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Abstract
The objectives of this study were to find out the syntax evidence
(adillah al-nahwu) in the book Syarh Kitab al-Kawakib al-durriyah ‘ala
Mutamammimah al-Ajrumiyyah, how to use the evidence of syntax
(adillah al-nahwu) in it’s book, and what are the effects of syntax
evidence (adillah al-nahwu) in grammatical rules. The purposes of the
research are to find out the syntax evidence (adillah al-nahwu) in the
book Syarh Kitab al-Kawakib al-durriyah ‘ala Mutamammimah alAjrumiyyah and to explain the evidence of syntax (adillah al-nahwu)
found in it’s book, and to know the effects of the evidence of
syntax (adillah al-nahwu) in the grammar rules. This research used
library research where the data were collected through document
analysis. The results of the research that the most adillah that used
Ar-Ru’ainiy were sama’ or naql, ijma’, and Hadith. Dalil al-Sama’
of the Qur'an used in the book Syarh Kitab al-Kawakib al-Durriyah
‘ala Mutamammimah al-Ajrumiyyah were 102 evidences, dalil of
Hadith were 12 evidences, dalil of the words of the Arabs were 60
evidences, 1 dalil of ijma’ , and 4 dalil of istishab al-hal. The syntax
evidence (adillah al-nahwu) in the book Syarh Kitab al-Kawakib alDurriyah ‘ala Mutamammimah al-Ajrumiyyah affect on availability for
the understanding of the grammar rules.
Keywords: the evidence of syntax, understanding of grammar rules,
Syarh Kitab al-Kawakib al-durriyah ‘ala Mutamammimah al-Ajrumiyyah
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ملخص
املسألة في هذا البحث ما هي أدلة النحو في كتاب شرح الكواكب الدرية
على متممة اآلجورمية وكيف أستعمال أدلة النحو فيه وما هي آثار أدلة
النحو فيه في القواعد النحوية .أما أغراض البحث فهي ملعرفة أدلة النحو
املوجودة في كتاب شرحالكواكب الدرية على متممة اآلجورمية ولشرح
أدلة النحو املوجودة فيه وملعرفة آثار أدلة النحو فيه في القواعد النحوية.
ومنهج البحث هو البحث املكتبي .ومن نتائج البحث أن أكثر األدلة التي
استعمل الرعيني السماع أو النقل ،واإلجماع ،واستصحاب الحال .دليل
السماع من القرآن الكريم املستعملة في كتاب شرح الكواكب الدرية على
متممة اآلجورمية  102مثال ،واألدلة من الحديث النبوى  12مثال ،واألدلة
من كالم العرب  ،60واألدلة من اإلجماع مثل واحد ،واألدلة من
استصحاب الحال وأربعة أمثلة .وأما آثار أدلة النحو املوجودة في كتاب
شرح الكواكب الدرية على متممة اآلجورمية تأثر على تيسر فهم القواعد
النحوية.
الكلمات املفتاحية :أدلة النحو ،فهم القواعد النحوية ،شرح الكواكب
الدرية على متممة اآلجورومية
املقدمة
من الكتب النحوية التي توجد فيها أدلة النحو 1هو كتاب الكواكب الدرية شرح
متممة اآلجورمية الذي ألفه محمد بن محمد الرعيني الشهير بالحطاب 2.ملحمد بن
 1أدلة جمع من الدليل بمعنى املرشد .قال الجرجاني أن الدليل في اللغة هو املرشد وما به االرشاد .وفي االصطالح الدليل هو
الذي يلزم من العلم به العلم بش يء آخر  .والنحو لغة القصد والطريق .يقال نحا نحوه أي قصد قصدوه .أما في االصطالح النحو هو علم
بقوانين يعرف بها أحوال الترتيب العربية من االعراب والبناء وغيرها .أنظر أبو الحسان الجرجاني ،التعريفات) ،بيروت  :دار الكتب العلمية،
 ،)2003ط ،3 ،ص ،1 ،و محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح )،بيروت :مكتبة لبنان ،)1987 ،ص.281 ،
 2هو أبو زكريا يحي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين الحطاب الرعين األندلس ي الطرابلس ي املكي املولد املالكي.
محمد بن محمد الرعيني ولد سنة  902هـ وتوفي سنة  954ه .هو فقيه مكة املكرمة وعاملها .ولد في طرابلس وقت الصالة الجمعة في العشر
اآلخير من صفر سنة إحدى وستين وثمانمائة ونشأ بها وحفظ القرآن والرائية واخزازية في الرسم والضبط وتفقه فيها يسيرا على يدي محمد
القابس ي وتفقه على أخيه في املختصر .ثم تحول مع أبيه وإخوته وجماعتهم إلى مكة سنة سبع وستين .ثم رجعوا وقد توفي بضهم إلى القاهرة
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محمد الرعيني مؤلفات كثيرة في الفقه وأصول الفقه والنحو والتفسير ،وأهمها البشارة
الهنية بأن الطاعون ال يدخل مكة واملدينة ،وتحرير الكالم في مسائل االلتزام ،وجزآن في
اللغة والكواكب الدرية 3.وكتاب الكواكب الدرية على متممة اآلجرومية هو كتاب في علم
النحو يتضمن شرحا ميسرا للمتممة ،ويسمى متممة اآلجرومية 4.والكتاب يحتوي على
شرح أهم أبواب النحو ،بدء بتقسيم الكالم بعد املقدمة ،ثم اإلعراب والبناء ،ثم
املرفوعات ،ثم املنصوبات كما يتضمن من خالل ذلك عوامل الرفع وعوامل النصب
وغيرها .والكتاب يتضمن ثالثة أقسام ،وهي األصل ،واملتممة ،والشرح .فاألصل هو متن
اآلجرومية ،ومؤلفه ابن آجروم ،وهو مختصر في النحو للمبتدئين .واملتممة هي مؤلف
مختصر في النحو أيضا ،ومؤلفه محمد الرعيني الشهير بالحطاب .ويسمى هذا املؤلف
متممة اآلجرومية ألن مؤلفه أضاف إلى متن اآلجرومية زيادات وتوضيحات مختصرة.
وأما الشرح ،فهو كتاب الكواكب الدرية على متممة اآلجرومية.
وكتاب الكواكب الدرية شرح متممة اآلجورمية هو من الكتب املدروسة في
املعاهد لبالد اندونسيا خصوصا في سومطرة الشمالية والغربية .وهذا الكتاب يعتبر
أن يعرض باألسلوب املبسط في الشرح ،والتوضيح أللفاظ املتممة ،بطريقة مناسبة
لفهم املتعلم .وهذا الكتاب يشرح محتوى املتممة بحسب الترتيب للعناوين ،ويفسر
املقصود من العبارات ،ثم ينتقل إلى ذكر الشواهد من القرآن ومن كالم العرب،
ويتعرض للمسائل التي تعددت فيها أقوال العلماء واإلستعماالت ،ويضيف إليها تفاصيل
متعلقة بها .وأحيانا هذا الكتاب يذكر شواهد من ألفية ابن مالك أو من غيرها.

فأقاموا بها سنين .ومات كل من أبويه في أسبوع واحد في ذي الحجة سنة إحدى ومثانين بالطاعون .واستمر هو وأخوه إلى أن عاد إلى مكة في
موسم سنة أربع وثمانين فحجا .ثم جورا باملدينة النبوية التي تليها وعاد األخ بعد حجة فيها إلى بالده وهو باملدينة وقرأ بها على الشمس العوفي
العربية وكذا حضر عند السراج في الفقه وغيره .ثم عاد إلى مكة فالزم الشيخ موس ى الحاجي وقرأ فيها القرآن على موس ى املراكش ي وصاهر
ابن عزم في سنة أحدى وتسعين على ابنه .أنطر محمد بن محمد بن عبد الرحمن ،تحرير املقالة شرح نظم نظائر الرسالة( ،بيروت :دار ابن
حزم ،)1428 ،ص ،8 .والطاهر أحمد الزاوي ،الجواهر اإلكليلية في أعيان علماء لبييا من املالكية( ،لبنان :دار البيارق ،)1420 ،ص.143 .
3جمال الدين بن علي الفاكهي ،الفو اكهة الجنية علي متممة االجرومية( ،عمان :دار الفكر ،)1407 ،ص.17 ،
 4عبد الكريم بن عبد هللا الخضير ،شرح متن اآلجرومية  :املوقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير ،نسخة
محفوظة  05مارس .2016
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ومن املعلوم أن العلماء الذين تتعمقوا في علوم الشرعية أو علوم الدين لديهم
علوم عميقة في النحو والصرف ،ألن فهم اللغة العربية شرط الزم للعالم ،وأن ال يحل
ملن يعرف العربية أن يفتي في مسائل الدين .فالبد لفقيه أن يكون نحويا لغويا .وإال هو
ناقص ال يجوز له أن يفتي بجهلته معاني الكلمة واألسماء وما إلى ذلك .وكتاب الكواكب
الدرية يعتبر بأسلوبه التعليمي مناسبا للمتعلم في نهاية املراحل التعليم األولى ،بعد تعلم
األساسيات في النحو ويعتبر من أهم متون النحو العربي .وألهمية اآلجرومية البالغة
فقد تصدى لشرحها جهابذة العلماء والنحاة قديما ،وتدرس في ّ
جل جامعات اللغة
والشريعة .يعد فهم محتوى الكتاب كافيا لحصول اإلملام بمهمات علم النحو.
األصول5.

