته يف عدم العمل أن لفظه مجموعا مغاير للفظ المصدر الذي هو أصل 

الفعل، ومع هذا فإن وجد المصدر المجموع العامل عمل فعله أخذ هبذا الفعل، ومع هذا فإن وجد المصدر المجموع العامل عمل فعله أخذ هبذا 

استدل على كالمه بنثر العرب ونظمه ،أما نثره استدل على كالمه بنثر العرب ونظمه ،أما نثره المصدر العامل ولم ُيَقْس عليه ،والمصدر العامل ولم ُيَقْس عليه ،و

  تركته بمالحِس البقِر أوالَدَها فكلمة)مالحس(جمع لكلمةتركته بمالحِس البقِر أوالَدَها فكلمة)مالحس(جمع لكلمة  فهو قول العرب :فهو قول العرب :

  وقد عمل المصدر المجموعوقد عمل المصدر المجموع  )ملحس( وهي المصدر من الفعل)لحس()ملحس( وهي المصدر من الفعل)لحس(

ونصب مفعوله)أوالدها(،وأما نظمه ونصب مفعوله)أوالدها(،وأما نظمه   )مالحس(عمله فقد أضافه لفاعله)البقر()مالحس(عمله فقد أضافه لفاعله)البقر(

ت تجارهبم أبا قدامة فـ)تجارهبم(جمع لكلمة تجربة وهو ت تجارهبم أبا قدامة فـ)تجارهبم(جمع لكلمة تجربة وهو فهو قول الشاعر فما زادفهو قول الشاعر فما زاد

ب(وقد أحدثت النصب يف)أبا قدامة(. ب(وقد أحدثت النصب يف)أبا قدامة(.مصدر من الفعل )جرَّ   مصدر من الفعل )جرَّ

واختلف واختلف   ""::  ((11))وقد أشار ناظر الجيش إلى اضطراب رأي ابن مالك هذا فقالوقد أشار ناظر الجيش إلى اضطراب رأي ابن مالك هذا فقال

مختار المصنف فاختار يف شرح هذا الكتاب أن المجموع يعمل...وأما يف شرح مختار المصنف فاختار يف شرح هذا الكتاب أن المجموع يعمل...وأما يف شرح 

  ..  ""نف أنه ال يعملنف أنه ال يعملالكافية فاختار المصالكافية فاختار المص

  ..  ((33))،وأبو حيان،وأبو حيان((22))ومن المانعين لعمل المصدر وهو مجموع :ابن سيدهومن المانعين لعمل المصدر وهو مجموع :ابن سيده

ومن ومن   ""::  ((44))وقد رد أبو حيان ما ورد من هذا السماع على أنه بتأويل فعل قالوقد رد أبو حيان ما ورد من هذا السماع على أنه بتأويل فعل قال

منع إعمال المصدر مجموعا تأول هذا السماع على أن المنصوب يف ذلك منع إعمال المصدر مجموعا تأول هذا السماع على أن المنصوب يف ذلك 

  ""وا أبا قدامةوا أبا قدامةينتصب بإضمار فعل تقديره :لحست أوالدها، وجربينتصب بإضمار فعل تقديره :لحست أوالدها، وجرب

                                                                                                              

.والشاهد يف قوله :فما زادت تجاربهم أبا قدامة ،حيث عمل المصدر المجموع 

 صدر المفرد)تجربة( وفعله جرب يف مفعوله أبا قدامة ونصبه. )تجاربهم(جمع لم

 بتصرف .  2825ـــ 6/2823تمهيد القواعد (1)

،التذييل والتكميل 5/2258لحس ،ارتشاف الضرب  4006يراجع :لسان العرب صـ (2)

 .  687، شرح التسهيل للمرادي صـ11/58

 .  5/67،همع الهوامع 5/2258يراجع :ارتشاف الضرب (3)

 .   6/2825وينظر :تمهيد القواعد  11/59التذييل والتكميل (4)
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وأما قوله : فما زادت تجارهبم وأما قوله : فما زادت تجارهبم ""::  ((11))وقد أول أبو حيان البيت بتأويل آخر قالوقد أول أبو حيان البيت بتأويل آخر قال

أبا قدامة فال يتعين أن يكون )أبا قدامة(منصوبا بـ)تجارهبم( إذ يحتمل أن يكون أبا قدامة فال يتعين أن يكون )أبا قدامة(منصوبا بـ)تجارهبم( إذ يحتمل أن يكون 

)أبا قدامة(منصوبا بـ)زادت(ويكون من وضع المظهر مكان المضمر على سبيل )أبا قدامة(منصوبا بـ)زادت(ويكون من وضع المظهر مكان المضمر على سبيل 

ويحتمل أن يكون )أبا قدامة(بدال من ويحتمل أن يكون )أبا قدامة(بدال من   التفخيم لذكر الممدوح بكنيته،التفخيم لذكر الممدوح بكنيته،

مفعول)زادت(المحذوف لداللة الكالم عليه، أي: فما زادته تجارهبم أبا قدامة مفعول)زادت(المحذوف لداللة الكالم عليه، أي: فما زادته تجارهبم أبا قدامة 

  ..  ""إال كذا، كما حذف يف :ضربُت الذي ضربَت زيدا ،تريد :ضربته زيداإال كذا، كما حذف يف :ضربُت الذي ضربَت زيدا ،تريد :ضربته زيدا

  ""شرح عمدة الحافظشرح عمدة الحافظ""و و ""شرح التسهيلشرح التسهيل""وقد استشهد ابن مالك يف كتابيه وقد استشهد ابن مالك يف كتابيه 

إلى إجازة عمل المصدر المجموع عمل فعله بصريح إلى إجازة عمل المصدر المجموع عمل فعله بصريح بالمثل ،وذهب يف كتابيه بالمثل ،وذهب يف كتابيه 

؛ ؛ لشواهد النظمية والمثل يف كتابيهلشواهد النظمية والمثل يف كتابيهالقول ،وعلل لهذا العمل بنفس العلة ونفس االقول ،وعلل لهذا العمل بنفس العلة ونفس ا

وال يعمل المصغر وال يعمل المصغر ""::((22))لذا سأكتفي بذكر نصه يف شرح التسهيل ،قال ابن مالكلذا سأكتفي بذكر نصه يف شرح التسهيل ،قال ابن مالك

  فال يقال: عرفت ُضَرْيبَك زيدا ونحوه ؛ألن التصغير يزيل المصدر عن الصيغةفال يقال: عرفت ُضَرْيبَك زيدا ونحوه ؛ألن التصغير يزيل المصدر عن الصيغة

التي هي أصل الفعل زواال يلزم منه نقص المعنى بخالف الجمع فإن صيغته وإن التي هي أصل الفعل زواال يلزم منه نقص المعنى بخالف الجمع فإن صيغته وإن 

زال معها الصيغة األصلية فإن المعنى معها باق ومتضاعف بالجمعية ؛ألن جمع زال معها الصيغة األصلية فإن المعنى معها باق ومتضاعف بالجمعية ؛ألن جمع 

الشيء بمنزلة ذكره متكررا بعطف ،فلذلك منع التصغير إعمال المصدر وإعمال الشيء بمنزلة ذكره متكررا بعطف ،فلذلك منع التصغير إعمال المصدر وإعمال 

مال اسم الفاعل ؛ألن مال اسم الفاعل ؛ألن اسم الفاعل ،ولم يمنع الجمع إعمال المصدر وال إعاسم الفاعل ،ولم يمنع الجمع إعمال المصدر وال إع

إعمال اسم الفاعل كثير ،فكثرت شواهد إعماله مجموعا، وجمع المصدر قليل إعمال اسم الفاعل كثير ،فكثرت شواهد إعماله مجموعا، وجمع المصدر قليل 

  فقلت شواهد إعماله مجموعا ،فمنها قول علقمة: فقلت شواهد إعماله مجموعا ،فمنها قول علقمة: 

                                                 

 . 11/59التذييل والتكميل (1)

 .   694ــــ 692وينظر :شرح عمدة الحافظ صـ 107ـــ 3/106شرح التسهيل(2)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

  ((11))َمَواِعَد ُعْرُقوٍب َأَخاُه بَِيثْرَِب َمَواِعَد ُعْرُقوٍب َأَخاُه بَِيثْرَِب                   َوَقْد َوَعْدُتَك َمْوِعَدًا َلْو َوَفْت بِِه  َوَقْد َوَعْدُتَك َمْوِعَدًا َلْو َوَفْت بِِه  

جمع )موعد( بمعنى )وعد(...ومنه قول جمع )موعد( بمعنى )وعد(...ومنه قول فنصب )أخاه( بـ )مواعد( وهي فنصب )أخاه( بـ )مواعد( وهي 

العرب: تركته بمالحِس البقِر أوالَدَها أي: بموضع مالحس، فحذف المضاف العرب: تركته بمالحِس البقِر أوالَدَها أي: بموضع مالحس، فحذف المضاف 

  ..  ""وأقام المضاف إليه مقامهوأقام المضاف إليه مقامه

فقد صرح ابن مالك هنا بجواز عمل المصدر المجموع ،وعلل لهذا العمل فقد صرح ابن مالك هنا بجواز عمل المصدر المجموع ،وعلل لهذا العمل 

أما المثل أما المثل بالقياس والسماع، أما السماع فما ذهب إليه يف المثل والنظم الشعري ،بالقياس والسماع، أما السماع فما ذهب إليه يف المثل والنظم الشعري ،

ر المثل بأن أصله بموضع مالحس   ""تركته بمالحس البقر أوالدهاتركته بمالحس البقر أوالدها""فهو فهو  ر المثل بأن أصله بموضع مالحس وفسَّ وفسَّ

البقر، فحذف المضاف )موضع(وأقام المضاف إليه)مالحس(مقامه، وهذا البقر، فحذف المضاف )موضع(وأقام المضاف إليه)مالحس(مقامه، وهذا 

،وابن مالك لم يذكر هذا ،وابن مالك لم يذكر هذا   ""((22))عمدة الحافظعمدة الحافظ""التفسير هو ما ذهب إليه يف شرح التفسير هو ما ذهب إليه يف شرح 

فأعمل مالحس وهو فأعمل مالحس وهو ""::  ((33))لهلهالتقدير يف شرح الكافية الشافية ، وإنما اكتفى بقوالتقدير يف شرح الكافية الشافية ، وإنما اكتفى بقو

  ..  ""جمع ملحس بمعنى لحسجمع ملحس بمعنى لحس

أما القياس الذي استدل به ابن مالك لجواز عمل المصدر المجموع :أن أما القياس الذي استدل به ابن مالك لجواز عمل المصدر المجموع :أن 

المصدر المجموع وإن زال مع الجمعية الصيغة األصلية للمصدر فإن معنى المصدر المجموع وإن زال مع الجمعية الصيغة األصلية للمصدر فإن معنى 

                                                 

/ 3،شرح التسهيل 20البيت من بحر الطويل ،لعلقمة الفحل يف شرح ديوانه صـ (1)

 207/ 2،وبال نسبة يف :الخصائص 2/122لوامع،الدرر ال6/2823،تمهيد القواعد106

. والشاهد يف قوله :مواعد عرقوب أخاه  2/227،المساعد11/58، التذييل والتكميل

 حيث عمل المصدر المجموع مواعد جمع موعد يف مفعوله أخاه فأحدث فيه النصب .

الدها ومن إعماله مجموعا قول بعض العرب :تركته بمالحس البقر أو"قال ابن مالك :(2)

فنصب أوالدها بمالحس وهو جمع ملحس ،والتقدير :تركته بموضع مالحس ،فحذف 

 . 693شرح عمدة الحافظ صـ"المضاف وأقام المضاف إليه مقامه 

 .  2/1016شرح الكافية الشافية  (3)
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الحدث مع الجمعية باق، بل هو متضاعف بالجمعية ألن جمع الشيء بمنزلة الحدث مع الجمعية باق، بل هو متضاعف بالجمعية ألن جمع الشيء بمنزلة 

فكأنه كرر معنى الحدث ،فلهذا لم يمنع الجمع إعمال اسم فكأنه كرر معنى الحدث ،فلهذا لم يمنع الجمع إعمال اسم   ذكره متكررا بعطف،ذكره متكررا بعطف،

  ..  ""الفاعل والمصدر إال أن شواهد اسم الفاعل المجموع كثيرة والمصدر قليلةالفاعل والمصدر إال أن شواهد اسم الفاعل المجموع كثيرة والمصدر قليلة

،وابن عصفور الذي ،وابن عصفور الذي ((11))والحق أن ابن مالك تابع يف ذلك البن هشام اللخميوالحق أن ابن مالك تابع يف ذلك البن هشام اللخمي

  وجمع المصدر يجري مجراه يف اإلعمال ،نحو قوله:وجمع المصدر يجري مجراه يف اإلعمال ،نحو قوله:""::((22))قالقال

  ""َمَواِعَد ُعْرُقوٍب َأَخاُه بَِيْثرَِب َمَواِعَد ُعْرُقوٍب َأَخاُه بَِيْثرَِب                 َك َمْوِعَدًا َلْو َوَفْت بِِه  َك َمْوِعَدًا َلْو َوَفْت بِِه  َوَقْد َوَعْدتُ َوَقْد َوَعْدتُ 

والحق أيضا أن ابن مالك يف تأويله للمثل قد دار يف فلك العلماء قديما، فهذا والحق أيضا أن ابن مالك يف تأويله للمثل قد دار يف فلك العلماء قديما، فهذا 

ابن جني يذهب إلى أن المصدر إذا كان مفردا مذكرا أقوى يف العمل من المصدر ابن جني يذهب إلى أن المصدر إذا كان مفردا مذكرا أقوى يف العمل من المصدر 

ير واإلفراد أقوى من قبل أنك لما وصفت ير واإلفراد أقوى من قبل أنك لما وصفت وإنما كان التذكوإنما كان التذك""::((33))المجموع قالالمجموع قال

بالمصدر أردت المبالغة بذلك، فكان من تمام المعنى وكماله أن تؤكد ذلك برتك بالمصدر أردت المبالغة بذلك، فكان من تمام المعنى وكماله أن تؤكد ذلك برتك 

ولم يمنع مجيء المصدر مجموعا عامال إال أنه قليل ولم يمنع مجيء المصدر مجموعا عامال إال أنه قليل   ""التأنيث والجمعالتأنيث والجمع

فلذلك قل حتى وقع االعتذار لما جاء منه مؤنثا أو مجموعا، ومما جاء فلذلك قل حتى وقع االعتذار لما جاء منه مؤنثا أو مجموعا، ومما جاء ""::((44))قالقال

  جموعا ومعمال أيضا قوله :جموعا ومعمال أيضا قوله :من المصادر ممن المصادر م

  ""َمَواِعَد ُعْرُقوٍب َأَخاُه بَِيْثرَِب َمَواِعَد ُعْرُقوٍب َأَخاُه بَِيْثرَِب                         ....................  ....................  

  ومنه عندي قولهم: تركته بمالحس البقر أوالدها .ومنه عندي قولهم: تركته بمالحس البقر أوالدها .  ""::  ((55))وقال يف تفسير المثلوقال يف تفسير المثل

                                                 

 .  5/2257يراجع :ارتشاف الضرب (1)

، شرح 1/58 ،التذييل والتكميل5/2257وينظر :ارتشاف الضرب 1/131المقرب  (2)

 . 686التسهيل للمرادي صـ

 .  2/207الخصائص  (3)

 .  2/207الخصائص (4)

 لحس.  4007وينظر :لسان العرب صـ 208ــــ 2/207الخصائص (5)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

فالمالحس جمع ملحس، وال يخلو أن يكون مكانا أو مصدرا، فال يجوز أن فالمالحس جمع ملحس، وال يخلو أن يكون مكانا أو مصدرا، فال يجوز أن 

قد عمل يف األوالد فنصبها والمكان ال يعمل يف المفعول قد عمل يف األوالد فنصبها والمكان ال يعمل يف المفعول يكون هنا مكانا ؛ألنه يكون هنا مكانا ؛ألنه 

به، كما أن الزمان ال يعمل فيه ،وإذا كان األمر على ما ذكرنا، كان المضاف هنا به، كما أن الزمان ال يعمل فيه ،وإذا كان األمر على ما ذكرنا، كان المضاف هنا 

محذوفا مقدرا ،وكأنه قال تركته بمكان مالحس البقر أوالدها...فمالحس البقر محذوفا مقدرا ،وكأنه قال تركته بمكان مالحس البقر أوالدها...فمالحس البقر 

  ""إذا مصدر مجموع معمل يف المفعول بهإذا مصدر مجموع معمل يف المفعول به

وبالجملة َفَشَرَطُه بعُضهم يف وبالجملة َفَشَرَطُه بعُضهم يف ""::((11))مالك أبو حيان قالمالك أبو حيان قالوقد تبع ابَن جني وابَن وقد تبع ابَن جني وابَن 

العمل أعني اإلفراد وربما جاء مجموعا معمال كقولهم : أتيته بمالحس البقر العمل أعني اإلفراد وربما جاء مجموعا معمال كقولهم : أتيته بمالحس البقر 

ومن ذلك قول العرب :تركته بمالحس ومن ذلك قول العرب :تركته بمالحس ""::((22))، وهذا ناظر الجيش قال، وهذا ناظر الجيش قال""أوالدهاأوالدها

المضاف ،وأقام المضاف إليه المضاف ،وأقام المضاف إليه البقر أوالدها أي: بمواضع مالحس ،فحذف البقر أوالدها أي: بمواضع مالحس ،فحذف 

إلى غير ذلك من النحويين كـ إلى غير ذلك من النحويين كـ   ""والمالحس جمع ملحس بمعنى لحسوالمالحس جمع ملحس بمعنى لحس  ،،مقامهمقامه

  ..((55))، والسيوطي، والسيوطي((44))،وابن عقيل،وابن عقيل((33))المراديالمرادي

وقد خالف ابن سيده يف هذا، ومنع أن يكون هذا المثل من باب المصدر وقد خالف ابن سيده يف هذا، ومنع أن يكون هذا المثل من باب المصدر 

المجموع العامل عمل فعله من نصب مفعوله، وإذا نصب فهو بلفظ المفرد ال المجموع العامل عمل فعله من نصب مفعوله، وإذا نصب فهو بلفظ المفرد ال 

                                                 

 .  11/60التذييل والتكميل  (1)

 .  2825ــــ 6/2824تمهيد القواعد(2)

 .   686يراجع :شرح التسهيل للمرادي صـ (3)

 .  2/227 يراجع :المساعد (4)

 .   5/66، همع الهوامع4/69يراجع :األشباه والنظائر (5)
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فقط، أو بملحس البقر أوالدها فقط، أو بملحس البقر أوالدها   ""س البقرس البقربمالحبمالح""وعندي أنه وعندي أنه ""::((11))الجمع قالالجمع قال

  ..  ""؛ألن المفعل إذا كان مصدرا لم يجمع؛ألن المفعل إذا كان مصدرا لم يجمع

وبعد هذه التطوافة يف هذا الموضع فأرى أن األصل يف عمل المصدر اإلفراد وبعد هذه التطوافة يف هذا الموضع فأرى أن األصل يف عمل المصدر اإلفراد 

وليس الجمع، وما ورد مما ظاهره إعمال المصدر المجموع من المثل والشعر وليس الجمع، وما ورد مما ظاهره إعمال المصدر المجموع من المثل والشعر 

لمصدر المجموع ؛ألن لمصدر المجموع ؛ألن فيؤول بفعل ،هذا الفعل هو العامل يف االسم وليس افيؤول بفعل ،هذا الفعل هو العامل يف االسم وليس ا

القياس يقتضي أنه إذا جمع ال يعمل ؛ألن عمله إنما هو لكونه ينحل بحرف القياس يقتضي أنه إذا جمع ال يعمل ؛ألن عمله إنما هو لكونه ينحل بحرف ""

مصدري والفعل الذي ينحل إليه إنما يدل على مطلق المصدر، ال داللة له على مصدري والفعل الذي ينحل إليه إنما يدل على مطلق المصدر، ال داللة له على 

خصوصيات وإذا جمعته زال ذلك اإلطالق ،فينبغي أال ينحل للحرف والفعل فال خصوصيات وإذا جمعته زال ذلك اإلطالق ،فينبغي أال ينحل للحرف والفعل فال 

  ""((22))يعمليعمل

****    ****    **** 

                                                 

 لحس  .  4006لسان العرب صـ (1)

 .  11/60التذييل والتكميل (2)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

  املبحث السادس: األمثال املستشهد بها يف باب اسم التفضيلاملبحث السادس: األمثال املستشهد بها يف باب اسم التفضيل
  القضية األوىل : جميئ اسم التفضيل مما ال فعل لهالقضية األوىل : جميئ اسم التفضيل مما ال فعل له

يصاغ اسم التفضيل مما يصاغ منه فعال التعجب، وهو من كل فعل ثالثي ،تام، يصاغ اسم التفضيل مما يصاغ منه فعال التعجب، وهو من كل فعل ثالثي ،تام، 

متصرف، مثبت، مبني للمعلوم، قابل معناه للتفاضل، ليس الوصف منه على متصرف، مثبت، مبني للمعلوم، قابل معناه للتفاضل، ليس الوصف منه على 

  ء . فالشرط األول من شروط اسم التفضيل أن يكون فعال .ء . فالشرط األول من شروط اسم التفضيل أن يكون فعال .أفعل الذي مؤنثه فعالأفعل الذي مؤنثه فعال

وقد جاء يف مثل من أمثال العرب اسم التفضيل من وصف ال فعل له، وهو وقد جاء يف مثل من أمثال العرب اسم التفضيل من وصف ال فعل له، وهو 

  ..  ""((11))هو ألص من شظاظهو ألص من شظاظ""قولهم: قولهم: 

وقد استشهد به ابن مالك عند حديثه عن شروط صوغ اسم التفضيل، وقد وقد استشهد به ابن مالك عند حديثه عن شروط صوغ اسم التفضيل، وقد 

ل مقيد بالقيود التي ل مقيد بالقيود التي وإنما يبنى فعل التعجب من فعوإنما يبنى فعل التعجب من فع""::((22))نص على شذوذه قالنص على شذوذه قال

ْمُت ذكَرَها،ال من صفة ال فعل لها.فلو قيل يف التفضيل )هو  ْمُت ذكَرَها،ال من صفة ال فعل لها.فلو قيل يف التفضيل )هو َقدَّ َقدَّ

أقمن(لساوى)أقمن به(يف الشذوذ ؛ألن أفعل التفضيل إنما يبنى مما يبنى منه فعل أقمن(لساوى)أقمن به(يف الشذوذ ؛ألن أفعل التفضيل إنما يبنى مما يبنى منه فعل 

فبنوا )ألص(من لفظ اللص فبنوا )ألص(من لفظ اللص   ""هو ألص من شظاظ هو ألص من شظاظ ""التعجب ،ويف أمثالهم قولهم :التعجب ،ويف أمثالهم قولهم :

صه لساواه يف الشذوذ ألنه مبني من غير صه لساواه يف الشذوذ ألنه مبني من غير دون فعل ،فلو قيل يف التعجب ما ألدون فعل ،فلو قيل يف التعجب ما أل

  ..""فعلفعل

                                                 

ف منه، وشظاظ اسم رجل من بني َضبمة  (1) مثل من أمثال العرب ،يضرب يف الشيء الذي ُيَتَخوم

يرا لها ،وتعوذ باهلل من شر شظاظ ، كان لصا مغيرا يصيب الطريق ،مرم بنميرية تعقل بع

فشغلها شظاظ بالكالم فلما غفلت استوى عليها .ينظر المثل يف: أمثال ابن سالم 

، مجمع 2/183،جمهرة األمثال 2/369،الدرة الفاخرة يف األمثال السائرة366صـ

 3266،لسان العرب صـ 1/508،أساس البالغة1/328،المستقصى2/257األمثال

 . 5/15،شرح أبيات مغني اللبيب 2/210انة األدبشظظ ،خز 3267ـــ

 .  2/1123شرح الكافية الشافية  (2)
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فابن مالك يحكم على مجيئ اسم التفضيل من الوصف الذي ال فعل له فابن مالك يحكم على مجيئ اسم التفضيل من الوصف الذي ال فعل له 

بالشذوذ ،وإنما المطرد مجيئه من الفعل ال من االسم، واسم التفضيل محمول بالشذوذ ،وإنما المطرد مجيئه من الفعل ال من االسم، واسم التفضيل محمول 

على التعجب ،فكما ال يصاغ فعال التعجب من األسماء ال يصاغ اسم التفضيل على التعجب ،فكما ال يصاغ فعال التعجب من األسماء ال يصاغ اسم التفضيل 

المثل شاذ ألن اسم التفضيل )ألص( مبني من المثل شاذ ألن اسم التفضيل )ألص( مبني من   من األسماء، وهذامن األسماء، وهذا

  كلمة)اللص(وهي ال فعل لها .كلمة)اللص(وهي ال فعل لها .

وقد ذهب ابن مالك يف شرح التسهيل إلى مثل ما ذهب إليه يف شرح الكافية وقد ذهب ابن مالك يف شرح التسهيل إلى مثل ما ذهب إليه يف شرح الكافية 

الشافية من الحكم على مثل هذا بالشذوذ ،واستشهد هبذا المثل وبغيره الشافية من الحكم على مثل هذا بالشذوذ ،واستشهد هبذا المثل وبغيره 

وف القيود ،كما وف القيود ،كما ويحكم بالشذوذ فيما ال فعل له ،وفيما له فعل لم يستويحكم بالشذوذ فيما ال فعل له ،وفيما له فعل لم يست""::((11))قالقال

فعل يف التعجب، فمن أمثلة أفعل التفضيل الذي ال فعل له قولهم: هذا أْصَبُر من فعل يف التعجب، فمن أمثلة أفعل التفضيل الذي ال فعل له قولهم: هذا أْصَبُر من 

، وألصُّ من شظاظ أي: أعظم لصوصية .وشظاظ اسم رجل من  ، وألصُّ من شظاظ أي: أعظم لصوصية .وشظاظ اسم رجل من هذا أي: َأَمرُّ هذا أي: َأَمرُّ

ضبة. ومن هذا النوع أول وآخر، ومن أمثلة سيبويه فيما ال فعل له :أحنك الشاتين ضبة. ومن هذا النوع أول وآخر، ومن أمثلة سيبويه فيما ال فعل له :أحنك الشاتين 

  ""الناس أي: أرعاهم لإلبلالناس أي: أرعاهم لإلبلوالبعيرين أي:آكلهما وآبل والبعيرين أي:آكلهما وآبل 

والحق أن جل العلماء قد داروا يف فلك ابن مالك من الحكم على المثل والحق أن جل العلماء قد داروا يف فلك ابن مالك من الحكم على المثل 

فإن فإن   ""::((22))بالشذوذ أو بالندرة ،فمن اللذين حكموا عليه بالشذوذ ابن الناظم قالبالشذوذ أو بالندرة ،فمن اللذين حكموا عليه بالشذوذ ابن الناظم قال

  ُسِمَع بناؤه من شيء من ذلك عد شاذا وحفظ ولم يقس عليه ،كما يف التعجب .ُسِمَع بناؤه من شيء من ذلك عد شاذا وحفظ ولم يقس عليه ،كما يف التعجب .

حق به، وإن لم يكن له فعل ،كما قلت :أقمن به، حق به، وإن لم يكن له فعل ،كما قلت :أقمن به، تقول هو أقمن بكذا ،أي :أتقول هو أقمن بكذا ،أي :أ

، وأبو حيان فقد ، وأبو حيان فقد ""وقالوا :هو ألص من شظاظ فبنوه من لص، وال فعل لهوقالوا :هو ألص من شظاظ فبنوه من لص، وال فعل له

وصوغه مما صيغ منه فعل التعجب ، وما شذ هناك شذ هنا ،فمما جاء وصوغه مما صيغ منه فعل التعجب ، وما شذ هناك شذ هنا ،فمما جاء ""::((33))قالقال

                                                 

 .  51ـــــ 3/50شرح التسهيل (1)

 .  341شرح األلفية البن الناظم صـ (2)

 .  10/249وينظر: التذييل والتكميل 5/2319ارتشاف الضرب(3)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

إلى غير ذلك من العلماء كـ إلى غير ذلك من العلماء كـ   ""منه من غير فعل :أقمن بكذا وألص من شظاظمنه من غير فعل :أقمن بكذا وألص من شظاظ

  ،،((55))واألزهريواألزهري  ،،((44))وناظر الجيشوناظر الجيش  ،،((33))وابن عقيلوابن عقيل  ،،((22))هشامهشام  ،وابن،وابن((11))المراديالمرادي

  ..((66))واألشموينواألشموين

وما امتنع وما امتنع ""::((77))وأما اللذين حكموا عليه بالندرة فمنهم ابن القيم الجوزية قالوأما اللذين حكموا عليه بالندرة فمنهم ابن القيم الجوزية قال

صوغ فعل التعجب منه لفقدها أو فقد بعضها امتنع صوغ أفعل التفضيل منه، صوغ فعل التعجب منه لفقدها أو فقد بعضها امتنع صوغ أفعل التفضيل منه، 

فقد فقد   والعاتكيوالعاتكي  ،،  ""ولذلك حكم بندور قولهم: هو ألص من شظاظولذلك حكم بندور قولهم: هو ألص من شظاظ

ولذلك حكم بندور قولهم :هو ألص من شظاظ ألهنم بنوه من لٍص، وال ولذلك حكم بندور قولهم :هو ألص من شظاظ ألهنم بنوه من لٍص، وال ""::((88))قالقال

  ..  ((99))، وتبعهما ابن طولون، وتبعهما ابن طولون""فعل لهفعل له

والبعض وقف على المثل ولم يحكم عليه بشذوذ وال ندور وإنما اكتفى والبعض وقف على المثل ولم يحكم عليه بشذوذ وال ندور وإنما اكتفى 

فإن فإن ""::  ((1010))بالحكم عليه بأنه مما يحفظ وال يقاس عليه كابن الصائغ ،وذلك نصه بالحكم عليه بأنه مما يحفظ وال يقاس عليه كابن الصائغ ،وذلك نصه 

حفظ وال يقاس عليه كما يف التعجب. تقول هو أقمن بكذا حفظ وال يقاس عليه كما يف التعجب. تقول هو أقمن بكذا سمع بناء من ذلك سمع بناء من ذلك 

                                                 

 .  465،شرح التسهيل للمرادي صـ 3/933يراجع :توضيح المقاصد (1)

 .  3/286يراجع :أوضح المسالك (2)

 .  2/166يراجع :المساعد  (3)

 .   6/2656يراجع :تمهيد القواعد (4)

 .  2/93يراجع :التصريح بمضمون التوضيح  (5)

 .  2/384يراجع :شرح األشموين  (6)

 .  1/582إرشاد السالك (7)

 .   388الفضة المضية يف شرح الشذرة الذهبية صـ (8)

 .  2/45جع :شرح األلفية البن طولونيرا (9)

 .  423ــــ 1/422اللمحة يف شرح الملحة (10)
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أي: أحق به ،وإن لم يكن له فعل ،كما قالوا: أقمن به ،وقالوا :هو ألص من أي: أحق به ،وإن لم يكن له فعل ،كما قالوا: أقمن به ،وقالوا :هو ألص من 

  ..""شظاظ ،فبنوه من لص وال فعل لهشظاظ ،فبنوه من لص وال فعل له

ولصصت ولصصت   ""::((11))وقد ذهب ابن القوطية إلى أن )اللص( له فعل من لفظه قالوقد ذهب ابن القوطية إلى أن )اللص( له فعل من لفظه قال

  ..""الشيء لصا: فعلته يف سرت ،ومنه اللصالشيء لصا: فعلته يف سرت ،ومنه اللص

ة القول أن من شروط صوغ اسم التفضيل أن يكون من فعل مستوف ة القول أن من شروط صوغ اسم التفضيل أن يكون من فعل مستوف خالصخالص

للشروط السبعة األخرى، فإذا ثبت لكلمة )اللص( فعٌل فال شذوذ فيه ،كما قال للشروط السبعة األخرى، فإذا ثبت لكلمة )اللص( فعٌل فال شذوذ فيه ،كما قال 

  ""((22))فعلى هذا ال شذوذ فيهفعلى هذا ال شذوذ فيه""األزهري :األزهري :

والحق أن هذا ليس المثل الوحيد الذي ورد فيه اسم التفضيل مصوغ من والحق أن هذا ليس المثل الوحيد الذي ورد فيه اسم التفضيل مصوغ من 

ب :آَبُل من ُحنَيِْف اْلَحنَاتِمِ ب :آَبُل من ُحنَيِْف اْلَحنَاتِمِ اسم،بل جاء يف غيره مثل قول العراسم،بل جاء يف غيره مثل قول العر
، و: أْتَيُس من ، و: أْتَيُس من ((33))

  ..((66))،و:َأْشَمُس من الشمسِ ،و:َأْشَمُس من الشمسِ ((55))، و:َأْرَجُل من ُخفٍّ ، و:َأْرَجُل من ُخفٍّ ((44))ُتُيوِس ُتَوْيٍت ُتُيوِس ُتَوْيٍت 

فقد صيغ اسم التفضيل )آبل( من )اإلبل(، و)أتيس( من )التيس(، و)أرجل( فقد صيغ اسم التفضيل )آبل( من )اإلبل(، و)أتيس( من )التيس(، و)أرجل( 

  من )الرجل(، و)أشمس( من )الشمس(.من )الرجل(، و)أشمس( من )الشمس(.

****    ****    **** 

                                                 
،كتاب األفعال البن 2/444وينظر:كتاب األفعال للسرقسطي  274كتاب األفعال صـ (1)

 .  3/144القطاع

 .  2/93التصريح بمضمون التوضيح (2)

،  1/12،جمهرة األمثال70ـــ 1/69يراجع المثل يف :الدرة الفاخرة يف األمثال السائرة (3)

 .  1/86مجمع األمثال

، وبلفظ 1/38،المستقصى1/231،جمهرة األمثال1/101يراجع المثل يف :الدرة الفاخر (4)

 .  1/149:أتيس من تيوس البياع يف:مجمع األمثال

،مجمع األمثال 1/406،جمهرة األمثال211ـــــ 1/209يراجع المثل يف :الدرة الفاخرة (5)

 .  1/138مستقصى ،ال1/315

 .  1/197،المستقصى1/465،جمهرة األمثال1/236يراجع المثل يف :الدرة الفاخرة (6)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

  جميئ اسم التفضيل من املزيد حبرفجميئ اسم التفضيل من املزيد حبرف  القضية الثانية :القضية الثانية :
ال يصاغ اسم التفضيل من الرباعي المجرد نحو)دحرج(وال المزيد فيه ال يصاغ اسم التفضيل من الرباعي المجرد نحو)دحرج(وال المزيد فيه 

  نحو:)تدحرج(وال من ثالثي مزيد فيه نحو:)شارك وانطلق واستخرج( وذلك ؛نحو:)تدحرج(وال من ثالثي مزيد فيه نحو:)شارك وانطلق واستخرج( وذلك ؛

إن أردت بناءه من غير حذف شيء منه فواضح االستحالة إن أردت بناءه من غير حذف شيء منه فواضح االستحالة ""ألنك ألنك 

،وأما إن أردت البناء مع حذف حرف ،وأما إن أردت البناء مع حذف حرف ؛ألن)أفعل(ثالثي مزيد فيه الهمزة للتفضيل ؛ألن)أفعل(ثالثي مزيد فيه الهمزة للتفضيل 

أو حرفين فإنه يلتبس المعنى ،إذ لو قلت: يف )أخرَج( :)أخرُج( بحذف الهمزة، أو حرفين فإنه يلتبس المعنى ،إذ لو قلت: يف )أخرَج( :)أخرُج( بحذف الهمزة، 

اللتبس بأخرج من الخروج ،وكذا يف غيره من المتشعبة، وهذا كله بناء على أنه ال اللتبس بأخرج من الخروج ،وكذا يف غيره من المتشعبة، وهذا كله بناء على أنه ال 

  ""((11))صيغة للتفضيل إال أفعلصيغة للتفضيل إال أفعل

يه ثالثيا كان أو رباعيا يه ثالثيا كان أو رباعيا وعدم بناء أفعل التفضيل من الرباعي المجرد، والمزيد فوعدم بناء أفعل التفضيل من الرباعي المجرد، والمزيد ف

  متفق عليه عند النحويين .متفق عليه عند النحويين .