النحو بني على األدلة ،وهي جمع الدليل.كما قال ابن األنباري هي
النحو هو انتحاء سمت كالم العرب في تصريفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع
والتحقير والتكثير واإلضافة والتركيب وما أشبه ذلك وليلحق من ليس أهل العربية
بأهلها في الفصاحة فينطق بها ،وإن لم ينكن منهم 6.النحو هو علم بأصول تعرف بها
أحوال الكلمات العربية من حيث االعراب والبناء أي من حيث ما يعرض لها في حال
تركيبها ،فيه نعرف ما يجب عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم
أو لزوم واحدة بعد انظامها في الجملة 7.وفي بداية دراسة علم النحو لم تأتي أدلة
النحو ،وإنما جاء بعد دراستها كأبي الفتح عثمان ابن جني و ابن األنباري ،وابن السراج،
والسيوطي صنفوا الكتب تتعلق بهذه أدلة النحو.
أدلة النحو لها مكانة عالية في استباط القواعد العربية ،ألن النحاة جعلها
أحكاما ومقدارا في استنباط القواعد العربية .القواعد املوجودة نتيجة من استنباط
من أدلة النحو .عرف ابن األنباري بأن أصول النحو هي أدلة النحو التي تفرعت عنها
فصوله وفروعه كما أن معنى أصول الفقه أدلة الفقه التي تفرعت عنها جملته
وتفصيله .وفائدته التعديل في إثبات الحكم على الحجة والتعليل واإلرتفاع من خضيض

5عفاف حسانين ،في أدلة النحو( ،القاهرة :املكتبة األكاديمية ،)1996 ،ص.11 ،
6أبو الفتح عثمان بن جني ،الخصائص( ,القاهرة :املكتبة اآلدب  ،)2003ص.33 ،
7مصطفى الغالييني ،جامع الدروس العربية( ،بيروت :املكتبة العصرية ،)1993 ،ص.9 .
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التقليد إلى يفاع الطالع على الدليل .8أصول النحو هو علم يبحث فيه عن أدلة النحو
اإلجمالية من حيث أدلته وكيفية االستدالل بها وحال املستدل. 9
النحو العربي كانت القواعد تحتاج إلى أدلة .ومن أدلة النحو كما جمع
السيوطي بين قول ابن جني وابن األنباري أربعة ،وهي السماع واإلجماع والقياس
واالستسحاب .فاألول النقل أو السماع ،وعرفه ابن األنباري بقوله هو الكالم العربي
الفصيح املنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة 10 .أما السيوطي
عرف بقوله وأعني به ماثبت في الكالم من يوثق بفاصحاته فشمل كالم هللا تعالى وهو
القرآن الكريم وكالم نبيه وكالم العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت
األلسنة بكثرة املولدين نظما ونثرا عن مسلم أو كافر 11.ومن هذان التعريفين أى
التعريف عند ابن األنباري والسيوطي النقل والسماع كالهما يشترطان في املسموع أو
املنقول أن يكون كالما فصيحا.
إجماع البلدين أنما يكون حجة ،أال يخالف املنصوص واملقيس على
املنصوص 12.وهو على ثالثة أقسام إجماع الرواة وإجماع العرب وإجماع النحاة .
وإجماع الرواة يكون باتفاق الرواة رواية معينة لشاهد من الشواهد .وإجماع العرب
من غير النحاة والرواة واعتد به أصال يحتج به إن أمكن الوقوف عليه .وقيل إجماع
العرب أيضا حجة ولكن أتى لنا وقوف عليه .ومن صورة أن يتكلم العربي بشيئ ويبلغهم
ويسكتون عليه .وإجماع النحاة املقصود به إجماع أهل املصرين البصرة والكوفة13.
وقد نقل السيوطي عن ابن جني أن إجماع النحاة على األمور اللغوية معتبر خالفا ملن
تردد فيه وخرقه ممنوع من ثم رد 14.القياس هو حمل غير املنقول على املنقول في
معناه 15.واالستسحاب هو إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في األصل عند عدم النقل
8ابن األنباري ،ملع اإلدلة في أصول النحو( ،بيروت :دار الفكر ،)1391 ،ص.81 .
9
اإلقتراح في علم أصول النحو( ،دمشق :دار البيروت ،)1427 ،ص.21 .
جالل الدين السيوطيِ ،
10
ابن األنباري ،املرجع السابق ،ص.81 .
11جالل الدين السيوطي،املرحع السابق ،ص.36 .
 12ابن الجنى ،الخصائص ،ص.189 .
13ابن األنباري ،املرجع السابق ،ص.392 .
14نفس املرجع ،ص.74 .
15يحي بن محمد الشاوي ،املختصر في أصول النحو( ،القاهرة :األزهر ،)2005 ،ص.74 .
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عن األصل .16ومن هنا أن أدلة النحو عند النحاة النقل أو السماع والقياس واإلجماع
واالستسحاب.
ومن األمثلة املوجودة عن أدلة النحو فى كتاب الكواكب الدرية شرح متممة
اآلجورمية الذي شرحه محمد بن محمد الرعينى السماع من القرآن الكريم بقوله تعالى
“وأنتم حينئذ تنظرون” .استدل بهذه األية على حينئذ من التنوين  .واملثال اآلخر من
اآليات القرآنية عن املبتدأ هى األية “الحمد هلل رب العاملين” .الحمد مرفوع ألنه مبتدأ.
ومن قوله تعالى “يومئذ يفرح املؤمنون” قال أن يوما ظرف زمان واملؤمنون فاعل مرفوع
بالواو ألنه مذكر سالم .واستدل أن عس ى يعمل عمل كان من الشعر “عس ى فرج يأتي
به هللا إنه له كل يوم في خليقته أمر” .
اعتمد أهل العلم بالحفظ واإلقراء والتصنيف عن أدلة النحو وما يتعبلق بها.
لذلك وجدت درسات كثيرة عنها ،منها أدلة النحو واستعمالها في كتاب جامع الدروس
العربية ،وأدلة النحو في كتاب مغني اللبيب إلبن هشام األنصاري ،وأدلة النحو
واستعمالها في شرح قطر الندىوبل صدي إلبن هشام األنصاري ،ودليل السماع
واستعماله في كتاب املفصل في علم اللغة لزمخشري ،وأدلة النحو في كتاب شرح ابن
عقيل دراسة تحليلية عن استعمالها عند البصريين والكوفيين ،ودراسة أدلة النحو
واستعمالها في كتاب شرح متن اآلجورمية للعثمين .والفرق بين هذا البحث والدراسات
السابقة هو أن هذا البحث يختص فى شرح أدلة النحو فى كتاب الكواكب الدرية على
ممتمة اآلجورمية ملحمد بن محمد الرعيني الشهير بالحطاب وما أثار تلك االدلة فى فهم
القواعد النحوية .ومن أهمية البحث عن دراسية أدلة النحو فى كتاب شرح الكواكب
الدرية على متممة اآلجورمية كيف كان أدلة النحو املوجودة فى هذا الكتاب ،وكيف
كان استعمالها وأثارها فى فهم القواعد النحوية .بناء مما سبق أغراض البحث املرجوة
هي ملعرفة أدلة النحو املوجودة في كتاب شرح الكواكب الدرية على متممة اآلجورمية
واستعمالها وآثارها في فهم القواعد النحوية.

16نفس املرجع ،ص.141 .
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البحث عن أدلة النحو فى كتاب شرح الكواكب الدرية على متممة اآلجورمية
تركز على عملية البحث املكتبى بالطريقة املستخدمة طريقة تحليل محتوى باملنهج
الكيفى .وهذا يبحث عن كتاب شرح الكواكب الدرية على متممة اآلجورمية من ناحية
استعمال أدلة النحو .إن مصادر املعلومات تتكون من املصادر األساسية واملصادر
الثانية .واملصادر األساسية هى كتاب شرح الكواكب الدرية على متممة اآلجورمية،
واملصادر الثانية كتب متعلقة باملسألة املبحوثة ،منها :ملع األدلة في أصول النحو ألبي
البركات األنباري ،اإلقتراح في علم أصول النحو لجالل الدين السيوطي ،في أدلة النحو
لعاف حسانين ،والقياس في اللغة العربية ملحمد حسن عبد العزيز.
إن طريقة جمع البيانات وجمع املعلومات التي تتعلق باملسائل بقراءة املراجع
التي فيها املسائل املبحوثة ،وقراءة كتاب شرح الكواكب الدرية على متممة اآلجورمية،
وإجماع أدلة النحو من كتاب شرح الكواكب الدرية على متممة اآلجورمية .وتحليل
البيانات بتحليل املعلومات على عدة الطرق .والطريقة األولى جمع املعلومات بمسائل
املبحوثة بقراءة املصدر األساس ي عن أدلة النحوية واستعمالها في كتاب شرح الكواكب
الذرية على متممة اآلجورمية .والطريقة الثانية تصنيف أدلة النحو املستخدمة في
كتاب شرح الكواكب الدرية على متممة اآلجورمية .والطريقة الثالثة أخذ الخالصة
باستخدام طريقة التفكير االنتقائية.
نتيجة البحث و املناقشة
أدلة النحو املوجودة في كتاب شرح الكو اكب الدرية على متممة اآلجورمية
الكتب النحوية منذ ظهورها في القرن األول من الهجرة وجد فيها املبحث على
أدلة النحو مثل النقل أو السماع واإلجماع والقياس واالستسحاب .نشأت أدلة النحو
في أولها ال تستقل من األلحان الواقعة عند بعض القراء حتى تؤدي إلى معني غير صحيح
ثم شاع واتسع بين النحاة ويجعلونها أسسا في تحسين اللغة العربية حتي احتفظت
بجمالها وكمالها مع تعاقب األزمان وتطاول الخطواب17.
17محمد حسن عبد العزيز ،القياس في اللغة العربية( ،القاهرة :دار الفكر العربي ،)1995 ،ص.9 .
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وضع النحو لوجود اللحن كما روي أن كاتب أبي موس ى كتب عنه كتابا إلى
الخليفة عمر بن الخطاب .وقال فيه من أبي األشعري فلما قرأه أرسل إلى أبي موس ى أن
قنع كتابك سوطا .ومر عمر يوما على قوم يتعلمون رمى السهام فلم يعجبه فأنبهم،
فقالوا لهم أنا قوم متعلمين ،فأفزعه ذلك وقال لخطؤكم في لسانكم أشد من رميكم.18
وتكاد قصة بنت أبي األسود تكون املعلم املشهور في تاريخ النحو فقد دخل عليها أبوها في
قدرة الحر فقالت له" :يا أبت ما أشد الحر" .رفعت أشد فظنها تسأله وتستفهم منه أي
زمان الحر أشد .فقال لها" :شهرا ناجر" ،فقالت" :يا أبت إنما أخبرتك ولم أسألك" .فأتى
عليا فقال له ذهبت لغة العرب ويوشك إن تطاول عليها الزمن أن تضمحل .فقال له
علي" :وما ذاك؟ فأخبره الخبر 19.والفائدة من هذه القصة وغيرها أن الواضع لبداية
علم النحو هو أبو األسواد الدؤلي سواء كان بإشارة من علي بن أبي طالب أم بدافع من
نفسه .وهو أول من أسس العربية وفتح بابها وأنهج سبيلها ووضع قياسها20 .
الشواهد من اآليات القرآنية واآلحاديث النبوية الشريفة وكالم العرب الفصيح
من شعر ونثر من املميزات كتب النحو العربي .احتج النحاة بكل القراءات القرآنية سواء
املتواترة واآلحاد والشاذة إذا لم تعارض هذه األخيرة قياسا معورفا واعتمدوا ألفاظه
وأجازوا الحتجاج بكل ما ورد من القراءات .وقد احتج النحاة بالقراءة رغم مخالفة
للقياس مثل "استحوذ" 21.ومعنى هذا أن القرآن يقرأ على وجوه متعددة من ناحية
اللغوية والصوتية أباح هللا بها القراءة بعد طلب النبي صلى هللا عليه وسلم تيسرا
وتخفيفا على األمة اإلسالمية وتوسعة ورحمة وخصوصية فضلها .أضيف إلى ذلك ما
لهذه القراءات من جمع لألمة اإلسالمية الجديدة على لسان واحد بينها وهو العربية
النموذجية التي تظمنت كثرا من مختارات ألسنة القبائل العربية 22.وما ينطبق على
ّ
القرآن في مسألة قراءاته ينطبق أيضا على االحتجاج به التي ثبتت عن النبي صلى ّللا

18عبد العزيز بن محمد الفتوح ،تهذيب شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك( ،اململكة العربية ،)1419 :ص.10 .
19سعيد األفغاني،من تاريخ النحو( ،بيروت :دار الفكر) ،ص.11 .
20نفس املرجع ،ص.15 .
21محمود فجال ،االصباح في شرح االقطراح( ،دمشق :دار القلم ،)1989 ،ص.183 .
22شعبان محمد إسماعيل ،القراءات أحكامها ومصادها( ،مكة املكرة :رابطة العالم اإلسالمي ،)2014 ،ص.4 .
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عليه وسلم وشروط القراءة التي حددها العلماء 23.ومن وشروط القراءة التي حددها
العلماء أن يصح سندها إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالتواتر ،وأن توافق وجها
من وجوه العربية .لذلك جعل العلماء القرآن حجة في السماع لكن بعضهم اختلفوا في
القراءات .منهم من يري جواز االحتجاج بها سواء كان متواترا أو آحادا أو شاذة واآلخر
منعوا ذلك.
الحديث النبوي الشريف هو األصل الثاني من أصول االستشهاد بعد كالم هللا
تعالى .قد كان من الواجب أن يعد بعد القرآن الكريم في منزلة االستشهاد 24.ولكن
اشترط النحاة في االستدالل بالحديث صحة السند عن الرسول صلى هللا عليه وسلم.
وفي هذا قال السيوطي" :وأما كالمه فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ املروي
وذلك نادر جدا" 25.يشير السيوطي إلى أن أغلب األحاديث كانت مروية باملعنى لتداولها
بين األعاجم واملولدين ما أدى إلى حدوث تقديم وتأخير في ألفاظها وزيادة ونقصان .وهو
األمر الذي جعل النحاة ينصرفون عن االستشهاد به ،بحيث ظهر التشكيك في نسبته
للرسول عليه الصالة والسالم .وأجمع النحاة أن الحديث ال يتقدمه شيئ من غير القرآن
في باب االحتجاج إذا ثبت أنه لفظ النبي صلى هللا عليه وسلم .لكن كثير من أئمة النحاة
متقدمين ومتأخرين لم يعتدوا بالحديث النبوي الشريف أصال من األصول تستنبط
منه القواعد وبقرر األحكام حتى إذا وقع الحديث النبوي في كتب بعض النحاة كان
تقويه ملا يستشهد به من قرآن أو كالم العرب دون أن يكون مقصودا إليه في االستشهاد
واالحتجاج أو مصدرا اليتنباط الحكم النحوي26.
أنواع27.