: ثالثيا مزيدا فيه الهمزة نحو: أكرم ،فقد وقع خالف : ثالثيا مزيدا فيه الهمزة نحو: أكرم ،فقد وقع خالف أما ما كان على أفعل أيأما ما كان على أفعل أي

بين النحويين، وقد ذهب ابن مالك إلى جواز مجيئ اسم التفضيل مما كان على بين النحويين، وقد ذهب ابن مالك إلى جواز مجيئ اسم التفضيل مما كان على 

ِق   ""وزن )أفعل(مستدال بقول العرب يف المثل:وزن )أفعل(مستدال بقول العرب يف المثل: ِق َأْفَلُس من ابن اْلُمَذلَّ ، فبنى اسم ، فبنى اسم ""((22))َأْفَلُس من ابن اْلُمَذلَّ

ثم بينت ثم بينت ""::((33))التفضيل من الفعل)أفلس(على وزن )أفعل(،وذاك نصهالتفضيل من الفعل)أفلس(على وزن )أفعل(،وذاك نصه

                                                 

 .  6/91،شرح المفصل البن يعيش 4/180وينظر :المقتضب  3/449شرح الرضي (1)

مثل من أمثال العرب ،يضرب يف شدة اإلفالس .ويروى بالذال والدال ،والمذلق رجل من  (2)

سعيد بن زيد بن مناة ،لم يكن يجد بيتة ليلة واحدة، وآباؤه وأجداده من بني عبد شمس بن 

،جمهرة  1/332من قبل كانوا معروفين باإلفالس .ينظر المثل يف: الدرة الفاخرة 

 .  1/275،المستقصى1/83،مجمع األمثال2/92األمثال

 .   1124ـــ 2/1123شرح الكافية الشافية (3)
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أن)أفعل(التفضيل إذا بني من فعل على )أفعل(كـ)أعطى(لم يعد شاذا كما ال يعد أن)أفعل(التفضيل إذا بني من فعل على )أفعل(كـ)أعطى(لم يعد شاذا كما ال يعد 

  شاذا التعجب منه. وقد مضى اإلعالم بسبب ذلك .شاذا التعجب منه. وقد مضى اإلعالم بسبب ذلك .

:هو أعطاهم للدراهم، وأوالهم للمعروف، وأكرم لي :هو أعطاهم للدراهم، وأوالهم للمعروف، وأكرم لي   ومن المسموع يف ذلكومن المسموع يف ذلك

ن زيد، أي: أشد إكراما .وهذا المكان أقفر من غيره ،ويف أمثالهم : َأْفَلُس من ن زيد، أي: أشد إكراما .وهذا المكان أقفر من غيره ،ويف أمثالهم : َأْفَلُس من مم

ِق  ِق ابن اْلُمَذلَّ   ..""((11))فهو لما سواها أضيعفهو لما سواها أضيع""ويف الحديث ويف الحديث   ""ابن اْلُمَذلَّ

والسبب الذي من أجله لم يحكم ابن مالك على مجيئ اسم التفضيل مما كان والسبب الذي من أجله لم يحكم ابن مالك على مجيئ اسم التفضيل مما كان 

قال يف باب قال يف باب على )أفعل( بالشذوذ مشاهبة)أفعل(للثالثي يف اللفظ والمعنى، فقد على )أفعل( بالشذوذ مشاهبة)أفعل(للثالثي يف اللفظ والمعنى، فقد 

وإنما خصه من أبنية المزيد فيه لشبهه بالثالثي لفظا، ولكثرة موافقته وإنما خصه من أبنية المزيد فيه لشبهه بالثالثي لفظا، ولكثرة موافقته ""::((22))التعجبالتعجب

  ..""له يف المعنىله يف المعنى

وقد أجاز ابن مالك مجيئ اسم التفضيل مما كان على وزن )أفعل( سواء وقد أجاز ابن مالك مجيئ اسم التفضيل مما كان على وزن )أفعل( سواء 

  أكانت الهمزة للنقل أو كانت لغير النقل، وعليه فلم يحكم على المثل بالشذوذ.أكانت الهمزة للنقل أو كانت لغير النقل، وعليه فلم يحكم على المثل بالشذوذ.

ــــــ يف المثل ـــــ كثير من النحويين ،فحكم البعض منهم ــــــ يف المثل ـــــ كثير من النحويين ،فحكم البعض منهم   وقد خالف ابن مالكوقد خالف ابن مالك

عليه بالشذوذ ،والبعض بالندرة ،واكتفى البعض اآلخر بأنه مما يحفظ وال يقاس عليه بالشذوذ ،والبعض بالندرة ،واكتفى البعض اآلخر بأنه مما يحفظ وال يقاس 

  عليه .عليه .

ومما شذ من ذلك قولهم : هو ومما شذ من ذلك قولهم : هو ""::((33))فممن حكم عليه بالشذوذ الزمخشري قالفممن حكم عليه بالشذوذ الزمخشري قال

ن زيد، أي: أشد ن زيد، أي: أشد أعطاهم للدينار والدرهم، وأوالهم للمعروف، وأنت أكرم لي مأعطاهم للدينار والدرهم، وأوالهم للمعروف، وأنت أكرم لي م

                                                 

)باب فضل الجهاد  14/79قاري شرح صحيح البخارييراجع الحديث يف :عمدة ال (1)

 )جامع الصالة( .  1/309)وقوت الصالة( ، 1/11والمسير( ، المنتقى شرح الموطأ

 .  2/1089شرح الكافية الشافية (2)

 .  3/124التخمير شرح المفصل (3)
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إكراما ،وهذا المكان أقفر من غيره أي: أشد إقفارا. وهذا الكالم أخصر ،ويف إكراما ،وهذا المكان أقفر من غيره أي: أشد إقفارا. وهذا الكالم أخصر ،ويف 

ِق   ""أمثالهم:أمثالهم: ِق َأْفَلُس من ابن اْلُمَذلَّ   ..  ""َأْفَلُس من ابن اْلُمَذلَّ

وقد شذ من ذلك ألفاظ قالوا هو أوالهم للمعروف ، وقد شذ من ذلك ألفاظ قالوا هو أوالهم للمعروف ، ""::((11))وابن األثير قالوابن األثير قال

من زيد من زيد   وأعطاهم للدينار والدرهم وهذا المكان أقفر من غيره ،وأنت أكرم ليوأعطاهم للدينار والدرهم وهذا المكان أقفر من غيره ،وأنت أكرم لي

ِق ""،ويف أمثالهم :،ويف أمثالهم : ِق َأْفَلُس من ابن اْلُمَذلَّ إلى غير ذلك من النحويين كـ ابن إلى غير ذلك من النحويين كـ ابن   ""َأْفَلُس من ابن اْلُمَذلَّ

  ..((33))،وأبي حيان،وأبي حيان((22))الناظمالناظم

ولذلك حكم ولذلك حكم ""::((44))ومن النحويين الذين حكموا عليه بالندرة العاتكي فقد قالومن النحويين الذين حكموا عليه بالندرة العاتكي فقد قال

ِق ""هذا المكان أقفر من غيره . ويف المثل:هذا المكان أقفر من غيره . ويف المثل:""بندور قولهم:بندور قولهم: ِق َأْفَلُس من ابن اْلُمَذلَّ   ..  ""َأْفَلُس من ابن اْلُمَذلَّ

وهذا ابن الصائغ وقف على المثل ولم يحكم عليه بشذوذ أو ندور، وإنما وهذا ابن الصائغ وقف على المثل ولم يحكم عليه بشذوذ أو ندور، وإنما 

فإن سمع بناء من ذلك حفظ وال يقاس فإن سمع بناء من ذلك حفظ وال يقاس ""::((55))عنده مما يحفظ وال يقاس عليه قالعنده مما يحفظ وال يقاس عليه قال

َأْفَلُس من َأْفَلُس من ""عليه كما يف التعجب تقول :هذا المكان أقفر من غيره ، ويف المثل :عليه كما يف التعجب تقول :هذا المكان أقفر من غيره ، ويف المثل :

ِق  ِق ابن اْلُمَذلَّ والحق أن ما ذهب إليه ابن والحق أن ما ذهب إليه ابن   ""ضيعضيعفهو لما سواها أفهو لما سواها أ""ويف الحديث ويف الحديث   ""ابن اْلُمَذلَّ

  ،،كان على وزن)أفعل(هو مذهب سيبويهكان على وزن)أفعل(هو مذهب سيبويهمالك من جواز مجيئ اسم التفضيل مما مالك من جواز مجيئ اسم التفضيل مما 

  ..  ""((66))ابن هشام الخضراويابن هشام الخضراوي  ونقل عن األخفش وصححه ونقل عن األخفش وصححه 

                                                 
 .   291ـــ 1/290البديع يف علم العربية (1)

 .  342صـيراجع :شرح األلفية البن الناظم  (2)

 .  5/2319يراجع :ارتشاف الضرب (3)

 .  389ـــ 388الفضة المضية شرح الشذرة الذهبية صـ (4)

 .  424ــ 1/423اللمحة يف شرح الملحة(5)

،شرح الجمل البن 6/92وينظر:شرح المفصل البن يعيش 4/2078ارتشاف الضرب(6)

 . 10/229،التذييل والتكميل1/580عصفور 
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ويف المسألة مذهبان آخران أحدهما :يمتنع مطلقا ،وهو مذهب المازين ويف المسألة مذهبان آخران أحدهما :يمتنع مطلقا ،وهو مذهب المازين 

  ..((11))والمربد وابن السراج والفارسيوالمربد وابن السراج والفارسي

وإن كان على وإن كان على ""::((22))صفور وهو القائل بالتفصيل، قالصفور وهو القائل بالتفصيل، قالالثاين: رأي ابن عالثاين: رأي ابن ع

وزن)أفعل(ولم تكن همزته للتعدية جاز التعجب منه، نحو قولهم: ما أخطأه وما وزن)أفعل(ولم تكن همزته للتعدية جاز التعجب منه، نحو قولهم: ما أخطأه وما 

أصوبه...وإن كانت للتعدية لم يجز التعجب منه إال أن يشذ من ذلك فيحفظ وال أصوبه...وإن كانت للتعدية لم يجز التعجب منه إال أن يشذ من ذلك فيحفظ وال 

  ..  ""يقاس عليهيقاس عليه

و التعويل و التعويل والذي يميل إليه البحث بعد عرض هذا الخالف يف هذا الشرط هوالذي يميل إليه البحث بعد عرض هذا الخالف يف هذا الشرط ه

على أمن اللبس بمعنى أنه إذا لم تلتبس الصيغة الرباعية بصيغة أخرى ثالثية جاز على أمن اللبس بمعنى أنه إذا لم تلتبس الصيغة الرباعية بصيغة أخرى ثالثية جاز 

  التفضيل منها ،وإذا التبست بصيغة ثالثية امتنع التفضيل منها .التفضيل منها ،وإذا التبست بصيغة ثالثية امتنع التفضيل منها .

والحق أن هذا ليس المثل الوحيد الذي ورد فيه اسم التفضيل مصوغ من والحق أن هذا ليس المثل الوحيد الذي ورد فيه اسم التفضيل مصوغ من 

  ((44))، َوَأْوَلُم من األشعِث ، َوَأْوَلُم من األشعِث ((33))اٍب اٍب ثالثي مزيد ،بل جاء يف غيره مثل: َأْخَيُل من ُغرَ ثالثي مزيد ،بل جاء يف غيره مثل: َأْخَيُل من ُغرَ 

  ..((66))،وَأنَْجُب من أم البنين،وَأنَْجُب من أم البنين((55))،وَأْشَبُه من الماء بالماء،وَأْشَبُه من الماء بالماء

                                                 

، شرح 6/92،شرح المفصل البن يعيش1/103،األصول4/180ينظر :المقتضب (1)

/ 10،التذييل والتكميل 4/2078،ارتشاف الضرب580ــــ 1/579الجمل البن عصفور

 6/42،همع الهوامع229

، شرح الجمل البن عصفور 6/92وينظر : شرح المفصل البن يعيش 1/73المقرب (2)

 . 10/229،التذييل والتكميل 4/2078،ارتشاف الضرب1/580

 . 1/113،المستقصى 1/260جمع األمثال،م192، 1/170ينظر المثل يف: الدرة الفاخرة (3)

، المستقصى 2/379،مجمع األمثال 423، 2/415ينظر المثل يف: الدرة الفاخرة  (4)

1/439  . 

 .  1/390، مجمع األمثال 1/236ينظر المثل يف :الدرة الفاخرة  (5)

،المستقصى  2/350،مجمع األمثال  411، 2/392ينظر المثل يف :الدرة الفاخرة (6)

1/382  . 
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فقد صيغ )أخيل( من :اختال بنفسه، و)أولم( من الوليمة ،و)أشبه( من الفعل فقد صيغ )أخيل( من :اختال بنفسه، و)أولم( من الوليمة ،و)أشبه( من الفعل 

  أشبه، و)أنجب( من الفعل أنجب ،وكلها مزيدة .أشبه، و)أنجب( من الفعل أنجب ،وكلها مزيدة .

****    ****    **** 
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  يل مما كان على وزن أفعل فعالء وصفايل مما كان على وزن أفعل فعالء وصفاجميئ اسم التفضجميئ اسم التفض: : القضية الثالثة القضية الثالثة 
ال يصاغ اسم التفضيل مما كان على وزن)أفعل(الذي مؤنثه)فعالء( وصفا، ال يصاغ اسم التفضيل مما كان على وزن)أفعل(الذي مؤنثه)فعالء( وصفا، 

هذا باب ما ال يجوز فيه ما أفعله ،وذلك ما كان أفعل وكان لونا أو هذا باب ما ال يجوز فيه ما أفعله ،وذلك ما كان أفعل وكان لونا أو ""::((11))قال سيبويهقال سيبويه

ِخْلَقة  .أال ترى أنك ال تقول:ما أحمره وال ما أبيضه. وال تقول يف األعرج :ما ِخْلَقة  .أال ترى أنك ال تقول:ما أحمره وال ما أبيضه. وال تقول يف األعرج :ما 

، ، ""رجه ،وال يف األعشى:ما أعشاه، إنما تقول: ما أشد حمرته ،وما أشد عساهرجه ،وال يف األعشى:ما أعشاه، إنما تقول: ما أشد حمرته ،وما أشد عساهأعأع

فإن الخليل اعتل للمنع منه بأن األلوان فإن الخليل اعتل للمنع منه بأن األلوان   ""::((22))وعلل ابن يعيش سبب المنع فقالوعلل ابن يعيش سبب المنع فقال

  والعيوب تجري مجرى الخلق الثابتة نحو: اليد والرجل،فكما ال تقول: ما أيداه ،والعيوب تجري مجرى الخلق الثابتة نحو: اليد والرجل،فكما ال تقول: ما أيداه ،

ل :ما أسوده وال ما أعوره ؛ألهنما ل :ما أسوده وال ما أعوره ؛ألهنما وال ما أرجله؛ لبعده عن الفعل فكذلك ال تقووال ما أرجله؛ لبعده عن الفعل فكذلك ال تقو

معان الزمة تجري مجرى الخلق ،وكما اليجوز ما أسوده وال ما أعوره ال يجوز معان الزمة تجري مجرى الخلق ،وكما اليجوز ما أسوده وال ما أعوره ال يجوز 

هذا أسود من هذا وال هذا أعور ،وبعضهم احتج بأن أصلها يرجع إلى ما زاد على هذا أسود من هذا وال هذا أعور ،وبعضهم احتج بأن أصلها يرجع إلى ما زاد على 

، واعوارَّ واعورَّ  ، واعوارَّ واعورَّ الثالثة نحو اسوادَّ واسودَّ   ""الثالثة نحو اسوادَّ واسودَّ

التفضيل مما كان على وزن أفعل فعالء التفضيل مما كان على وزن أفعل فعالء وقد جاء يف مثل من أمثال العرب اسم وقد جاء يف مثل من أمثال العرب اسم 

وقد استشهد به ابن مالك وقد استشهد به ابن مالك   ""((33))َأْحَمُق مِْن َهَبنََّقةٍ َأْحَمُق مِْن َهَبنََّقةٍ ""وصفا وهو قول العرب :وصفا وهو قول العرب :

                                                 
 .  4/97الكتاب (1)

،التصريح بمضمون التوضيح 4/98وينظر:الكتاب 6/92شرح المفصل البن يعيش (2)

 .  72ــــ 2/71

مثل من أمثال العرب ،يضرب يف الحمق .وهبنقة ذو الودعات ،واسمه يزيد بن ثروان ،أحد (3)

ْمِقه أنه جعل يف عنقه قالدة من ودع وعظام وخزف ،وهو ذو لحية بني قيس بن ثعلبة .ومن ُح 

طويلة ،فسُئل عن ذلك فقال :ألعرف بها نفسي ،فقد خشيت أن أضل عن نفسي ،فبات ذات 

ليلة ،وأخذ أخوه القالدة فتقلدها ،فلما أصبح ورأى القالدة يف عنق أخيه قال يا أخي ،أنت 

،جمهرة 7ر:األمثال لزيد بن رفاعة صـوينظ 1/135أنا ،فمن أنا؟الدرة الفاخرة

، المزهر يف علوم اللغة  86ــــ 1/85،المستقصى 1/309،مجمع األمثال1/309األمثال

 .  2/138،زهر األكم504ــــ 1/53وأنواعها



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

وكما قيل فيما دل على جهل: ما أحمقه مع كون فاعله مدلوال عليه وكما قيل فيما دل على جهل: ما أحمقه مع كون فاعله مدلوال عليه ""::((11))قالقال

  ، ويف المثل :، ويف المثل :((44))، وأنوك، وأنوك  ((33))، وأهوج، وأهوج((22))بـ)أفعل(قيل فيه: هو أحمق من كذا وأرعنبـ)أفعل(قيل فيه: هو أحمق من كذا وأرعن

وقد تقدم اإلعالم بأن سبب استثناء )أحمق( ونظائره من وقد تقدم اإلعالم بأن سبب استثناء )أحمق( ونظائره من   ""َمُق مِْن َهَبنََّقةٍ َمُق مِْن َهَبنََّقةٍ َأْح َأْح ""

المدلول على فاعله بـ )أفعل( شبه )حمق( يف المعنى بـ )جهل( فاشرتكا يف المدلول على فاعله بـ )أفعل( شبه )حمق( يف المعنى بـ )جهل( فاشرتكا يف 

  ..  ""االستعمالين لتقارهبما يف المعنىاالستعمالين لتقارهبما يف المعنى

فأنت ترى أن ابن مالك قد بنى الوصف)أحمق(ومؤنثه)حمقاء(على وزن فأنت ترى أن ابن مالك قد بنى الوصف)أحمق(ومؤنثه)حمقاء(على وزن 

َجِهَل(والفعل)َجِهَل(يصح التعجب والتفضيل منه ألنه َجِهَل(والفعل)َجِهَل(يصح التعجب والتفضيل منه ألنه )فعالء(على الفعل ))فعالء(على الفعل )

  مستوف الشروط.مستوف الشروط.

ولما كانت هذه األلفاظ: أحمق، وأهوج، وأرعن، وأنوك، وهي على وزن ولما كانت هذه األلفاظ: أحمق، وأهوج، وأرعن، وأنوك، وهي على وزن 

)أفعل(أوصافا مفهمة معنى)جهل(صح التفضيل على لفظها ؛لتقارهبا يف المعنى )أفعل(أوصافا مفهمة معنى)جهل(صح التفضيل على لفظها ؛لتقارهبا يف المعنى 

  مع )جهل( .مع )جهل( .

نى فعل التعجب نى فعل التعجب وقد يبوقد يب""::((55))وقد أكد ابن مالك ذلك يف شرح التسهيل قالوقد أكد ابن مالك ذلك يف شرح التسهيل قال

من)فعل()أفعل(مفهم عسر أو جهل، واإلشارة إلى حمق ورعن وهوج ونوك من)فعل()أفعل(مفهم عسر أو جهل، واإلشارة إلى حمق ورعن وهوج ونوك 

                                                 

 .  1125ـــــ 4/1124شرح الكافية الشافية(1)

سان العرب صـ األرعن :األهوج يف منطقه المسترخي ،والرعونة :الحمق واالسترخاء .ل(2)

 رعن .  1675

األهوج :الهوج الحمق ،واألهوج :األحمق ،ورجل أهوج :به تسرع وحمق .لسان العرب (3)

 هوج  4717صـ

األنوظ :النُّوظ بالضم الحمق ،واألنوظ :األحمق ،والنواكة :الحماقة .لسان العرب صـ (4)

 نوظ  4582

 .  3/46شرح التسهيل(5)



 

 
 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

ولدَّ إذا كان عسر الخصومة .وبناء الوصف من هذه األفعال على)أفعل(يف ولدَّ إذا كان عسر الخصومة .وبناء الوصف من هذه األفعال على)أفعل(يف 

التذكير و)فعالء(يف التأنيث لكنها ناسبت يف المعنى )جهل(و)عسر(فجرت يف التذكير و)فعالء(يف التأنيث لكنها ناسبت يف المعنى )جهل(و)عسر(فجرت يف 

وأهوجه وأنوكه وألده، وهو وأهوجه وأنوكه وألده، وهو التعجب والتفضيل مجراهما فقيل :ما أحمقه وأرعنه التعجب والتفضيل مجراهما فقيل :ما أحمقه وأرعنه 

  ..""أحمق منه وأرعن وأهوج وأنوك وألدأحمق منه وأرعن وأهوج وأنوك وألد

وابن مالك يف ذلك موافق لألخفش وبعض الكوفيين كالكسائي وهشام وابن مالك يف ذلك موافق لألخفش وبعض الكوفيين كالكسائي وهشام 

فأجازوا ما أعوره ،أما عند جمهور البصريين فالعاهات والعيوب ال يجوز أن فأجازوا ما أعوره ،أما عند جمهور البصريين فالعاهات والعيوب ال يجوز أن 

  ..((11))يبنى منها فعل التعجب والتفضيليبنى منها فعل التعجب والتفضيل

  ال شذوذ فيه عنده .ال شذوذ فيه عنده .  ""ْن َهَبنََّقةٍ ْن َهَبنََّقةٍ َأْحَمُق مِ َأْحَمُق مِ ""وعلى ذلك فالمثل القائل :وعلى ذلك فالمثل القائل :

والحق أن جل العلماء الذين وقفت على المثل عندهم قد وصموا المثل والحق أن جل العلماء الذين وقفت على المثل عندهم قد وصموا المثل 

ومما شذ من ذلك هو أعطاهم للدينار ومما شذ من ذلك هو أعطاهم للدينار ""::  ((22))بالشذوذ، فمن هؤالء الزمخشري قالبالشذوذ، فمن هؤالء الزمخشري قال

َقِة وَأْحَمُق مِْن َهبَنََّقةٍ  َقِة وَأْحَمُق مِْن َهبَنََّقةٍ والدرهم...ويف أمثالهم َأْفَلُس مِْن ابِن اْلُمَذلَّ ه ابن ه ابن ووصفووصف  ""والدرهم...ويف أمثالهم َأْفَلُس مِْن ابِن اْلُمَذلَّ

فإن سمع بناؤه من شيء من ذلك عد شاذا، وحفظ فإن سمع بناؤه من شيء من ذلك عد شاذا، وحفظ ""::((33))الناظم بالشذوذ أيضا قالالناظم بالشذوذ أيضا قال

ولم يقس عليه ،كما يف التعجب...وتقول هو أهوج منه وأنوك منه وإن كان اسم ولم يقس عليه ،كما يف التعجب...وتقول هو أهوج منه وأنوك منه وإن كان اسم 

إلى إلى ""فاعله على أفعل كما يقال :ما أهوجه ،وما أنوكه ،ويف المثل َأْحَمُق مِْن َهبَنََّقٍة فاعله على أفعل كما يقال :ما أهوجه ،وما أنوكه ،ويف المثل َأْحَمُق مِْن َهبَنََّقٍة 

  ..((55))،والعاتكي،والعاتكي  ((44))بي حيانبي حيانغير ذلك من العلماء كـ أغير ذلك من العلماء كـ أ

                                                 

  . 10/232التذييل والتكميل (1)

 .   6/92المفصل بشرح ابن يعيش (2)

 .  342ــــ 341شرح األلفية البن الناظم صـ (3)

 .  10/251،التذييل والتكميل5/2319يراجع :ارتشاف الضرب (4)

 .  389يراجع :الفضة المضية شرح الشذرة الذهبية صـ(5)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

  ..  ((11))وجعله ابن الصائغ مما يحفظ وال يقاس عليهوجعله ابن الصائغ مما يحفظ وال يقاس عليه

وبعد فأرى أنه ال يصح صياغة اسم التفضيل مما كان على وزن )أفعل( وبعد فأرى أنه ال يصح صياغة اسم التفضيل مما كان على وزن )أفعل( 

ومؤنثه)فعالء(وصفا وذلك ؛ألن األلوان والعيوب جرت مجرى الخلق الثابتة ومؤنثه)فعالء(وصفا وذلك ؛ألن األلوان والعيوب جرت مجرى الخلق الثابتة 

ألن بناء الوصف ألن بناء الوصف التي ال تزيد وال تنقص كاليد والرجل وسائر األعضاء . وقيل: التي ال تزيد وال تنقص كاليد والرجل وسائر األعضاء . وقيل: 

من هذا النوع على )أفعل(، ولم يبن منه أفعل تفضيل لئال يلتبس أحدهما من هذا النوع على )أفعل(، ولم يبن منه أفعل تفضيل لئال يلتبس أحدهما 

  .وعليه فيكون المثل شاذا يحفظ وال يقاس عليه ..وعليه فيكون المثل شاذا يحفظ وال يقاس عليه .  ((22))باآلخرباآلخر

والحق أن هذا ليس المثل الوحيد الذي جاء فيه اسم التفضيل على وزن والحق أن هذا ليس المثل الوحيد الذي جاء فيه اسم التفضيل على وزن 

، ، ((33))من َهَواِء البصرةِ من َهَواِء البصرةِ   )أفعل(الذي مؤنثه فعالء وصفا ،بل جاء يف غيره مثل :َأْرَعنُ )أفعل(الذي مؤنثه فعالء وصفا ،بل جاء يف غيره مثل :َأْرَعنُ 

  .  .  ((44))وَأْخَرُق من َحَماَمةوَأْخَرُق من َحَماَمة

****    ****    **** 

                                                 

 .  425ــ 1/423اللمحة يف شرح الملحة(1)

 .  2/72ح يراجع :التصريح بمضمون التوضي(2)

 .  1/317ينظر المثل يف:مجمع األمثال(3)

،مجمع األمثال 1/173،الدرة الفاخرة366ينظر المثل يف:كتاب األمثال ألبي عبيد صـ(4)

 .  1/99،المستقصى1/255
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  القضية الرابعة :بناء اسم التفضيل من املبين للمجهولالقضية الرابعة :بناء اسم التفضيل من املبين للمجهول
  ""ال يصاغ اسم التفضيل من الفعل المبني للمجهول ،قال الزمخشري:ال يصاغ اسم التفضيل من الفعل المبني للمجهول ،قال الزمخشري:

َل على الفاعل دون المفعول َل على الفاعل دون المفعولوالقياس أن ُيَفضَّ ان ان وقد علل ابن الفخار لم كوقد علل ابن الفخار لم ك  ""((11))والقياس أن ُيَفضَّ

َل على الفاعل دون المفعول؟ بأن ذلك سببه  َل على الفاعل دون المفعول؟ بأن ذلك سببه القياس أن ُيَفضَّ حصول اللبس بين حصول اللبس بين ""القياس أن ُيَفضَّ

ما هو فاعل يف المعنى وما هو مفعول يف المعنى ،فأنت إذا قلت مِْن :ُضِرَب زيٌد : ما هو فاعل يف المعنى وما هو مفعول يف المعنى ،فأنت إذا قلت مِْن :ُضِرَب زيٌد : 

ما أضرَب زيدا! ومِْن :َضَرَب زيٌد :ما أضرب زيدا! ،لم يعلم السامع الفرق بين ما أضرَب زيدا! ومِْن :َضَرَب زيٌد :ما أضرب زيدا! ،لم يعلم السامع الفرق بين 

  ..""  ((22))المعنيينالمعنيين

مالك مجيئ اسم التفضيل من الفعل المبني للمجهول إذا أمن مالك مجيئ اسم التفضيل من الفعل المبني للمجهول إذا أمن   وقد أجاز ابنوقد أجاز ابن

اللبس، واستشهد بمثلين من أمثال العرب جاء فيهما اسم التفضيل من المبني اللبس، واستشهد بمثلين من أمثال العرب جاء فيهما اسم التفضيل من المبني 

  . . ((44))،وَأْزَهى مِْن ِديٍك ،وَأْزَهى مِْن ِديٍك ((33))للمجهول هما: َأْشَغُل مِْن َذاِت اْلنِّْحَييْنِ للمجهول هما: َأْشَغُل مِْن َذاِت اْلنِّْحَييْنِ 

                                                 
 .  1/290وينظر: البديع يف علم العربية 6/94المفصل بشرح ابن يعيش (1)

،شرح الجمل 6/94مفصل البن يعيشوينظر:شرح ال 2/502شرح الجمل البن الفخار(2)

 .  3/897،توضيح المقاصد3/451،شرح الرضي1/576البن عصفور

مثل من أمثال العرب ،يضرب للشيء المشغول ،ذات النحيين :امرأة من بني تيم اهلل ابن  (3)

ات بن جبير األنصاري يبتاع منها سمنا ،فلم  ثعلبة ،كانت تبيع السمن يف الجاهلية ،فأتاها َخوم

عندها أحدا، وساومها َفَحلمْت نِْحيًا ،فنظر إليه ثم قال: امسكيه حتى أنظر إلى غيره  ير

،فقالت:ُحلم نحيا آخر، ففعل فنظر إليه فقال :أريد غير هذا فأمسكيه ففعلت ،فلما شغل 

يديها ساورها فلم تقدر على دفعه حتى قضى ما أراد وهرب،ثم أسلم خوات وشهد بدرا 

ه وسلم:يا خوات كيف كان شراؤظ؟وتبسم صلوات اهلل عليه ،فقال يا فقال صلى اهلل علي

 377ـــ 1/376رسول اهلل قد رزق اهلل خيرا وأعوذ باهلل من الجور بعد الكور .مجمع األمثال

، 1/236،الدرة الفاخرة120،الفاخر يف األمثال صـ  374وينظر:األمثال البن سالم صـ

،الوسيط يف األمثال 11ل لزيد ابنرفاعة صـ،األمثا1/463،جمهرة األمثال2/405، 260

 .  503، فصل المقال صـ3/232،زهر األكم 1/196،المستقصى44صـ

مثل من أمثال العرب ،يضرب يف االختيال والزهو بالنفس ؛ألنه إذا مشى يختال بنفسه  (4)

ويتمايل .والديك موصوف بالزهو والتبختر والتمايل يف مشيته وذلك معروف فيه .ينظر 

،جمهرة 447/ 2، 214، 1/213،الدرة الفاخرة360ثل يف :األمثال البن سالم صـالم

،زهر 491،فصل المقال صـ1/151،المستقصى1/327،مجمع األمثال1/413األمثال

 .  146ـــ 3/145األكم
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  ثم نبهت بقولي :ثم نبهت بقولي :""::  ((11))وإليك نص ابن مالك قالوإليك نص ابن مالك قال

  فعل مفعول   لبس فليس نادرا........فعل مفعول   لبس فليس نادرا........وما بنو من وما بنو من 

على أن نحو قولهم : هو َأْزَهى مِْن دِيٍك ، وهو َأْشَهُر منه ، وَأْشَغُل مِْن َذاِت على أن نحو قولهم : هو َأْزَهى مِْن دِيٍك ، وهو َأْشَهُر منه ، وَأْشَغُل مِْن َذاِت 

اْلنِّْحَيْيِن، وأعذر ،وألوم ،وأشر ،وأعنى ،مما بني من فعل ما لم يسم فاعله دون اْلنِّْحَيْيِن، وأعذر ،وألوم ،وأشر ،وأعنى ،مما بني من فعل ما لم يسم فاعله دون 

يف التفضيل يف التفضيل   إيقاع يف لبس ليس فيه شذوذ فيتوقف فيه على السماع . بل هو مطردإيقاع يف لبس ليس فيه شذوذ فيتوقف فيه على السماع . بل هو مطرد

  ..  ""كاطراده يف التعجب بخالف ما يوقع يف لبسكاطراده يف التعجب بخالف ما يوقع يف لبس

لم يكتف ابن مالك بجواز مجيئ اسم التفضيل من الفعل المبني للمجهول لم يكتف ابن مالك بجواز مجيئ اسم التفضيل من الفعل المبني للمجهول 

  عند أمن اللبس مقتصرا فيه على السماع بل جعله مطردا.عند أمن اللبس مقتصرا فيه على السماع بل جعله مطردا.