ومن األحاديث ما ال ينبغى االختالف في االحتجاج به في اللغة ستة
واالول ،ما يروى بقصد االستدالل على كمال فصاحته عليه الصالة والسالم
كاألحاديث القصار املشتملة على شيئ من محاسن البيان .والثانى ،ما يروى من
23سعيد األفغاني ،في أصول النحو ،مديرية الكتب واملطبوعات الجامعية ،دب ،دت ،دط ,1337، ،ص.9 .
24خديجة الحديثي ،الشاهد وألصول النحو( ،الكويت :جامعة الكويت ،)1394 ،ص.61 .
25السيوطي،املرجع السابق ،ص.43 .
26محمد ضاري حمادي ،الحديث النبوي و أثاره في دراسات اللغوية والنحوية( ،بيروت :دار العربية املوصوعات،)2009 ،
ص.22 .
27محمد الخضر حسين ،مجلة مجمع اللغة بالقاهرة( ،القاهرة :طبعة األمرية ،)1938 ،ص.209-208 .
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األقوال التي كان بتعبد بها أو أمر بالتعبد بها كألفاظ القنوت والتحيات وكثير من األذكار
واألدوية التي يدعو بها في أوقات خاصة .والثالث ،ما يروى شاهدا على أنه كان يخاطب
كل قوم من العرب بلغتهم ومما هو ظاهر أن الرواة يقصدون في هذه األنواع الثالثة
لراوية الحديث بلفظه .والر ابع ،األحاديث التى وردت من طرق متعددة واتحدت ألفظها
فإن اتحاد األلفاظ مع تعدد الطرق دليل على أن الرواة لم يتصرفوا في ألفاظها .واملراد
أن تعدد طرقها إلى النبي عليه الصالة والسالم أو ِإلى الصحابة أو التابعين الذين
ينطقون الكالم العربي فصيحا .والخامس ،األحاديث التى دونها من نشأ في بيئة عربية
لم ينتشر فيها فساد اللغة .والسادس ،ما عرف من حال رواته أنهم ال يجيزون رواية
الحديث باملعنى.
احتج النحاة من كالم العرب بما ثبت عن العرب الفصحاء املوثوقون بعربيتهم
سواء كان شعرا ونثرا 28.كالم العرب نوعان ،وهما منظوم ومنثور .ولكل منهما ثالث
طبقات ،وهى جيدة ومتوسطة ورديئة .فإذا اتفق الطبقتان في القدر ،وتساوتا في
القيمة ،ولم يكن إلحداهما فضل على األخرى كان الحكم للشعر ظاهرا في التسمية ألن
كل منظوم أحسن من كل منثور من جنسه في معترف العادة .إذا كان منثورا لم يؤمن
عليه ،ولم ينتفع به في الباب الذي له كسب ،ومن أجله انتخب ،وإن كان أعلى قدرا
وأغلى ثمنا .فإذا نظم أن أصون له من االبتذال ،وأظهر لحسنه مع كثرة االستعمال.
وكذلك اللفظ إذا كان منثورا تعدد في األسماع ،وتدحرج عن الطباع ،ولم تستقر منه
إال املفرطة في اللفظ وإن كانت أجمله ،والواحدة من األلف ،وعس ى أن ال تكون أفضله،
فإن كانت هي اليتيمة املعروفة ،والفريدة املوصوفة .وقد اجتمع الناس على أن املنثور في
كالمهم أكثر ،وأقل جيدا محفوظا ،وأن الشعر أقل ،وأكثر جيدا محفوظا ،ألن في أدناه
من زينة الوزن والقافية ما يقارب به جيد املنثور 29.من حيث االحتجاج قسم الشعراء
إلى أربعة طبقات 30.والطبقة األولى ،الشعراء الجاهلون ،وهم قبل االسالم كأمرؤ
القيس وعنترة بن شداد والنابغة الدبيانى والخنساء .والطبقة الثانية ،املخضرمون،
28محمود الفجال ،االصباح في شرح االقتراح( ،دمشق  :دار القلم ،)1409 ،ص.90 .
29أبي علي الحسن بن رشيق ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه( ،بيروت  :دار الجيل ،)1401 ،ط ،5 .ص.20 .
 30املرجع السابق ،ص.6 .
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وهم الذين أدركوا الجاهلية واالسالم كلبيد وحسان .والطبقة الثالثية ،املتقدمون،
ويقال لهم االسالميون وهم الذين كانوا في صدر االسالم كجرير والفرزدق .والطبقة
الر ابعة ،املولدون ،ويقال لهم املحدثون وهم كبشار ابن برد وأبي نواس.
اإلجماع هو إجماع البلدين البصرة والكوفة .قال ابن جني" :إجماع أنما يكون
حجة إذا أعطاك خصمك يده أال يخالف املنصوص واملقيس على املنصوص" 31.وقسم
اإلجماع على ثالثة أقسام ،وهي إجماع الرواة وإجماع العرب وإجماع النحاة .فاالول
أجماع الرواة ،وهذا يكون باتفاق الرواة رواية معينة لشاهد من الشواهد .وقد ذكر
ذلك ابن األنباري في معرض رده على الكوفيين إذ ذهبوا إلى أن كما تكون بمعنى كيما
ويجوز نصب ما بعدها واعتد به أصال من األصول النحوية التجوز مخالفته أو الخروج
عليه .وكان الكوفيون قد أوردوا شواهد على أن كما تكون بمعنى كيما وأن الفعل ينصب
بها .ومن هذه الشواهد قول عدي بن زيد العبادي" :اسمع حديثا كما يوما تحدثه عن
ظهر غيب إذا ما سائل سأل" .فقرر ابن األنباري أن ال حجة في هذا البيت ألن الرواة
اتفقوا على أن الرواية كما يوما تحدثه بالرفع .ثم قال ولم يروه أحد كما يوما تحدثه
بالنصب إال املفضل الضبي وحده .فإنه كان يرويه منصوبا وإجماع الرواة من نحويي
البصرة والكوفة على خالفه واملخالفة له أقوم منه بعلم العربية.
عرض السيوطي الجماع العرب من غير النحاة والرواة واعتد به أصال يحتج به
إن أمكن الوقوف عليه .وقال السيوطي إجماع العرب حجة أيضا .ومن صورة إجماع
العرب أن يتكلم العربي بشيئ ويبلغهم ويسكتون عليه .وقال ابن مالك في تسهيل استدل
على جواز توسيط خبر مع الحجازية وتصبه بقول الفرزدق" :فأصبحوا قد أعاد هللا
نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر" .ورده املانعون بأن الفرزدق تميمي تكلم بهذا
معتقدا جوازه عند الحجازيين فلم يصب ويجاب بأن الفرزدق كان له أضداد من
الحجازيين والتميميين ومن مناهم أن يظفروا له بزلة يشنعون بها عليه مبادرين
لتخطئته ،ولو جرى شيئ من ذلك لنقل لتوتر الداعي على التحدث بمثل32.
31الخصائص ،ص.189 .
32جالل الدين السيوطي ،املرجع السابق ،ص.75 .
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واملقصود بإجماع النحاة هو إجماع أهل املصرين والبصرة والكوفة 33.وقد
نقل السيوطي عن غير ابن جني قوله إجماع النحاة على األمور اللغوية معتبر خالفا ملن
تردد فيه وخرقه ممنوع من ثم رد 34.واملتتبع لكتب الخالف النحوي بين املدرستين
البصرية والكوفية كاإلنصاف في مسائل الخالف البن األنباري ومسائل خالفية للعكبري
وائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة لعبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي
الربيدي يجد اإلجماع دليال من أدلة النحاة في االحتجاج ملا يقررون من أحكام نحوية،
مستندا يستندون إليه في رد آراء املعارضين واملخالفين .ولعل من املفيد أن نقل من
كتاب األنباري اإلنصاف في مسائل الخالف عددا من املسائل النحوية .صرح ابن
األنباري بأنهم أجمعوا عليها مع أنه لم يذكر اإلجماع في ملع األدلة35.
القياس هو تقدير الشيئ بالشيئ وقست الشيئ بغيره وعلى غيره إذا قدرته على
مثاله 36.قال ابن األنباري القياس هو حمل غير املنقول على املنقول إذا كان في معناه أو
حمل فرع على أصول بعلة واطراد حكم الفرع على األصل أو هو إلحاق الفرع باألصل
بجامع وهو اعتبار الش يء بجامع 37.وقد عرفه إبراهيم أنيس أن القياس مقارنة
الكلمات بكلمات أو صياغ بصياغ أو استعمال باستعمال رغبة في القياس اللغوي
وحرصا على اطراد الظواهر اللغوية 38.ومن خالل تعريف القياس تلخص الدراسة هو
حمل ش يء الحق على ش يء السابق الجتماعهما في علة واحدة اقتضت أن يحمل األول
على الثاني.
القياس ركن في النحو واللغة ،فهو عماد األصول النحوية التي قام بها النحو
العربي .وقيل النحو كله قياس فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو 39.وقال ابن األنباري
فى كتابه ملع األدلة ،البد لكل قياس من أربعة ،وهى أصل ،فرع ،وعلة ،وحكم .وذلك
33ابن األنباري ،املرجع السابق ،ص.392 .
34نفس املرجع ،ص.74 .
35محمود أحمد نحلة ،أصول النحو العربي( ،بيروت :دار العلوم العربية ،)1407 ،ص.81 .
36ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،6 .ص.186 .
37ابن األنباري ،املرجع السابق ،ص.93 .
38إبراهيم أنيس ،من أسرار اللغة( ،القاهرة :مكتبة األنجلو املصرية ،)1996 ،ط ،3 .ص.9 .
39نفس املرجع ،ص.95 .
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مثل أن ترك قياسا في الداللة على رفع ما لم يسم فاعله والحكم هو الرفع والعلة
الجامعة هي اإلسناد واألصل في الرفع أن يكون لألصل الذي هو الفاعل .وإنما أجري
على الفرع الذي هو ما لم يسم فاعله بالعلة الجامعة التى هي اإلسناد 40.و قسم علماء
اللغة القياس إلى أربعة أركان ،وهي أصول وهو املقيس عليه ،فرع وهو املقيس ،حكم،
علة جامعة.
املقيس عليه هو ركن األول .املقيس عليه هو الكالم العربي الفصيح أو هو
النصوص اللغوية املنقولة عن العرب سواء كان النقل بوسطة السماع أو الرواية
وسواء كانت الرواية عن طريق املشافهة أو التدوين 41.قد وضع علماء اللغة للمقيس
عليه شروطا يجب توافرها فيه ،وهي أال يكون شاذا خارجا عن سنن القياس .فما كان
كذلك اليجوز القياس عليه كتصحيح استحوذ واستوصب واستنوق ،وكحذف نون
التوكيد .اليقاس على الشاذ نطقا ال يقاس عليه تركا كامتناعك من وذر ودع مع
جوازهما قياسا ألن العرب تحامتهما 42.وقسمت النصوص اللغوية عند ابن جني أنها
مقياس عليها إلى أربعة أقسام 43.أولها مطردا في القياس واالستعمال جميعا وها هي
الغاية املطلوبة التي ال خالف فيه مثل قام زيد وضربت عمرا ومررت بزيد .وثانيه مطردا
في القياس شاذ في االستعمال .وثالثها مطردا في االستعمال شاذ في القياس .ورابعها شاذ
في القياس واالستعمال جميعا.
املقيس هو املحمول على كالم العرب تركيبا أو حكما .وإنما سمعت بعضا
فجعلته أصال وقست عليه ما لم تسمع 44.ألن إثبات ما ال يدخل تحت الحصر بطريق
النقل محال إال أن األمر جرى على غير ما أريد به ،فأطلق بعض النحاة من غير ضابط
أن ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب 45.فهو من كالمهم وما لم يكن في كالم