وقد ذهب ابن مالك يف شرح التسهيل إلى مثل ما ذهب إليه يف شرح الكافية وقد ذهب ابن مالك يف شرح التسهيل إلى مثل ما ذهب إليه يف شرح الكافية 

جعل ذلك يف اسم التفضيل أكثر منه يف التعجب جعل ذلك يف اسم التفضيل أكثر منه يف التعجب   الشافية وزاد عليه أنالشافية وزاد عليه أن

وقد يبنى فعل التعجب من فعل المفعول إن أمن االلتباس بفعل الفاعل وقد يبنى فعل التعجب من فعل المفعول إن أمن االلتباس بفعل الفاعل ""::((22))قالقال

نحو: ما أجنه وما أشغفه .وهذا االستعمال يف أفعل التفضيل أكثر منه يف التعجب نحو: ما أجنه وما أشغفه .وهذا االستعمال يف أفعل التفضيل أكثر منه يف التعجب 

صوغ فعل التعجب صوغ فعل التعجب   كَأْزَهى مِْن ِديٍك ، وَأْشَغُل مِْن َذاِت اْلنِّْحَيْيِن...وعندي أنكَأْزَهى مِْن ِديٍك ، وَأْشَغُل مِْن َذاِت اْلنِّْحَيْيِن...وعندي أن

وأفعل التفضيل من فعل المفعول الثالثي الذي ال يلبس بفعل الفاعل ال يقتصر وأفعل التفضيل من فعل المفعول الثالثي الذي ال يلبس بفعل الفاعل ال يقتصر 

  ..  ""فيه على المسموع ،بل يحكم باطراده لعدم الضائر وكثرة النظائرفيه على المسموع ،بل يحكم باطراده لعدم الضائر وكثرة النظائر

                                                 

 .  1127ـــ 2/1126شرح الكافية الشافية  (1)

 .  6/42الهوامع،همع  2082ــــ 4/2081وينظر:ارتشاف الضرب 3/45شرح التسهيل(2)
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وما ذهب إليه ابن مالك من جواز مجيئ اسم التفضيل من الفعل المبني وما ذهب إليه ابن مالك من جواز مجيئ اسم التفضيل من الفعل المبني 

  ..((11))للمجهول هو مذهب خطاب المارديللمجهول هو مذهب خطاب الماردي

اُب الماردي وابُن مالك الجمهوَر يف ذلك، إذ جعل الجمهور اُب الماردي وابُن مالك الجمهوَر يف ذلك، إذ جعل الجمهور وقد خالف خطوقد خالف خط

  ..((22))ذلك مقصورا على السماعذلك مقصورا على السماع

وقد استدل كثير من النحويين على جواز مجيئ اسم التفضيل من المبني وقد استدل كثير من النحويين على جواز مجيئ اسم التفضيل من المبني 

وعلى هذا وعلى هذا   ""::  ((33))للمجهول بالمثل عند أمن اللبس منهم ابن الفخار فقد قالللمجهول بالمثل عند أمن اللبس منهم ابن الفخار فقد قال

ا الماء...ومنه قولهم ا الماء...ومنه قولهم التعليل يجوز حيث أمن اللبس كقولك: ما أشرب هذالتعليل يجوز حيث أمن اللبس كقولك: ما أشرب هذ

:َأْزَهى مِْن ِديٍك ، وَأْشَغُل مِْن َذاِت اْلنِّْحَيْيِن، وقد جاء من ذلك ما يكثر تعداده :َأْزَهى مِْن ِديٍك ، وَأْشَغُل مِْن َذاِت اْلنِّْحَيْيِن، وقد جاء من ذلك ما يكثر تعداده 

ما يجوز ما يجوز ""::((44))، وابن النحوية فقد قال، وابن النحوية فقد قال""،وال سيما فيما لم يسمع فيه فعل الفاعل،وال سيما فيما لم يسمع فيه فعل الفاعل

  ..((66))قيلقيل،وابن ع،وابن ع((55))عند القرينة مثل:َأْشَغُل مِْن َذاِت اْلنِّْحَيْيِن ،وابن الناظمعند القرينة مثل:َأْشَغُل مِْن َذاِت اْلنِّْحَيْيِن ،وابن الناظم

وسبب جوازه وسبب جوازه ""وقد علل السهيلي سبب مجيئ ذلك يف األمثال وغيرها فقال :وقد علل السهيلي سبب مجيئ ذلك يف األمثال وغيرها فقال :

  ـــ يعني األفعال المذكورة دون غيرها ــــ أن المفعول فيها فاعل يف المعنى :ـــ يعني األفعال المذكورة دون غيرها ــــ أن المفعول فيها فاعل يف المعنى :

  ..""((77))فالمزهو متكرب يف المعنى ،وكذلك المشغول مشتغل وفاعله لشغلهفالمزهو متكرب يف المعنى ،وكذلك المشغول مشتغل وفاعله لشغله

                                                 

،همع 2/163،المساعد10/230، التذييل والتكميل4/2081يراجع :ارتشاف الضرب(1)

 .  6/42الهوامع

،  651،شرح التسهيل للمرادي صـ 4/2082يراجع قول الجمهور يف:ارتشاف الضرب(2)

 .   2/163المساعد

 .  2/502شرح الجمل البن الفخار(3)

 .  336بن الحاجب صـابن النحوية وحاشيته على كافية ا(4)

 .   342شرح األلفية البن الناظم صـ(5)

 .  2/163المساعد (6)

 .  3/145زهر األكم يف األمثال والحكم (7)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

وقياس أفعل أن وقياس أفعل أن ""::((11))للوقد حكم البعض على المثل بالندرة منهم الكيشي قاوقد حكم البعض على المثل بالندرة منهم الكيشي قا

ْحَيْيِن  وَأْزَهى مِْن ْحَيْيِن  وَأْزَهى مِْن يكون التفضيل على الفاعل وأما قولهم :َأْشَغُل مِْن َذاِت اْلنِّ يكون التفضيل على الفاعل وأما قولهم :َأْشَغُل مِْن َذاِت اْلنِّ 

ولذلك حكم بندور ولذلك حكم بندور ""::((22))والعاتكي فقد قالوالعاتكي فقد قال  ""، وهو أشهر وأعرف فنادر، وهو أشهر وأعرف فنادرِديٍك ِديٍك 

  ..  ""قولهم...وقولهم :هو َأْشَغُل مِْن َذاِت اْلنِّْحَييِْن ؛ألنه من)ُشِغَل (مبني للمفعولقولهم...وقولهم :هو َأْشَغُل مِْن َذاِت اْلنِّْحَييِْن ؛ألنه من)ُشِغَل (مبني للمفعول

وقد شذ وقد شذ ""::((33))وحكم البعض اآلخر عليه بالشذوذ منهم الزمخشري فقد قالوحكم البعض اآلخر عليه بالشذوذ منهم الزمخشري فقد قال

وغيره كـ ابن وغيره كـ ابن   ""نحو قولهم: َأْشَغُل مِْن َذاِت اْلنِّْحَيْيِن ، وَأْزَهى مِْن ِديٍك نحو قولهم: َأْشَغُل مِْن َذاِت اْلنِّْحَيْيِن ، وَأْزَهى مِْن ِديٍك 

،وابن ،وابن ((88))،والمرادي،والمرادي((77))،وأبي حيان،وأبي حيان((66))،واإلسفندري،واإلسفندري((55))،وابن يعيش،وابن يعيش((44))األثيراألثير

  ..((1010))، والشاطبي، والشاطبي((99))هشامهشام

ويجوز أن يكون المراد َأْشَغُل مِْن ويجوز أن يكون المراد َأْشَغُل مِْن ""::((1111))جها للمثل قالجها للمثل قالوقد تلمس ابن يعيش ووقد تلمس ابن يعيش و

  ..  ""َذاِت اْلنِّْحَيْيِن ليديها فال يكون حينئذ شاذاَذاِت اْلنِّْحَيْيِن ليديها فال يكون حينئذ شاذا

                                                 

 .  143اإلرشاد إلى علم اإلعراب صـ(1)

 .  389ـــ 388الفضة المضية يف شرح الشذرة الذهبية صـ(2)

 .  6/94المفصل بشرح ابن يعيش (3)

 .  1/290لعربية البديع يف علم ا(4)

 .   6/94شرح المفصل (5)

 .  1431المقتبس يف توضيح ما التبس صـ(6)

 .  10/251،التذييل والتكميل  5/2319ارتشاف الضرب(7)

 .   3/897توضيح المقاصد(8)

 .  3/287أوضح المسالك(9)

 .  4/574المقاصد الشافية(10)

 .  6/95شرح المفصل (11)
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  ..((11))وقد توقف السيوطي عند المثل فلم يحكم عليه بشذوذ وال ندرةوقد توقف السيوطي عند المثل فلم يحكم عليه بشذوذ وال ندرة

وبعد هذه التطوافة أرى أن الصواب ما ذهب إليه خطاب الماردي وابن مالك وبعد هذه التطوافة أرى أن الصواب ما ذهب إليه خطاب الماردي وابن مالك 

  ن الفعل المبني للمجهول عند أمن اللبس .ن الفعل المبني للمجهول عند أمن اللبس .من صحة مجيئ اسم التفضيل ممن صحة مجيئ اسم التفضيل م

والحق أن هذا ليس المثل الوحيد الذي جاء فيه اسم التفضيل من الفعل والحق أن هذا ليس المثل الوحيد الذي جاء فيه اسم التفضيل من الفعل 

المبني للمجهول ،بل جاء يف غيره مثل:َأَجنُّ من َدَقةالمبني للمجهول ،بل جاء يف غيره مثل:َأَجنُّ من َدَقة
،وَأْشَهُر من الفرس ،وَأْشَهُر من الفرس ((22))

  ..((55))،وأكسى من البصل،وأكسى من البصل((44))،وأشهى من الخمر،وأشهى من الخمر((33))األبلقاألبلق

****    ****    **** 

                                                 

 .  7/61يراجع :األشباه والنظائر(1)

  . 1/53،المستقصى 1/187ع األمثال، مجم119، 1/107ينظر المثل يف :الدرة الفاخرة(2)

، 1/459،جمهرة األمثال 1/235،الدرة الفاخرة92ينظر المثل يف :األمثال ألبي عبيد صـ(3)

 .  1/199، المستقصى1/379مجمع األمثال

،مجمع األمثال 2/465ل،جمهرة األمثا262، 1/236ينظر المثل يف :الدرة الفاخرة(4)

 .  1/199، المستقصى1/389

،جمهرة األمثال 2/361،الدرة الفاخرة370ينظر المثل يف :األمثال البن سالم صـ(5)

 .  1/295، المستقصى2/147،مجمع األمثال 2/147
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  ل املستشهد بها يفل املستشهد بها يفابع :األمثاابع :األمثااملبحث الساملبحث الس
ى( يكون للغاية  باب عطف النسقباب عطف النسق

َّ
ت
َ
 بـ )ح

ُ
ى( يكون للغايةالعطف

َّ
ت
َ
 بـ )ح

ُ
  العطف

، وللعطف هبا ، وللعطف هبا ((11))تأيت)حتى(يف اللغة على أضرب، منها أن تكون عاطفةتأيت)حتى(يف اللغة على أضرب، منها أن تكون عاطفة

،منها أن يكون المعطوف غاية للمعطوف عليه يف زيادة أو نقص ،وقد ،منها أن يكون المعطوف غاية للمعطوف عليه يف زيادة أو نقص ،وقد ((22))شروطشروط

عليه وهو قول عليه وهو قول   جاء مثل من أمثال العرب المعطوف غاية يف النقص للمعطوفجاء مثل من أمثال العرب المعطوف غاية يف النقص للمعطوف

،وقد استشهد ابن مالك هبذا المثل يف ،وقد استشهد ابن مالك هبذا المثل يف ((33))العرب :استنت الفصال حتى القرعىالعرب :استنت الفصال حتى القرعى

أكثر من كتاب له ،ويف كل هذه الكتب استشهد به على أن المعطوف غاية أكثر من كتاب له ،ويف كل هذه الكتب استشهد به على أن المعطوف غاية 

للمعطوف عليه يف النقص ، وألهمية المثل عند ابن مالك فقد اكتفى به مع للمعطوف عليه يف النقص ، وألهمية المثل عند ابن مالك فقد اكتفى به مع 

                                                 

خالف الكوفيون يف ذلك ،ومنعوا أن تكون)حتى(عاطفة، وإنما يعربون ما بعدها بإضمار  (1)

 .  2/165،التصريح بمضمون التوضيح 4/1987الضرب .ينظر: ارتشاف

منها :كون المعطوف اسما ال فعال ؛ألنها منقولة من )حتى(الجارة ،وهي ال تدخل على (2)

األفعال. والثاين: كون المعطوف ظاهرا ال مضمرا، كما كان ذلك شرط مجرورها ،فال 

عطوف عليه . التصريح يجوز :قام الناس حتى أنا. الثالث: كون المعطوف بعضا من الم

 .  548ـــ 547وينظر :الجنى الداين صـ 166ــــ 2/165بمضمون التوضيح

مثل من أمثال العرب ،يضرب مثال للرجل الذي يتكلم مع من ال ينبغي أن يتكلم بين يديه  (3)

لجاللة قدره .استنت :ضرب من المرح .الفصال جمع فصيل ؛ما فصل عن النوق من 

مع قريع ،والقرع داء مثل :مرضى ومريض ،وهو الذي به َقَرٌع أوالدها ،والقرعى ج

بالتحريك ،وهو بئر أبيض يخرج بالفصال ،ودواؤه بالملح وحباب ألبان اإلبل، ومعنى 

استنت الفصال حتى القرعى: أخذت يف سنن واحد من المرح والنشاط حتى نشطت القرعى 

، جمهرة 30ألمثال لزيد ابن رفاعة صـ، ا286لنشاطها .ينظر المثل يف:األمثال البن سالم صـ

، لسان العرب 1/158،المستقصى 1/333، مجمع األمثال2/55، 1/91األمثال

 .  403، فصل المقال صـ181ــــ 3/180قرع ، زهر األكم 3594صـ
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ية يف النقص، وجمع بين الغاية يف ية يف النقص، وجمع بين الغاية يف األمثال المصنوعة يف االستشهاد به على أنه غااألمثال المصنوعة يف االستشهاد به على أنه غا

ومن المتبعات ومن المتبعات ""::((11))الزيادة والنقص يف بيت من الشعر،وهذا نص ابن مالك قالالزيادة والنقص يف بيت من الشعر،وهذا نص ابن مالك قال

لفظا ومعنى)حتى(إال أن المعطوف هبا ال يكون إال بعضا أو كبعض . وغاية لفظا ومعنى)حتى(إال أن المعطوف هبا ال يكون إال بعضا أو كبعض . وغاية 

للمعطوف عليه إما يف نقص ،وإما يف زيادة، فيدخل فيما هو غاية يف للمعطوف عليه إما يف نقص ،وإما يف زيادة، فيدخل فيما هو غاية يف 

ل. وفيما هو غاية يف زيادة: األقوى ،واألعظم، ل. وفيما هو غاية يف زيادة: األقوى ،واألعظم، نقص:األضعف ،واألصغر ،واألقنقص:األضعف ،واألصغر ،واألق

واألكثر. نحو: غلبك الناس حتى النساء، وأحصيت األشياء حتى مثاقيل الذر. واألكثر. نحو: غلبك الناس حتى النساء، وأحصيت األشياء حتى مثاقيل الذر. 

ومن كالم العرب :استنت الفصال حتى القرعى. وقد اجتمع العطف ومن كالم العرب :استنت الفصال حتى القرعى. وقد اجتمع العطف 

  بـ)حتى(على غاية القوة وغاية الضعف يف قول الشاعر:بـ)حتى(على غاية القوة وغاية الضعف يف قول الشاعر:

  ((22))َلَتْخَشْوَننَا َحتمى َبنِينَا األََصاِغراَلَتْخَشْوَننَا َحتمى َبنِينَا األََصاِغرا                    ُكْم  ُكْم  َقَهْرَناُكْم َحتمى اْلُكَماَة َفإِنم َقَهْرَناُكْم َحتمى اْلُكَماَة َفإِنم 

، وشرح ، وشرح ((33))وإلى مثل هذا ذهب ابن مالك يف كتابيه :شرح عمدة الحافظوإلى مثل هذا ذهب ابن مالك يف كتابيه :شرح عمدة الحافظ

، بل واستشهد يف شرح عمدة الحافظ بنفس األمثلة التي استشهد هبا يف ، بل واستشهد يف شرح عمدة الحافظ بنفس األمثلة التي استشهد هبا يف ((44))التسهيلالتسهيل

ابيه ،وجمع بين الغاية ابيه ،وجمع بين الغاية شرح الكافية الشافية مكتفيا بالمثل من مأثور الكالم يف كتشرح الكافية الشافية مكتفيا بالمثل من مأثور الكالم يف كت

  يف الزيادة والنقص يف قول الشاعر السابق.يف الزيادة والنقص يف قول الشاعر السابق.

                                                 

 .  1210ـــ 3/1209شرح الكافية الشافية(1)

 615ة الحافظ صـ ،شرح عمد3/358البيت من بحر الطويل ،بال نسبة يف :شرح التسهيل(2)

،شفاء العليل 2/452،المساعد548، الجنى الداين صـ4/1999،ارتشاف الضرب

.والشاهد يف قوله: حتى الكماة، حتى بنينا  1/373،شرح شواهد المغني للسيوطي2/784

األصاغرا ،فقد جمع بين الغاية يف الزيادة وهو قوله حتى الكماة ،والغاية يف النقص وهو قوله 

 صاغرا  . حتى بنينا األ

 .  615ــ 614ينظر :شرح عمدة الحافظ صـ(3)

 .  358ـــ 3/357ينظر :شرح التسهيل  (4)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

وقد ذهب بدر الدين بن الناظم إلى مثل ما ذهب إليه ابن مالك مستشهدا وقد ذهب بدر الدين بن الناظم إلى مثل ما ذهب إليه ابن مالك مستشهدا 

.وقد تبع تاُج الدين االسفرائيني .وقد تبع تاُج الدين االسفرائيني   ((11))بنفس أمثلته مكتفيا بالمثل من مأثور الكالمبنفس أمثلته مكتفيا بالمثل من مأثور الكالم

جزء من المعطوف عليه جزء من المعطوف عليه وحتى للغاية ،والمعطوف هبا وحتى للغاية ،والمعطوف هبا ""::  ((22))ابَن مالك وابنه فقالابَن مالك وابنه فقال

إما أفضله نحو:مات الناس حتى األنبياء، أو أدونه نحو :استنت الفصال حتى إما أفضله نحو:مات الناس حتى األنبياء، أو أدونه نحو :استنت الفصال حتى 

.والسلسيلي غير أنه نص على أن المثل اسُتْشِهَد به يف النقص .والسلسيلي غير أنه نص على أن المثل اسُتْشِهَد به يف النقص   ""القرعىالقرعى

.والشاطبي غير أنه .والشاطبي غير أنه   ""ومثاله يف الحقارة :استنت الفصال حتى القرعىومثاله يف الحقارة :استنت الفصال حتى القرعى""::((33))قالقال

مثل آخر وقول للنبي ـــ صلى اهلل عليه وسلم مثل آخر وقول للنبي ـــ صلى اهلل عليه وسلم جمع يف استشهاده بين هذا المثل وجمع يف استشهاده بين هذا المثل و

ــــ مقدما االستشهاد بالمثل على قول النبي ـــ صلى اهلل عليه وسلم ــــ ــــ مقدما االستشهاد بالمثل على قول النبي ـــ صلى اهلل عليه وسلم ــــ 

وُكلُّ شيٍء ُيحبُّ ولَدُه وُكلُّ شيٍء ُيحبُّ ولَدُه ""،،  ""استنت الفصال حتى القرعىاستنت الفصال حتى القرعى""ومن كالمهم :ومن كالمهم :""::((44))قالقال

  ""((66))كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز الكيسكل شيء بقضاء وقدر حتى العجز الكيس""ويف الحديث ويف الحديث   ""((55))َحتَّى الُحَباَرىَحتَّى الُحَباَرى

  ..  ""ومن ذلك كثيرومن ذلك كثير

وقد وظف أبو حيان المثل توظيفا يخرج قليال عما وظفه ابن مالك ، وهو أن وقد وظف أبو حيان المثل توظيفا يخرج قليال عما وظفه ابن مالك ، وهو أن 

العطف بـ )حتى(يخالف العطف بالواو يف أن ما بعد)حتى( البد أن يكون عظيما العطف بـ )حتى(يخالف العطف بالواو يف أن ما بعد)حتى( البد أن يكون عظيما 

                                                 

 .  374شرح األلفية البن الناظم صـ(1)

 .  135اللباب يف علم اإلعراب صـ(2)

 .  2/784شفاء العليل (3)

 .  5/96المقاصد الشافية  (4)

 . لسان العرب حير ،تاج العروس حير ، 2/614مثل من أمثال العرب .ينظر :مجمع األمثال(5)

 7/230الحديث يف كتاب المسالك يف شرح موطأ مالك ،باب النهي عن القول بالقدر (6)

 .  2/143،كشف الخفاء ومزيل اإللباس
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ويخالف العطف بـ) حتى( العطف بالواو يف أن ما ويخالف العطف بـ) حتى( العطف بالواو يف أن ما ""::((11))أو حقيرا، قال أبو حيانأو حقيرا، قال أبو حيان

  حقيرا، أو قويا ،أو ضعيفا، ومن كالمهم :حقيرا، أو قويا ،أو ضعيفا، ومن كالمهم :  بعد)حتى(البد أن يكون عظيما أوبعد)حتى(البد أن يكون عظيما أو

  ""استنت الفصال حتى القرعىاستنت الفصال حتى القرعى

****    ****    **** 

  

                                                 

 .  4/1999ارتشاف الضرب  (1)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

  تشهد بها يفتشهد بها يفاملبحث الثامن :األمثال املساملبحث الثامن :األمثال املس
  حذف حرف النداء قبل اسم اجلنسحذف حرف النداء قبل اسم اجلنس  باب النداءباب النداء

لحرف النداء)يا(مع المنادى حاالت ثالث األولى: اتفق النحويون على أنه ال لحرف النداء)يا(مع المنادى حاالت ثالث األولى: اتفق النحويون على أنه ال 

مع المندوب ،والضمير ،والمستغاث ، واسم اهلل، نحو: مع المندوب ،والضمير ،والمستغاث ، واسم اهلل، نحو:   يجوز حذف حرف النداءيجوز حذف حرف النداء

وازيداه ،ويا إياك قد كفيتك ،ويا لزيد ،ويا اهلل، والثانية: اتفقوا على جواز حذفه وازيداه ،ويا إياك قد كفيتك ،ويا لزيد ،ويا اهلل، والثانية: اتفقوا على جواز حذفه 

( أي: يا يوسف ،ويا عبد ( أي: يا يوسف ،ويا عبد 2929) يوسف،) يوسف،  ىئىئ  وئۇئوئۇئ  وئوئ  ەئەئ  ەئەئ  يئيئمع العلم نحو:مع العلم نحو:

شارة شارة اهلل اركب، أي: يا عبد اهلل . والثالثة :اختلفوا يف جواز حذفه مع اسم اإلاهلل اركب، أي: يا عبد اهلل . والثالثة :اختلفوا يف جواز حذفه مع اسم اإل

  ..((11))واسم الجنسواسم الجنس

وحديثنا هنا على اسم الجنس ،فقد استشهد ابن مالك بمثل من أمثال العرب وحديثنا هنا على اسم الجنس ،فقد استشهد ابن مالك بمثل من أمثال العرب 

  ..((22))""اطرق كرااطرق كرا""فيه حذف حرف النداء معه ،وهو قول العرب :فيه حذف حرف النداء معه ،وهو قول العرب :

                                                 

، شرح 2/208،التصريح بمضمون التوضيح257ــــ 3/256يراجع :شرح ابن عقيل(1)

 .  2/443األشموين

مثل من أمثال العرب ،يضرب للرجل يتكلم عنده فيظن أنه المراد بالكالم، فيقول المتكلم (2)

ذلك ،أي: اسكت فإين أريد من هو أنبل منك .وقيل: يضرب مثال للرجل الحقير إذا تكلم يف 

 الموضع الجليل ،ال يتكلم فيه أمثاله، والمعنى :اسكت يا حقير حتى يتكلم األجالء .

الكروان ،وهو طائر صغير ،فشبه به الذليل ،وشبه األجالء بالنعام ،وأطرق كرا أي:  والكرا:  

بتصرف ،  1/158أغض من أطراق العين ،وهو خفض النظر. جمهرة األمثال

،األمثال لزيد بن= =رفاعة 2/397،الزاهر يف معاين كلمات الناس1/571وينظر:الكامل

 222ـــــ 1/221،المستقصى432ـــ 1/431،مجمع األمثال15/122،المخصص20صـ

 .     376ــــ 2/374، خزانة األدب
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وألهمية األمثال عند ابن مالك فقد استشهد به يف أكثر من كتاب له ، فقد وألهمية األمثال عند ابن مالك فقد استشهد به يف أكثر من كتاب له ، فقد 

ول :حذف حرف النداء قبل ول :حذف حرف النداء قبل استشهد به يف شرح الكافية الشافية على حكمين :األاستشهد به يف شرح الكافية الشافية على حكمين :األ

اسم الجنس ، والثاين :ترخيمه وهو نكرة . وبمثل هذا ذهب يف تسهيل الفوائد اسم الجنس ، والثاين :ترخيمه وهو نكرة . وبمثل هذا ذهب يف تسهيل الفوائد 

  وشرحه .وشرحه .

وسأفرد كل حكم نحوي بحديث منفصل ،وسأبدأ بالحديث عن حذف حرف وسأفرد كل حكم نحوي بحديث منفصل ،وسأبدأ بالحديث عن حذف حرف 

يا يا   ::((ومثل شذوذ قولهم يف )صاحب( ومثل شذوذ قولهم يف )صاحب( ""::  ((11))النداء قبل اسم الجنس، قال ابن مالكالنداء قبل اسم الجنس، قال ابن مالك

  ق كرا ،ويف هذا شذوذان آخران :ق كرا ،ويف هذا شذوذان آخران :صاح(قولهم يف)الكروان(أطرصاح(قولهم يف)الكروان(أطر

  ""أحدهما :حذف حرف النداء مما يوصف به أي...أحدهما :حذف حرف النداء مما يوصف به أي...

  وقبل الحديث عن نص ابن مالك أود أن أوضح ما المراد من اسم الجنس ؟وقبل الحديث عن نص ابن مالك أود أن أوضح ما المراد من اسم الجنس ؟

إن مراد ابن مالك من اسم الجنس يختلف عن مراد النحويين ، فمراد إن مراد ابن مالك من اسم الجنس يختلف عن مراد النحويين ، فمراد 

  نداء كـ يارجل ،أنداء كـ يارجل ،أالنحويين أن اسم الجنس ما كان نكرة قبل النداء ،سواء تعرف بالالنحويين أن اسم الجنس ما كان نكرة قبل النداء ،سواء تعرف بال

  ..((22))و لم يتعرف كـ يا رجال ،أي: سواء كان اسم الجنس معينا أو ال و لم يتعرف كـ يا رجال ،أي: سواء كان اسم الجنس معينا أو ال 

أما مراد ابن مالك من اسم الجنس فهو المفرد غير المعين نحو:يا رجال إذا لم أما مراد ابن مالك من اسم الجنس فهو المفرد غير المعين نحو:يا رجال إذا لم 

يجوز االستغناء عن حرف النداء يجوز االستغناء عن حرف النداء   ""::  ((33))يتعين ، وقد نص على ذلك صراحة فقاليتعين ، وقد نص على ذلك صراحة فقال

عين. فإن كان أحد هذه الخمسة عين. فإن كان أحد هذه الخمسة إذا لم يكن...وال اسم جنس مفرد غير مإذا لم يكن...وال اسم جنس مفرد غير م

لزمه)يا(نحو:...ويا رجال إذا لم يتعين .فإن قصدت واحدا معينا فاألكثر أال لزمه)يا(نحو:...ويا رجال إذا لم يتعين .فإن قصدت واحدا معينا فاألكثر أال 

  ..  ""يحذف الحرفيحذف الحرف

                                                 

 .  1360ـــ 3/1359شرح الكافية الشافية(1)

 . 1/425يراجع :شرح الرضي(2)

 .  3/1290شرح الكافية الشافية (3)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

أعود إلى نص ابن مالك فأقول قد ذكر ابن مالك عند حديثه عن قول العرب أعود إلى نص ابن مالك فأقول قد ذكر ابن مالك عند حديثه عن قول العرب 

أن فيه شذوذين أحدهما :حذف حرف النداء مما يوصف به أن فيه شذوذين أحدهما :حذف حرف النداء مما يوصف به   ""أطرق كراأطرق كرا""

اسم الجنس واسم اإلشارة ،تقول :يا أيها الرجل ،ويا أيهذا اسم الجنس واسم اإلشارة ،تقول :يا أيها الرجل ،ويا أيهذا )أي(و)أي(توصف بـ )أي(و)أي(توصف بـ 

  الرجل .الرجل .

فابن مالك جعل حذف حرف النداء شذوذا مع اسم الجنس غير المعين ،فـ فابن مالك جعل حذف حرف النداء شذوذا مع اسم الجنس غير المعين ،فـ 

)الكرا(يف المثال اسم جنس غير معين ،أما اسم الجنس المعين فحذف حرف )الكرا(يف المثال اسم جنس غير معين ،أما اسم الجنس المعين فحذف حرف 

ا فاألكثر ا فاألكثر ويا رجال إذا لم يتعين .فإن قصدت واحدا معينويا رجال إذا لم يتعين .فإن قصدت واحدا معين""::((11))النداء يقل معه قالالنداء يقل معه قال

أال يحذف الحرف .وقد يحذف يف الكالم الفصيح كقول النبي ـــ صلى اهلل عليه أال يحذف الحرف .وقد يحذف يف الكالم الفصيح كقول النبي ـــ صلى اهلل عليه 

، وكقوله ــــ ، وكقوله ــــ ""((22))ثوبي حجرثوبي حجر""وسلم ـــــ مرتحما على موسى ــــ عليه السالم ــــ :وسلم ـــــ مرتحما على موسى ــــ عليه السالم ــــ :

ويف هذين الحديثين غنى عن ويف هذين الحديثين غنى عن   ""((33))اشتدي أزمة تنفرجياشتدي أزمة تنفرجي  ""صلى اهلل عليه وسلم ــــ:صلى اهلل عليه وسلم ــــ:

ظما .والبصريون يرون هذا شاذا ال يقاس عليه، ظما .والبصريون يرون هذا شاذا ال يقاس عليه، غيرهما من الشواهد نثرا ونغيرهما من الشواهد نثرا ون

  ..  ""والكوفيون يقيسون عليه ،وقولهم يف هذا أصحوالكوفيون يقيسون عليه ،وقولهم يف هذا أصح

                                                 

 .  3/386وينظر :شرح التسهيل  1291ـــ 2/1290شرح الكافية الشافية (1)

، حديث  4/156يث الخضر مع موسى عليه السالم ،الحديث أخرجه البخاري يف باب حد(2)

، حديث 1/267( ،ومسلم يف باب جواز االغتسال عريانا يف الخلوة4304رقم)

 .  4/1841( ،وباب فضائل موسى 339رقم)

، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 1/436الحديث يف مسند الشهاب القضاعي  (3)

 .  8/3400تن، وكتاب الف8/3325،باب التوكل والعبر 
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وحذف حرف النداء قبل اسم الجنس جاء يف أمثلة من فصيح القول غير ما وحذف حرف النداء قبل اسم الجنس جاء يف أمثلة من فصيح القول غير ما 

أعور عينك أعور عينك ""،،  ""((22))أصبح ليلأصبح ليل""،و،و  ""((11))افتدي مخنوقافتدي مخنوق""سبق ذكره منه قول العرب :سبق ذكره منه قول العرب :

  وقول الشاعر :وقول الشاعر :  ""((33))والحجروالحجر

  ((44))نكري عذيرينكري عذيريجاري ال تستجاري ال تست

  أي: أصبح يا ليل ،وافتدي يا مخنوق، ويا أعور عينك والحجر، ويا جارية.أي: أصبح يا ليل ،وافتدي يا مخنوق، ويا أعور عينك والحجر، ويا جارية.

                                                 
مثل من أمثال العرب ،يضرب يف الحس على تخليص الرجل نفسه من األذى والشدة . (1)

 .  1/265،المستقصى2/78ينظر: مجمع األمثال

مثل من أمثال العرب ،يضرب لليلة الشديدة التي يطول فيها الشر، وأصله أن امرأ القيس بن (2)

كا ال يحبه النساء  ،فتزوج امرأة من طيئ ، فأبغضته ،وكرهت حجر الكندي كان رجال مفرم

مكانها معه، فجعلت تقول :يا خير الفتيان أصبحت أصبحت ، فيرفع رأسه فينظر فإذا الليل 

كما هو ،فتقول :أصبح ليل ،فلما أصبح قال لها: قد علمت ما صنعت الليلة ،وقد عرفت أن 

الت :كرهت منك أنك ما صنعت كان من كراهية مكاين يف نفسك ، فما الذي كرهت مني ؟ق

خفيف العزلة ،ثقيل الصدر ،سريع اإلراقة ،بطيئ اإلفاقة ،فلما سمع ذلك منها طلقها، 

وينظر:أمثال العرب  404ـــ 1/403وذهب قولها :أصبح ليل مثال . مجمع األمثال

 1/200،المستقصى1/157،جمهرة األمثال20،األمثال لزيد بن رفاعة صـ 123صـ

 .  201ـــ

ثال العرب ،يضرب للمنادي يف المكروه ،والمشفى منه على التهلكة ، فيقال له مثل من أم(3)

:ابق على نفسك من أن يصيبك بتماديك ما يصيب األعور إذا ُفِقَئْت عينُه الصحيحة ،فيبقى 

بال بصر ،وكما أن األعور أحق بالحذر على عينه فإنك أحق بمراجعة الحسنى لمقاربتك 

ا وقع على دبر ناقة ،فكره صاحبها أن يرميه ، فتثور الناقة ، العطب .وأصل المثل أن غراب

وكره أن يتركه فيدمي الدبرة ، فجعل يشير إليه بالحجر ويقول: أعور عينك والحجر 

،األمثال لزيد بن رفاعة 225وينظر: األمثال البن سالم صـ 1/75.جمهرة األمثال

 .  2/6،مجمع األمثال37صـ

،شرح الكتاب 4/260،المقتضب2/230لعجاج يف: الكتاب البيت من مشطور الرجز ،ل (4)

، التذييل 2/16،شرح المفصل 2/394م1،البديع يف علم العربية ج2/217للرماين

  826،شرح التسهيل للمرادي صـ13/234والتكميل

ورخم بحذف تاء التأنيث وهو والشاهد يف قوله: جاري، حيث حذف منه حرف النداء  

 واألصل يا جارية .  ؛ضرورة



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

  وابن مالك استشهد بالحديث النبوي الشريف وقول العرب نثرا ونظما.وابن مالك استشهد بالحديث النبوي الشريف وقول العرب نثرا ونظما.

خالصة القول أن ابن مالك جعل حذف حرف النداء شاذا مع اسم الجنس خالصة القول أن ابن مالك جعل حذف حرف النداء شاذا مع اسم الجنس 

ه من النحويين فقد ه من النحويين فقد غير المعين ،وجعله قليال مع اسم الجنس المعين ،أما غيرغير المعين ،وجعله قليال مع اسم الجنس المعين ،أما غير

جعلوا اسم الجنس المعين وغير المعين سواء ،وقد اختلف الحكم عندهم لكنه جعلوا اسم الجنس المعين وغير المعين سواء ،وقد اختلف الحكم عندهم لكنه 

  ال يخرج عن الشذوذ ،أو عدم القياس عليه، أو الندرة ،أو القلة .ال يخرج عن الشذوذ ،أو عدم القياس عليه، أو الندرة ،أو القلة .

،والمربد يجعله من باب الضرورة ،والمربد يجعله من باب الضرورة ((11))فهذا سيبويه يرى أنه ليس بكثير وال قويفهذا سيبويه يرى أنه ليس بكثير وال قوي

األمثال األمثال ""::((33))ورة باهبا الشعر، قالورة باهبا الشعر، قال،فإن قيل :كيف يكون ضرورة والضر،فإن قيل :كيف يكون ضرورة والضر((22))والشاذوالشاذ

، وقال بالشذوذ أيضا ابن ، وقال بالشذوذ أيضا ابن ""يستجاز فيها ما يستجاز يف الشعر لكثرة االستعماليستجاز فيها ما يستجاز يف الشعر لكثرة االستعمال

  ..((77))،وابن الحاجب،وابن الحاجب((66))،والشلوبين،والشلوبين((55))،والزمخشري،والزمخشري((44))األثيراألثير

وقيل يف مثل :افتدي مخنوق، وأصبح وقيل يف مثل :افتدي مخنوق، وأصبح ""::((88))وهذا الرماين يجعله قليال نادرا قالوهذا الرماين يجعله قليال نادرا قال

  ..  ((99))، وبمثل ذلك ذهب ابن الناظم، وبمثل ذلك ذهب ابن الناظم  ""ليل، وأطرق كرا، وهو قليل نادرليل، وأطرق كرا، وهو قليل نادر

                                                 

 .  2/231الكتاب(1)

 .  4/260المقتضب(2)

 .  4/260السابق نفسه(3)

 .  2/393م1البديع يف علم العربيةج(4)

 .  2/16شرح المفصل البن يعيش (5)

 .  294التوطئة صـ(6)

 .  2/456شرح المقدمة الكافية يف علم اإلعراب (7)

 .   2/217شرح كتاب سيبويه(8)

 .  204م صـيراجع :شرح األلفية البن الناظ(9)
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،وجعله الفرخان مما ال يقاس ،وجعله الفرخان مما ال يقاس ((22))،والشاطبي بالقلة،والشاطبي بالقلة((11))وقد حكم كل من ابن عقيلوقد حكم كل من ابن عقيل

  . . ((33))عليهعليه

والحاصل أن هذا مذهب البصريين الذين يمنعون حذف حرف النداء قبل والحاصل أن هذا مذهب البصريين الذين يمنعون حذف حرف النداء قبل 

اسم اإلشارة واسم الجنس ،سواء أكان معينا أم ال، وما جاء من ذلك فيحكمون اسم اإلشارة واسم الجنس ،سواء أكان معينا أم ال، وما جاء من ذلك فيحكمون 

  ..((55)).ونسب للمغاربة.ونسب للمغاربة  ((44))رورة والشذوذرورة والشذوذعليه بالضعليه بالض

والعلة يف عدم حذف حرف النداء عندهم مع اسم اإلشارة واسم الجنس أهنما والعلة يف عدم حذف حرف النداء عندهم مع اسم اإلشارة واسم الجنس أهنما 

صفة لـ)أي(؛ألن قولك:يا رجل، أصله :يا أيها الرجل، فلما حذفوا صفة لـ)أي(؛ألن قولك:يا رجل، أصله :يا أيها الرجل، فلما حذفوا ""يف األصليف األصل

)أيا( و)أل(جعلوا الحرف عوضا من)أل(ولذلك تعرف الرجل هبا ،فلم يجز )أيا( و)أل(جعلوا الحرف عوضا من)أل(ولذلك تعرف الرجل هبا ،فلم يجز 

حذفها من اإلجحاف . وأيضا فلما صارت عوضا حذفها من اإلجحاف . وأيضا فلما صارت عوضا حذفها بعد ذلك لما يف حذفها بعد ذلك لما يف 

  ..""((66))هباهبالزمت يف اللفظ لزوم)أل(لم يتعرف لزمت يف اللفظ لزوم)أل(لم يتعرف من)أل(من)أل(

والذي جعل هذا الحذف سهال عندهم أهنا أمثال معروفة كثر دوراهنا على والذي جعل هذا الحذف سهال عندهم أهنا أمثال معروفة كثر دوراهنا على 

  ..((77))األلسناأللسن

                                                 

 .   3/257،شرح ابن عقيل  2/485ينظر :المساعد(1)

 .  5/247المقاصد الشافية (2)

 .  2/327المستوىف (3)

،ارتشاف 304، شرح األلفية البن الناظم صـ3/1291ينظر :شرح الكافية الشافية (4)

 . 3/159،شرح المقدمة الجزولية لألبذي  5/2180الضرب

 .  2/159ينظر :المساعد  (5)

،شرح المفصل 4/261،المقتضب2/230وينظر:الكتاب 13/234التذييل والتكميل (6)

،شرح المقدمة الجزولية لألبذي 2/88،شرح الجمل البن عصفور2/16البن يعيش 

 .  1/425،شرح الرضي3/158

 .   13/233يراجع :التذييل والتكميل(7)
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ومذهب الكوفيين جواز حذف حرف النداء مع اسم الجنس واستدلوا ومذهب الكوفيين جواز حذف حرف النداء مع اسم الجنس واستدلوا   

  ..((11))والنثرية والشعريةوالنثرية والشعريةلمذهبهم بما سبق من الشواهد النبوية لمذهبهم بما سبق من الشواهد النبوية 

وبعد فيبدو لي أن حذف حرف النداء قبل اسم الجنس إن وقع يف الشعر فهو وبعد فيبدو لي أن حذف حرف النداء قبل اسم الجنس إن وقع يف الشعر فهو 

ضرورة، وإن وقع يف النثر فهو قليل لوروده يف قول النبي ــــ صلى اهلل عليه وسلم ضرورة، وإن وقع يف النثر فهو قليل لوروده يف قول النبي ــــ صلى اهلل عليه وسلم 

  ""أطرق كراأطرق كرا""، وقول العرب :، وقول العرب :""اشتدي أزمة تنفرجياشتدي أزمة تنفرجي  ""،وقوله:،وقوله:  ""ثوبي حجرثوبي حجر""  ــــ :ــــ :

؛ألن اسم الجنس ؛ألن اسم الجنس   ""أعور عينك والحجرأعور عينك والحجر""، و، و""مخنوقمخنوق  افتديافتدي""، و، و""أصبح ليلأصبح ليل""،و،و

إذ هي إذ هي ""إما أن يكون معينا أو ال ،فإن كان معينا ،ال يجوز حذف حرف النداء معه إما أن يكون معينا أو ال ،فإن كان معينا ،ال يجوز حذف حرف النداء معه 

حرف تعريف ،وحرف التعريف ال يحذف مما تعرف به، حتى ال يظن بقاؤه على حرف تعريف ،وحرف التعريف ال يحذف مما تعرف به، حتى ال يظن بقاؤه على 

أصل التنكير ،أال ترى أن الم التعريف ال تحذف من المتعرف هبا، وحرف النداء أصل التنكير ،أال ترى أن الم التعريف ال تحذف من المتعرف هبا، وحرف النداء 

  ..""((22))أولى منها بعدم الحذف ،إذ هي مفيدة مع التعريف التنبيه والخطابأولى منها بعدم الحذف ،إذ هي مفيدة مع التعريف التنبيه والخطاب

ألن حرف ألن حرف   ""وإن كان اسم الجنس غير معين، فإن حرف النداء ال يحذف قبله؛وإن كان اسم الجنس غير معين، فإن حرف النداء ال يحذف قبله؛

التنبيه إنما يستغنى عنه إذا كان المنادى مقبال عليك متنبها لما تقول ،وال يكون التنبيه إنما يستغنى عنه إذا كان المنادى مقبال عليك متنبها لما تقول ،وال يكون 

  ..""((33))هذا إال يف المعرفة ؛ألهنا مقصودة قصدهاهذا إال يف المعرفة ؛ألهنا مقصودة قصدها

  يا :احلديث عن ترخيم النكرة :يا :احلديث عن ترخيم النكرة :ثانثان

المنادى إما أن يكون مختوما بتاء التأنيث أو ال ،فإن كان مختوما بتاء التأنيث المنادى إما أن يكون مختوما بتاء التأنيث أو ال ،فإن كان مختوما بتاء التأنيث 

جاز ترخيمه مطلقا علما كان أو غير علم ،ثالثيا كان أو زائدا على الثالثة مثل: يا جاز ترخيمه مطلقا علما كان أو غير علم ،ثالثيا كان أو زائدا على الثالثة مثل: يا 

  عائش ،ويا جاري ،ويا شا ،يف :يا عائشة ويا جارية ويا شاة .عائش ،ويا جاري ،ويا شا ،يف :يا عائشة ويا جارية ويا شاة .

                                                 

،توضيح المقاصد 3/915،شرح الجزولية لألبذي3/1291ينظر :شرح الكافية الشافية(1)

 .  2/444،شرح األشموين825،شرح التسهيل للمرادي صـ 3/1054

 .   1/426شرح الرضي(2)

 .  1/425السابق نفسه(3)
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  ..((11))وما بتاء التأنيث فال يرخم إال بشروط منها أن يكون علماوما بتاء التأنيث فال يرخم إال بشروط منها أن يكون علماوإما أال يكون مختوإما أال يكون مخت

وقد استخدم ابن مالك مثال من أمثال العرب فيه المرخم اسم جنس وجعله وقد استخدم ابن مالك مثال من أمثال العرب فيه المرخم اسم جنس وجعله 

يا صاح( قولهم يا صاح( قولهم   ::((ومثل شذوذ قولهم يف)صاحب( ومثل شذوذ قولهم يف)صاحب( ""::((22))شاذا، وهو قولهشاذا، وهو قوله

يف)الكروان(أطرق كرا ،ويف هذا شذوذان آخران...:الثاين: ترخيمه على تقدير يف)الكروان(أطرق كرا ،ويف هذا شذوذان آخران...:الثاين: ترخيمه على تقدير 

ستقالل ،ولذلك أبدلت واوه ألفا. ولو رخم على لغة من ينوي المحذوف ستقالل ،ولذلك أبدلت واوه ألفا. ولو رخم على لغة من ينوي المحذوف االاال

لقيل :كرو .وزعم بعض أهل اللغة أن ذكر الكروان يقال له: كرا .فعلى هذا  ليس لقيل :كرو .وزعم بعض أهل اللغة أن ذكر الكروان يقال له: كرا .فعلى هذا  ليس 

  ..  ""يف قولهم :أطرق كرا إال حذف حرف النداءيف قولهم :أطرق كرا إال حذف حرف النداء

فقد ذهب ابن مالك إلى أن الكروان مرخم على تقدير االستقالل )أو لغة من فقد ذهب ابن مالك إلى أن الكروان مرخم على تقدير االستقالل )أو لغة من 

محذوف أو من ال ينتظر(،فحذف الزائدان النون واأللف، فتحركت محذوف أو من ال ينتظر(،فحذف الزائدان النون واأللف، فتحركت ال ينوي الال ينوي ال

  ..((33))الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاالواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا

وأشار إلى اللغة الثانية يف االسم المرخم وهي لغة من ينتظر، ولو رخم عليها وأشار إلى اللغة الثانية يف االسم المرخم وهي لغة من ينتظر، ولو رخم عليها 

  لقال :َكَرَو .لقال :َكَرَو .

وال يرخم يف غيرها وال يرخم يف غيرها ""::((44))وبمثل هذا ذهب ابن مالك يف تسهيل الفوائد قالوبمثل هذا ذهب ابن مالك يف تسهيل الفوائد قال

، وقال يف شرح ، وقال يف شرح ""من الشروط إال ما شذ من يا صاح وأطرق كرامن الشروط إال ما شذ من يا صاح وأطرق كرا  منادى عارمنادى عار

                                                 

 .  469ــــ 2/467،شرح األشموين 3/289يراجع :شرح ابن عقيل(1)

 .  1361ـــ 3/1360شرح الكافية الشافية(2)

 2م 1،البديع يف علم العربية ج2/739يراجع :الزاهر يف معاين كلمات الناس (3)

 .  2/562، المساعد5/2246،ارتشاف الضرب 422/

 .  190تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد صـ(4)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

  وشذ قولهم يف صاحب: يا صاح ،ويف كروان :وشذ قولهم يف صاحب: يا صاح ،ويف كروان :""::((11))التسهيل معلال سبب الشذوذالتسهيل معلال سبب الشذوذ

  ..""يا كرا...وحقه أال يرخم ألنه اسم جنس عار من هاء التأنيثيا كرا...وحقه أال يرخم ألنه اسم جنس عار من هاء التأنيث

والحق أن ما ذهب إليه ابن مالك من جعل ترخيم كروان يف المثل شاذا هو والحق أن ما ذهب إليه ابن مالك من جعل ترخيم كروان يف المثل شاذا هو 

فأما قولهم :أطرق كرا فأما قولهم :أطرق كرا ""::((33))،وتبعهم يف ذلك ابن األثير قال،وتبعهم يف ذلك ابن األثير قال((22))ورورمذهب الجمهمذهب الجمه

،والجزولي ،والجزولي   ""،فيمن يريد: يا كروان ،فشاذ من وجهين...وترخيمه وهو نكرة،فيمن يريد: يا كروان ،فشاذ من وجهين...وترخيمه وهو نكرة

  ..((66))،وغيرهم،وغيرهم((55))، وأبو الحسن األبذي، وأبو الحسن األبذي""ونحو أطرق كرا ويا صاح شاذونحو أطرق كرا ويا صاح شاذ""::((44))قالقال

إلى جواز ترخيم النكرة المقصودة ؛ألهنا يف معنى إلى جواز ترخيم النكرة المقصودة ؛ألهنا يف معنى ""وقد ذهب البعض وقد ذهب البعض 

لمعرفة، ولذلك نعت هبا فأجاز يف غضنفر :يا غضنف، واستدل بما ورد من لمعرفة، ولذلك نعت هبا فأجاز يف غضنفر :يا غضنف، واستدل بما ورد من اا

  ..""((77))قولهم :أطرق كرا ؛أي :يا كروانقولهم :أطرق كرا ؛أي :يا كروان

وعليه فال ترخيم يف وعليه فال ترخيم يف   ""((88))الكرا :الذكر من الكروانالكرا :الذكر من الكروان""وقد ذهب الخليل إلى أن وقد ذهب الخليل إلى أن 

  ..  ((99))المثلالمثل

                                                 

 .  3/432شرح التسهيل(1)

 .  3/80همع الهوامع(2)

 .  2/422م1البديع يف علم العربية ج(3)

 .  198المقدمة الجزولية يف النحو صـ(4)

 .  3/202يف النحو شرح المقدمة الجزولية(5)

،  2/562،المساعد  856،شرح التسهيل للمرادي صـ5/2246ينظر: ارتشاف الضرب (6)

 .  7/3663،تمهيد القواعد3/832شفاء العليل

 .   3/80همع الهوامع(7)

 كرو .  5/400معجم العين(8)

،ارتشاف الضرب 3/432،شرح التسهيل 2/422م1يراجع :البديع يف علم العربية ج(9)

 .   2/562، المساعد 856،شرح التسهيل للمرادي صـ5/6224
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  ..  ((11))وقد اختاره المربدوقد اختاره المربد

ه فال ترخيم يف المثل ه فال ترخيم يف المثل إلى أن الكرا لغة يف الكروان وعليإلى أن الكرا لغة يف الكروان وعلي  ((22))وقد ذهب ابن سيدهوقد ذهب ابن سيده

  أيضا.أيضا.

إذا :ما ذهب إليه ابن مالك والجمهور من ترخيم النكرة هو ما أميل إليه لعدم إذا :ما ذهب إليه ابن مالك والجمهور من ترخيم النكرة هو ما أميل إليه لعدم 

  وجود السماع الذي يعضد ذلك ألن اللغة سماع .وجود السماع الذي يعضد ذلك ألن اللغة سماع .

****    ****    **** 

  

                                                 

، 3/432، شرح التسهيل البن مالك190وينظر: تسهيل الفوائد صـ 1/571الكامل(1)

، 3/832،شفاء العليل  856،شرح التسهيل للمرادي صـ5/2246ارتشاف الضرب 

 .  3/1233موصل النبيل

 .  15/122المخصص  (2)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

  األمثال املستشهد بها يف باب توكيد الفعل بالنوناألمثال املستشهد بها يف باب توكيد الفعل بالنوناملبحث التاسع:املبحث التاسع:
  لزائدةلزائدةتوكيد الفعل املضارع بعد )ما( اتوكيد الفعل املضارع بعد )ما( ا

يلحق الفعل للتوكيد نونان : ثقيلة مثل :اكتَبنَّ ، وخفيفة مثل :اكتبَْن ، يلحق الفعل للتوكيد نونان : ثقيلة مثل :اكتَبنَّ ، وخفيفة مثل :اكتبَْن ، 

وللمضارع من حيث التوكيد وعدمه حاالت: وجوب أو كثرة أو امتناع أو قلة، وللمضارع من حيث التوكيد وعدمه حاالت: وجوب أو كثرة أو امتناع أو قلة، 

واعلم أن واعلم أن   ""ومن صور هذه الحاالت إذا دخلت )ما(الزائدة عليه .قال الصيمري:ومن صور هذه الحاالت إذا دخلت )ما(الزائدة عليه .قال الصيمري:

بين: أحدهما :الزم فيه أحد النونين بين: أحدهما :الزم فيه أحد النونين النون الخفيفة والثقيلة يف األفعال على ضرالنون الخفيفة والثقيلة يف األفعال على ضر

البد منه، واآلخر ليس بالزم فيه. فأما الالزم :فجواب القسم إذا كان بالالم يف البد منه، واآلخر ليس بالزم فيه. فأما الالزم :فجواب القسم إذا كان بالالم يف 

الفعل المضارع البد من النون معها...وأما ما ليس بالزم فما ذكرنا بعد جواب الفعل المضارع البد من النون معها...وأما ما ليس بالزم فما ذكرنا بعد جواب 

  القسم من األمر والنهي ، واالستفهام...وأما دخول النون يف األخبار الواجبة فالالقسم من األمر والنهي ، واالستفهام...وأما دخول النون يف األخبار الواجبة فال

  ..""((11))يكون إال يف ضرورة الشعريكون إال يف ضرورة الشعر

  ، وقوله:، وقوله:((22))وقد استخدم ابن مالك مثلين من أمثال العرب هما: بَِعْيٍن َما َأَرَينََّك وقد استخدم ابن مالك مثلين من أمثال العرب هما: بَِعْيٍن َما َأَرَينََّك 

ٍة َما َينُْبتَنم َشكِْيُرَها                          ..................      ..................               ٍة َما َينُْبتَنم َشكِْيُرَهاَوفِي ِعضم   ((33))َوفِي ِعضم

                                                 
 .  431ــــ 1/430التبصرة والتذكرة (1)

مثل من أمثال العرب ،يضرب يف الحث على ترظ البطء . ومعناه :عجل حتى أكوَن كأين  (2)

،الصحاح تاج  1/129،اإلغفال3/15،المقتضب3/517أنظر إليك بعيني .ينظر: الكتاب

 2/248،المحكم والمحيط األعظم1/192،جمهرة األمثال6/2348اللغة

عين  1514،أساس البالغة صـ2/11،المستقصى1/100،مقلوب)عين(،مجمع األمثال

 رأى .   1541عين ، 1396،لسان العرب صـ

هذا الشاهد مثل من أمثال العرب ،يضرب يف مشابهة الرجل أباه ،ورد مثال يف : األمثال البن  (3)

، 2/260باب العين والهاء مع الضاد ، جمهرة األمثال 1/132،تهذيب اللغة145سالم صـ

 2991،لسان العرب صـ 1/220،فصل المقال2/382،المستقصى2/74مجمع األمثال

 عضة .                                            =
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ثل هذا الرتكيب ثل هذا الرتكيب ورد توكيد الفعل فيهما بعد)ما(الزائدة، ومع إجازة العلماء لمورد توكيد الفعل فيهما بعد)ما(الزائدة، ومع إجازة العلماء لم

إال أهنم اختلفوا يف إجازته مع القلة ،أو إجازته مع الكثرة، وقد وقع ابُن مالك إال أهنم اختلفوا يف إجازته مع القلة ،أو إجازته مع الكثرة، وقد وقع ابُن مالك 

نفُسه يف هذا الخالف، فمرة تجده يف بعض كتبه أجازه مع الكثرة مستشهدا نفُسه يف هذا الخالف، فمرة تجده يف بعض كتبه أجازه مع الكثرة مستشهدا 

باألمثال العربية والنظم الشعري، كما ذهب يف شرح الكافية الشافية، ومرة أخرى باألمثال العربية والنظم الشعري، كما ذهب يف شرح الكافية الشافية، ومرة أخرى 

هو ظاهر يف تسهيل الفوائد والخالصة األلفية ،وإليك هو ظاهر يف تسهيل الفوائد والخالصة األلفية ،وإليك تجده أجازه مع القلة كما تجده أجازه مع القلة كما 

  تفصيل القول يف موقف ابن مالك من قضية توكيد الفعل بالنون واألمثلة العربية :تفصيل القول يف موقف ابن مالك من قضية توكيد الفعل بالنون واألمثلة العربية :

ذهب ابن مالك يف شرح الكافية الشافية إلى أن هذا الرتكيب جائز مع الكثرة ذهب ابن مالك يف شرح الكافية الشافية إلى أن هذا الرتكيب جائز مع الكثرة 

  ،،  مستشهدا باألمثال العربية والنظم الشعري ،وقد علل لهذا الرتكيب مستشهدا باألمثال العربية والنظم الشعري ،وقد علل لهذا الرتكيب 

بَِعْيٍن َما بَِعْيٍن َما   ""وكثر هذا الرتكيب بعد)ما(الزائدة دون )إن(كقول العربوكثر هذا الرتكيب بعد)ما(الزائدة دون )إن(كقول العرب""::((11))قالقال

ويف المثل:    ويف المثل:      ""حيثما َتُكوَننَّ آتكحيثما َتُكوَننَّ آتك""وو  ""َكُثَر َما َتُقوَلنَّ َكُثَر َما َتُقوَلنَّ ""وو  ""بجهد ما تبلَغنَّ بجهد ما تبلَغنَّ ""وو  ""َأَرَينََّك َأَرَينََّك 

ٍة َما َينُْبتَنَّ َشكِْيُرَها ٍة َما َينُْبتَنَّ َشكِْيُرَها..................      َوفِي ِعضَّ   ..................      َوفِي ِعضَّ

                                                                                                              

 =وقد وقع هذا الشاهد عجزا يف بيت من بحر الطويل ،وهو قول الشاعر:  

ٍة َما َينُْبَتنم َشكِْيُرَها  إَِذا َماَت ِمنُْهم َميٌِّت َسَرَق ابنُُه    َوِمْن ِعضم

 بيت آخر،وهووقد وقع صدر 

ْندِ  َناُد من الزم ٍة َما َينُْبَتنم َشكِْيُرَها     َقِدْيَمًا َوَيْقنَُط الزِّ  َوِمْن ِعضم

 64/ 3،النكت يف تفسير كتاب سيبويه1/129،اإلغفال3/517وهو بال نسبة يف :الكتاب   

 4/486،شرح الرضي على الكافية 9/5،شرح المفصل البن يعيش534،توجيه اللمع صـ

،موصل 2/74،المقرب4/103،أوضح المسالك3/744ح الجمل للخفاف،شر

/ 2،شرح األشموين على األلفية 2/303،التصريح بمضمون التوضيح4/1373النبيل

.اللغة: العضة :شجرة من أشجار البادية ذات شوظ .شكيرها :الشكير بزنة األمير ما  497

لفعل المضارع ينبت بالنون ينبت حول الشجرة .والشاهد يف قوله :ما ينبتن ،حيث أكد ا

 الثقيلة لكونه واقعا بعد )ما( الزائدة . 

 .  1408ــــ 3/1407شرح الكافية الشافية (1)
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  ومثله قول اآلخر:ومثله قول اآلخر:

ا ُكنَْت َتْجَمُع َمْغنََما                                          ِلْياَلً َما َيْحِمَدنمَك َواِرٌث ِلْياَلً َما َيْحِمَدنمَك َواِرٌث قَ قَ  ا ُكنَْت َتْجَمُع َمْغنََماإَِذا َناَل ِممم   ((11))إَِذا َناَل ِممم

  ""وإنما كثر هذا التوكيد بعد)ما(الزائدة تشبيها بالم القسموإنما كثر هذا التوكيد بعد)ما(الزائدة تشبيها بالم القسم

فأنت ترى أن علة ابن مالك يف كثرة مثل هذا الرتكيب أنه شبَّه)ما( الزائدة بالم فأنت ترى أن علة ابن مالك يف كثرة مثل هذا الرتكيب أنه شبَّه)ما( الزائدة بالم 

ون التوكيد تلزم الفعل المضارع إذا كان مثبتا مستقبال ون التوكيد تلزم الفعل المضارع إذا كان مثبتا مستقبال القسم، والمعلوم أن نالقسم، والمعلوم أن ن

  ..""((22))جوابا للقسم غير مفصول بفاصل، وليس مقدم المعلوم عليهجوابا للقسم غير مفصول بفاصل، وليس مقدم المعلوم عليه

غير أن ابن مالك لم يلزم النون بالفعل المضارع إذا سبق بـ)ما(الزائدة، كما غير أن ابن مالك لم يلزم النون بالفعل المضارع إذا سبق بـ)ما(الزائدة، كما 

  ألزم النون بالفعل المضارع إذا وقع جوابا للقسم .ألزم النون بالفعل المضارع إذا وقع جوابا للقسم .

نه ُيِجْيُز توكيد الفعل بعد)ما(، إال أنه لم ينص على نه ُيِجْيُز توكيد الفعل بعد)ما(، إال أنه لم ينص على وكالم سيبويه ُيْفَهُم منه أوكالم سيبويه ُيْفَهُم منه أ

كثرة أو قلة، وإنما اكتفى بقوله :إن ذلك من مواضع توكيد الفعل، والعلة عنده كثرة أو قلة، وإنما اكتفى بقوله :إن ذلك من مواضع توكيد الفعل، والعلة عنده 

  ومن مواضعها أفعال غير الواجب التي يف قولك :ومن مواضعها أفعال غير الواجب التي يف قولك :""::((33))لمكانة)ما(وهذا نصهلمكانة)ما(وهذا نصه

م يف م يف بجهد ما تبلغن وأشباهه .وإنما كان ذلك لمكانة )ما( وتصديق ذلك قولهبجهد ما تبلغن وأشباهه .وإنما كان ذلك لمكانة )ما( وتصديق ذلك قوله

                                                 

، بلفظ :قليٌل ،والتصريح بمضمون 237البيت من بحر الطويل ،لحاتم الطائي يف ديوانه صـ (1)

اظم ،وبال نسبة يف:شرح األلفية البن الن2/81،والدرر اللوامع2/304التوضيح

 497/ 2،شرح األشموين 4/105،أوضح المسالك 2/657،ارتشاف الضرب442صـ

.والشاهد يف قوله :ما يحمدنك ،حيث أكد الفعل المضارع يحمد بالنون الثقيلة لكونه واقعا 

 بعد)ما(الزائدة . 

 .  1173ـــ 4/1172يراجع :توضيح المقاصد (2)

 .  517ـــ 3/516الكتاب (3)
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ٍة َما َينُْبَتنَّ َشكِيُْرَها، وقال أيضا يف مثل آخر: بألم ما َتْختِنَنَّهُ  ٍة َما َينُْبَتنَّ َشكِيُْرَها، وقال أيضا يف مثل آخر: بألم ما َتْختِنَنَّهُ مثل :فِي ِعضَّ مثل :فِي ِعضَّ
((11))  ،،  

  ..""،فـ )ما( بمنزلتها يف الجزاء،فـ )ما( بمنزلتها يف الجزاء  ""بَِعْيٍن َما َأَرَينََّك بَِعْيٍن َما َأَرَينََّك ""  ::وقالواوقالوا

شبهوا شبهوا   ""وإنما كان ذلك لمكانة)ما(قال:وإنما كان ذلك لمكانة)ما(قال:""وقد فسر السيرايف معنى كلم سيبويه :وقد فسر السيرايف معنى كلم سيبويه :

  ""((22))اء بدخولها يف الجزاءاء بدخولها يف الجزاءدخول)ما(يف هذه األشيدخول)ما(يف هذه األشي

كيب دون النص على كثرته كلُّ كيب دون النص على كثرته كلُّ وقد تبع سيبويه يف إجازة مثل هذا الرتوقد تبع سيبويه يف إجازة مثل هذا الرت

ومن أمثال ومن أمثال   "":المربد ،ونص على أن العلة يف ذلك دخول)ما(الزائدة، قال::المربد ،ونص على أن العلة يف ذلك دخول)ما(الزائدة، قال:منمن

العرب: بَِعْيٍن َما َأَرَينََّك ،وبَِأَلٍم َما َتْختِنَنَُّه، فإنما أدخل النون من أجل)ما(الزائدة العرب: بَِعْيٍن َما َأَرَينََّك ،وبَِأَلٍم َما َتْختِنَنَُّه، فإنما أدخل النون من أجل)ما(الزائدة 

  ..  ""((33))لالملالمكاكا

                                                 

رب ،معناه:ال يدرظ الخير وال يفعل المعروف إال باحتمال مشقة ، وهو مثل من أمثال الع (1)

، المسائل 3/15،المقتضب3/517خطاب للمرأة ،والهاء للسكت .ينظر المثل يف:الكتاب

 .  2/74،المقرب1/107،مجمع األمثال1/269الشيرازيات

. وقد  3/56وينظر: النكت يف تفسير كتاب سيبويه 4/251شرح كتاب سيبويه للسيرايف (2)

شبهوا)ما(يف هذه الحالة بالفعل المضارع المؤكد بالنون والواقع شرطا لـ)إن( الشرطية 

المدغم فيها)ما(الزائدة للتوكيد نحو :إما تجتهد تنجح ،واألصل: إن تجتهد تنجح 

،زيدت)ما(على)إن(الشرطية ،وأدغمت فيها وأكد الفعل بالنون الثقيلة أو الخفيفة ، وهذا 

لى سبيل الوجوب عند سيبويه ،وذهب المبرد والزجاج إلى أن التوكيد على التوكيد ليس ع

سبيل الوجوب ،بدليل مجيئ مثل هذه الصورة يف القرآن مؤكدا .ينظر: 

 .  2/883،شفاء العليل2/676،المساعد2/656،ارتشاف الضرب3/515الكتاب

 .  3/15المقتضب (3)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

،وابن الخباز ،غير أنه ،وابن الخباز ،غير أنه ((33))،واألعلم الشنتمري،واألعلم الشنتمري((22))، والفارسي، والفارسي((11))وكذلك :السيرايفوكذلك :السيرايف

  ..((77))،وابن القواس،وابن القواس((66))،والخفاف،والخفاف((55))،وابن عصفور،وابن عصفور((44))نص على أن ذلك ليس بقياسنص على أن ذلك ليس بقياس

وقد خالف ابُن مالك نفَسه ؛فرأينا أنه يف شرح الكافية الشافية نص على كثرة وقد خالف ابُن مالك نفَسه ؛فرأينا أنه يف شرح الكافية الشافية نص على كثرة 

ما يف تسهيل الفوائد فنص على أن ذلك قليل ما يف تسهيل الفوائد فنص على أن ذلك قليل توكيد المضارع الواقع بعد)ما(، أتوكيد المضارع الواقع بعد)ما(، أ

وتلحقان وجوبا المضارع الخالي من حرف تنفيس المقسم عليه مستقبال وتلحقان وجوبا المضارع الخالي من حرف تنفيس المقسم عليه مستقبال   ""قال:قال:

مثبتا ،غير متعلق به جار سابق، وجواز فعل األمر والمضارع التالي أداة طلب مثبتا ،غير متعلق به جار سابق، وجواز فعل األمر والمضارع التالي أداة طلب 

  ""((88))،أو)ما(الزائدة الجائزة الحذف يف الشرط كثيرا ،وغيره قليال،أو)ما(الزائدة الجائزة الحذف يف الشرط كثيرا ،وغيره قليال

  لى مثل ذلك قال :لى مثل ذلك قال :وذهب يف ألفيته إوذهب يف ألفيته إ

  ((99))  وقلم َبْعَد)َما(و)َلْم(وَبْعَد)ال(وقلم َبْعَد)َما(و)َلْم(وَبْعَد)ال(                ................................................

    ""::((1010))وقد تبع ابَن مالك ابُن يعيش يف أن مثل هذا الرتكيب قليل ،قالوقد تبع ابَن مالك ابُن يعيش يف أن مثل هذا الرتكيب قليل ،قال

                                                 

 .  252ـــ 4/251شرح كتاب سيبويه للسيرايف (1)

وقد علل الفارسي بأن توكيد الفعل لما كانت )ما(بمنزلة الالم يف لتفعلن .  (2)

 .  2/407، 270ـــ 1/269،المسائل الشيرازيات1/129ينظر:اإلغفال

 .  65ــ 3/64النكت يف تفسير كتاب سيبويه (3)

 .  534توجيه اللمع صـ (4)

 .  74ـــ 2/73المقرب (5)

 .  744ــــ 3/743شرح الجمل للخفاف (6)

 .  1/370شرح األلفية البن القواس (7)

 .  216تسهيل الفوائد صـ (8)

 .  42متن ألفية ابن مالك صـ (9)

 .  9/41شرح المفصل(10)



 

 
 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

وقد دخلت هذه النون يف الخرب وإن لم يكن فيه طلب وهو قليل، قالوا: بُِجْهٍد وقد دخلت هذه النون يف الخرب وإن لم يكن فيه طلب وهو قليل، قالوا: بُِجْهٍد 

َأَرَينََّك ،شبهوا دخول )ما( يف هذه األشياء بدخولها يف َأَرَينََّك ،شبهوا دخول )ما( يف هذه األشياء بدخولها يف   َما تبلَغنَّ ، وبَِعْيٍن َماَما تبلَغنَّ ، وبَِعْيٍن َما

،وقد تبعهما ،وقد تبعهما   ""الجزاء...ودخلت)ما(ألجل التوكيد، وشبهت بالالم يف ليفعلنالجزاء...ودخلت)ما(ألجل التوكيد، وشبهت بالالم يف ليفعلن

  ،،((44))وابن عقيلوابن عقيل  ،،((33))، وابن هشام، وابن هشام((22))وابن الناظموابن الناظم  ،،((11))كثير من العلماء منهم :الرضيكثير من العلماء منهم :الرضي

  ..((99))األزهرياألزهري، و، و((88))، والسنهوري، والسنهوري((77))والمكوديوالمكودي  ،،((66))والشاطبي والشاطبي   ،،((55))والسلسيليوالسلسيلي

وقد َبيََّن المرادي التناقض الذي وقع فيه ابن مالك فقالوقد َبيََّن المرادي التناقض الذي وقع فيه ابن مالك فقال
فإن قلت فقد ذكر فإن قلت فقد ذكر ""::((1010))

يف الكافية أن التوكيد بعد)ما(الزائدة شاع، وقال يف شرحها: وإنما كثر هذا التوكيد يف الكافية أن التوكيد بعد)ما(الزائدة شاع، وقال يف شرحها: وإنما كثر هذا التوكيد 

بعد)ما(الزائدة ،لشبهها بالم القسم...فكيف قال هنا:قد َقلَّْت؟ قِلَّته إنما هو بعد)ما(الزائدة ،لشبهها بالم القسم...فكيف قال هنا:قد َقلَّْت؟ قِلَّته إنما هو 

  ..  ""فال ينايف كونه شائعافال ينايف كونه شائعا  ((1111))لمواضع السابقةلمواضع السابقةبالنسبة إلى ابالنسبة إلى ا

                                                 

 .  4/486شرح الرضي على الكافية(1)

 .  441شرح األلفية البن الناظم صـ(2)

 .  103ــــ 4/102أوضح المسالك(3)

 .  2/667، المساعد 3/309ينظر:شرح ابن عقيل(4)

 .  2/883شفاء العليل(5)

 .  546، 540ــــ 5/539المقاصد الشافية (6)

 .  2/652شرح المكودي على األلفية(7)

 .  1/138شرح اآلجرومية للسنهوري(8)

   304ـــ 2/303،التصريح بمضمون التوضيح 1374ــــ 4/1373ينظر: موصل النبيل(9)

 .  498ـــ 2/497األشموينوينظر:شرح  1176ـــ 4/1175توضيح المقاصد(10)

المواضع السابقة التي أشار إليها ابن مالك :أولها: إذا كان المضارع مسبوقا بأداة طلب  (11)

                       تفيد األمر أو النهي أو الدعاء أو العرض أو التحضيض أو التمني أو الترجي أو االستفهام .                                         

= 
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  خالصة القول :خالصة القول :

أنه يجوز توكيد الفعل المضارع المسبوق بـ )ما( الزائدة كما ذهب سيبويه أنه يجوز توكيد الفعل المضارع المسبوق بـ )ما( الزائدة كما ذهب سيبويه 

وُجلُّ النحويين لوجود الشواهد النثرية والنظمية التي تؤكد ذلك ،إال أنه ال يجوز وُجلُّ النحويين لوجود الشواهد النثرية والنظمية التي تؤكد ذلك ،إال أنه ال يجوز 

  القياس عليها، ويكتفى بما ورد عن العرب.القياس عليها، ويكتفى بما ورد عن العرب.