 40ابن األنباري ،املرجم السابق ،ص.93 .
41علي أبو املكارم ،أصول التفكير النحوي( ،القاهرة :دار الغريب ،)2007 ،ص.95 .
42سعيد األفغاني ،املرجع السابق ،ص.109 .
43ابن جني ،املرجع السابق ،ج ،3 .ص.9 .
44سعيد الزبيدي ،املرجع السابق ،ص.21-20 .
45ابن جني ،املرجع السابق ،ص.114 .
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العرب فليس له معنى في كالمهم 46.القياس باعتبار املقيس ينقسم إلى قسمين ،هما
قياس النصوص املسموع من كالم العرب ،وقياس الظواهر أو األحكام .وتقاس فيه
األحكام على األحكام وهو قياس على القواعد ال على النصوص 47.قياس النصوص
املسموع من كالم العرب بأحد الوجهين ،الصيغ واملفردات غير املنقولة ،أو االشتقاقات
غير املسموعة ،فإنها تلحق باالشتقاقات املسموعة .وقياس الظواهر أو األحكام أنواعه
كثيرة منها ،قياس املعروف على املعروف ،هذا النوع شائع في كتب النحوية ،ومن ذلك
قياس األسماء على األفعال في العمل ،وقياس الفعل املضارع على األسماء في اإلعراب،
وقياس األسماء على غيرها من الحروف واألفعال ،وقياس الجزم األفعال على جر
األسماء ،وقياس التنوين مقابلة على تنوين العوض ،وقياس رفع النائب عن الفاعل على
رفع الفاعل 48.وقياس املجهول على على املعروف من القياس يكون املقيس عليه ثابتا
ومطردا .واملقيس ال يطرد بل ينحصر غالبا في نطق لهجة من اللهجات ،فلحق املقيس
غير املطرد بالثابت املطرد ويعطى حكمه .هذا النوع في النحو كثير منها من الثابت أن
(ليس) إحدى الصيغ التي تدخل على الجملة االسمية ،ومن املطرد أن (إن) تدخل على
الجملة االسمية49.
والحكم عند األصوليين من النحاة فيجعلونه ركنا في القياس .قال ابن األنباري
والبد لكل قياس من أربعة أشياء أصل ،فروع ،علة وحكم 50.والحكم عندهم نوعان،
حكم ثابت استعماله عن العرب فيقاس عليه ،وحكم ثابت بالقياس واالستنباط51.
قال ابن جني إذا كان اسم الفاعل على قوة تحمله للضمير ومتى جري على غير من هو له
صلة ،حاال ،خبرا ،لم يحتمل الضمير كما يتحمله الفعل 52.النحاة لم ينقسموا الحكم
النحوي إلى واجب وممتنع فحسب ،وإنما أصبح أقسام ستة 53.أولها واجب ،كرفع
46السيوطي ،املرحع السابق ،ص.43 ،
47علي أبو املك ـ ـ ـ ــارم ،املرحع السابق ،ص.86 .
48نفس املرجع ،ص.91 .
49نفس املرجع ،ص.92 .
50ابن األنباري ،املرجغ السابق ،ص.42 .
51السيوطي ،املرجع السابق ،ص.39 .
52ابن جني ،الخصائص ،ط ،1 .ص.176 .
53نفس املرجع ،ص.30 .
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الفاعل وتأخيره عن الفاعل ونصب املفعول وجر املضاف إليه ،وتنكير الحال والتمييز.
الثانى ممنوع ،كأضداد ما هو مذكور في الواجب .الثالث حسن ،كرف املضارع الواقع
جزاء بعد شرط ماض .الرابع قبيح ،كرفع املضارع الواقع جزاء بعد شرط مضارع.
والخامس خالف األولى ،كتقديم الفاعل في نحو ضرب غالمه زيدا .والسادس جائز على
السواء ،كحذف املبتدأ أو الخبر أو إثباته حيث ال مانع من الحذف وال مقتض ى له .ويرى
السيوطي تقسيما آخر للحكم النحوي إلى رخصة وغير رخصة .والرخصة ما جاز
استعماله لضرورة الشعر ويتفاوت حسنا وقبحا وقد يلحق بالضرورة ما في معناها وهو
الحاجة على تحسين النثر باالزدواج54.
استصحاب الحال هو ابقاء حال اللفظ على ما يستحقه في األصل عند عدم
الدليل على النقل على األصل 55.واستصحاب الحال من األدلة املعتبرة .واملراد به
استصحاب الحال هو األصل في األسماء وهو اإلعراب ،استصحاب الحال هو األصل في
األفعال هو البناء حتى ما يوجد في األسماء ما يوجب البناء ،ويوجد في األفعال ما يوجب
اإلعراب وما يوجب البناء في األسماء هو شبه الحورف ،أو تضمن معنى الحرف فشبه
الحرف في النحو الذي ،وتضمن املعنى الحرف في النحو كيف ،وما يوجب اإلعراب من
األفعال هو مضارعة االسم في نحو يذهب ،يكتب ،يركب .استصحاب الحال من
أضعف األدلة لذا اليجوز التمسك به إذا وجد هناك دليل آخر56.
وعالقة استصحاب الحال باألصل والفروع تتضمن باملسألتين ،أصل الوضع و
أصل القاعدة .أصل الوضع هو الحرف والكلمة والجملة .إن مدخل النحاة إلى إنشاء
أصل وضع الحرف فكرة ذوق الحروف وغرض من هذه الفكرة أن نختبر املخرج
والصفات التي تحدد نطق الحرف في خالة إفراده 57.وأصل الوضع بنسبة الكلمة يتكون
من اشتقاقية وهي ذات معنة عند اإلفراد كاألسماء واألفعال واألوصاف ،وتركبية وهي