   ****    **** **** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                              

=الثاين :أن يكون شرطا لـ )إن( مقرونة بـ )ما( الزائدة . الثالث: أن يكون جوابا للقسم بالشروط  

 .  4/1172المذكورة .يراجع :توضيح المقاصد 
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  املبحث العاشر: األمثال املستشهد بها يف باب العدداملبحث العاشر: األمثال املستشهد بها يف باب العدد
  إضافة بعض الظروف واألحوال املركبة تركيب مخسة عشرإضافة بعض الظروف واألحوال املركبة تركيب مخسة عشر

وبنيا على وبنيا على   ""األعداد المركبة كـ)خمسة عشر(وأخواته مبنية على فتح الجزأين؛ األعداد المركبة كـ)خمسة عشر(وأخواته مبنية على فتح الجزأين؛ 

  حركة ألن لهما أصال يف التمكن .وكانت الحركة فتحة ؛ألن مع الرتكيب ثقالحركة ألن لهما أصال يف التمكن .وكانت الحركة فتحة ؛ألن مع الرتكيب ثقال

  ..""  ((11))وكثرة واجتماع ثقيلين لو جيء معه بكسرة أو ضمةوكثرة واجتماع ثقيلين لو جيء معه بكسرة أو ضمة

أن التقدير أن التقدير ""وذهب العلماء إلى أن سبب بنائها تضمنها معنى الحرف وذلك وذهب العلماء إلى أن سبب بنائها تضمنها معنى الحرف وذلك 

فيها: خمسة وعشرة فحذفت الواو وركبوا أحد االسمين مع اآلخر  وجعلوهما فيها: خمسة وعشرة فحذفت الواو وركبوا أحد االسمين مع اآلخر  وجعلوهما 

كاالسم الواحد الدال على مسمى واحد ليجري مجرى سائر األعداد المفردة كاالسم الواحد الدال على مسمى واحد ليجري مجرى سائر األعداد المفردة 

خمسٌة وستٌة ؛ألنه أخصر ،وربما احتاجوا إلى ذلك يف بعض االستعمال خمسٌة وستٌة ؛ألنه أخصر ،وربما احتاجوا إلى ذلك يف بعض االستعمال نحو: نحو: 

وذلك أنك لو قلت أعطيت هبذه السلعة خمسة وعشرة جاز أن يتوهم المخاطب وذلك أنك لو قلت أعطيت هبذه السلعة خمسة وعشرة جاز أن يتوهم المخاطب 

أهنما صفتان أعطى هبا مرة خمسة ومرة عشرة فإذا ركبت زال هذا االحتمال أهنما صفتان أعطى هبا مرة خمسة ومرة عشرة فإذا ركبت زال هذا االحتمال 

  ..""((22))ددوارتفع اللبس وتحقق المخاطب أنك أعطيت هبا هذا المقدار من العدوارتفع اللبس وتحقق المخاطب أنك أعطيت هبا هذا المقدار من العد

وشبهت بـ)خمسة عشر(يف فتح الجزأين أحوال وظروف ،وجاز فيها ــــ مع وشبهت بـ)خمسة عشر(يف فتح الجزأين أحوال وظروف ،وجاز فيها ــــ مع 

فتح الجزأين ــــ وجه آخر ،وهو اإلضافة ،وقد أورد ابن مالك أمثاال جاز يف فتح الجزأين ــــ وجه آخر ،وهو اإلضافة ،وقد أورد ابن مالك أمثاال جاز يف 

البعض منها األمران ،وتعين يف البعض اآلخر منها وجه واحد، وهذه األمثال هي البعض منها األمران ،وتعين يف البعض اآلخر منها وجه واحد، وهذه األمثال هي 

  ،،  ((33))قول العرب: تفرقوا أيادي سبأقول العرب: تفرقوا أيادي سبأ

                                                 

،التذييل والتكميل 2/140،األصول4/29،وينظر: المقتضب 2/417شرح التسهيل(1)

9/383  . 

، 4/29،المقتضب298ــــ 3/297وينظر:الكتاب 4/113شرح المفصل البن يعيش(2)

 .  9/384،التذييل والتكميل2/705،شرح اللمع لألصفهاين2/140األصول 

 سبق تخريج المثل . (3)
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  . .   ((11))َشَذَر َمَذَر وَشَغَر َبَغَر وَخَذَع َمَذعَ َشَذَر َمَذَر وَشَغَر َبَغَر وَخَذَع َمَذعَ وتفرقوا وتفرقوا 

وتلك األمثال ذكرها ابن مالك يف أكثر من كتاب له، وهذا إن دل فإنما يدل وتلك األمثال ذكرها ابن مالك يف أكثر من كتاب له، وهذا إن دل فإنما يدل 

  على قيمة المثل وأهميته عنده .على قيمة المثل وأهميته عنده .

  أوال :استخدامه لقول العرب :"تفرقوا أيادي سبأ"أوال :استخدامه لقول العرب :"تفرقوا أيادي سبأ"
ال ال وشبهت بـ)خمسة عشر(أحووشبهت بـ)خمسة عشر(أحو""::((22))قال ابن مالك يف شرح الكافية الشافيةقال ابن مالك يف شرح الكافية الشافية

ة(وظروف كـ)يوم يوم(َفُبنَِيْت .إال أن اإلضافة شائعة يف هذا النوع  ة َكفَّ ة(وظروف كـ)يوم يوم(َفُبنَِيْت .إال أن اإلضافة شائعة يف هذا النوع كـ)َكفَّ ة َكفَّ كـ)َكفَّ

  لوجهين :لوجهين :

: أهنا أخف من الرتكيب ،واستعمالها فيه ال يوقع يف لبس ، : أهنا أخف من الرتكيب ،واستعمالها فيه ال يوقع يف لبس ، أحدهماأحدهما

  بخالف)خمسة عشر(فإن إضافة صدره إلى عجزه ُيوقع يف لبس.بخالف)خمسة عشر(فإن إضافة صدره إلى عجزه ُيوقع يف لبس.

مادام معناه مادام معناه   : أن تركيب باب )خمسة عشر(الزم يف غير الضرورة: أن تركيب باب )خمسة عشر(الزم يف غير الضرورةالثاينالثاين

مقصودا، بخالف تركيب باب)كفة كفة(فإنه قد يقال:)لقيته كفة لكفة( و:)لقيته مقصودا، بخالف تركيب باب)كفة كفة(فإنه قد يقال:)لقيته كفة لكفة( و:)لقيته 

لجواز اإلضافة لجواز اإلضافة ((33))كفة عن كفة(فيفهم منه ما يفهم مع الرتكيب .ففرق بين البابينكفة عن كفة(فيفهم منه ما يفهم مع الرتكيب .ففرق بين البابين

  يف أحدهما دون اآلخر.يف أحدهما دون اآلخر.

وقد عاملوا بعض المضاف معاملة)خمسة عشر(فقالوا يف النداء)يا ابن أم(و)يا وقد عاملوا بعض المضاف معاملة)خمسة عشر(فقالوا يف النداء)يا ابن أم(و)يا 

  ..ابن عم(ابن عم(

                                                 

شغر الكلب رفع إحدى رجليه ليبول . وبغر النجم أي: سقط وهاج بالمطر . والشذر : (1)

مذع: أخبر ببعض القطع من الذهب .ومذر: امرأة َمِذَرة ،أي: قذرة .وخذع اللحم :شرحه .و

األمر .وتفرق القوم شغر بغر وشذر مذر وخذع مذع أي: تفرقوا يف كل وجه . ينظر: مجمع 

 شغر .   2283بغر ، صـ 319،لسان العرب صـ1/279األمثال

 .  1697ـــ 3/1695شرح الكافية الشافية(2)

 أي :باب خمسة عشر وبعض الظروف واألحوال . (3)
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ويف هذا الباب فعل ذلك بـ بادي بدا وتفرق القوم أيدي سبا، وأيادي سبا. ويف هذا الباب فعل ذلك بـ بادي بدا وتفرق القوم أيدي سبا، وأيادي سبا. 

وذلك أن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد إذ ال يكمل معنى المضاف وذلك أن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد إذ ال يكمل معنى المضاف 

بدون المضاف إليه، فإذا انضم إلى ذلك لزوم اإلضافة ، وقيام جزأيها مقام اسم بدون المضاف إليه، فإذا انضم إلى ذلك لزوم اإلضافة ، وقيام جزأيها مقام اسم 

ادي بدا وأيدي سبا. ادي بدا وأيدي سبا. مفرد قوي شبه الواحد ،وَحُسَن الرتكيب كما هو يف بمفرد قوي شبه الواحد ،وَحُسَن الرتكيب كما هو يف ب

فقام)بادي بدا(مقام :مبتدئا .و)أيدي سبا(مقام: متبددين...وقال بعض فقام)بادي بدا(مقام :مبتدئا .و)أيدي سبا(مقام: متبددين...وقال بعض 

  ..""العرب:)أيدي سبًا( ـــــ بالتنوين ــــــ على اإلضافة وفك الرتكيبالعرب:)أيدي سبًا( ـــــ بالتنوين ــــــ على اإلضافة وفك الرتكيب

سبق أن تعرض ابن مالك لهذا المثل يف كتابيه :شرح الكافية الشافية وشرح سبق أن تعرض ابن مالك لهذا المثل يف كتابيه :شرح الكافية الشافية وشرح 

، واآلن يوظفه مرة ثانية يف جواز ، واآلن يوظفه مرة ثانية يف جواز ""مجيئ الحال معرفةمجيئ الحال معرفة""التسهيل عند حديثه عن التسهيل عند حديثه عن 

  تركيب بعض الظروف واألحوال تركيب)خمسة عشر(.تركيب بعض الظروف واألحوال تركيب)خمسة عشر(.

  فقد شبه ابن مالك بعض الظروف واألحوال بـ)خمسة عشر(يف بناء الجزأين ،فقد شبه ابن مالك بعض الظروف واألحوال بـ)خمسة عشر(يف بناء الجزأين ،

وأجاز وجها آخر مع بناء الجزأين وهو اإلضافة ،وعلل لهذا الوجه بتعليلين لم وأجاز وجها آخر مع بناء الجزأين وهو اإلضافة ،وعلل لهذا الوجه بتعليلين لم 

  أرهما عند غيره  وهما: أرهما عند غيره  وهما: 

  الرتكيب ،واستعمالها فيه ال يوقع يف لبس.الرتكيب ،واستعمالها فيه ال يوقع يف لبس.: أهنا أخف من : أهنا أخف من األولاألول

  ..((11)): أن تركيب باب)خمسة عشر(الزم يف غير الضرورة: أن تركيب باب)خمسة عشر(الزم يف غير الضرورةالثاينالثاين

  واألمثال التي استخدمها ابن مالك كلها يف باب الحال ،ولم يستخدم واألمثال التي استخدمها ابن مالك كلها يف باب الحال ،ولم يستخدم 

،فقد جاء من الحال ألفاظ مركبة تركيب) خمسة ،فقد جاء من الحال ألفاظ مركبة تركيب) خمسة   ((22))أمثاال يف باب الظرفأمثاال يف باب الظرف

أصله اإلضافة، فمما أصله اإلضافة وقد أصله اإلضافة، فمما أصله اإلضافة وقد   ،ومنها ما،ومنها ما((33))عشر(منها ما أصله العطفعشر(منها ما أصله العطف

                                                 

 .  1695ـــ 3/1694ةينظر: شرح الكافية الشافي(1)

فلم يأت حاال وال ظرفا، ومع ذلك فقد تعرض ابن  "وقعوا حيص بيص"عدا قول العرب (2)

 مالك له ،وسيأتي يف نهاية الحديث عن المسألة . 

وسيأتي الحديث عنه عقب  "تفرقوا شذر مذر وشغر بغر وخذع مذع"وهو قول العرب (3)

 هذا المثل . 



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

، وذهب إلى أهنم ركبوا ، وذهب إلى أهنم ركبوا ""تفرقوا أيادي سباتفرقوا أيادي سبا""استخدمه ابن مالك قول العرب :استخدمه ابن مالك قول العرب :

أيادي سبا تركيب)خمسة عشر(وبنوهما على فتح الجزأين، وقد علل ابن مالك أيادي سبا تركيب)خمسة عشر(وبنوهما على فتح الجزأين، وقد علل ابن مالك 

...أن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد إذ ال ...أن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد إذ ال ""::((11))لهذا الرتكيب فقاللهذا الرتكيب فقال

بدون المضاف إليه، فإذا انضم إلى ذلك لزوم اإلضافة بدون المضاف إليه، فإذا انضم إلى ذلك لزوم اإلضافة   يكمل معنى المضافيكمل معنى المضاف

،وقيام جزأيها مقام اسم مفرد قوى شبه الواحد ،وحسن الرتكيب كما يف )بادي ،وقيام جزأيها مقام اسم مفرد قوى شبه الواحد ،وحسن الرتكيب كما يف )بادي 

  ..""بدا(و)أيدي سبا(فقام )بادي بدا(مقام: مبتدئا،و)أيدي سبا(مقام متبددينبدا(و)أيدي سبا(فقام )بادي بدا(مقام: مبتدئا،و)أيدي سبا(مقام متبددين

ي ي وقال بعض العرب :) أيدوقال بعض العرب :) أيد""::((22))والوجه اآلخر وهو اإلضافة قال فيه ابن مالكوالوجه اآلخر وهو اإلضافة قال فيه ابن مالك

سبا( ــــــ بالتنوين ــــــ على اإلضافة وفك الرتكيب ،والتزام سكون الياء تشبيها سبا( ــــــ بالتنوين ــــــ على اإلضافة وفك الرتكيب ،والتزام سكون الياء تشبيها 

باأللف، وإهنم قد يسكنون يف النصب ياء المنقوص المفرد ، فأن يفعل ذلك باأللف، وإهنم قد يسكنون يف النصب ياء المنقوص المفرد ، فأن يفعل ذلك 

  ..""بالمنقوص المركب أولى وأحقبالمنقوص المركب أولى وأحق

واستعمل كـ)خمسة عشر(ظروف كـ يوم يوم، واستعمل كـ)خمسة عشر(ظروف كـ يوم يوم، ""::((33))وقال يف شرح التسهيلوقال يف شرح التسهيل

ن ،وأحوال أصلها العطف...وأحوال أصلها اإلضافة كـ ن ،وأحوال أصلها العطف...وأحوال أصلها اإلضافة كـ وصباح مساء ،وبين بيوصباح مساء ،وبين بي

َباِدي بدا ،أو َباِدَي بدا، وأيدي سبا وأيادي سبا، وقد يجر باإلضافة الثاين من َباِدي بدا ،أو َباِدَي بدا، وأيدي سبا وأيادي سبا، وقد يجر باإلضافة الثاين من 

  ..  ""مركب الظروف...وقد يقال سبًا بالتنوينمركب الظروف...وقد يقال سبًا بالتنوين

فقد ذهب ابن مالك هنا أيضا إلى أنه قد استعمل كـ)خمسة عشر(ببناء الجزأين فقد ذهب ابن مالك هنا أيضا إلى أنه قد استعمل كـ)خمسة عشر(ببناء الجزأين 

نها ذهبوا أيادي سبا، وقد ذهب بعض العرب إلى نها ذهبوا أيادي سبا، وقد ذهب بعض العرب إلى بعض الظروف واألحوال مبعض الظروف واألحوال م

  جواز إضافة)بادي(إلى)سب ا(.جواز إضافة)بادي(إلى)سب ا(.
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وما ذهب إليه ابن مالك موافق فيه لسيبويه الذي قال بأن)أيادي سبا( وما ذهب إليه ابن مالك موافق فيه لسيبويه الذي قال بأن)أيادي سبا( 

بمنزلة)خمسة عشر(،ومن العرب من أضاف)أيادي(إلى)سبًا( ونوهنا، قال بمنزلة)خمسة عشر(،ومن العرب من أضاف)أيادي(إلى)سبًا( ونوهنا، قال 

نزلة) خمسة نزلة) خمسة وأما)أيادي سبا(و)قالي قال(و)بادي بدا(فإنما هي بموأما)أيادي سبا(و)قالي قال(و)بادي بدا(فإنما هي بم""::((11))سيبويهسيبويه

  ..""عشر(تقول :جاءوا أيادي سبا. ومن العرب من يجعله مضافا فينون سباعشر(تقول :جاءوا أيادي سبا. ومن العرب من يجعله مضافا فينون سبا

ووافق فيه السيرايف فقد قال معلقا على كالم سيبويه بالوجهين ؛األول ووافق فيه السيرايف فقد قال معلقا على كالم سيبويه بالوجهين ؛األول 

تفرقوا تفرقوا   "": :   ((22))بالرتكيب وجعلها يف موضع الحال، والثاين باإلضافة وهاك نصهبالرتكيب وجعلها يف موضع الحال، والثاين باإلضافة وهاك نصه

اسمين كاسم واحد، فبناهما اسمين كاسم واحد، فبناهما   أوالد سبا، أي:تفرق أوالد سبا، فمنهم من جعلهماأوالد سبا، أي:تفرق أوالد سبا، فمنهم من جعلهما

وجعلهما يف موضع الحال، فصار بمنزلة قولك هو جاري بيت بيت، كأنه قال: وجعلهما يف موضع الحال، فصار بمنزلة قولك هو جاري بيت بيت، كأنه قال: 

جاري مالصقا، وإذا قال ذهبوا أيادي سبا ؛ فمعناه ذهبوا متفرقين .ويجوز أن جاري مالصقا، وإذا قال ذهبوا أيادي سبا ؛ فمعناه ذهبوا متفرقين .ويجوز أن 

  ..""تضيف فتنون سباتضيف فتنون سبا

وفيه لغتان: وفيه لغتان: ""::((33))  وابن يعيش حيث قال عند حديثه عن)ذهبوا أيادي سبا(وابن يعيش حيث قال عند حديثه عن)ذهبوا أيادي سبا(

ن تركبهما اسما واحدا ويبنيهما لتضمن حرف العطف كما فعل ن تركبهما اسما واحدا ويبنيهما لتضمن حرف العطف كما فعل إحداهما: أإحداهما: أ

  بـ)خمسة عشر(وبابه .الثانية:أن تضيف األول إلى الثاين كما تقدم يف بيت بيت ،بـ)خمسة عشر(وبابه .الثانية:أن تضيف األول إلى الثاين كما تقدم يف بيت بيت ،

  ..  ""وصباح مساء، من جواز الرتكيب والبناء واإلضافةوصباح مساء، من جواز الرتكيب والبناء واإلضافة

ويقال: تفرقوا ويقال: تفرقوا ""::((44))وقد وافق أبو حيان سيبويه وابَن مالك ومن تبعهما فقالوقد وافق أبو حيان سيبويه وابَن مالك ومن تبعهما فقال

بأ، وقد يقال : سبًا ، بأ، وقد يقال : سبًا ، وأيدي سبا، بسكون الياء، وترك همزة سوأيدي سبا، بسكون الياء، وترك همزة سأيادي سبا أيادي سبا 

  ..""بالتنوينبالتنوين
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وذهب السيوطي يف همع الهوامع إلى أن ابن مالك جزم ببناء هذه المركبات وذهب السيوطي يف همع الهوامع إلى أن ابن مالك جزم ببناء هذه المركبات 

ولم يجز فيها اإلضافة ،وما ذكرته من نصوص البن مالك يف كتابيه :شرح الكافية ولم يجز فيها اإلضافة ،وما ذكرته من نصوص البن مالك يف كتابيه :شرح الكافية 

والذي جزم به ابن والذي جزم به ابن ""::((11))الشافية وشرح التسهيل يوحي بغير ذلك، قال السيوطيالشافية وشرح التسهيل يوحي بغير ذلك، قال السيوطي

مالك أن هذه األلفاظ مركبة تركيب ) خمسة عشر( مبنية على الفتح للسبب الذي مالك أن هذه األلفاظ مركبة تركيب ) خمسة عشر( مبنية على الفتح للسبب الذي 

بني ألجله خمسة عشر، وهو تضمن معنى حرف العطف يف القسم األول، وشبه بني ألجله خمسة عشر، وهو تضمن معنى حرف العطف يف القسم األول، وشبه 

  ..""ما هو متضمن له يف الثاينما هو متضمن له يف الثاين

وما جزم به ابن مالك بالرتكيب والبناء ليس قول العرب)تفرقوا أيادي وما جزم به ابن مالك بالرتكيب والبناء ليس قول العرب)تفرقوا أيادي 

ا قول العرب)تفرقوا شذر مذر، وشغر بغر، وخذع مذع( وسيأيت ا قول العرب)تفرقوا شذر مذر، وشغر بغر، وخذع مذع( وسيأيت سبا(وإنمسبا(وإنم

  الحديث عن تفصيل ذلك،ولعل السيوطي قد أشكل عليه األمر.الحديث عن تفصيل ذلك،ولعل السيوطي قد أشكل عليه األمر.

وقد أجاز ابن السراج الوجهين إال أنه جعل األصل اإلضافة، فقال بعد أن ذكر وقد أجاز ابن السراج الوجهين إال أنه جعل األصل اإلضافة، فقال بعد أن ذكر 

  واعلم أهنم ال يجعلون شيئا من هذهواعلم أهنم ال يجعلون شيئا من هذه""::((22))الوجهين ـــ بناء الجزأين واإلضافة ـــــ الوجهين ـــ بناء الجزأين واإلضافة ـــــ 

األسماء بمنزلة اسم واحد ،إال إذا أرادوا الحال والظرف، واألصل والقياس األسماء بمنزلة اسم واحد ،إال إذا أرادوا الحال والظرف، واألصل والقياس 

  ..  ""اإلضافةاإلضافة

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا النوع معرب وليس مبنيا منهم ابن األثير وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا النوع معرب وليس مبنيا منهم ابن األثير 

وأما ما خال االسم الثاين منه من تضمن الحرف فيبنى االسم األول وأما ما خال االسم الثاين منه من تضمن الحرف فيبنى االسم األول ""::((33))فقد قالفقد قال

  ..  ""دي سبادي سباويعرب الثاين...مثل قولهم ذهبوا أيويعرب الثاين...مثل قولهم ذهبوا أي
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حذف التنوين حذف التنوين ""::((11))ومنهم صاحب البسيط ،فقد علل لحذف التنوين بقولهومنهم صاحب البسيط ،فقد علل لحذف التنوين بقوله

يكون من الثاين لالتباع ،َفُيَشبَّه بـ)خمسة عشر(، وليس مبنيا بمنزلته، وحركة يكون من الثاين لالتباع ،َفُيَشبَّه بـ)خمسة عشر(، وليس مبنيا بمنزلته، وحركة 

االتباع ليست حركة إعراب فهو مخفوض يف التقدير، والظروف واألحوال غير االتباع ليست حركة إعراب فهو مخفوض يف التقدير، والظروف واألحوال غير 

  ..  ""متمكنة فكان ترك التنوين أنسبمتمكنة فكان ترك التنوين أنسب

لحاجب مذهب ابن األثير وابن العلج ،إال أنه علل بتعليل آخر لحاجب مذهب ابن األثير وابن العلج ،إال أنه علل بتعليل آخر وذهب ابن اوذهب ابن ا

غير ما ذهب إليه ابن العلج ،فقال بأنه حذف المضاف وأعرب المضاف إليه غير ما ذهب إليه ابن العلج ،فقال بأنه حذف المضاف وأعرب المضاف إليه 

وأما وأما ""::((22))مقامه ،ثم صار معنى المضاف والمضاف إليه نسيا منسيا ،وإليك نصهمقامه ،ثم صار معنى المضاف والمضاف إليه نسيا منسيا ،وإليك نصه

ب ب قولهم: افعل هذا بادي بدا وذهبوا أيدي سبأ فقد عده المحققون من باقولهم: افعل هذا بادي بدا وذهبوا أيدي سبأ فقد عده المحققون من با

المبنيات وهو مشكل...وكذلك أيدي سبا المعنى ذهبوا مثل)أيدي سبا(يف المبنيات وهو مشكل...وكذلك أيدي سبا المعنى ذهبوا مثل)أيدي سبا(يف 

تشتتهم وتفرقهم يف البالد، فحذف المضاف وأعرب المضاف إليه إعرابه، ثم تشتتهم وتفرقهم يف البالد، فحذف المضاف وأعرب المضاف إليه إعرابه، ثم 

خففت الهمزة من)سبأ(، وسكنت الياء من)أيدي(على التخفيف، وذلك ال خففت الهمزة من)سبأ(، وسكنت الياء من)أيدي(على التخفيف، وذلك ال 

  يوجب بناء .يوجب بناء .

ى المضاف والمضاف ى المضاف والمضاف والذي يمكن أن يقال يف تمشيته :أنه كثر حتى صار معنوالذي يمكن أن يقال يف تمشيته :أنه كثر حتى صار معن

إليه نسيا منسيا، فال يفهم من)أيدي سبا(إال مشتتين، وال يفهم من)بادي بدا(إال إليه نسيا منسيا، فال يفهم من)أيدي سبا(إال مشتتين، وال يفهم من)بادي بدا(إال 

  ""أول، فشبه بـ)بعلبك(يف أن األول كالجزء فوجب بناؤهأول، فشبه بـ)بعلبك(يف أن األول كالجزء فوجب بناؤه

وهذا مما يبين لك قيمة المثل يف االحتجاج والتوجيه عند ابن مالك أنه لم وهذا مما يبين لك قيمة المثل يف االحتجاج والتوجيه عند ابن مالك أنه لم 

شر(أصلها اإلضافة سوى شر(أصلها اإلضافة سوى يستخدم من الحال إال ألفاظ مركبة تركيب )خمسة عيستخدم من الحال إال ألفاظ مركبة تركيب )خمسة ع

المثل القائل)تفرقوا أيدي سبًا(وقولهم)بادي بدا( وهذا مما يبين لك قيمة المثل المثل القائل)تفرقوا أيدي سبًا(وقولهم)بادي بدا( وهذا مما يبين لك قيمة المثل 

  عنده.عنده.

                                                 

 .  384ـــ 9/383،وينظر: التذييل والتكميل 3/1612ارتشاف الضرب(1)

 .  759ــ 3/758شرح المقدمة الكافية يف علم اإلعراب(2)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

والذي يبدو لي أن الصحيح ما ذهب إليه سيبويه ومعه ابن مالك من جواز بناء والذي يبدو لي أن الصحيح ما ذهب إليه سيبويه ومعه ابن مالك من جواز بناء 

وذلك أن المضاف والمضاف إليه وذلك أن المضاف والمضاف إليه ""المثل على فتح الجزأين وجواز إضافته المثل على فتح الجزأين وجواز إضافته 

يكمل معنى المضاف بدون المضاف إليه ،فإذا انضم إلى يكمل معنى المضاف بدون المضاف إليه ،فإذا انضم إلى كالشيء الواحد إذ ال كالشيء الواحد إذ ال 

ذلك لزوم اإلضافة ،وقيام جزأيها مقام اسم مفرد قوي شبه الواحد وَحُسَن ذلك لزوم اإلضافة ،وقيام جزأيها مقام اسم مفرد قوي شبه الواحد وَحُسَن 

  ..""((11))الرتكيبالرتكيب

  ثانيا:استخدامه لقول العرب: تفرقوا شذر مذر،وشغر بغر،وخذع مذعثانيا:استخدامه لقول العرب: تفرقوا شذر مذر،وشغر بغر،وخذع مذع
النوع الثاين من الحال ألفاظ مركبة تركيب)خمسة عشر(أصلها العطف ،وقد النوع الثاين من الحال ألفاظ مركبة تركيب)خمسة عشر(أصلها العطف ،وقد 

  ""تفرقوا َشَذَر َمَذَر وَشَغَر َبَغَر وَخَذَع َمَذعَ تفرقوا َشَذَر َمَذَر وَشَغَر َبَغَر وَخَذَع َمَذعَ ""استخدم ابن مالك منها قول العرب :استخدم ابن مالك منها قول العرب :

وتفرقوا َشَذَر َمَذَر ،وِشَذَر وتفرقوا َشَذَر َمَذَر ،وِشَذَر   ""::((22))يف أكثر من كتاب له ،فقال يف شرح الكافية الشافيةيف أكثر من كتاب له ،فقال يف شرح الكافية الشافية

مَِذَر، أي:متشذرين مبتذرين. وميم مذر بدل من باء. وَشَغَر َبَغَر وَخَذَع َمَذَع مَِذَر، أي:متشذرين مبتذرين. وميم مذر بدل من باء. وَشَغَر َبَغَر وَخَذَع َمَذَع 

وتركت البالد َحْيَث َبيَْث، وِحيَْث بِْيَث، أي: مقلبة ظهرا لبطن. وتساقطوا وتركت البالد َحْيَث َبيَْث، وِحيَْث بِْيَث، أي: مقلبة ظهرا لبطن. وتساقطوا بمعناه، بمعناه، 

أخول أخول يعني: متفرقين ،أو بمعنى :بين بين...ومجيئ هذا الرتكيب يف أخول أخول يعني: متفرقين ،أو بمعنى :بين بين...ومجيئ هذا الرتكيب يف 

  ""الظروف أكثر من مجيئه يف األحوالالظروف أكثر من مجيئه يف األحوال

والذي يبدو لي يف هذا النوع أن ابن مالك لم يستخدم يف مركب األحوال إال والذي يبدو لي يف هذا النوع أن ابن مالك لم يستخدم يف مركب األحوال إال 

وهو بناء الجزأين على الفتح ولم يجز فيه إضافة األول إلى وهو بناء الجزأين على الفتح ولم يجز فيه إضافة األول إلى   وجها واحدا فقطوجها واحدا فقط

الثاين، وقد وضح ذلك يف كتابه تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد الثاين، وقد وضح ذلك يف كتابه تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 

استعمل كـ)خمسة عشر(ظروف كـ يوم يوم، وصباح مساء، وبين بين، استعمل كـ)خمسة عشر(ظروف كـ يوم يوم، وصباح مساء، وبين بين، ""::((33))فقالفقال

                                                 

 .   3/1695شرح الكافية الشافية(1)

 .  1698ـــ 3/1697السابق نفسه(2)

 .   2/414شرح التسهيل ،وينظر: 122تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد صــ(3)
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وأحوال أصلها العطف كـ تفرقوا شغر بغر، وشذر مذر، وخذع مذع، وأخول وأحوال أصلها العطف كـ تفرقوا شغر بغر، وشذر مذر، وخذع مذع، وأخول 

ركت البالد حيث بيث، وهو جاري بيت بيت ،ولقيته كفة كفة، وأخربته ركت البالد حيث بيث، وهو جاري بيت بيت ،ولقيته كفة كفة، وأخربته أخول، وتأخول، وت

  ..  ""صحرة بحرة...وقد يجر باإلضافة الثاين من مركب الظروفصحرة بحرة...وقد يجر باإلضافة الثاين من مركب الظروف

فيظهر لنا من نص ابن مالك السابق أنه يجوز الوجهين يف مركب الظروف: فيظهر لنا من نص ابن مالك السابق أنه يجوز الوجهين يف مركب الظروف: 

ت بيت وتاليه، واستثنى قول ت بيت وتاليه، واستثنى قول يوم يوم ،وصباح مساء، وبين بين، ومن بييوم يوم ،وصباح مساء، وبين بين، ومن بي

فيفهم من فيفهم من   ""ا شذر مذر، وشغر بغر، وخذع مذع ، وأخول أخولا شذر مذر، وشغر بغر، وخذع مذع ، وأخول أخولتفرقوتفرقو""::العربالعرب

هذا االستثناء أنه ال يجيز فيها إال بناء الجزأين على الفتح ،وال يجيز فيها هذا االستثناء أنه ال يجيز فيها إال بناء الجزأين على الفتح ،وال يجيز فيها 

  اإلضافة.اإلضافة.

واألحوال المشار إليها واألحوال المشار إليها ""::((11))كما يفهم من ذلك أيضا من نصه يف شرح التسهيلكما يفهم من ذلك أيضا من نصه يف شرح التسهيل

منتشرين، وشذر مذر منتشرين، وشذر مذر   بمنزلة العدد يف القيام مقام مفرد ؛ألن شغر بغر بمعنى:بمنزلة العدد يف القيام مقام مفرد ؛ألن شغر بغر بمعنى:

ثم ذكر أن سبب بناء ما أصله ثم ذكر أن سبب بناء ما أصله   ""بمعنى: متفرقين، وخذع مذع بمعنى منقطعينبمعنى: متفرقين، وخذع مذع بمعنى منقطعين

ء ما أصله العطف كسبب بناء ء ما أصله العطف كسبب بناء وسبب بناوسبب بنا""::  ((22))العطف كسبب بناء العدد، قالالعطف كسبب بناء العدد، قال

  ..""وهو يف مركب األحوال آكد ؛ألن تركيبه ألزموهو يف مركب األحوال آكد ؛ألن تركيبه ألزم  ،،العددالعدد

يف مركب الظروف يف مركب الظروف   وما رآه ابن مالك هو تابع فيه لسيبويه، حيث أجاز الوجهينوما رآه ابن مالك هو تابع فيه لسيبويه، حيث أجاز الوجهين

وأما يوم يوم، وصباح مساء، وبين بين ،فإن العرب وأما يوم يوم، وصباح مساء، وبين بين ،فإن العرب ""::((33))عدا شغر بغر، فقد قالعدا شغر بغر، فقد قال

تختلف يف ذلك :يجعله بعضهم بمنزلة اسم واحد، وبعضهم يضيف األول إلى تختلف يف ذلك :يجعله بعضهم بمنزلة اسم واحد، وبعضهم يضيف األول إلى 

، ومنع اإلضافة يف)شغر بغر(وما كان مثله ، ومنع اإلضافة يف)شغر بغر(وما كان مثله ""اآلخر وال يجعله اسما واحدااآلخر وال يجعله اسما واحدا

                                                 

 .  2/416شرح التسهيل (1)

 .  2/417شرح التسهيل(2)

 . 303ـــ 3/302الكتاب(3)
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: شغر بغر، والبد من أن يحركوا آخره : شغر بغر، والبد من أن يحركوا آخره ومثل أيادي سبا وبادي بدا قولهومثل أيادي سبا وبادي بدا قوله""::((11))فقالفقال

كما ألزموا التحريك الهاء يف ذيَّه ونحوها لشبه الهاء بالشيء الذي ضم إلى كما ألزموا التحريك الهاء يف ذيَّه ونحوها لشبه الهاء بالشيء الذي ضم إلى 

  ""الشيءالشيء

وقد ذهب المربد إلى مثل ما ذهب إليه سيبويه من جعل شغر بغر وما كان وقد ذهب المربد إلى مثل ما ذهب إليه سيبويه من جعل شغر بغر وما كان 

وأما هذه الحروف مثل شغر وأما هذه الحروف مثل شغر ""::((22))مثلها مبنية على فتح الجزأين ومنع اإلضافة قالمثلها مبنية على فتح الجزأين ومنع اإلضافة قال

أخول أخول فبتلك المنزلة ؛ألنك جعلت االسمين اسما واحدا ،ولو أخول أخول فبتلك المنزلة ؛ألنك جعلت االسمين اسما واحدا ،ولو بغر وبغر و

  ""أفردت أحدهما من صاحبه لم تؤد المعنىأفردت أحدهما من صاحبه لم تؤد المعنى

واستعمل كـ)خمسة واستعمل كـ)خمسة ""::((33))كما منع الرضي اإلضافة وأوجب فيها البناء قالكما منع الرضي اإلضافة وأوجب فيها البناء قال

عشر(وجوبا أحواال الزمة للحالية ،نحو:تفرقوا شغر بغر، وشذر مذر، بفتح فاء عشر(وجوبا أحواال الزمة للحالية ،نحو:تفرقوا شغر بغر، وشذر مذر، بفتح فاء 

الفائين، وأخول أخول كلها الفائين، وأخول أخول كلها   ،بفتح،بفتحالكلمات وكسرها، وخذع مذع الكلمات وكسرها، وخذع مذع 

:منتشرين ،وتركتهم حيث بيث ،أي: متفرقين ضائعين وسقط بين بين ،أي: :منتشرين ،وتركتهم حيث بيث ،أي: متفرقين ضائعين وسقط بين بين ،أي: بمعنىبمعنى

بين الحي والميت...ولم يسمع يف هذه الكلمات اإلضافة كما سمعت يف بين الحي والميت...ولم يسمع يف هذه الكلمات اإلضافة كما سمعت يف 

  ""المذكورة قبلالمذكورة قبل

  ،،فأما شغر بغر ،وأخول أخولفأما شغر بغر ،وأخول أخول""::((44))كما منع الفارسي اإلضافة يف هذا المثل قالكما منع الفارسي اإلضافة يف هذا المثل قال

  ""،فال يضاف ؛ألن معنى اإلضافة ال يصح فيه،فال يضاف ؛ألن معنى اإلضافة ال يصح فيهوحيص بيص وحيص بيص 

                                                 

 3/305السابق نفسه (1)

 .  4/29المقتضب (2)

 .  3/144شرح الرضي(3)

 .  3/114التعليقة على كتاب سيبويه (4)
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متعينان إذا لم تخرج هذه الظروف واألحوال متعينان إذا لم تخرج هذه الظروف واألحوال   ((11))وهذان الوجهان من اإلعرابوهذان الوجهان من اإلعراب

عن الظرفية والحالية ؛فإذا خرجت تعينت اإلضافة ،وامتنع الوجه اآلخر، قال ابن عن الظرفية والحالية ؛فإذا خرجت تعينت اإلضافة ،وامتنع الوجه اآلخر، قال ابن 

فإن خال شيء من هذه األحوال ، والظروف عن الحالية والظرفية فإن خال شيء من هذه األحوال ، والظروف عن الحالية والظرفية ""::((22))مالكمالك

ضافة وامتنع الرتكيب نحو: جاوزت زيدا ذوي بيٍت لبيٍت، وهو يأتينا ضافة وامتنع الرتكيب نحو: جاوزت زيدا ذوي بيٍت لبيٍت، وهو يأتينا تعينت اإلتعينت اإل

  كل صباٍح ومساٍء، قال الشاعر :كل صباٍح ومساٍء، قال الشاعر :

  ((33))َجَزاَءَظ والفروُض َلَها َجَزاءُ َجَزاَءَظ والفروُض َلَها َجَزاءُ                   ولوال يوُم يوٍم َما َأَرْدَنا  ولوال يوُم يوٍم َما َأَرْدَنا  

وال يجعلون شيئا من هذه وال يجعلون شيئا من هذه ""::((44))وابن مالك موافق يف ذلك لسيبويه حيث قالوابن مالك موافق يف ذلك لسيبويه حيث قال

  ""احد إال يف حال الظرف أو الحالاحد إال يف حال الظرف أو الحالاألسماء بمنزلة اسم واألسماء بمنزلة اسم و

فإذا خرجت عن الظرفية والحالية جاءت مبنية على فتح الجزأين فقد جعلها فإذا خرجت عن الظرفية والحالية جاءت مبنية على فتح الجزأين فقد جعلها 

وقعوا يف حيص وقعوا يف حيص   ""ابن مالك شاذة وورد من ذلك مثل عن العرب وهو قولهم:ابن مالك شاذة وورد من ذلك مثل عن العرب وهو قولهم:

وما ليس حاال وال ظرفا مما وما ليس حاال وال ظرفا مما ""::((66))، قال ابن مالك يف شرح الكافية الشافية، قال ابن مالك يف شرح الكافية الشافية""((55))بيصبيص

                                                 

 الوجهان هما بناء الجزأين وإضافة األول إلى الثاين . (1)

 .  3/1699افية الشافيةشرح الك(2)

،ولم أجده 3/108،خزانة األدب2/53البيت من بحر البسيط، نسب للفرزدق يف :الكتاب(3)

. والشاهد يف  3/141،همع الهوامع3/1696يف ديوانه ،وبال نسبة يف: شرح الكافية الشافية

 قوله :ولوال يوم يوم حيث أضاف )يوم(األولى إلى)يوم(الثانية. 

، شرح الرضي 4/68،شرح الكتاب للسيرايف2/140نظر:األصولوي 3/303الكتاب(4)

 .  9/388،التذييل والتكميل  3/144

مثل من أمثال العرب ،يقال: َحْيَص َبْيَص وَحْيِص َبْيِص وَحْيٍص بَيٍْص ،فالحيص : الفرار (5)

،والبوص: النوت ،وحيص من بنات الياء ،والبيص من بنات الواو ،َفُصيَِّرْت الواو ياء 

 1/127زدوجا. ويضرب لمن وقع يف أمر ال مخلص له من فرار أو موت. مجمع األمثاللي

 .  2/264،جمهرة األمثال 3/1035وينظر:الصحاح تاج اللغة

 .  3/1699شرح الكافية الشافية(6)
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أي: يف شدة أي: يف شدة ""وقعوا يف حيص بيصوقعوا يف حيص بيص  ""فشاذ كقولهمفشاذ كقولهمركب تركيب)خمسة عشر(ركب تركيب)خمسة عشر(

يعسر التخلص منها .ومنه قول الشاعر :  قد كنت خراجا ولوجا صيرفا    لم يعسر التخلص منها .ومنه قول الشاعر :  قد كنت خراجا ولوجا صيرفا    لم 

  ((11))تلتحصني َحيَْص َبْيَص لحاصتلتحصني َحيَْص َبْيَص لحاص

ٌة ُمنِْشَية ٌة ُمنِْشَيةأي: لم َتنِْشْبنِي ِشدَّ   ""أي: لم َتنِْشْبنِي ِشدَّ

وقد تعرض ابن مالك للمثل يف تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد وبناها على وقد تعرض ابن مالك للمثل يف تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد وبناها على 

موافقا موافقا   ""وألحق هبذا وقعوا يف حيص بيصوألحق هبذا وقعوا يف حيص بيص""::((22))ولم يقل بشذوذه قالولم يقل بشذوذه قالفتح الجزأين فتح الجزأين 

يف ذلك لسيبويه وجمهور العلماء الذي أجاز ذلك دون شذوذ ،قال يف ذلك لسيبويه وجمهور العلماء الذي أجاز ذلك دون شذوذ ،قال 

ونحو هذا يف كالمهم :حيص بيص ،مفتوحة ألهنا ليست متمكنة .قال ونحو هذا يف كالمهم :حيص بيص ،مفتوحة ألهنا ليست متمكنة .قال ""::((33))سيبويهسيبويه

  أمية بن أبي عائذ :أمية بن أبي عائذ :

  ""بيص لحاصبيص لحاصلم تلتحصني حيص لم تلتحصني حيص                     قد كنت خراجا ولوجا صيرفا قد كنت خراجا ولوجا صيرفا 

، وقال ، وقال ""ومن ذلك حيص بيص بنيا على الفتحومن ذلك حيص بيص بنيا على الفتح""::((44))وقال بن السراجوقال بن السراج

ويقال وقعوا يف حيص بيص...وهما اسمان جعال واحدا وبنيا ويقال وقعوا يف حيص بيص...وهما اسمان جعال واحدا وبنيا ""::((55))الجوهريالجوهري

                                                 

/ 3،الصحاح تاج اللغة 3/298البيت من بحر الكامل ،ألبي عائذ الهذلي يف الكتاب (1)

،وبال نسبة يف :شرح الكافية  4/115،شرح المفصل 2/426،جمهرة األمثال1035

.والشاهد يف قوله :لم تلتحصني حيص بيص  2/677،ارتشاف الضرب3/1699الشافية

 ،حيث وقعت مبنية على فتح الجزأين وخرجت عن الحالية والظرفية. 

،شرح التسهيل 9/390وينظر: التذييل والتكميل 122تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد صـ(2)

 .  2/769،موصل النبيل2/104،المساعد610مرادي صـلل

 .  3/298الكتاب(3)

 .  2/140األصول(4)

 .  3/1035الصحاح تاج اللغة (5)
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،وابن ،وابن ((22))،وابن يعيش،وابن يعيش((11))إلى غير ذلك من العلماء منهم ابن األثيرإلى غير ذلك من العلماء منهم ابن األثير  ""على الفتحعلى الفتح

  ..((44))،وأبو حيان،وأبو حيان((33))الحاجبالحاجب

  حيص بيص أقعد يف البناء ؛حيص بيص أقعد يف البناء ؛""::((55))البناء ،قالالبناء ،قال  وقد جعل الفارسي المثل أقعد يفوقد جعل الفارسي المثل أقعد يف

  ""ألنه ال يصح له معنى إضافة األول كبعض حروف االسمألنه ال يصح له معنى إضافة األول كبعض حروف االسم

وقد وافق الرضي الجمهور إال أنه جعله نادرا ،وعلل ذلك الندور بأن تقدير وقد وافق الرضي الجمهور إال أنه جعله نادرا ،وعلل ذلك الندور بأن تقدير 

وندر مثل هذا الرتكيب يف غير الظروف وندر مثل هذا الرتكيب يف غير الظروف ""::((66))الحرف يف مثله غير متعين، قالالحرف يف مثله غير متعين، قال

الحرف يف مثله غير متعين ، وإنما حسنه الحالية الحرف يف مثله غير متعين ، وإنما حسنه الحالية واألحوال ،لما قلنا إن تقدير واألحوال ،لما قلنا إن تقدير 

  ""والظرفية ؛وذلك نحو قولهم: وقعوا يف حيص بيصوالظرفية ؛وذلك نحو قولهم: وقعوا يف حيص بيص

وبعد فأرى صحة مذهب ابن مالك وجمهور النحويين من جواز الوجهين يف وبعد فأرى صحة مذهب ابن مالك وجمهور النحويين من جواز الوجهين يف 

مركب الظروف مثل: يوم يوم ،أما مركب األحوال مثل: شغر بغر وشذر مذر مركب الظروف مثل: يوم يوم ،أما مركب األحوال مثل: شغر بغر وشذر مذر 

ألن معنى اإلضافة ال ألن معنى اإلضافة ال ""زأين وذلك ؛زأين وذلك ؛وخذع مذع فال يجوز فيه إال الفتح على الجوخذع مذع فال يجوز فيه إال الفتح على الج

وال مانع من بنائها على فتح الجزأين إذا خرجت عن الظرفية وال مانع من بنائها على فتح الجزأين إذا خرجت عن الظرفية   ""((77))يصح فيهايصح فيها

والحالية، وال يعد من باب الشذوذ كما ذهب ابن مالك يف شرح الكافية الشافية والحالية، وال يعد من باب الشذوذ كما ذهب ابن مالك يف شرح الكافية الشافية 

  ""حيص بيصحيص بيص""، فقد جاء ، فقد جاء ""وقعوا يف حيص بيصوقعوا يف حيص بيص""عند حديثه عن قول العرب عند حديثه عن قول العرب 

محل جر بالحرف ولم يقل أحد بشذوذه، وذلك ألن محل جر بالحرف ولم يقل أحد بشذوذه، وذلك ألن   مبني على فتح الجزأين يفمبني على فتح الجزأين يف

                                                 

 .  1/39البديع يف علم العربية (1)

 .  4/114شرح المفصل البن يعيش(2)

 .  3/756شرح المقدمة الكافية يف علم اإلعراب(3)

 .  2/677ارتشاف الضرب(4)

 .  3/110ة على كتاب سيبويه التعليق(5)

 .  3/145شرح الرضي(6)

 .  3/114التعليقة على كتاب سيبويه(7)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

األمثال يتساهل فيها، وقد رأينا بعض األساليب تخالف القواعد العربية حمال لها األمثال يتساهل فيها، وقد رأينا بعض األساليب تخالف القواعد العربية حمال لها 

على األمثال كما يف أسلوب)أفعل(التعجب فهي تلزم صيغة واحدة يف التذكير على األمثال كما يف أسلوب)أفعل(التعجب فهي تلزم صيغة واحدة يف التذكير 

  والتثنية والجمع ألهنا تجري مجرى األمثال .والتثنية والجمع ألهنا تجري مجرى األمثال .

****    ****    **** 
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 الفصل الثالث :
 األمثال املستشهد هبا يف القضايا الصرفية

 وحتته مبحثان: 

:األمثال املستشهد هبا يف باب التقاء الساكنني ، وحتته قضية  املبحث األول

 واحدة

 وحتته قضية واحدة    ،:األمثال املستشهد هبا يف باب اإلدغام  املبحث الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

 ملستشهد بها يف باب التقاء الساكننياألمثال ا: املبحث األول
 التقاء الساكنني  

أن الحرف "ال يجوز التقاء الساكنين ،بل ال يمكن النطق هبما ،والعلة يف ذلك 

الساكن كالموقوف عليه،وما بعده كالمبدوء به ،ومحال االبتداء بساكن ،فلذلك 

ه يستثنى من هذه وبعد استقراء علماء اللغة للغتهم وجدوا أن "(1)امتنع التقاؤهما

 القاعدة أربعة مواضع يجوز فيها الجمع بين ساكنين :

:الوقف ،أي إذا كان ثانيهما موقوفا عليه جاز لمالقاة الساكن  الموضع األول

قبله ،مطلقا أي: سواء أكان األول لينا أو غيره ،وذلك ألن الوقف لقصد 

ن أمر النقل الذي ي حصل من التقائهما مثل: االسرتاحة ،ومشارفة االسرتاحة ُتَهوِّ

 جاء زْيْد ،ومررت بعْمْرو ،بإسكان الدال والراء ، وزيٌد قْاْل ،وأنت تقْوْل .

:إذا كان أول الساكنين حرف لين ،وثانيهما مدغما قبله ،وهما  الموضع الثاين

ين . الِّ ة ، الضَّ ة ،الحاقَّ ة ،ُحَوْيصَّ  يف كلمة واحدة ،نحو: دابَّة ،مادَّ

التقاؤهما يف الكلمات التي لم تقع يف الرتكيب ، سواء كانت : الموضع الثالث

حروف الهجاء كقولك :َعيْْن ،َغْيْن ،َقْاْف ،َكْاْف ،اَلْْم ،مِْيْم ،ُنْوْن إذا عددهتا ،أو 

كانت ألسماء ،سواء أكان ما قبل اآلخر حرف لين مثل : سمْيْع ،علْيْم ،بصيْْر ،أو 

 ،عْمْرو ،ضْرْب ،فْأْل . كان قبل اآلخر حرفا صحيحا مثل :زْيدْ 

:إذا دخلت همزة االستفهام على ما أوله همزة وصل مفتوحة  الموضع الرابع

لم يجز حذف همزة الوصل ،وإن وقعت يف الدرج مثل: آلحسن عندك؟ وآيمن 

اهلل يمينك؟ والعلة يف ذلك أمن اللبس؛ لئال يلتبس االستخبار بالخرب ؛ألن 

                                                 

 .  9/120شرح المفصل البن يعيش  (1)
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 .(1)ا مفتوحتانحركتي الهمزتين متفقتان ،إذ هم

التقت  "وقد خرج عن هذه القاعدة مثل عربي ،التقى فيه ساكنان ،وهو قوله :

فقد التقت فيه األلف من )حلقتا( مع الالم من )البطان( وهما  "(2)حلقتا البطان

 ساكنان ،وال يجيز النحاة هذا .

قين له وقد استخدم ابن مالك المثل العربي ،ووصفه ـــــــ كسائر النحويين الساب

يلتقي الساكنان يف الوقف ": (3)والمتأخرين عنه ـــــــ بالشذوذ ،وهذا نص ابن مالك

ـــــ مطلقا ــــــ ،وال يلتقيان يف الوصل إال وهما يف كلمة واحدة ، وأولهما حرف لين 

 ،وثانيهما مدغم نحو :دابة .

نسه فإن كان المدغم مفصوال أي من كلمة أخرى ،وقبل حرف اللين حركة تجا

وقوله  (74)البقرة ،ىئ ۋ ٴۇ ۈ يئحذف حرف اللين نحو قوله تعالى :

                                                 

،  241ـــــ  1/238،شرح الشافية لليزيدي 224ــــ 2/211يراجع :شرح الشافية للرضي (1)

 .  58ـــــــ  2/55المناهل الصافية إلى كشف معاين الشافية 

مثل من أمثال العرب ،يضرب يف بلوغ الشدة ومنتهى غايتها يف الجهد .وأصله :أن يريد  (2)

الفارس النجاة من عدو يتبعه فيبلغ من مخافته أن يضطر حزام دابته حتى يمس الحقب ،وال 

 يمكنه أن ينزل فيصلحه .

المثل عند  اللغة :البطان للقتب :الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير .ووجه الشذوذ يف   

هؤالء سكون األلف يف )حلقتا( وسكون الالم يف )البطان( . ينظر المثل يف : األمثال البن 

، باب الطاء 374/ 4،تهذيب اللغة  3/60،العقد الفريد 1/28،الكامل343سالم صـ

، مجمع  1/265بطن،جمهرة األمثال 5/2079والنون)بطن( ،الصحاح تاج اللغة 

، 1/265بطن ، تمثال األمثال 303، لسان العرب صـ1/063،المستقصى2/186األمثال

 بطن .  34/265تاج العروس 

 . 2006ــــ  4/2005شرح الكافية الشافية  (3)
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 . (10)إبراهيم،ىئ ڭ ڭ ڭ يئ،وقوله :(1)النساء،ىئ ائ يئائ:

بعد همزة االستفهام بمدِّ األول نحو :آلغالم قام ؟وكذلك اكتفى بمدِّ واكتفى 

األول يف: الم ،ميم ،ونحوهما ؛ألن الناطق هبن ناٍو للوقف ...فإن كان أول 

ساكنين حرف مدٍّ ،والثاين غير مدغم ،أو مدغما إدغام غير الزم حذفت حرف ال

المد متصال كان كألف )يخاف( إذا قيل فيه )لم يخف(،أو منفصال كألف)ما( إذا 

بثبوت األلف والجيد  "التقت حلقتا البطان "قلت :ما اسمك؟ وشذ قولهم :

 "حذفها

نين يلتقيان يف الوقف مطلقا من خالل نص ابن مالك السابق يفهم منه أن الساك

،أما يف الوصل فلم يخرج عما ذكرناه يف مقدمة المسألة من المواضع األربعة التي 

 يغتفر فيها الجمع بين ساكنين . 

شاذ،  "التقت حلقتا البطان"وقد نص ابن مالك صراحة على أن قول العرب 

 الساكنين . وأن الجيد يف المثل حلقتا لبطان بحذف األلف للتخلص من التقاء

والحق أن النحويين ـــــــ سابقين ومتأخرين ـــــــ لم يخرجوا يف حكمهم على 

 :تقدمين الذين حكموا عليه بالشذوذ؛فمن الم المثل عما خرج عليه ابن مالك

،واألنباري الذي نص على أن المعروف عن العرب (2)،والزمخشري(1)الفارسي

 هو يف المثل حذف األلف،وإن صحت الحكاية ف

 

                                                 

 238/ 5، الدر المصون 4/262، البحر المحيط 3/441يراجع :الحجة للقراء السبعة  (1)

 .  537ـــــ  6/538،اللباب يف علوم الكتاب 239ـــــ 

 .  9/120رح ابن يعيش المفصل بش (2)
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وابن  ،(4)والخوارزمي ،(3)والعكربي ،(2)، وابن األثير(1)من الشاذ النادر

 .(6)وابن عصفور ،(5)الحاجب

: ومن متأخري النحويين الذين حكموا على المثل بالشذوذ كل من   

، (11)،ونقرة كار(10)،وابن عقيل(9)،واليزيدي(8)،وهباء الدين بن النحاس(7)الرضي

 . (12)والسيوطي

يف المثل والجمع بين ساكنين ابن يعيش وجها إلثبات األلف وقد تلمس 

وأما حلقتا البطان فالقياس حذف األلف اللتقاء الساكنين ،كما حذفوها " :فقال

يف قولك :غالما لرجل ؛وكأن الذي سوغ ذلك إرادة تفظيع الحادثة بتحقيق التثنية 

 . "(13)يف اللفظ

                                                 

 .  2/616يراجع :اإلنصاف يف مسائل الخالف  (1)

 .  2/678م  1البديع يف علم العربية ج (2)

 .  2/68اللباب يف علل البناء واإلعراب  (3)

 .  4/287شرح المفصل يف صنعة اإلعراب  (4)

 .  56الشافية يف التصريف صـ (5)

 .  2/19المقرب  (6)

 .  4/492، شرح الرضي على الكافية 2/225ي على الشافية يراجع :شرح الرض (7)

 .  577التعليقة على المقرب صـ (8)

 .  1/242شرح الشافية لليزيدي  (9)

 .  3/337المساعد  (10)

 .  1/566مجموعة الشافية يف علم التصريف (11)

 .   6/178همع الهوامع (12)

 . 9/123شرح المفصل البن يعيش (13)
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،  (1)ن :النيسابوريوقد سار إلى مثل هذا الوجه من التعليل كل م

 .(4)، ولطف اهلل الغياث(3)، والشيخ زكريا األنصاري(2)والجاربردي

وألهمية المثل يف االحتجاج فقد كان أحد أدلة يونس وبعض الكوفيين يف 

،قال  جواز وقوع نون التوكيد الخفيفة بعد ألف االثنين ،وضمير جماعة اإلناث

حاق النون الخفيفة يف الموضعين ذهب يونس والكوفيون إلى جواز ل"الرعيني :

المذكورين ،كما يف األلف من زيادة المد ؛ألهنا ال تكون إال ممدودة ،فقام ذلك 

مقام الحركة ،فكأن النون الساكنة وقعت بعد متحرك ،واستدلوا على ذلك بقول 

 . "(5)بمدِّ األلف مع سكون الالم "التقت حلقتا البطان"العرب :

إلى أنه ال يجوز دخول نون التوكيد  (6)البصريينوقد ذهب سيبويه وجمهور 

 ،ين :األول: أن السماع ال يشهد بهالخفيفة بعد هذين الموضعين .وحجتهم من وجه

والقياس على الثقيلة متعذر ألن كال منهما أصل يفيد غير ما يفيده اآلخر.... والثاين: 

                                                 

 .  1/179نيسابوري شرح الشافية لل (1)

 .  1/566مجموعة الشافية يف التصريف  (2)

 .  1/566السابق نفسه  (3)

 .  2/59المناهل الصافية إلى كشف معاين الشافية  (4)

، إعراب القرآن 3/441،وينظر:الحجة للقراء السبعة 2/59شرح ألفية ابن معط للرعيني (5)

، اللباب يف علل البناء 8/562، التفسير البسيط 1/92، الخصائص 2/111للنحاس 

، شرح الرضي على الكافية 4/185،شرح المفصل يف صنعة اإلعراب 2/68واإلعراب 

4/492 . 

، اللباب يف علل 2/650، اإلنصاف يف مسائل الخالف 157ـــ 4/156يراجع :الكتاب  (6)

 .  2/758، شرح ألفية ابن معط للرعيني 2/68البناء واإلعراب 
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 .(1)ك ال يجوزأنه يلزم من ذلك الجمع بين ساكنين ، والثاين :غير مدغم ،وذل

 وقد ُردَّ على يونس والكوفيين بأن المثل شاذ ـــــ كما سبق ـــــ .

والحق أن هذا المثل قد وافقه يف مخالفة القاعدة النحوية عدد كثير من 

بإسكان  (38)البقرة،(2)ىئ ڀ ڀ ڀ يئالقراءات القرآنية منها :قراءة نافع

 چ يئة عبد الرحمن األعرج الياء ، وفيها اجتمع ساكنان األلف والياء ،وقراء

 ڳ يئبسكون الياء ،وقراءة أبي عمرو ويعقوب (40)البقرة،(3)ىئ چ چ

 ،ألولى يف الثانية، فاجتمع ساكنانبإدغام الراء ا(185)البقرة،(4)ىئ ڳ

 أبي عمرو ونافع يف سائر الروايات وعاصم يف رواية أبي بكر

يد الميم ،وقراءة بكسر النون ،وسكون العين وتشد(270)البقرة،(5)يئٿىئ

( بسكون الياء من 162)األنعام،(6)ىئ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ يئنافع

 (18طه،)(7)ىئ ڇ ڇ ڇ يئمحياي ،وقراءة أبي إسحاق والجحدري

                                                 
، شرح ألفية ابن معط 2/652وينظر: اإلنصاف  2/68ابناء واإلعراب  اللباب يف علل (1)

 .  2/758للرعيني 

 .  84ــــ  1/83تنظر القراءة يف: إعراب القراءات السبع البن خالويه (2)

 . 1/155وتنظر القراءة يف :إعراب القراءات الشواذ (3)

 .1/431تنظر: القراءة يف: اتحاف فضالء البشر(4)

 . 1/56،اتحاف فضالء البشر1/101ءة يف:إعراب القراءات السبع وعللهاتنظر القرا(5)

، 3/440، الحجة للفارسي 1/174تنظر القراءة يف: إعراب القراءات السبع وعللها(6)

، البحر 8/562، التفسير البسيط 1/398، معاين القراءات لألزهري 1/92الخصائص 

 .  8/536م الكتاب ، اللباب يف علو5/238،الدر المصون  4/262المحيط 

 ، 4/74، الكشاف 2/49،وتنظر القراءة يف: المحتسب  18سور طه ،جزء من اآلية (7)

 .  6/220،البحر المحيط 14/42الجامع ألحكام القرآن 
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 بسكون الياء .  (56)الزمر، (1) {{َيا َحْسَرَتاى }}بسكون الياء ،وقراءة أبي جعفر

 چ يئوقد علل العكربي لمثل هذه القراءات عند عرضه لقول اهلل تعالى 

ن ذلك "قال : ىئ چ چ والوجه أنه أجرى الوصل مجرى الوقف ، وحسَّ

شيئان: أحدهما: أن مدَّ األلف يجري مجرى الحركة ،فكأنه لم يجمع بين 

ساكنين .والثاين: أنه َفرَّ من الثقل الحاصل باجتماع الياءين ،وأن األولى مشددة 

 .(2)"بحركة فخففت بأن سكن األخيرة

إسكان الياء يف "ذلك المثل وهذه القراءة فقال :وقد اعرتض الفارسي على 

)محياي( شاذ عن القياس واالستعمال ،فشذوذه عن القياس أن فيه التقاء ساكنين 

،ال يلتقيان على هذا الحد يف)محياي(،وأما شذوذه عن االستعمال،فإنك ال تكاد 

 
َ
له :التقت تجده يف نثر وال نظم...وبعض البغداديين قد َحَكى أنه َسمَع أو ُحكِي

حلقتا البطان بإسكان األلف مع سكون الم المعرفة ،وحكى غيره :له ثلثا 

 ،ه :اضرباْن زيدا ،واضربناْن زيداالمال...ومثل هذا ما جوزه يونس يف قول

 .(3)"وسيبويه ينكر هذا من قول يونس

هذا وقد حكى ابن فالح اليمني رواية أخرى للمثل لم أجدها عند غيره من 

 للغويين،وعلى هذه الرواية فقد وظف المثل توظيفا آخر.النحويين وا

                                                 

، النشر يف 18/298، الجامع ألحكام القرآن الكريم 5/314تنظر القراءة يف: الكشاف  (1)

 .  7/417، البحر المحيط 2/362القراءات العشر 

 1/83، وينظر :إعراب القراءات السبع وعللها 156ــــ  1/155إعراب القراءات الشواذ  (2)

 .  84ــــــ 

 .  441ــــــ 3/440الحجة للقراء السبعة  (3)
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بإثبات ألف التثنية للفعل، فقد جعلها  "التقتا حلقتا البطان"ورواية المثل عنده 

دليال لطيئ وأزد شنوءة الذين يثبتون للفعل عالمة التثنية والجمع إذا كان الفاعل 

فقد ضعف المثل ، مؤنثا أو مجموعا ،وقد ضعف ابن فالح هذه اللغة ، وعليه 

فإن قيل :فقد جاءت أشياء توهم أن للفعل فاعلين نحو قولهم: "قال ابن فالح :

 التقتا حلقتا البطان ،وقولهم :أكلوين الرباغيث .

قلنا من النحاة من زعم أهنا عالمة للتثنية والجمع ،وهي حروف قياسا على 

 . (1)"إلحاق عالمة التأنيث وهذا ضعيف 

ثل وعدم الحكم عليه بالشذوذ ،وذلك لورود كم هائل وبعد فأرى صحة الم

من القراءات التي تؤيده ،وال يجوز لنا الحكم على القراءة بالشذوذ ،بل نتلمس 

أنه أجرى الوصل مجرى "لها وجها من العربية ،والوجه الذي نتلمسه هنا 

أنم مدم األلف يجري مجرى الحركة ، فكأنه لم يجمع بين "أو  "(2)الوقف

 . " (3)ينساكن

****    ****    **** 

 

                                                 

 .  1/299شرح الكافية البن فالح اليمني  (1)

 . 1/155إعراب القراءات الشواذ  (2)

 . 1/155السابق نفسه  (3)
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 األمثال املستشهد بها يف باب اإلدغاماملطلب الثاني: 
 فك اإلدغام شذوذا 

اإلدغام يكون يف المتقاربين، والمتماثلين ،وهذا األخير الُمْعنَى به هنا، ويجب 

 :إدغام أول المتماثلين المتحركين بشروط 

أو فعال فاألسماء مثل: َضٌب،  : أن يكونا يف كلمة واحدة،اسما كانتاألول

، واألصل: َشَدَد ، وَملَِل ، وَحُبَب. ،وَملَّ ،وَحبَّ  وطٌِب،وُحٌب،واألفعال مثل:َشدَّ

: أال يتصدرا نحو :َدَدن لتعذر االبتداء بالساكن ،إال أن يكون أولهما تاء الثاين

ة أو حركة نحو : ُموْا }}  المضارعة فقد تدغم بعد َمدَّ ( 267لبقرة ،)ا {{َوالَ َتَيمم

 ( .8)الملك، {{َتَكاُد َتَميمُز }}،

:أال يكونا يف اسم على وزن)ُفَعل( ــــ بضم األول وفتح الثاين ــــــ مثل  الثالث

ُدَرَر وُصَفَف.أو)ُفُعل(ــــ بضم األول والثاين ـــــ مثل: ُذُلل جمع ذلول.أو)فَِعل(ـــ 

ة.أو)َفَعل(ــــ بكسر األول وفتح الثاين ـــــ مثل: كَِلل جمع كِ  لَّة ، ولَِمم جمع لِمَّ

بفتح األول والثاين ــــــ مثل:َطَلل،وَلَبب. وعلة امتناع اإلدغام يف األوزان الثالثة 

األول أهنا مخالفة لألفعال يف الوزن ، واإلدغام فرع يف اإلظهار، فخص بالفعل 

ا الرابع: فإنه لفرعيته ،وتبع الفعل ما وازنه من األسماء دون ما لم يوازنه. وأم

موازن للفعل ؛ولكنه لم يدغم لخفته ،وليكون منبها على فرعية اإلدغام يف 

، فمن ذلك يعلم ضعف سبب  األسماء حيث أدغم موازنه يف األفعال نحو :َردَّ

 اإلدغام يف االسم وقوته يف الفعل .

:أال يتصل بأول المثلين مدغم فيه حرف قبله مثل : قرر وُجسس جمع  الرابع

 ؛فإن فيه مثلين متحركين ولو أدغم اللتقى ساكنان. جاس
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 :أال يكونا يف وزن ملحق،سواء أكان الملحق أحد المثلين كـ قردد ،الخامس

 ومهدد ،أو غيرهما كـ هيلل إذا قال :ال إله إال اهلل.

، السادس : أال تكون حركة الحرف الثاين حركة عارضة مثل: اكفِف الشرَّ

اآلخر ـــــــ ؛ألنه فعل أمر ثم حركه بالكسر للتخلص  واألصل: اكفْف ــــ بسكون

 . (1)من التقاء الساكنين

لكن هناك بعض الكلمات استوفت شروط اإلدغام إال أهنا خرجت عن 

شذوذا ، ومنه قول المرأة القياس ،وأتت على األصل ،وهو فك التضعيف 

 ."(2)َقْد َعلَِمْت ذلك بناُت َأْلُببِي" :العربية

                                                 

ـــــ  2/757،التصريح بمضمون التوضيح  1642ـــــ 6/1640:توضيح المقاصد يراجع (1)

 .  892ــــ 3/890، شرح األشموين 765

قد علمت ذاظ بنات "مثل من أمثال العرب ،ورد بروايات متعددة ،فورد عند سيبويه بلفظ  (2)

رواه الزمخشري ، و"تأبى له ذلك بنات ألببي"،ورواه الميداين يف مجمع األمثال بلفظ "ألببه

ـــــ  "ألببه"ـــــ بضم الباء ــــ ،و "ألببه"، وروي بلفظ "تأبى له ذلك بنات لببي"بلفظ 

بفتحها ــــ ،ورواية الضم على أنها جمع لكلمة )اللب( وهو العقل ،والفتح على أنها أفعل 

خشري تفضيل. وقد نص على أنه مثل من أمثال العرب :الميداين يف مجمع األمثال ، والزم

ولم " 7/346يف المستقصى ،وابن منظور يف لسان العرب ،قال البغدادي خزانة األدب 

يورد أبو جعفر النحاس واألعلم الشنتمري هذا البيت يف شواهد سيبويه، وكأنهما لم يتنبها 

، والجوهري يف  34/ 3. وممن نص على أنه شعر ابن جني يف المنصف "لكونه شعرا

، وقد استشهد به سيبويه يف أكثر من  345/ 7ي يف خزانة األدب، والبغداد1/216الصحاح 

 . 3/195الكتاب  "والعرب تقول "موضع له ولم ينص على نوعه ،وإنما اكتفى بقوله :

وبنات األلبب: عروق يف القلب ،يكون منها الرقة .ويضرب المثل لمن يود من ال يوده كأنه    

امرأة وله أم كبيرة،فقالت المرأة للزوج :ال  مجبول على ذلك .وأصل المثل: أن رجال تزوج

 ،كثرت عليه احتملها على عنقه ليالأنا وال أنت حتى تخرج هذه المرأة العجوز عنا ،فلما أ
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ونص  "شرح الكافية الشافية"مالك هذه الكلمات يف كتابه  وقد عرض ابن

على شذوذها ،ومنها قول المرأة العربية يف المثل السابق ،وهاك نص ابن مالك 

وشذ ترك اإلدغام يف ألل السقاء إذا تغيرت رائحته، وكذلك األسنان إذا  ":(1)قال

ـــــ إذا  "َدَبَب اإلنسان"فسدت واألذن إذا رقت .وشذ ترك اإلدغام ـــــ أيضا ـــــ يف 

ــــ إذا اصططك عرقوباه ــــــ،  "صكك الفرس"نبت الشعر يف جبينه ـــــ ،و

ــــ إذا اشتدت جعودته  "قطط الشعر"ـــــ إذا كثر ضباهبا ــــ، و "َضبَِبت األرض"و

ــ إذا ــــ "َقِشَشْت الدابة"ـــــــ إذا التصقت ــــ و "َلِحَحت العين وَلِخَخْت "ـــــ و

ــــ إذا  "َعُزَزْت الناقة"شخص يف وظيفها شيء له حجم دون صالبة العظم ،و

 ضاق إحليلها وهو مجرى لبنها .

فشذوذ ترك اإلدغام يف هذه األفعال كشذوذ ترك اإلعالل يف )الَقَود( 

و)الَحَور( ـــــ أي: الجلد األحمر ــــــ،والحوكة جمع حائك....ومن الفك الشاذ 

، يروى بضم الباء على أنه "َقْد َعلَِمْت ذلك بناُت َأْلُببِه"قول العرب :دون ضرورة 

                                                                                                              

ثم أتى بها واديا كثير السباع فرمى بها فيه ،ثم تنكر لها، فمر بها وهي تبكي ،فقال :ما يبكيك 

أخاف أن يفترسه األسد، فقال لها: تبكين له يا عجوز ؟قالت: طرحني ابني ههنا وذهب وأنا 

وقد فعل بك ما فعل؟ هال تدعين عليه ، قالت: تأبى له ذلك بنات ألببي .ووجه الشذوذ يف 

المثل أنه فك التضعيف يف )ألببه( وكان القياس )ألبه(؛ألنه مستوف للشروط .ينظر المثل 

 ، الصحاح تاج2/97، 1/307، المقتضب 320، 3/195يف: الكتاب

، مجمع 10/367، المحكم والمحيط األعظم3/34، 1/200،المنصف1/216اللغة

 7/345لبب،خزانة األدب 3979، لسان العرب صـ2/18،المستقصى1/133األمثال

 .  346ـــــ

 .  2182ـــ  4/2180شرح الكافية الشافية  (1)
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جمع )ُلب( مثل: ُقْفل وَأْقُفل ،وبفتح الباء على أنه )أفعل( تفضيل مضاف إلى 

ضمير الحي.هذه رواية الكوفيين وتفسيرهم. وال يجوز القياس على شيء من 

صطلحات ،بل ما ورد منه هذه المفكوكات كما لم ُيَقْس على شيء من تلك الم

 ُقبَِل وُعدَّ من الضرورات كقول أبي النجم :   

 "(1)اْلَحْمُد هلل الَعِلي األجلل 

 نرى من خالل قول ابن مالك السابق أنه قد نص على شذوذ تلك الكلمات ؛

ألهنا استوفت شروط اإلدغام السابق ذكرها إال أهنا جاءت مفكوكة ،وهذا الفك 

 شاذ .