54نفس املرجع ،ص.32 .
55أبو البركات األنباري ،املرجع السابق ،ص.46 .
56أبو البركات األنباري ،املرجع السابق ،ص.141.
57تمام حسان،األصول( ،القاهرة :عالم الكتب ،)1420 ،ص.109 .
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ذات وظيفة في التركيب كالضمير واملوصوالت واإلشارات والظروف والحروف 58.الجملة
عند النحاة ركنان املسند إليه واملسند .والجملة اإلسمية املبتدأ مسند إليه والخبر
مسند ،وجملة الفعلية الفاعل أو نائبه مسند إليه والفعل مسند .وكل ركن من هذين
الركنين عمدة ال تقوم الجملة إال به وما عدا هذين الركنين مما تشتمل عليه الجملة
فهو فضلة يمكن أن يستغني عنه تركيب الجملة.
وأصل القاعدة هو األساس الذي يبنى عليه توجيه القاعدة ويشمل القواعد
والتعريفات كقاعدة الرفع واملبتدأ وتقدم الفعل على الفاعل .ويرى تمام حسان أن أكبر
القواعد األصلية هي القواعد اإلفادة ،ثم يليها في األهمية تلك القواعد التي تدور حول
ماتحقق به اإلفادة من القرائن59.
قد ثبتت هذه األدلة مرجع النحاة في استنباط األحكام مع وجود االختالف فيما
بينهم وفقا ملذاهبهم .فبعضهم اعتمد على السماع ،واإلجماع ،والقياس .واآلخر اعتمد
فى كتابه والقياس واإلجماع واستصحاب الحال .فكان الشيخ الرعيني الحطاب استعمل
فى كتابه شرح الكواكب الدرية على متممة اآلجورمية السماع أو النقل واإلجماع
واستصحاب الحال.
استعمال أدلة النحو في كتاب شرح الكو اكب الدرية على متممة اآلجورمية
كان دليل السماع في كتاب شرح الكواكب الدرية على متممة اآلجورمية يحتوي
على ثالثة أقسام ،وهي السماع من كالم هللا القرآن الكريم ،و السماع من األحاديث
النبوية ،والسماع من كالم العرب.
أ .القرآن الكريم
كان موقف الرعيني عند السماع من القرآن الكريم في كتاب شرح الكواكب
الدرية على متممة اآلجورمية على مالي:

58نفس املرجع ،ص.115 .
59تمام حسان ،املرجع السابق ،ص.123 .
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 .1التنوين عالمة االسم
َ َ ُ
َْ
األيةَ " :وأن ُت ْم ِح ْين ِئ ٍذ ت ْنظ ُر ْو َن".
استدل باألية تنوين العوض الالحق آلخر االسم املضاف عوضا عن املضاف
إليه سواء كان املضاف إليه جملة60.
 .2ماض يعرف بتاء التأنيث الساكنة
َ
َ َّ
َ
َ ُ
األية":ل ْس ُت َعل ْيك ْم ِب َو ِك ْيل ،ف َه ْل َع َس ْي ُت ْم ِإ ْن ت َول ْي ُت ْم".
استدل باألية أن ليس وعس ى فعالن

ماضيان لقبولهما التاء الساكنية61

 .3الفاعل املضمر
َْ ْ
األيةِ ":إ َّنا أن َزل َن ُاه".
األية تتعلق بالفاعل ،والرعيني استعمل األية ليدل على أن "نا" ضمير متصل في
محل رفع فاعل62.
 .4أفعال الخمسة تنصب وتجزم بحذف النون
َ َ َ ُ َ َ ُ
األية":ف ِإ ْن ل ْم ت ْف َعلوا َول ْن ت ْف َعلوا".
استعمل الرعيني هذه اآلية ليدل على أن أفعال الخمسة تنصب وتجزم بحذف
النون استدل بلم تفعلوا ولن تفعلوا وقال حملوا النصب على الجزم كما حملوا الجزم
على النصب63.
 .5الضمير

َ َ ََ
ْ َْ
األيةِ " :اذ َه ْب أن َت َو َر ُّب َك فقاتال".
استعمل األية ليدل على أن ضمير للتأكيد وقال أن كلمة أنت تأكيد للمستتر64.
60محمد بن محمد الرعيني ،الكو اكب الدرية على متممة اآلجورمية( ،بيروت :مؤسسة الكتب والثقافة ،)1410 ،ص.31 .
61نفس املرجع ،ص.40.
62نفس املرجع ،ص.107 .
63نفس املرجع ،ص.82 .
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 .6اسم اإلشارة
ًْ َ
َ َ َ َ َ
األيةَ ":و ِإذا َرأ ْي َت ث َّم َرأ ْي َت ن ِع ْي ًما َو ُملكا ك ِب ْي ًرا".
استعمل الرعيني هذه األية تدل على أن ثم تشير إلى مكان البعيد .وقال ثم اسم
اإلشارة في محل نصب على الظرفية65 .
 .7املرفوعات من األسماء
َ
األيةَ " :ي ْهدي ُ
هللا ِل ُن ْو ِر ِه َم ْن َيشاء".
ِ

َ ُْ َ ْ َْ ُ ْ َ
ض ِزل َزل َها ،استدل باألية على أن
استدل باألية على أن (هللا) فاعلِ ،إذا زل ِزل ِت األر
َ ُ ّ 66
ّللا َرُّبنا ،استدل باألية على أن (هللا) املبتدأ
(األرض) نائب الفاعل ،

 .8العوامل الداخل على املبتدأ والخبر
ََ َ َ ُّ ْ
ّللا ِل ُيظ ِل َم ُه ْم".
األية" :وما كان

ً
َ َ َ َ ً
ان ّللا غ ُفورا َر ِح ْيما" .استدل باألية
استدل باألية على أن (هللا) اسم كان" ،ك
على أن كلمة (غفورا) خبر كان67

 .9فصل إن وأخوتها
َ
َ ً
ُ
َّ
األية" :ل َع َّل ّللا ُي ْح ِدث َب ْع َد ِذل َك أ ْم َرا".
استدل بهذه ألية على أن لعل للترجي .وقال أن األصح كما عليه البصريون أنها
في األية للترجي.
 .10ظن وأخواتها
ُ َ َ
َ ُ
األيةَ " :يظ ُّن ْون أ َّن ُهم ُمالقوا َ ِرّبهم".
استعمل هذه األية على أن ظن بمعنى اليقين وقال أن الظن قد ترد لليقين68
64نفس املرجع ،ص.108 .
65نفس املرجع ،ص.125 .
66نفس املرجع ،ص.168 .
67نفس املرجع ،ص.192 .
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 .11املفعول املطلق
األيةَ :و َّ َ
ات َ
ص َّفا".
الصف ِ
استعمل هذه األية على أن الذي وفق املصدر املسمى باملفعول املطلق حيث
قال إن وافق معنى فعله69.
 .12املفعول فيه
َ
األيةَ " :و َك َ
ان َو َر َاء ُه ْم َملك".
َ َّ ُ ُ
ّللا َم َعك ْم" .استدل
استدل بهذه األية على أن كلمة وراء من ظرف املكان" .و
ْ
َ َّ
َ
َ
ْ
بهذه األية على أن كلمة مع ظرف املكان ،ومثل قوله تعالى " َوملا ت َو َّجه ِتلقاء َمد َين"،
استدل بهذه األية على أن كلمة تلقاء ظرف املكان70
 .13املستثنى

إن ْ َ َ
َّ
ان َلفي ُخ ْسر إ َّال الذ ْي َن َآم ُنوا َو َعم ُلوا َّ ً
ات".
الص ِلح ِ
ٍِ ِ
اإلنس ِ
ِ
األيةِ " :