مالك شذوذ ترك اإلدغام على شذوذ ترك اإلعالل يف مثل :الَقَود وقد قاس ابن 

والَحَور...فهذه الكلمات قد تحركت الواو فيها وانفتح ما قبلها فكان القياس 

فيها إعالل الواو فيها بالقلب ألفا إال أهنا صحت الواو ولم ُتَعّل،وال يصح القياس 

 وباع. عليها فال أقول:َقَوَل وَبَيَع، وإنما أقول :قال

ونص ــــ أيضاـــــ على أنه ال يجوز القياس على هذه المفكوكات كما أنه ال 

يصح القياس على تلك المصححات ،وأن ما ورد منه يف النظم ُعدَّ من 

الضرورات الشعرية ،وأن ما جاء يف النثر ُعدَّ من الشاذ. وما ذهب إليه ابن مالك 

وال أجيز هذا ":(2)ابن السراج الذي قالهو تابع فيه للكثير من النحويين قبله مثل:

                                                 

كافية الشافية البيت من مشطور الرجز ،وروى المليك األجلل ،نسب ألبي النجم يف شرح ال (1)

، 3/442، وبال نسبة يف األصول 9/445،ولرؤبة بن العجاج يف المقاصد الشافية 4/2182

.والشاهد يف قوله :األجلل حيث فك إدغام األجلل  2/671م  2البديع يف علم العربية ج 

 للضرورة الشعرية ،وكان القياس األجل. 

 .  3/442األصول  (2)
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   "إال يف الشعر كقولك :ضننوا. فأما يف الكالم فال يجوز إال بنات ألببه

، (3)، وابن األثير(2)،والميداين (1)وقد ذهب إلى ذلك أيضا: الجوهري

 .(6)،والشاطبي (5)،وابن عصفور (4)والخوارزمي

دث عن الضرورة الشعرية م يتحومن العلماء من قال بالشذوذ يف النثر ول

 . (10)،والخفاف (9)وابن الضائع ،(8)،وابن عصفور(7)ابن سيده :منهم

وقد نص المازين على أن هذا قد جاء على األصل ،ولم يقل بشذوذه وال عدم 

 ڤ ڤ ٹ يئفإن قال قائل: قد قال اهلل تعالى ":(11)قياسيته ،قال المازين

جاءت على األصل ؟ فإنما قالوا فـ وجهة ههنا مقدر .وقد  (148)البقرة،ىئ ڤڤ

هذا ،كما قالوا :رجاء بن حيوة، وكما قالوا: َضيَْون،وكما قالوا:قد علمت ذاك بنات 

.وقد تبع  "ألببه...فرب حرف يجيء على األصل، ويكون مجرى بابه على غير ذلك

                                                 

 .  1/216يراجع :الصحاح تاج اللغة  (1)

 .  1/133يراجع : مجمع األمثال  (2)

 .  671ـــ 2/670م2البديع يف علم العربية ج (3)

 .  2/37شرح المفصل يف صنعة اإلعراب  (4)

 .  21يراجع : ضرائر الشعر صـ  (5)

ـ  9/445المقاصد الشافية يراجع : (6) ــ ــ   . 446ــ

 .  10/367يراجع : المحكم والمحيط األعظم  (7)

 .  2/213رح الجمل البن عصفور ش (8)

 .  35ـــــ  3/34شرح الجمل البن الضائع  (9)

 .  1/25شرح الجمل للخفاف  (10)

 .  1/200المنصف  (11)
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 . (2)، والفارسي (1)المازينَّ يف ذلك :المربد

 ين :هذا وقد استخدم سيبويه المثل يف موضع

أفعل إذا كان اسما وما أشبه األفعال من األسماء التي يف ":يف باب  الموضع األول

، وقد ذهب يف هذا الباب إلى أنك إذا جعلت )ألبب( اسما على "أوائلها الزوائد

شخص فهو ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل ،ويحكم على الهمزة بالزيادة 

ا سميت الرجل بألبب فهو غير مصروف وإذ": (3)؛ألنه من اللب، قال سيبويه

 والمعنى عليه ؛ألنه من اللب ،وهو أفعل ...والعرب تقول : 

 "قد علمت ذاظ بنات ألببه 

 . (6)،والخفاف (5)،واألعلم الشنتمري(4)وإلى مثل ذلك ذهب السيرايف

،وعلته يف ذلك : مباينته (7)وقد ذهب األخفش إلى صرف االسم يف هذه الحالة

 . (8)الفعل بالفك

: بأن الفك رجوع إلى أصل مرتوك ،فهو كتصحيح :القود والحول  وُردَّ

واستحوذ ،وليس بمانع من اعتبار وزن الفعل إجماعا ؛ألن الفعل قد يفك وجوبا 

 .  (9)أو شذوذا

                                                 

 .  97ـــ  3/96يراجع المقتضب  (1)

 .  3/133يراجع :التعليقة على كتاب سيبويه  (2)

 .  4/1404ل،موصل النبي2/213وينظر:شرح الجمل البن عصفور 3/195الكتاب(3)

 .  3/460يراجع :شرح الكتاب للسيرايف  (4)

 . 2/436يراجع : النكت يف تفسير كتاب سيبويه  (5)

 .  1/25يراجع : شرح الجمل للخفاف  (6)

 . 1404/ 4موصل النبيل إلى شرح التسهيل  (7)

 .  4/1404السابق نفسه  (8)

 .  4/1404السابق نفسه  (9)



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

ما ينصرف وما ال "من موضعي استخدام سيبويه للمثل يف باب  الموضع الثاين

ذهب إلى أنك إذا سميت رجال بـ )ألبب( ، وفيه "ينصرف من بنات الياء والواو

تركته على حاله من فك التضعيف ألنه اسم جاء على األصل ،قال 

 وإذا سميت رجال بـ )ألبب(من قولك : قد علمت ذاك بنات ألببه":(1)سيبويه

تركته على حاله ،ألن هذا اسم جاء على األصل ،كما قالوا : رجاء بن حيوة 

ا على األصل .وربما جاءت العرب بالشيء على ،وكما قالوا :َضيَْون ،فجاءو

 "األصل ومجرى بابه يف الكالم على غير ذلك 

أن هذا القول شاذ  "تأبى له ذلك بنات ألببي" خالصة القول يف المثل العربي

،وذلك الستيفائه شروط اإلدغام ولم يدغم ،وإلجماع العلماء قديما وحديثا 

حاله بفك التضعيف ،ويمنع من الصرف على شذوذه ،وأنه إذا سمي به يبقى على 

 للعلمية ووزن الفعل .

 روايتان: "ألببه"هذا وقد ورد يف قوله

:بضم الباء)َأْلُببه(جمع لكلمة اللب وهو العقل كما جمع )ُقْفل(  األولى

 .(2)على)َأْقُفل(و)ُبْؤس(على )َأْبُؤس(

:هو َأَلبُّ من غيره ، قال أبو  : )َأْلَببه( ــــ بفتح الباء ــــــ ،كما يقالالرواية الثانية

 العباس المربد يف قول الراجز : قد علمت ذاك بنات ألببه

الهاء عائدة على الحي ،كأنه قال:علمت ذاك بنات ألبب الحي ،أي: بنات 

 (3)أعقله

****    ****    **** 

                                                 
  . 7/346،خزانة األدب  81ــــ 4/80الكتاب للسيرايف  وينظر: شرح 3/320الكتاب  (1)

لبب ،  3979، لسان العرب صـ 3/34، المنصف 1/216يراجع :الصحاح تاج اللغة  (2)

 .  7/345خزانة األدب 

 .  7/346، خزانة األدب 1/216وينظر :الصحاح تاج اللغة  3/34المنصف (3)
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 اخلامتة
 الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تمحى السيئات، وبمنته تزداد

الحسنات ، والصالة والسالم على أشرف المخلوقات ، وسيد السادات ،سيدنا 

 محمد ابن عبد اهلل خير من نطق بالضاد ،،،،،، 

 وبعد

 فهذه أهم ما توصل البحث إليه من نتائج :

القديمة كما نطقتها العرب  ــــ تطمئن النفس إلى وصول األمثال العربية1

اج هبا أكثر من االحتجاج من غيرها من فكان ينبغي أن يكون االحتج ،غالبا

الشواهد الشعرية ، لكن أرى أن قلة االستشهاد باألمثال يرجع إلى انشغال الناس 

 بالشاهد الشعري .

ــــ أثبت البحث أن داللة المثل االصطالحية قريبة من داللته اللغوية ، وذلك 2

صطالحي فلم يخل ألن أشهر معانيه اللغوية تدور حول التشبيه ،أما المعنى اال

 تعريف من تعاريف العلماء له إال وفيه معنى التشبيه .

ـــــ ُعنَى باألمثال العربية علماء كثر من شتى العلوم ،فاحتفى هبا اللغويون 3 

والنحويون والبالغيون والمفسرون وغيرهم،ومع ذلك لم يصلنا تعريف جامع 

ين لذلك بأن اللفظ قد مانع لهذا المصطلح ،وقد علل أحد الباحثين المعاصر

أطلق على أنماط متعددة متباينة من التعبير ،فإذا اتسع المصطلح لهذا النمط من 

أنماطها ضاق بذلك ،ومن هنا لم نقف على تعريف اتفق عليه العلماء وإنما هي 

 اجتهادات فردية منهم .

ألدلة ــــ اهتم النحويون باألمثال العربية اهتماما كبيرا ،فكانت أحد أوجه ا 4

النقلية التي استنبطوا منها قواعد النحو والتصريف ،وقد بلغ من اهتمامهم هبا أن 



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

حافظوا على صيغها وكيفية نطقها وإن كانت ملحونة ،وقد علل السيوطي لذلك 

 أن العرب تجري األمثال على ما جاءت ،وال تستعمل فيها اإلعراب.

 ،لعربية غزيرة بالمسائل النحويةا ــــ لقد تبين لنا من خالل البحث أن األمثال 5

وقد استخدمها جل النحويين يف إثبات قواعدهم النحوية والتصريفية ،فلم يخل 

كتاب من كتبهم إال وقد استخدم فيه األمثال ،وقد أفردها بعض النحويين 

وغيره من  "المستقصى من أمثال العرب"بالدراسة كالزمخشري يف كتابه 

 .ماءالعل

ثال العربية ،وسالمتها من اللحن ،توجد أمثال ال يكاد يخلو ــــ لشهرة األم 6

 ."عسى الغوير أبؤسا"منها كتاب نحوي ، من ذلك قول الزباء 

ـــ قد يستخدم ابن مالك يف القضية النحوية الواحدة أكثر من مثل ، من ذلك  7

إضافة بعض الظروف واألحوال المركبة تركيب خمسة "عند حديثه عن قضية 

هد بأقوال العرب:تفرقوا أيادي سبأ،وتفرقوا شغر بغر،وشذر استش "عشر

 . (1)مذر،وخذع مذع

 ــــ ذكر بعض النحويين أقواال ، أثبت البحث عدم دقتها منها: 8 

أــــــ ذكر الفارسي يف تعليقته على كتاب سيبويه أنه لم يأت شاهد على 

 "ساعسى الغوير أبؤ"مجيئ خرب )عسى( اسما مفردا إال قول الزباء 

، وكالم  "(2)لم يجيئ غيرها "عسى الغوير أبؤسا"كما جاء يف المثل "قال:

 الفارسي مردود بقول الشاعر:

                                                 

    1697ــ ــــــ 3/1695يراجع شرح الكافية الشافية  (1) 

 .  2/269التعليقة على كتاب سيبويه  (2)
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 أكثرت يف العذل ملحا دائما      ال تكثرن إين عسيت صائما

 . (1)وقد ذكره الفارسي نفسه يف المسائل العضديات

ن النيلي نص إال أ "عسى الغوير أبؤسا"ب ـــــ على الرغم من شهرة المثل 

والصواب أنه مثل نثري كما  "(2)وهذا البيت للزباء"على أنه شعر ،قال :

 ذهب جل النحويين.

إال أن  "َشتَّى تؤوُب الَحَلَبةُ "ج ــــ على الرغم من شهرة المثل القائل:

والصحيح جواز تقديمه  "المرادي يف شرح التسهيل ذهب إلى أنه شعر قال:

 يف الصورتين كقول الشاعر :

 (3)َشتمى تؤوُب الَحَلبَةُ 

 والصواب أنه مثل نثري كما ذهب جل النحويين .

ـــ أظهر البحث اضطرابا يف أقوال بعض النحويين يف توجيه بعض األمثال ،  9

ولعل ذلك يرجع ــــ من وجهة نظري ـــــ إلى تطور بعض اآلراء عند العلماء،من 

من "إلى أن المثل القائل  " (4)كأوضح المسال"ذلك : أ ـــــ ذهب ابن هشام يف 

حذف مفعولي )يخل( اقتصارا ، وهو ما ذهب إليه كثير من  "يسمع يخل 

إلى أن المقصود من المثل هو مجرد  "(5)مغني اللبيب"النحويين، بينما ذهب يف

اإلخبار بوقوع الفعل من الفاعل ، والمفعوالن غير منويين وليس محذوفين ، 

                                                 

 .   65يراجع : المسائل العضديات صـ  (1)

 .  2/47يراجع : الصفوة الصفية  (2)

 .  568شرح التسهيل للمرادي صـ (3)

 .  2/70يراجع : أوضح المسالك  (4)

 .  356ـــــ  6/355يراجع : مغني اللبيب  (5)
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ال مفعول له ، وهو رأي تفرد به ابن هشام ،ولعله من وأن الفعل نزل منزلة ما 

اآلراء التي تطور فيها رأي ابن هشام . وقد ذهب ابن مالك نفسه عند تعرضه 

إلى أنه حذف المفعولين هنا القرتانه بسبب  "(1)شرح الكافية الشافية"للمثل يف 

 يقتضي تجدد المظنون لحصول الفائدة ، ولم يصف الحذف بالقلة أو غيرها

 إلى وصف هذا الحذف بالقلة. (2)،بينما ذهب يف شرح التسهيل

 "توكيد الفعل بالنون لوقوعه بعد )ما( الزائدة"ب ـــــ عند الحديث عن قضية 

استشهد ابن مالك بمثلين من أمثال العرب ،ورد الفعل المضارع فيهما مؤكدا 

 ، وقوله: "نََّك بَِعْيٍن َما َأَريَ "بالنون لوقوعه بعد)ما( الزائدة هما قوله :

ٍة َما َينُْبتمَن َشكِْيرها  ........................     َوفِي ِعضم

 أجاز النحويون وقوع مثل هذا الرتكيب ،إال أهنم اختلفوا يف إجازته مع القلة ،

أو إجازته مع الكثرة ،وقد اضطرب رأي ابن مالك نفسه ،فمرة تجده يف بعض 

،وأخرى تجده  "(3)شرح الكافية الشافية"يف :كتبه أجازه مع الكثرة كما ذهب 

 و: "(4)تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد"أجازه مع القلة كما هو ظاهر يف :

 . "(5)الخالصة األلفية"

ـــ من األمور التي تبين قيمة المثل وأهميته عند النحويين يف إثبات  10 

                                                 

 .  2/553لشافية يراجع : شرح الكافية ا (1)

 .   2/73يراجع : شرح التسهيل  (2)

 .    1408ــــــ 3/1407يراجع : شرح الكافية الشافية  (3)

 .  216يراجع : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد صـــ  (4)

 .   42يراجع : متن ألفية ابن مالك صـ  (5)
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 فيها ، من ذلك :القواعد ، أنه قد يكون الشاهد الوحيد إلثبات القاعدة أو ن

واستشهادهم  "مجيئ خرب عسى اسما مفردا"أ ــــــ عند حديثه عن قضية 

فقد اكتفى كثير من النحويين بالمثل  "عسى الغوير أبؤسا"بقول الزباء 

،  (3)، والجوهري(2)، والمربد(1)على هذه القاعدة منهم : سيبويه

، (7)وابن األثير ، (6)والشريف الكويف ، (5)وابن بابشاذ ،(4)والزمخشري

 .(9)وابن جمعة الموصلي ،(8)والخوارزمي

لم يستشهد  "العطف بـ حتى يكون للغاية"ب ــــ عند حديثه عن قضية 

،  "استنت الفصال حتى القرعى"ابن مالك من األمثال إال بقول العرب 

وقد استشهد ابن مالك هبذا المثال يف أكثر من كتاب له، ويف هذه الكتب 

ى أن المعطوف غاية للمعطوف عليه يف النقص، وألهمية استشهد به عل

المثل عند ابن مالك فقد اكتفى به مع األمثال المصنوعة يف االستشهاد 

على أنه غاية يف النقص، وجمع بين الغاية يف الزيادة والنقص يف بيت من 

                                                 

 .  3/158، 159، 1/51يراجع : الكتاب  (1)

 .  3/70 يراجع : المقتضب (2)

 .   6/2426يراجع : الصحاح تاج اللغة  (3)

 .  7/119يراجع : المفصل بشرح ابن يعيش  (4)

 .   375يراجع : شرح الجمل البن بابشاذ صـ  (5)

 .   484يراجع : البيان يف شرح اللمع صـ  (6)

 .  484/ 2م  1يراجع : البديع يف علم العربية ج  (7)

 .   104يراجع : ترشيح العلل صـ  (8)

 .  3/899يراجع : شرح ألفية ابن معط البن جمعة  (9)
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 . (1)الشعر

به فيكتفى ابن ـــــ قد يكون للقضية النحوية الواحدة أكثر من مثل ُيْحتَُج لها 11

 مالك باالحتجاج بمثل واحد فقط ،ومن ذلك :

جاء عن "حذف حرف النداء قبل اسم الجنس "أ ـــــ عند الحديث عن قضية 

العرب حذف حرف النداء قبل اسم الجنس يف أمثلة كثيرة منها:أطرق كرا،أصبح 

ليل، افتدي مخنوق، أعور عينك والحجر. ولم يستشهد ابن مالك إال بقول 

 رب :أطرق كرا .الع

 "بناء اسم التفضيل من الفعل المبني للمجهول"ب ــــ عند حديثه عن قضية 

جاء اسم التفضيل من المبني للمجهول يف أمثلة كثيرة منها: أشغل من ذات 

النحيين ،أزهى من ديك ،أجن من دقة ،أشهر من الفرس األبلق ،أشهى من 

إال بمثلين فقط هما :أشغل من الخمر ،أكسى من البصل .ولم يستشهد ابن مالك 

ذات النحيين ،أزهى من ديك . ولعل العلة يف ذلك عنده شهرة هذه األمثال عن 

 غيرها .

ـــــ قد أثبت البحث قيمة المثل العربي وأهميته عند ابن مالك ،ومن وجوه 12

هذه األهمية أنه قد يستخدم المثل الواحد يف جل كتبه ،بل قد يحتج بالمثل 

 بات أو نفي أكثر من قاعدة نحوية ،من ذلك :الواحد إلث

واستشهاده بقول العرب  "مجيئ الحال معرفة"أ ـــــ عند حديثه عن قضية 

شرح الكافية "استشهد به ابن مالك يف  "جاءوا قضهم بقضيضهم"

                                                 

، 358ــــ  3/357، شرح التسهيل  1210ـــــــ  3/1209يراجع : شرح الكافية الشافية  (1)

 . 615ــــ  614شرح عمدة الحافظ صــ 



 

 
 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

على مجيئ الحال مصدرا معرفا  "(2)شرح التسهيل"و "(1)الشافية

فقد استشهد به يف باب  "(3)شرح عمدة الحافظ"باإلضافة ، أما يف 

المعنوي( وأجراه مجرى)كل( يف التوكيد وقد أشار السيرايف إلى ذلك 

وقد استعمل قضها بقضيضها على وجهين : منهم من ينصبه على "فقال :

كل حال؛ فيكون بمنزلة المصدر المضاف المجعول يف موضع الحال، 

لما قبله يف اإلعراب كقولك :مررت به وحده ،ومنهم من يجعله تابعا 

 .(4)"فيجريه مجرى كلهم

استشهد  "اإلخبار بظرف الزمان عن الذات"ب ــــــ عند حديثه عن قضية 

، "(5)شرح الكافية الشافية"يف "اليوم خمر وغدا أمر"بقول امرئ القيس :

،وذهب يف الكتب الثالثة "(7)شرح عمدة الحافظ"،و"(6)شرح التسهيل"و

 ار بظرف الزمان عن الذات إال عند حصول الفائدة .إلى أنه ال يجوز اإلخب

ــــ قد يذكر ابن مالك تأويالت النحويين للمثل، ثم يعرتض على هذه 13

التأويالت، وينفرد هو بتعليل آخر لم أره عند غيره، من ذلك عند حديثه عن 

واستشهاده بقول عمر ابن الخطاب  "مجيئ اسم ال النافية للجنس معرفة"قضية 

قضية "....ومنصوبا هبا إن كان مضافا كقولهم "قال: "وال أبا حسن لهاقضية "

                                                 

 .  2/735يراجع : شرح الكافية الشافية  (1)

 .  2/327يراجع : شرح التسهيل  (2)

 .   556ع : شرح عمدة الحافظ صـ يراج (3)

 .  2/261شرح كتاب سيبويه  (4)

 .   352ـــــ  1/351يراجع : شرح الكافية الشافية  (5)

 .  320ـــــ  1/319يراجع : شرح التسهيل  (6)

 .   164يراجع : شرح عمدة الحافظ صـ  (7)
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...وللنحويين يف تأويل العلم المستعمل هذا االستعمال قوالن "وال أبا حسن لها

:أحدهما: أنه على تقدير إضافة )مثل( إلى العلم ،ثم حذف )مثل( فخلفه 

دير ال واحد من مسميات المضاف إليه يف اإلعراب والتنكير . والثاين : أنه على تق

 ." (1)هذا االسم

، (3)، والمربد (2)وقد اختار التأويل األول جل النحويين وعلى رأسهم:سيبويه

 .(7)، وابن عصفور(6)، وابن الحاجب(5)، وابن الدهان (4)وابن السراج

....وإنما "وقد اختار ابن مالك توجيها ثالثا لم أره عند غيره من العلماء قال :

هذا االستعمال أن يكون على قصد ال شيء يصدق عليه هذا االسم  الوجه يف

َن العلم هذا المعنى ،وجرد لفظه مما ينايف  كصدقه على المشهور به، َفُضمِّ

 "(8)ذلك

ـــــ قد يوجه ابن مالك المثل بأكثر من توجيه ،أحدها: وافق فيه النحويين 14

ند غيره ، ومن ذلك عند واتبعهم،وآخر ينفرد به ويوجهه توجيها آخر لم أره ع

ذهب  "حذف الخرب وجوبا إذا كان حاال سادا مسد الخرب"الحديث عن قضية 

                                                 

 .  531ــــــ  1/529شرح الكافية الشافية  (1)

 .  2/297 يراجع : الكتاب (2)

 .  4/363يراجع : المقتضب  (3)

 .  1/383يراجع : األصول  (4)

 .  1/111يراجع : الغرة يف شرح اللمع  (5)

 .  2/572يراجع : شرح المقدمة الكافية يف علم اإلعراب  (6)

 .  2/270يراجع : شرح الجمل البن عصفور  (7)

 .  1/532شرح الكافية الشافية  (8)
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ال يصح أن يجعل  "حكمك مسمطا"كما ذهب الجمهور إلى أن المثل القائل 

، وإلى مثل ذلك ذهب يف (1)حاال سادة مسد الخرب لفقدها للشروط "مسمطا"

 ."(3)شرح التسهيل"،و "(2)شرح عمدة الحافظ"

وقد وظف ابن مالك المثل توظيفا آخر غير ما سبق، لم أره عند غيره، وذلك 

عند حديثه عن )ال( العاملة عمل )ليس( ورده على من قال بجواز دخول )ال( 

 على معرفتين استدل بقول النابغة :

 وحلت سواد القلب ال أنا باغيا      سواها وال يف حبها متراخيا

نا(مرفوع فعل مضمر ناصب)باغيا( على ويمكن عندي أن يجعل)أ"قال:

الحال تقديره:ال ُأَرى باغيا ،فلما أضمر الفعل برز الضمير وانفصل . ويجوز أن 

يجعل )أنا( مبتدأ، والفعل المقدر بعده خربا ناصبا )باغيا( على الحال . ويكون 

هذا من باب االستغناء بالمعمول عن العامل لداللته عليه . ونظائره كثيرة منها 

قولهم: حكمك مسمطا ،أي: حكمك لك مسمطا أي: مثبتا .فجعل )مسمطا( 

وهو حال مغنيا عن عامله مع كونه غير فعل ،فأن يعامل )باغيا( بذلك وعامله 

       "(4)فعل أحق وأولى

هذه أهم النتائج التي توصل البحث إليها ، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب 

 لى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .العالمين ، وصلى اهلل وسلم وبارظ ع

 الباحث

                                                 

 .  359ـــــ  1/356كافية الشافية يراجع : شرح ال (1)

 .   178ــــــ 177يراجع : شرح عمدة الحافظ صـ  (2)

 .  1/279يراجع : شرح التسهيل  (3)

 .  441ــــ  1/440شرح الكافية الشافية  (4)
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 ستشهد بهفهرس األمثال امل
 الصفحة املثل م

 103 َآَبُل مِْن ُحنَْيِف اْلَحنَاتِمِ  1

 103 َأْتَيُس مِْن ُتُيوِس ُتَوْيٍت  2

ة 3  116 َأَجنُّ مِْن َذمَّ

      109 َأْحَمُق مِْن َهَبنََّقةٍ  4

 111 َأْخَرُق مِْن َحَماَمة 5

 107 َأْخَيُل مِْن ُغَراٍب  6

 103 َأْرَجُل مِْن ُخفٍّ  7

 111 َأْرَعُن مِْن َهَواِء اْلَبْصَرةِ  8

 113 َأْزَهى مِْن ِديٍك  9

 107 َأْشَبُه مِْن الماِء بِاْلَماءِ  10

 112 َأْشَغُل مِْن َذاِت النِّْحَيْينِ  11

ْمسِ  12  103 َأْشَمُس مَِن الشَّ

 116 َن الَفَرِس األَْبَلِق َأْشَهُر مِ  13

 116 َأْشَهى مَِن اْلَخْمرِ  14

 123 َأْصبِْح َلْيُل  15

 120 َأْطِرْق َكَرا 16



 

 
 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

 123 َأْعَوُر َعْينَك والحجرُ  17

ِة البعيِر وَمْوَتًا يف بيِت َسُلوليَّةٍ  18 ة  َكُغدَّ  64 َأَغدَّ

 123 افتدي مخنوق 19

 104 ِق َأْفَلُس مِْن اْبِن اْلُمَذلَّ  20

 116 أكسى من البصل 21

 153 التقت حلقتا البطان 22

 107 َأْنَجُب مِْن ُأمِّ البنينِ  23

 107 َأْوَلُم مَِن األْشَعِث  24

 133 بَِأَلٍم َما َتْختِنَنَّه 25

 130 بَِعْيٍن َما َأَرَينََّك  26

 93 َتَرْكُتُه بَِمالِحِس البََّقِر أوالدها 27

 138، 80 سباتفرقوا أيادي  28

 138 تفرقوا شذر مذر وشغر بغر وخذع مذع 29

اء الغفير 30  71 جاءوا الَجمَّ

 77 جاءوا قضهم بقضيضهم 31

 33 حكمك مسمطا 32

 41 خبأة خير من يفعة 33

 117 استنت الفصاُل َحتَّى القرعى 34

 86 َشتَّى َتُؤوُب الحلبةُ  35

 44 َعَسى الُغَوْيُر ُأْبُؤَسًا 36
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 161 َقْد َعلَِمْت ذلك َبنَاُت َأْلُببِي 37

 51 َقِضيٌَّة َواَل َأَبا َحَسٍن َلَها 38

ٍء ُيِحبُّ َوَلَدُه َحتَّى الُحَبارى 39
ْ
 119 ُكلُّ َشي

 57 َمْن َيْسَمْع َيَخل 40

 100 هو ألصُّ مِْن شظاظ 41

ٍة َما َينُْبَتنَّ َشكِْيُرَها 42  130 َوفِي ِعضَّ

 148 ي َحْيَص َبْيَص َوَقُعوا فِ  43

 25 اليوَم َخْمٌر ، وغدا َأْمرٌ  44

  



 



 

 
 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

 ثبت املصار واملراجع

 والمراجع ثبت المصادر

  أبنية األسماء واألفعال والمصادر البن القطاع الصقلي

ه،تحقيق ودراسة د/ أحمد محمد عبد الدايم، مطبعة دار الكتب 515ت

 م.1999المصرية بالقاهرة

 ار وجهوده يف الدراسات النحوية ،مع تحقيق أبو عبد اهلل بن الفخ

كتابه شرح الجمل ، رسالة دكتوراه ، إعداد حماد بن محمد حامد الثمالي 

 .1410ـــ  1409،

  ،ابن النحوية وحاشيته على كافية ابن الحاجب دراسة وتحقيق

رسالة ماجستير للطالب/ حسن محمد عبدالرحمن أحمد، إشراف 

 م.1988ه ــــ1409ين، جامعة أم القرى د/فتحي أحمد مصطفى علي الد

  اتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر،المسمى منتهى

األماين والمسرات يف علوم القراءات ،تأليف العالمة الشيخ أحمد بن 

ه ،حققه وقدم له د/شعبان محمد إسماعيل ،ط عالم 1117محمد البنا ت

 م .1987ه ـــــ 1407الكتب بيروت ،ط أولى 

 هـ، 745رتشاف الضرب من لسان العرب ألبى حيان األندلسي تا

تحقيق د/ رجب عثمان محمد . مراجعة د/ رمضان عبد التواب مكتبة 

 م 1998 -هـ 1418الخانجي طبعة األولى 

  إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك تأليف اإلمام العالمة محمد

يق د/ محمد بن هـ تحق767بن أبى بكر ابن أيوب بن قيم الجوزية ت 

عوض بن محمد السهلى ، مكتبة أضواء السلف ، الطبعة األولى ) 

 م(.2002 -هـ1422
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  اإلرشاد إلى علم اإلعراب ،تصنيف اإلمام شمس الدين محمد بن

هـ ،تحقيق د/عبد اهلل على الحسينى 695أحمد بن عبد اللطيف القرشي ت 

قرى، ط األولى الربكانى ،د/محسن سالم العميرى ، طبعة جامعة أم ال

 م(1989-هـ1410)

  أساس البالغة ، تأليف أبى القاسم جار اهلل محمود بن عمر

هـ ، تحقيق محمد باسل عيون السود ، منشورات دار 538الزمخشري ت

 م.1998-هـ1419الكتب العلمية بيروت ،ط أولى 

  أسرار العربية تأليف عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهلل األنبارى

اسة وتحقيق محمد حسين شمس الدين، مطبعة دار الكتب هـ ،در577ت

 م .1997 -هـ 1418العلمية بيروت، الطبعة األولى 

  األشباه والنظائر يف النحو، لإلمام جالل الدين السيوطي

 ه،تحقيق د/عبد العال سالم مكرم ،مؤسسة الرسالة.911ت

  األصول يف النحو ألبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي

هـ ، تحقيق د/ عبد الحسين الفتلي  طبعة مؤسسة دار 316غدادي ت الب

 م.1996ه  1417الرسالة ، الثالثة 

  إعراب القراءات السبع وعللها ، تأليف أبي عبد اهلل الحسين بن

ه،حققه وقدم له د/عبد الرحمن بن سليمان  370أحمد بن خالويه ت 

ه ـــ  1413ط أولى العثيمين، الناشر مكتبة الخانجي للطبع والنشر ، 

 م1992

  هـ ،دراسة 616إعراب القراءات الشواذ ألبى البقاء العكربى ت

 م1996-1417وتحقيق السيد أحمد عزوز، عالم الكتب ط أولى 
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  ه  38إعراب القرآن ألبي جعفر بن محمد بن إسماعيل النحاس ت

 م1985ه ــــ 1405، تحقيق د/زهير غازي زاهد ، ط عالم الكتب ، ط ثانية 

  إعراب القراءات السبع وعللها، تأليف أبي عبد اهلل الحسين بن

ه، حققه وقدم له د/عبد الرحمن بن سليمان 370أحمد بن خالويه ت

 م1992ه ـــ  1413العثيمين، الناشر مكتبة الخانجي للطبع والنشر،ط أولى 

  اإلغفال، وهو المسائل المصلحة من كتاب معاين القرآن وإعرابه

هـ،تصنيف العالمة أبي علي الحسن بن أحمد 311ق الزجاج تألبي إسحا

 ه،تحقيق وتعليق د/عبداهلل بن عمر الحاج إبراهيم377الفارسي ت

  أمالي ابن الشجري ،تأليف هبة اهلل بن علي بن محمد بن حمزة

ه ، تحقيق ودراسة د/محمود محمد الطناحي ، 542الحسني العلوي ت

 م .1992ه ــــ 1413ط أولى الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ،

  أمثال العرب ،تأليف المفضل بن محمد الضبي، قدم له وعلق عليه

 م.1982ه ـــ1403د/إحسان عباس،ط دار الرائد العربي ،ثانية

  األمثال العربية دراسة تاريخية تحليلية ،تأليف د/عبد المجيد

 م .1988ه ـــــ1408قطامش، ط دار الفكر، أولى 

 بية القديمة مع اعتناء خاص بكتاب األمثال ألبي عبيد األمثال العر

،تأليف المستشرق األلماين رودلف زلهايم، ترجمه عن األلمانية وحققه 

وعلق عليه ووضع فهارسه د/ رمضان عبد التواب ،ط دار األمانة مؤسسة 

 م.1971ه ــــ1391الرسالة ،أولى

 محمد توفيق األمثال العربية والعصر الجاهلي دراسة تحليلية ، د/

 م.1988ه ــــ 1408أبو علي ،ط دار النفائس ،ط أولى 

  األمثال يف الحديث النبوي الشريف ،جمع وتخريج ودراسة
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 م1993ه ــــ1414د/محمد جابر فياض العلواين ،ط أولى

  األمثال يف القرآن الكريم، د/ محمد جابر فياض، نشر وتوزيع الدار

 م .1995ه ــــ1415يةالعالمية للكتاب اإلسالمي ،ط ثان

 ه،حققه وقدم له 195األمثال ألبي فيد مؤرج بن عمر السدوسي ت

ووضع فهارسه د/ رمضان عبدالتواب ،ط دار النهضة العربية بيروت 

 م.1983

  األمثال والمثل والتمثل والمثالت يف القرآن الكريم ،تأليف سميح

هــ 1421 ،ثانيةعاطف الزين ،ط دار الكتاب المصري ،ودار الكتاب الرماين

 م.2000ــــ

  اإلنصاف يف مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين

هـ ، تحقيق ودراسة 577تأليف الشيخ كمال الدين أبي الربكات األنباري ت

د/ جودة مربوك محمد مربوك ، راجعه د/ رمضان عبد التواب ، مكتبة 

 م.2002الخانجي بالقاهرة ، األولى  

 لك إلى ألفية ابن مالك تأليف جمال الدين عبد اهلل بن أوضح المسا

هـ، ومعه كتاب عدة السالك إلى تحقيق 761هشام األنصاري ت سنة 

أوضح المسالك وهو الشرح الكبير من ثالثة شروح تأليف محمد محي 

 الدين عبد الحميد بيروت منشورات المكتبة العصرية .