بهذه األية على أنه من املستثنى الذي لم يتقدم نفي وال شبهه سواء كان
االشتثناء متصلا71.
 .14املخفوضات
َ َْ ُْ ّ ْ َ َ َ َ
من األ ْوث ِان".
الرجس
األية" :فاجت ِنيبوا ِ
استعمل هذه األية لتدل على أن حرف الخفض منها من .واستدل بهذه األية في
كلمة من وقال أن املعنى منه لبيان الجنس72
 .15الفعل املضارع منصوب بالنواصب
األيةَ " :أ َل ْم َيأن ِل َلذ ْي َن َآم ُنوا َأ ْن َت ْخ َش َع ُق ُل ُوب ُ
هللا".
ذ
ل
م
ه
ِ
كر ِ
ِ
ِ
ِ
68نفس املرجع ،ص.293 .
69نفس املرجع ،ص.349 .
70نفس املرجع ،ص.355 .
71نفس املرجع ،ص.390 .
72نفس املرجع ،ص.412 .
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استعمل هذه األية لتدل على أن كلمة أن املصدرية وقال أن املصدرية تقع في
موضعين ،أوله تقع بعد لفظ دال على معنى غير اليقين تكون في رفع على الفاعلية .ثانيه
ََ ْ َ ُ ُ َ
وموا خ ْي ُر
أن تقع في اإلبتداء تكون في موضع رفع على اإلبتداء نحو قوله تعالى“ :وأن تص
َّل ُكم73".
 .16املنعوت بها نكرة
األيةَ " :ك َم َثل الح َمار َي ْحم ُل ْ
أس َف ًارا".
ِ ِ ِ ِ
استعمل هذه األية بالنعت .وقال قد يكون املنعوت بها نكرة معنى فقد .ثم قال
أن الجملة يحمل أسفارا نعب للحمار ألنه ليس املراد به حمارا بعينه74.
َ
ْ َ َ َ ُ ُ ُّ
 .17التوكيد يؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعين ،مثل بقوله تعالى" :ف َس َج َد املال ِئكة كل ُهم
َ
أ ْج َم ِع ْين" .واستدل بهذه األية إذا تريد تقوية التوكيد فيجوز أن يأتى بعد كله
بأجمع75.
َ
 .18بدل اإلشتمال مثل بقوله تعالىَ " :ي ْسأ ُل ْو َن َك َعن َّ
الش ْهر ْال َح َرام ِق َت ٌ
ال ِف ْي ِه" .وقال أن
ِ
ِ
العامل في املتبوع يشتمل على معناه بطريقة اإلجمال سواء اشتمل األول على
الثاني76.
ب .الحديث النبوي
كان موقف الرعيني عند السماع من األحاديث النبوية في كتاب شرح الكواكب
الدرية على متممة اآلجورمية على مالي:
 .1الحديث" :خمس صلوات كتبهن هللا قال هل على غيرها يا رسول هللا قال ال إال أن
تطوع قال وهللا ال أزيد على هذا وال أنقص قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفلح
إن صدق أو دخل الجنة إن صدق"( .رواه البخاري)
73نفس املرجع ،ص.461 .
74نفس املرجع ،ص.520 .
75نفس املرجع ،ص.567 .
76نفس املرجع ،ص.575 .
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استدل بهذا الحديث ليدل على أن املبتدأ ال يكون النكرة إال بمسوغ منها أن
تكون مضافة وقال أن خمسا مبتدأ وهو مضاف77.
 .2الحديث" :وال قومك حدثوا عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم" .استدل
بهذا الحديث ليدل على أن يجب حذف الخبر بعد لوال إن دلت على القرينة ،وإال
فال وقال فقومك مبتدأ وحديثو خبره وإنما لم يحذف لكونه مقيدا بالحداثة78.
 .3الحديث" :لعل هللا اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم".
استعمل بهذا الحديث أن أنواع إن وأخواتها منها لعل .وقال أن معنى لعل فيه
قد تأتي للتحقيق والوجوب79.
 .4الحديث" :لقد رأينا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وما لنا من الطعام إال
األسودان".
استعمل بهذا الحديث أن أقسام أفعال التصيير يجوز في أفعال القلبية
املتصرفة .كانت كملة "رأينا" من ضمن أفعال القلبية املتصرفة80.
 .5الحديث" :نحن اآلخرون السابقون بيد أنهم أتوا الكتاب من قبلنا" ،والحديث
األخر" :أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش ورضعت في بني سعد".
استدل بحدثين يجوز غير املنصوبة على االستثناء ويكون من تأكيد املدح بما
يشبه الذم وتالزم اإلضافة إلى أن املصدرية وصلتها .وقال في اعرابها بيد اسم استثاء
بمعنى غير مبني على الفتح والجملة بعدها في محل جر باإلضافة81.
 .6الحديث" :من غشنا فليس منا".
استعمل هذا الحديث ليدل على (من) من أقسام املحفوض باإلضافة .وقال أن
سببها األصح أن املضاف العامل قف يكون الجملة82.
77نفس املرجع ،ص.182 .
78نفس املرجع ،ص.192 .
79نفس املرجع ،ص.245 .
80نفس املرجع ،ص.310 .
81نفس املرجع ،ص.405 .
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 .7الحديث" :أرواح الشهداء في أجواف طير خضر".
استعمل هذا الحديث ليدل على "في" من أقسام املحفوض بالحرف .وقال إن
مراد منه لالستعال83.
 .8الحديث" :قوموا فألصل لكم".
استعمل هذا الحديث ليدل على استخدام الم األمر .وقال إن دخول الالم على
فعل املتكلم قليل سواء كان مفردا84.
 .9الحديث" :من أكل من هذه الشجرة فال يقرب مسجدنا يؤذنا" ،ويليه من الحديث
األخر" :الترحعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" .استعمل بحدثين ليدل
على استخدام الم النهي .وقال إن صحة الجزم بعد النهي إن ال في موضعه مع صحة
املعنى85.
 .10الحديث" :فصلوا جلوسا أجمعين".
استعمل هذا الحديث ليدل على استخدام التوكيد .وقال اليجوز حذف املؤكد
بفتح الكاف ،لكن بعض العلماء أجازه كخليل وسبيويه86.
 .11الحديث" :أن الرجل ليصلي صالة ماكتب له نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها
سبعها ثمنها تسعها عشرها".
استعمل هذا الحديث ليدل على استخدام البدل .وقال إن هذا من ضمن بدل
اإلضرب فثلثها من بدل اإلضرب87.
 .12الحديث" :ال يحل دام امرئ مسلم إال بإحدى ثالث الثيب الزاني وقتل النفس
والتارك لدينه املفارق للجماعة".
82نفس املرجع ،ص.412 .
83نفس املرجع ،ص.415 .
84نفس املرجع ،ص.493 .
85نفس املرجع ،ص.499 .
86نفس املرجع ،ص.569 .
87نفس املرجع ،ص.578 .
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استعمل هذا الحديث ليدل على استخدام البدل أيضا .وقال أن يحذف البدل
لحلول دليله محله88.
ج .كالم العرب
السماع من كالم العرب في كتاب شرح الكواكب الدرية على متممة اآلجورمية
تفصيلها كما يلي:
 .1البيت" :رأيت الوليد بن اليزيد مباركا".
هذا البيت من كالم ابن ميادة واسمه الرماح بن أبرد بن ثوبان وهو من
الشعراء املتقدمين .استعمل هذا الشعر ليدل على أن األلف والالم من عالمة االسم.
قال إن "ال" في كلمة اليزيد تحتمل أمرين ،وهو أن تكون للتعريف وأن تكون زائدة في
اليزيد89.
 .2البيت" :إذا قالت حذام قصدقها * فإن القول ما قالت حذام".
هذا البيت من الوافر .قيل هذا البيت لدسيم بن طارق من شعراء الجاهلية.
استعمل هذا البيت ليدل على أن حذام فاعل .وقال أن حذام في املوضوعين يرى فيهما
بكسر امليم بدليل القوافي في الكلمة الثانية وهي الفاعل .قال في إعرابها أن حدام فاعل
مبني على الكسر في محل رفع90.
 .3البيت" :نعمت جزاء املتقين الجنة * دار األماني واملني واملنة"
هذا البيت لم ينسب إلى قائل معين .استعمل هذا البيت دخول تاء التأنيث
ليدل على أن نعم فعل ماض ،ألن تاء التأنيث ال تلحق إال هذا النوع من أنواع الكلمات
مع أن فاعلها .وهو قوله جزاء املتقين مذكر لكون املخصوص باملدح وهو قوله الجنة
مؤنثا91.
88نفس املرجع ،ص.575 .
89نفس املرجع ،ص.36-35 ،
90نفس املرجع ،ص.93-92 .
91نفس املرجع ،ص.39 .
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 .4البيت" :أسرب القطا هل من يعير جناحه * لعلى إلى من قد هويت أطير"
هذا البيت من العباس بن أحناف أحد الشعراء املولدين .استعمل هذا البيت
ليدل على من تستعمل لغير العاقل .وقال فيه استعمل من لغير العاقل وهو جماعة
القطا ألنه ملا نداها كما ينادي العاقل وطلب منها إعارة الجناح ألجل الطيران92.
 .5البيت" :ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة * فقالت لك الويالت إنك مرجلي"
هذا البيت المريء القيس بن حجر ،والشاهد من استعمال الشعر قوله عنيزة
حيث صرفه حين اضطر لضرورة الشعر مع كونه علما ملؤنث93.
 .6البيت" :فإما كرام موسرون لقتهم * فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا"
هذا البيت ملنظور بن سحيم الفقعس شاعر إسالمي .استعمل هذا البيت ليدل
على استخدام املوصول .فإن ذي في هذه العبارة اسم املوصول بمعنى الذي94.
 .7البيت" :بأبه اقتدى عدى في الكرم * ومن يشابه أبيه فما ظلم"
هذا البيت لم ينسب إلى قول معين .وهذا البيت شاهد من استعمال هذا
الشعر قوله "أبه" حيث جر األول بالكسرة الظاهرة ونصب الثاني بالفتحة الظاهرة.
وهذا يدل على إعراب األسماء الستة بالحركات الظاهرة على آخرها والتجلب حروف
علة لتكون عالمة إعراب مع أنهما مضافتان إلى ضمير الغائب95.
 .8البيت" :أال تسأالن املرء ماذا يحاول * أنحب فيقض ي أم ضالل أم باطل"
هذا البيت من الطويل .مطلع قصيدة للبيد بن ربيعة العامري الصاحبي .ذكر
أنه من شعراء الجاهلية .استعمل هذا البيت على استخدام ماذا يحاول حيث وقعت
هذه الحملة اإلسمية في موضع نصب مفعول ثان لتسأل وهو معلق في اللفظ عامل في

92نفس املرجع ،ص.133-132 .
93نفس املرجع ،ص.102 .
94نفس املرجع ،ص.138 .
95نفس املرجع ،ص.80 .
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املعنى ويليه مجيء ذا موصول بمعنى الذي واخبر بها عن ما االستفهامية وأتى لها بصلة
هي حملة يحاول96.
 .9البيت" :ألقيتا عيناك القفا * أولى لك ذا واقية"
البيت من املنسرح .قائله عمرو بن ملقط وهو شاعر جاهلي .استعمل هذا
البيت ليدل على استخدام املفعول الذي لم يسمى فاعله .الشاهد فيه ألفيتا عيناك
حيث ألحق ألف االثنان بالفعل الذي هو ألفى مع كونه مسند اسم ظاهر مثنى وهو
قوله عينك97.
 .10البيت" :سلي إن حهبت الناس عنا وعنهم * فليس سواء عالم وحهول"
البيت قائله املسوءل اليهودي من شعر الجاهلي .استعمل هذا الحديث على
استخدام ليس .والشاهد منه قوله ليس سواء عالم حيث قدم خبر ليس على اسمها98.
 .11البيت" :سالم هللا يا مطر عليها * وليس عليك يا مطر السالم"
 cm 2,5البيت من الوفر وهو لألحوص األنصاري واسمه محمد بن عبد هللا
األحوص شاعر مجيد في الدولة األموية .والشاهد منه قوله يا مطر يا حرف نون
للضرورة وهو مفرد علم مع بقائه على بناء على الضم99.
 .12البيت" :أقلي اللوم عاذل والعتابن * وقولي أن أصبت لقد أصابن"
البيت من الوافر كما في املقاصد النحوية .قائله جرير عطبة بن الحطفي من
الشعراء في عصر بني أمية .والشاهد من قوله والعتابن وأصابن حيث دخلهما في إنشاء
تنوين الترنم وآرهما حرف علة وهو ألف األطلق والقافية والقانون التي آخرها حرف علة
تسمى مطلقة100.
 .13البيت" :ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة * فقالت لك الويالت إنك مرجلي"
96نفس املرجع ،ص.130 .
97نفس املرجع ،ص.168 .
98نفس املرجع ،ص.208 .
99نفس املرجع ،ص.32 .
100نفس املرجع ،ص.34 .
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البيت المرىء القيس من معلقته املشهورة .الشاهد من قوله عنيزة حيث
صرفه حين أضطرد لضرورة الشعر مع كونه علما ملؤنث101.
 .14البيت" :نحن اللذون صبحوا الصباحا * يوم النخيل غارة ملحاحا"
البيت اختلف في قائله ،فنسبه أبو زيد إلى رجل جاهلي من بني عقيل .والشاهد
فيه الذون حيث جاء به الواو في حالة الرفع ،كما لو كان في جمع املذكر السالم ،اعبتر
بمجيء اللذون وفي حالة الرفع والذين في حالة النصب والجر .فزعم أن هذه الكلمة
معرفة وأنه جمع مذكر السالم حقيقة102.
 .15البيت" :فيارب ليلى أنت في كل موطن * وأنت الذي في رحمة هللا أطمع"
البيت وينسب ملجنون ليلى ،والشاهد من استعمال الشعر قوله وأنت الذي في
رحمة هللا أطمع حيث خلف الضمير العائد إلى اسم املوصول اسم الظاهر ،وهو لفظ
الجاللة وكان القياس أن يقول وأنت الذي في رحمته أطمع أو في رحمتك ولكن أتي
بالظاهر على خالف القياس103.
د .اإلجماع
كان اإلجماع من أدلة النحو الذي ذكره الرعيني في كتاب شرح الكواكب الدرية
على متممة  .قد أجمع أهل البلدان على أن نعم وبئس من أنواع الفعل .لذا نقل الرعيني
حيث قال أن هما فعالن ونعم موضوع للمدح وبئس موضوع للذم وهما فعالن على
األصح 104.وهذا يدل على أن الرعيني قد استعمل إجماع أهل البلدين من أدلة النحو
في كتاب شرح الكواكب الدرية.

101نفس املرجع ،ص.102 .
102نفس املرجع ،ص.129 .
103نفس املرجع ،ص.149 .
104نفس املرجع ،ص.38 .
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ه .استصحاب الحال
كان موقف الرعيني من استحاب الحال في كتاب شرح الكواكب الدرية على
متممة اآلجورمية يكتفي بقوله األصلى في كذا كاذا .فمن أهم القضايا النحوية التي
استدل الرعيني بهذا األصل عليها ما يلي:
.1

.2
.3
.4

استدل بهذا األصل في مسألة الفعل .قال أن األصل فيه مبني ألنها لم تعتورها معان
مختلفة تفتقر في تميزها إلى إعراب الختالف صيغها باختالف معانيها ،وهو الفعل
املاض ى بناءه على الفتح 105.فهو هنا يتمسك باألصل الذي يقول أن الفعل املاض ي
مبني األصل.
قد استدل بهذا األصل في مسألة عالمة اإلعراب .وقال أن األصل في الرفع ضمة،
وهو يتمسك باألصل فيه ولهذا ال يقوم غيرها مقامها إال تعذرها106.
قد استدل بأن األصل في النصب (الفتحة) وما دونها ،فهن فروع عليها وذلك ألن
الفتحة هو األصل في النصب107.
قد استدل بأن األصل في الجزم (السكون) وما دونها ،فهن فروع عليها وذلك ألن
الجزم هو األصل في السكون108.

آثار أدلة النحوية في كتاب شرح الكواكب الدرية على متممة اآلجورمية في فهم
قواعد النحوية
إن آثار أدلة النحو على سيل العام أن يكون للمرء علما وفهما لوضع قنون على
حجة الواضحة واليقين وتساعد على فهم األدلة القوية .بذلك الشخص الضعيف بهذه
األدلة فسيكون مقلدا .فقد ال يستطيع أن يحقق على وجه الصواب ال يعرف حقيقة
الخطأ ويتردد دائما في وضع الشيئ .كان الرعيني شرحه على سبيل التيسر وباإلتيان
األمثلة ،إما من القرآن والحديث والشعر وبقية األدلة املوجودة .ثم جاء باإلعراب فقد
يعرب كل األمثلة مثل ذلك ملا بين باب املخفوضات من األسماء .وقال هي ما اشتمل على
105نفس املرجع ،ص.49 .
106نفس املرجع ،ص.52 .
107نفس املرجع ،ص.79 .
108نفس املرجع ،ص.69 .
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علم اإلضافة وهو الجر سواء أكان بالكسرة أو بالفتحة أو بالياء .وقوله من األسماء
لبيان الواقع ال لحتراز ألن الخفض ال يدخل األفعال ،نحو لبتركن طبقا عن طبق.
وإعرابه الالم داخلة في جواب القسم مقدر تقديره وهللا لتركبن .تركبن فعل املضارع
مرفوع لتجرده عن النواصب والجازم ،وهو مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون املحذوفة
تخفيفا .وواو الجماعة املحذوفة اللتقاء الساكنتين ضمير متصل في محل رفع فاعل.
والنون للتأكيد طبقا مفعول به عن طبق جار املجرور .وجملة الجر املجرور في محل
نصب صفة لطبقا .وهكذا لكل باب من كل أبواب.
وبهذه الطريقة ستساعد القارئ أو الطالب فهم القواعد الذي يعرض املصنف.
كانت األدلة النحوية في شرح الكواكب الدرية على متممة اآلجورمية تأثر على تيسر
الفهم القواعد النحوية.
الخاتمة
أما الخالصة من البحث السابق فترتكز على ثالثة .من أدلة النحو املوجودة في
شرح كتاب الكواكب الدرية على متممة اآلجورمية دليل السماع أو النقل ،ودليل
اإلجماع ،ودليل استصحاب الحال .استعمل الرعيني دليل السماع أو النقل من القرآن
الكريم  102مثال ،من الحديث النبوى  12مثال ،ومن كالم العرب  60مثال من الشعر،
مثال واحدا من اإلجماع  ،وأربعة أمثلة من استصحاب الحال .ومن آثار أدلة النحو في
كتاب شرح الكواكب الدرية على متممة اآلجورمية التيسر فى فهم القواعد النحوية.
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