 ثمان بن عمر اإليضاح يف شرح المفصل للشيخ أبى عمرو ع

هـ تحقيق د/إبراهيم محمد عبد اهلل 646المعروف بابن الحاجب النحوي

 م. 2005ه ـــ1425،دار سعد الدين ،أولى

  البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي
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 هـ ، طبعة دار الفكر.754الغرناطي ت

 ي البديع يف علم العربية للمبارك بن محمد الشيباين الجزري أب

هـ تحقيق ودراسة د/ فتحي أحمد 606السعادات مجد الدين ابن الثير ت 

على الدين ط جامعة أم القري مركز إحياء الرتاث اإلسالمي ط األولى 

 هـ.1420

  البسيط يف شرح جمل الزجاجي البن أبى الربيع عبد اهلل بن أحمد

ياد بن هـ ،تحقيق ودراسة د/ع688بن عبيد اهلل القرشي اإلشبيلي السبتي ت

 م .1986-هـ1407عبد الثبيتي ،طبعة دار الغرب اإلسالمي ،األولى  

  البيان يف شرح اللمع البن جني ،تأليف الشريف عمر بن إبراهيم

ه، دراسة وتحقيق د/عالء الدين حمويه ،ط دار عمار للنشر 539الكويف ت

 م.2002ه ــ 1423والتوزيع ،ط أولى

 ف السيد محمد مرتضى تاج العروس من جواهر القاموس،تألي

بِيِدي ،تحقيق عبد الستار أحمد فراج،ط الرتاث العربي سلسلة  الحسيني الزَّ

 م .1965ه ــ 1385تصدرها وزارة اإلرشاد واألنباء يف الكويت 

  التبصرة والتذكرة ألبى محمد عبد اهلل بن على بن إسحاق

ي الصيمرى من نحاة القرن الرابع ، تحقيق د/فتحى أحمد مصطفى عل

 م.1982-هـ1402الدين،ط دار الفكر بدمشق،األولى

  التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ،تأليف أبي

ه، تحقيق ودراسة د/عبد الرحمن بن سليمان 616البقاء العكربي ت 

 م.1986ه ــ 1406العثيمين ،ط دار الغرب اإلسالمي بيروت ،ط أولى 

  ألفه أبو حيان األندلسي، حققه التذييل والتكميل يف شرح التسهيل،

 م.1997ه ــ 1418أ د / حسن هنداوي، ط دار القلم بيروت ط أولى 
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  ترشيح العلل يف شرح الجمل، تصنيف صدر األفاضل القاسم بن

ه،إعداد عادل محسن العميري ،جامعة أم 627الحسين الخوارزمي ت 

 م.1998ه ـــ1419القرى 

 بن مالك، حققه وقدم له محمد تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ال

ه 1387كامل بركات، الناشر دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ،

 م.1967ــــ

  التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد زين الدين بن عبد اهلل

هـ ، دراسة وتحقيق د/ عبد الفتاح بحيري إبراهيم ، 905األزهري ت 

 (. م1992 –هـ 1413الطبعة األولى ) 

  الفرائد على تسهيل الفوائد ،تأليف محمد بدر الدين بن أبي تعليق

 بكر بن عمر الدماميني ، تحقيق د/محمد بن عبد الرحمن المفدى .

  التعليقة على المقرب، شرح العالمة هباء الدين بن النحاس، تأليف

 م. 2004د/جميل عبداهلل عويضة ،ط وزارة الثقافة باألردن ،ط أولى 

 سيبويه،تأليف أبي علي الحسن أحمد بن عبد  التعليقة على كتاب

هـ،تحقيق وتعليق د/ عوض حمد القوزي ، مطبعة  377الغفار الفارسي ت

 م .1990هـ  1410األمانة. ط األولى 

  التفسير البسيط ألبي الحسن علي بن أحمد بن مجمد الواحدى ت

هـ تح د/محمد بن صالح بن عبد اهلل الفوزان، أشرف على صياغته 468

خراجه د/عبد العزيز شطا آل سعود ، د/تركي بن سهو العتيبي، سلسلة وإ

 الرسائل الجامعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .

  تمثال األمثال ،تأليف أبي المحاسن محمد بن علي العبدري
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ه 1402ه،حققه وقدم له د/أسعد ذبيان ،ط أولى837الشيبي ت

 م.1982ـــــ

 ه ،ط 370صور محمد بن أحمد األزهري تهتذيب اللغة ألبي من

دار القومية العربية للطباعة ،حققه وقدم له عبد السالم محمد هارون ، 

 راجعه محمد علي النجار

  هـ . شرح  637توجيه اللمع للعالمة أحمد بن الحسين الخباز ت

كتاب اللمع  ألبي الفتح ابن جني دراسة وتحقيق أ.د فايز ذكى محمد دياب 

 م.2002-هـ1423الم للطباعة والنشر ، ط أولى ، دار الس

  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي

هـ شرح وتحقيق د/ عبد الرحمن على 749المعروف بابن أم قاسم ت

 م2001 -هـ1422األولى  ، القاهرة سليمان ، طبعة دار الفكر العربي

 /يوسف أحمد التوطئة ألبي علي الشلوبين، دراسة وتحقيق د

 م.1981هـ  1401المطوع ،ط ثانية

  ثمار القلوب يف المضاف والمنسوب ألبي منصور عبد الملك بن

ه، تحقيق محمد أبو 429محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري ت

 الفضل إبراهيم،ط دار المعارف .

  ،الجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنته من السنة وآي الفرقان

ه ، تحقيق عبد 671عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبى بكر القرطبي  تأليف أبى

-ه1427اهلل بن عبد المحسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة بيروت ، األولى 

 م2006

  ،جمهرة األمثال،ألبي هالل الحسن بن عبداهلل بن سهل العسكري

ضبطه وكتب هوامشه ونسقه د/أحمد عبد السالم ،خرج أحاديثه أبو هاجر 
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د بن بسيون زغلول،ط دار الكتب العلمية بيروت ،ط أولى محمد سعي

 م. 1988ه ــ 1408

 تحقيق  ي:الجنى الداين يف حروف المعاين للحسن بن قاسم المراد

د/ فخر الدين قباوه واألستاذ محمد نديم فاضل،منشورات دار األفاق 

 م  .1983ه  1403الجديدة بيروت،الطبعة الثانية

 قيل للعالمة الفاضل االستاذ الشيخ حاشية الخضرى على ابن ع

محمد الخضرى على شرح المحقق العالمة ابن عقيل على ألفية ابن مالك 

 وهبامشه شرح ابن عقيل المشهور.

  حاشية الصبان شرح األشمونى على ألفية ابن مالك ومعه شرح

 الشواهد للعينى ، تحقيق طه عبد الرءوف سعد ، المكتبة التوفيقة.

  السبعة تصنيف أبي على الحسن بن عبد الغفار الحجة للقراء

ه ، حققه بد الدين قهوجي ، بشير جوبجانى ، مراجعة عبد 377الفارسي ت

 األولى ، للرتاث المأمون دار طبعة ، الدقاق يوسف أحمد –العزيز رباح 

 م1984-ه1404

  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب،تأليف عبد القادر بن عمر

، تحقيق وشرح عبد السالم محمد هارون ، الناشر  ه1093البغدادي ت 

 مكتبة الخانجي القاهرة .

  الخصائص صنعة أبى الفتح عثمان بن جنى بتحقيق محمد على

 النجار،المكتبة العلمية

  الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع، تأليف

رم ، طبعة الفاضل أحمد بن األمين الشنقيطي، تحيق د/ عبد العال سالم مك
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 م .1981-هـ1404دار البحوث العلمية ،األولى 

  الدر المصون يف علوم الكتاب المكنون ،للمؤلف أبي العباس

شهاب الدين ،أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي 

 ه ، تحقيق د/أحمد محمد الخراط ،ط دار العلم دمشق . 756ت 

 ة لإلمام حمزة بن الحسن األصبهاين الدرة الفاخرة يف األمثال السائر

ه، حققه وقد له ووضع حواشيه وفهارسه د/عبد المجيد قطامش 351ت

 ،ط دار المعارف بمصر. 

  ديوان األدب، تأليف أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي

ه،تحقيق د/أحمد مختار عمر، مراجعة د/إبراهيم أنيس ،مكتبة 350ت

 لسان العرب .

 الكبير ميمون بن قيس . ديوان األعشى 

  ديوان الشماخ بن ضرار الذبياين، حققه وشرحه صالح الدين

 الهادي ،ط دار المعارف بمصر .

  ديوان الفرزدق، شرحه وضبطه وقدم له أ/علي قاعود ،ط دار

 م. 1987ه ـــ1407الكتب العلمية بيروت، ط أولى 

 د،ط ديوان النابغة الجعدي ،جمعه وحققه وشرحه د/واضح الصم

 م .1998دار صادر بيروت، أولى 

  رصف المباين يف شرح حروف المعاين لإلمام أحمد بن عبد النور

أحمد محمد الخراط. مطبوعات مجمع اللغة  هـ،تحقيق/702المالقي ت

 العربية بدمشق.

  الزاهر يف معاين كلمات الناس ،ألبي بكر محمد بن القاسم األنباري

ضامن ،ط دار الشؤون الثقافية العامة ه ، تحقيق د/حاتم صالح ال328ت
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 م 1987بغداد ، ط ثانية 

  زهر األكم يف األمثال والحكم للحسن اليوسي ،حققه د/محمد

 م.1981ه ــــ1401حجي ،ود/محمد األخضر، دار الثقافة ،أولى

  سنن ابن ماجة األرنؤوط ،تأليف ابن ماجة أبي عبداهلل محمد بن

شعيب األرنؤوط، عادل مرشد، محمد ه ، تحقيق  273يزيد القزويني ت

ه 1430كامل قرة بللي، عبد اللطيف حرز اهلل، دار الرسالة ،أولى

 م.2009ــــ

  الشافية يف علم التصريف تأليف جمال الدين أبي عمرو عثمان بن

ه ويليها الوافية نظم الشافية للنيسابوري ، ط المكتبة 646الحاجب ت 

 م.1995ه 1415الملكية ، ط أولى 

 رح اآلجرومية يف علم العربية تأليف على بن عبد اهلل بن علي نور ش

هـ، دراسة وتحقيق د/محمد خليل عبد العزيز شرف 889الدين السنهوري 

 . م2006-هـ1427 مصر–،ط دار السالم 

  شرح األشمونى على ألفية ابن مالك المسمى منهج السالك على

يد،ط دار الكتاب العربي ألفية ابن مالك،حققه محمد محى الدين عبد الحم

 م1955-هـ 1375بيروت،األولى

  شرح ألفية ابن مالك البن الناظم ، حققه وضبطه وشرح شواهده

وموضح فهارسه د/ عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد ، طبعة دار 

 الجيل بيروت.

  شرح ألفية ابن معط ألبي جعفر أحمد بن يوسف الرعيني

اسة ،رسالة دكتوراة للباحث حسن ه،السفر األول تحقيق ودر779ت
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محمد عبدالرحمن، إشراف د/محمد إبراهيم البنا ،جامعة أم القرى 

 م.1994ه ــــ1414،

  شرح ألفية ابن معط البن القواس،تحقيق ودراسة د/علي موسى

 م .1985ه ــــــ1405الشوملي،الناشر مكتبة الخريجي،ط أولى 

 ف أبي عبد اهلل شمس شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك تألي

ه،تحقيق 953الدين محمد بن علي ابن طولون الدمشقي الصالحي،ت

وتعليق د/عبد الحميد جاسم محمد الفياض الكبيسي ، منشورات دار 

 م2002ـــ1423الكتب العلمية بيروت ، ط أولى

  شرح ابن عقيل قاضى القضاه هباء الدين عبد اهلل بن عقيل العقيلي

ه كتاب منحة الجليل، بتحقيق محمد محيى الدين الهمذاين المصري ومع

 م.1972-هـ1392عبد الحميد ، طبعة دار الفكر ، الطبعة الخامسة عشر

  شرح التسهيل البن مالك جمال الدين محمد بن عبد اهلل الطائي

هـ ، تحقيق د/ عبد الرحمن السيد ، د/ محمد 672الجياين األندلسي ت 

 م1990-هـ1410والنشر، األولىبدوي المختون ، ط هاجر للطباعة 

  شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لمحب

هـ ت، 778الدين محمد بن يوسف بن أحمد المعروف بناظر الجيش ت

دراسة وتحقيق د/ علي فاخر، د/جابر محمد الرباجة ،د/إبراهيم جمعة 

محمد  العجمي، د/ جابر السيد مبارك ،د/ علي السنوسي محمد، د/

 م2007-هـ 1428راغب نزال، مطبعة دار السالم ،ط األولى 

  شرح التسهيل للمرادي القسم النحوي تحقيق ودراسة محمد عبد

-م  2006النبي محمد أحمد عبيد مكتبة اإليمان المنصورة ط . أولى 

 هـ1427
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  شرح الجزولية ألبي الحسن علي بن محمد األبذي

د بن أحمد الكناين،السفر الثاين، ه،دراسة وتحقيق محمد ابن حم680ت

 ه 1424رسالة ماجستير ،مطبوعات جامعة أم القرى

  شرح الجزولية ألبي الحسن علي بن محمد األبذي

ه،دراسة وتحقيق حسن ابن نويفع الجابري الحربي،السفر 680ت

 ه.1424الثالث،رسالة ماجستير،مطبوعات جامعة أم القرى 

 بن محمد بن علي بن  شرح جمل الزجاجي ألبي الحسن علي

د/سلوى محمد عمر عرب  :تحقيق ودراسة ،ـه 609خروف اإلشبيلي ت 

  ـه1419، سلسلة الرسائل الموصي بطبعها 

  هـ الشرح 669شرح جمل الزجاجي البن عصفور اإلشبيلى ت

الكبير ،قدم له ووضع هوامشه وفهارسه فواز الشعار،إشراف د/إميل بديع 

 م.1998 ـ ه 1419العلمية بيروت ،األولى منشورات دار الكتب  يعقوب،

  شرح الجمل ىف النحو صنعة طاهر بن أحمد المعروف بابن بابشاذ

م ، إعداد الباحث / مصطفى أحمد حسن إمام ، إشراف 1077-هـ 469

أ.د/ عبد العظيم على الشناوى رسالة دكتوراه كلية اللغة العربية بالقاهرة، 

 .3062تحت رقم 

  ،تأليف محمد إسماعيل عبداهلل الصاوي ،مطبعة شرح ديوان جرير

 الصاوي . 

  شرح ديوان علقمة الفحل ،بقلم السيد أحمد صقر، المطبعة

 م .1935ه ـــ1353المحمودية بالقاهرة، ط أولى 

  شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ، حققه وقدم له د/ إحسان
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 م 1962عباس ، ط الكويت 

 اجب تصحيح وتعليق د/ يوسف شرح الرضي على كافية ابن الح

 م.1996حسن عمر ، منشورات جامعة قاريونس بنغازي ، ط ثانية 

  شرح شافية ابن الحاجب تأليف الشيخ رضى الدين محمد بن

هـ ، مع شرح شواهده للعالم الجليل 686الحسن اإلسرتابازى النحوى ت

 عبد القادر البغدادى صاحب خزانة األدب . 

 ه،دراسة وتحقيق 720يزدي أتمه سنة شرح الشافية للخضر ال

ه 1416رسالة دكتوراه،إعداد الطالب حسن أحمد الحمدو العثماين ،

 م،جامعة أم القرى . 1996ـــ

  شرح شواهد المغني ،تأليف اإلمام جالل الدين عبدالرحمن بن

ه،ذيل بتصحيحات وتعليقات العالمة الشيخ 911أبي بكر السيوطي ت

 الشنقيطي ،ط لجنة الرتاث العربي .محمد محمود ابن التالميذ 

  شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ لجمال الدين محمد بن مالك

 م.1977ه ــــ1397ه،مطبعة العاين بغداد ،672ت

 ه،تحقيق 680شرح الكافية يف النحو البن فالح اليمني ، ت

ودراسة،رسالة دكتوراه ،إعداد الطالب /نصار بن محمد بن حسين حميد 

 ه .1422ـــ1421الدين،

  شرح الكافية الشافية تأليف جمال الدين أبي عبد اهلل محمد بن عبد

اهلل بن مالك ، تحقيق د/عبد المنعم أحمد هريدي،ط دار المأمون 

 م ( . 1982-1402للرتاث،األولى )

  شرح كتاب سيبويه للسيرايف أبي سعيد السيرايف الحسن بن عبد اهلل

حسن مهدلي ، وعلي سيد علي ، ط  هـ ، تحقيق أحمد368بن المرزبان ت
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 دار الكتب العلمية بيروت ، األولى .

 ه،من باب 384شرح كتاب سيبويه لعلي بن عيسى الرماين ت

)الندبة( إلى هناية باب األفعال يف القسم تحقيق وموازنة،رسالة دكتوراه 

إعداد سيف بن عبد الرحمن بن ناصر العريفي ،جامعة اإلمام محمد بن 

 م .1998ــــ ه1418سعود 

 ه،تحقيق 384شرح كتاب سيبويه لعلي بن عيسى الرماين ت

ودراسة للباحث محمد إبراهيم يوسف شيبة،رسالة دكتوراه ، مطبوعات 

 ه.1415ــــ1414جامعة أم القرى،

  شرح اللمع لألصفهاين أبي الحسن علي بن الحسن الباقولي

م 1990-ه 1410هـ حققه د/ إبراهيم بن محمد أبوعبادة ط أولى543ت

 ط المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي 

  شرح اللمع، صنفه ابن برهان العكربي اإلمام أبو القاسم

ه،حققه د/فائز فارس ،ط 456عبدالواحد بن علي األسدي ت 

 م.1984ه ــــ1404أولى

  شرح المفصل للشيخ العالمة جامع الفوائد موفق الدين بن يعيش

، عنيت بطبعه ونشره بأمر المشيخة إدارة الطباعة ه  643النحوي ت

 المنيرية .

  شرح المفصل يف صنعة اإلعراب الموسوم بالتخمير تأليف صدر

، د/ عبد الرحمن بن  617األفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي ت

 م.2000-هـ1421سليمان العثيمين ، مكتبة العكبيان ، ط األولى 

 ر لألستاذ أبي علي عمر الشلوبين شرح المقدمة الجزولية الكبي



 

 
 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

ه، درسه وحققه د/تركي بن سهو العتيبي ، الناشر مكتبة الرشد 654ت

 م.1993ه  1413الرياض ،ط أولى 

  شرح المقدمة الكافية يف علم اإلعراب لمصنفها جمال الدين أبو

عمرو عثمان بن الحاجب، دراسة وتحقيق جمال عبد العاطي مخيمر ، 

 م .1997ه ــ 1418الباز ،ط أولى مكتبة نزار مصطفى 

  شرح المكودي على ألفية ابن مالك ،ألبي زيد عبد الرحمن علي

ه،تحقيق د/فاطمة الراجحي،جامعة 807بن صالح المكودي، ت

 م.1993الكويت

 . شرح النظام على الشافية ، لحسن بن محمد النيسابوري 

  عيسى شفاء العليل يف إيضاح التسهيل ألبى عبد اهلل محمد بن

هـ دراسة وتحقيق د/ الشريف عبد اهلل على الحسنى 770السلسيلي ت 

 . م1986 –هـ  1406الربكان ،ط المكتبة القنصلية ، ط األولى 

  صبح األعشى ،تأليف الشيخ أبي العباس أحمد القلقشندي، طبع

 م.1922ه ــــ1340بمطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 

 ربية، تأليف إسماعيل بن حماد الصحاح تاج اللغة وصحاح الع

الجوهري ،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط دار العلم للماليين بيروت 

 م.1984ه ـــ 1404،ط ثالثة 

  صحيح البخاري ،تأليف محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل

 ه .1422البخاري،تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر ،ط أولى 

  أبو الحسن القشيري صحيح مسلم، تأليف مسلم بن الحجاج

ه، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ،الناشر دار إحياء 261النيسابوري ت

 الرتاث العربي
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  الصفوة الصفية يف شرح الدرة األلفية لتقي الدين إبراهيم بن

الحسين المعروف بالنيلي من علماء القرن السابع الهجري ، تحقيق أ.د/ 

ث اإلسالمي المملكة العربية محسن بن سالم العميري ، مركز إحياء الرتا

 هـ.1415السعودية جامعة أم القرى 

  ضرائر الشعر البن عصفور اإلشبيلي ،تحقيق / السيد إبراهيم

 م .1980محمد ،ط دار األندلس للطباعة والنشر ، األولى 

  العقد الفريد ،تأليف أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي

 المكتبة التجارية الكربى .ه، بتحقيق محمد سعيد العريان ،ط 328ت

  عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تأليف أبي محمد محمود بن

أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين العيتابي الحنفي بدر الدين العيني 

 ه، الناشر دار إحياء الرتاث العربي بيروت . 855ت

  غريب الحديث تأليف ابن قتيبة عبداهلل بن مسلم، تحقيق د/عبداهلل

 م.1977وري، مطبعة العاين ببغداد الجب

  الغرة يف شرح اللمع ،من أول باب )إن وأخواهتا( إلى آخر باب

ه،دراسة 569)العطف( ألبي محمد سعيد بن المبارك بن الدهان ت

 وتحقيق د/فريد بن عبد العزيز الزامل السليم ،ط دار التدميرية .

  وهو شرح فصل المقال يف شرح كتاب األمثال ألبي عبيد البكري،

لكتاب األمثال ألبي عبيد القاسم بن سالم، حققه وقدم له د/إحسان عباس 

 م . 1971ه ــــ1391،ود/عبد المجيد عابدين ،مؤسسة الرسالة ،

  ه،ط الهيئة المصرية 817القاموس المحيط للفيروز أبادى ت

 م .1978-ه  1398العامة للكتاب 
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 البن أبي الربيع  الكايف يف اإلفصاح عن مسائل كتاب اإليضاح

ه،تحقيق ودراسة د/فيصل الحفيان،ط مكتبة 688السبتي األندلسي ت

 م2001ــ ـه1422الرشيد بالرياض

 ه ،حققه 285الكامل ،تأليف أبي العباس محمد بن يزيد المربد ت

 وقدم له ووضع فهارسه د/محمد أحمد الدالي ، ط مؤسسة الرسالة .

 قيق علي فودة،الناشر ه ،تح367كتاب األفعال البن القوطية،ت

 م1952مكتبة الخانجي،ط أولى 

  كتاب األفعال، تأليف أبي عثمان سعيد بن محمد المعافري

السرقسطي، تحقيق د/ حسين محمد محمد شرف، مراجعة د/محمد 

 م.1992ه ــــ1413مهدي عالم، ط الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية 

 بي عبيد القاسم بن سالم كتاب األمثال ،تأليف اإلمام الحافظ أ

ه، حققه وعلق عليه وقدم له د/عبد المجيد قطامش، ط دار 224ت

 م1980ه ـــ 1400المأمون للرتاث ،األولى

 ه ،مطبعة مجلس 390كتاب األمثال ،زيد بن رفاعة الكاتب ،ت

 ه . 1351دائرة المعارف العثمانية بحيد آباد ،أولى

 بن قنرب ، تحقيق وشرح الكتاب لسيبويه أبى بشر عمرو بن عثمان: 

 عبد السالم محمد هارون ، طبعة دار الجيل بيروت ، الطبعة األولى.

  كتاب العين، ألبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ت

ه ، تحقيق د/ مهدي المخزومي ، د/إبراهيم السامرائي ، ط سلسلة 175

 المعاجم والفهارس .

 ن األقاويل يف وجوه الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيو

 538التأويل ، للعالمة جار اهلل أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ت 
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،تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الشيخ على محمد 

معوض ، شارك يف تحقيقه د/ فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي ، مكتبة 

 م .1998-ه 1418العبيكان الرياض ، أولى 

 زيل اإللباس، المؤلف إسماعيل بن محمد بن عبد كشف الخفاء وم

ه،تحقيق عبد 1162الهادي الجراحي العجلوين الدمشقي أبو الفداء ت

الحميد بن أحمد بن يوسف هنداوي، الناشر المكتبة العصرية 

 م .2000ه ـــ1420،أولى

  الكليات معجم يف المصطلحات والفروق اللغوية ألبي البقاء أيوب

ه،أعده للطبع ووضع فهارسه 1094لكفوي تبن موسى الحسيني ا

ه 1419د/عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة ،ط ثانية

 م.1998ــــ

  اللباب ىف علل البناء واإلعراب ألبي البقاء عبد اهلل بن الحسين

هـ ، تحقيق غازي مختار طلميات، طبعة دار الفكر 616العكربي ت

 م .1995 -ـ ه1416المعاصر بيروت، الطبعة األولى 

  ،اللباب يف علم اإلعراب لإلسفرائيني، حققه د/شوقي المعري

 م.1996مكتبة لبنان ناشرون، ط أولى 

  اللباب يف علوم الكتاب، تأليف اإلمام المفسر أبي حفص عمر بن

هـ ، تحيق عادل أحمد عبد  880على بن عادل الدمشقي الحنبلى ت 

 تحقيقه برسالته الجامعيه الموجود، الشيخ على محمد معوض ، شارك يف

د/ محمد سعد رمضان حسن ،د/ محمد المتولي الدسوقي حرب ، ط دار 

 م .1998-هـ1419الكتب العلمية بيروت ، أولى 
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  ، لسان العرب البن منظور ، تحقيق األساتذة عبد اهلل على الكبير

 محمد احمد حسيب اهلل ، هاشم محمد الشاذلى ، ط دار المعارف .

 شرح الملحة، تأليف محمد بن الحسن الصايغ اللمحة يف 

ه،دراسة وتحقيق إبراهيم بن سالم الصاعدي، ط الجامعة اإلسالمية 720ت

 م.2004ه ــــ1424بالمدينة المنورة، أولى

  متن ألفية ابن مالك، ضبطها وعلق عليها د/عبداللطيف محمد

الخطيب، توزيع مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع يف الكويت 

 م.2006ه ــــ1427،أولى

  هـ ، 291مجالس ثعلب ألبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ت

 شرح وتحقيق عبد السالم محمد هارون ، ط دار المعارف بمصر

  مجمع األمثال ألبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم

ه، حققه وفصله وضبط غرائبه وعلق حواشيه 518النيسابوري، الميداين ت

 م.1955ه ــ1374عبد الحميد،محمد محيي الدين 

  مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط بشرح العالمة

 الجاربردي وحاشية ابن جماعة الكناين على الشرح عالم الكتب بيروت.

  المحتسب يف تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ، تأليف

ه ،تحقيق علي النجدي ناصف ، عبد 392أبي الفتح عثمان بن جني ت

لحليم النجار ، د/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، ط المجلس األعلى ا

 م .1994-ه1415للشئون اإلسالمية 

  المحرر الوجيز يف تفسير الكتاب العزيز للقاضي أبي محمد عبد

هـ تحقيق عبد السالم عبد  546الحق بن غالب بن عطية األندلس ت

-هـ 1422ولى الشايف محمد ، منشورات دار الكتب العلمية بيروت ، أ
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 م2001

  المحكم والمحيط األعظم تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل بن

ه ، تحقيق د/عبد الحميد هنداوي ط دار الكتب العلمية  458سيده ت

 م 2000ه ـــ 1421بيروت ، ط أولى 

  المخصص تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل اللغوي النحوي

 دار الكتب العلمية  ه ، ط458األندلسي المعروف بابن سيده ت

  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، تأليف علي بن محمد أبو

ه،ط دار الفكر بيروت، 1014الحسن نور الدين المال الهروي القاري 

 م.2002ه ــ1422أولى

  المزهر يف علوم اللغة وأنواعها،للعالمة عبدالرحمن جالل الدين

ته وعلق حواشيه السيوطي ،شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعا

محمد أحمد جاد المولى ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، علي محمد 

 البجاوي ، مكتبة دار الرتاث ، ط ثالثة .

  هـ تقديم وتحقيق 377المسائل الحلبيات ألبى على الفارسي ت

د/ حسن هنداوي ، طبعة دار القلم دمشق ، دار المنارة بيروت، الطبعة 

 م1987 -1407األولى

 ه، حققه أ 377ل الشيرازيات، ألفه أبو علي الفارسي تالمسائ

 م.2004ه ـــ1424د/حسن بن محمود هنداوي ،ط كنوز إشبيليا ،أولى

  المسائل العضديات ،تأليف أبي علي الحسن بن أحمد

الفارسي،تحقيق د/علي جابر المنصوري، ط مكتبة النهضة العربية ، ط 

 م1986ه ــــ1406أولى 
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  تحقيق  377ألبى الحسن بن أحمد الفارسي تالمسائل المنثورة

 مصطفى الحدرى ط مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.

  المساعد على تسهيل الفوائد شرح منقح مصفى لإلمام الجليل هباء

الدين بن عقيل على كتاب التسهيل البن مالك ، تحقيق وتعليق د/ محمد 

-هـ 1402األولى كامل بركات ، طبعة  المملكة العربية السعودية ،

 .م1982

  المسالك يف شرح موطأ مالك، المؤلف القاضي محمد بن عبداهلل

ه،قرأه وعلق عليه 543أبو بكر بن العربي المعافري اإلشبيلي المالكي ت

محمد بن الحسين السليماين ،وعائشة بنت الحسين السليماين، قدم له 

ه 1428يوسف القرضاوي، الناشر دار الغرب اإلسالمي ، ط أولى 

 م .2007ـــ

  المستقصى يف أمثال العرب، للعالمة األديب أبي القاسم جار اهلل

ه ،مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 538بن عمر الزمخشري ت

 1962ـــ 1381بحيدر آباد، ط أولى

  المستوىف يف النحو، لكمال الدين أبي سعد علي بن مسعود بن

له وعلق عليه د/محمد بدوي  محمود بن الحكم الفرخان، حققه وقدم

 م.1987ه ـــــ1407المختون،ط دار الثقافة العربية بالقاهرة ،

  مسند اإلمام أحمد ، تأليف أبي عبداهلل أحمد بن محمد بن حنبل

ه 1416ه،تحقيق أحمد محمد شاكر، ط دار الحديث ،أولى241ت

 م.1995ــــ

 مة بن مسند الشهاب القضاعي ،تأليف أبي عبداهلل محمد بن سال

ه،تحقيق حمدي بن 454جعفر بن علي بن حكمونا لقضاعي المصري ت
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ه 1407عبد المجيد السلفي، الناشر مؤسسة الرسالة بيروت ط ثانية

 م.1986ـــ

 هـ 437مشكل إعراب القرآن ، تأليف مكى بن أبي طالب القيس ت

 ، تحقيق ياسين محمد السواس ط دار المأمون للرتاث .

 شرح الفريدة لجالل الدين السيوطي، تحقيق  المطالع السعيدة يف

 د/نبهان ياسين حسين، ط دار الرسالة للطباعة بغداد .

  ه ، تحقيق 370معاين القراءات ، تصنيف أبي منصور األزهري ت

-ه1412ودراسة د/ عيد مصطفى درويش ، د/ عوض ابن حمد ، ط أولى 

 م .1991

  هـ عالم 207الفراء ت معانى القرآن تأليف أبي زكريا يحيى بن زياد

 م .1983-ه1403الكتب ، ط ثالثة 

 هـ ، أعاد بناؤه وقدم 189معانى القرآن لعلي بن حمزة الكسائي ت

 م .1998له د/ عيس شحاته عيس ، الناشر دار قباء للطباعة والنشر 

  معجم مقاييس اللغة ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت

-ه1399محمد هارون ط دار الفكر ه ، تحقيق وضبط عبد السالم  395

 م .1979

  مغنى اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام األنصارى ، تحقيق

 وشرح د/ عبد اللطيف محمد الخطيب ، ط السلسلة الرتاثية .

  المفردات يف غريب القرآن، تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد

د كيالين ه، تحقيق وضبط محمد سي502المعروف بالراغب األصفهاين ت

 ،ط دار المعرفة بيروت.
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  المقاصد الشافية يف شرح الخالصة الكافية لإلمام أبي اسحاق

هـ تحقيق د/ عبد الرحمن بن سليمان 790إبراهيم بن موسى الشاطبي ت 

العثيمين ، ط المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي ،األولى 

 .م2007-هـ1428

 س )شرح المفصل( تأليف أبي عاصم المقتبس يف توضيح ما التب

ه إعداد مطيع اهلل بن 698فخر الدين علي بن عمر الفقيهي اإلسفندري ت 

 ه.1424عواض السلمي ، مطبوعات جامعة أم القرى 

  المقتضب صنعة أبى العباس محمد بن يزيد المربد، تحقيق محمد

عبد الخالق عضيمه ، طبعة وزارة األوقاف المجلس األعلى للشئون 

 م (.1994-هـ1415إلسالمية لجنة إحياء الرتاث اإلسالمى )ا

  المقرب ومعه مثل المقرب تأليف أبى الحسن على بن مؤمن بن

هـ ، تحقيق 669محمد بن عبد اهلل بن عصفور الحضرمى اإلشبيلى ت 

وتعليق ودراسة عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض ، ط 

لعلمية بيروت ،ط أولى ) منشورات محمد على بيضون دار الكتب ا

 م(.1418-1998

  المقصور والممدود ألبي علي القالي إسماعيل بن

ه،تحقيق ودراسة د/ أحمد عبد المجيد هريدي ،الناشر 356القاسم،ت

 1999ـــ1419مكتبة الخانجي بالقاهرة،ط أولى

  المناهل الصافية إلى كشف معاين الشافية للعالمة لطف اهلل بن

 تحقيق د/عبدالرحمن محمد شاهين . محمد بن الغياث ،

  المنتخب األكمل على كتاب الجمل،لمحمد بن أحمد األنصاري

اإلشبيلي الشهير بالخفاف، إعداد أحمد بويا ولد الشيخ محمد تقي اهلل 



  

 
 أثر األمثال العربية القديمة في التوجيه النحوي والصرفي ،

 أمثال شرح الكافية الشافية أنموذجا

 

 
 

 

 

 م.1991ه 1412،مطبوعات جامعة أم القرى 

  المنتقى شرح الموطأ، تأليف أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد

ه،الناشر مطبعة 474ن وارث القرطبي الباجي األندلسي تبن أيوب ب

 ه .1332السعادة ،أولى

  المنصف شرح اإلمام أبى الفتح عثمان بن جني لكتاب التصريف

لإلمام أبي عثمان المازين بتحقيق لجنة من األستاذين إبراهيم مصطفى 

 -هـ  1373وعبد اهلل أمين، طبعة وزارة المعارف العمومية ، الطبعة األولى 

 م.1954

  المنهاج يف شرح جمل الزجاجي لإلمام يحيى بن حمزة العلوي

ه،دراسة وتحقيق د/هادي عبداهلل ناجي،مكتبة الرشيد 749ت

 م.2009ه ــــ1430،أولى

  موصل النبيل إلى شرح التسهيل ،تأليف خالد بن عبد اهلل األزهري

جامعة أم  ه ، تحقيق ودراسة ثريا عبد السميع إسماعيل ،مطبوعات905ت 

 م .1998ه ـــ 1418القرى 

  النكت الحسان يف شرح غاية اإلحسان ، للشيخ الكبير أبي حيان

النحوي األندلسي ، حققه األستاذ الدكتور / حسن هنداوي ، ط دار القلم 

 دمشق . 

  النكت يف تفسير كتاب سيبويه وتبيين الخفي من لفظه وشرح أبياته

ف بن سليمان بن عيسى األعلم وغريبه ، تأليف أبي الحجاج يوس

هـ ، دراسة وتحقيق األستاذ رشيد بلحبيب ، وزارة  467الشنتمري ت 

 م. 1999هـ  1420األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمغرب ،
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  الوسيط يف األمثال ألبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي

 ه،تحقيق د/عفيف محمد عبد الرحمن،مؤسسة دار الكتب الثقافية468ت

 م.1975ه ـــ1395الكويت،

  همع الهوامع يف شرح جمع الجوامع لإلمام جالل الدين السيوطي

هـ ، تحقيق وشرح د/ عبد العال سالم مكرم ، طبعة دار البحوث 911ت

 العلمية.

 

  

 




