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الملخ�ض

ميع اليزدّي احلائرّي )ت بعد 1260هـ( يف كتابه  تناول بحثنا املوسوم بـ)اجلهد النحوي عند عبد السَّ

اًل: حلياته، وشيوخه،  نيل املرام ودرِّ النِّظام( شخصية املؤلف العلميَّة، إذ تعرض الباحثان يف بحثهام أوَّ

اليزدّي،  ميع  السَّ عبد  ترجيحات  عن  الباحث  حتدث  وثانًيا:  العلميَّة،  ومنزلته  ومؤلفاته،  وتالميذه، 

ة والكوفيَّة وأعالمهام، ُثمَّ ردوده عىل املدرستني،  واختياراته، وتعليالته، ُثمَّ موافقاته للمدرستني البرصيَّ

ميع اليزدّي العلمية يف كتابه )نيل  وموقفه من أعالم النَّحويني، وهي حماولة للكشف عن شخصيَّة عبد السَّ

املرام ودرِّ النِّظام(، إذ ظهر يف كتابه هذا مظهر العامل املرّبز، والنَّحوي احلاذق، إذ إعتمد يف ترجيحاته، 

ليل واحلجة، وكان يستدل عىل رأيه معتمًدا عىل  واختياراته للمسائل النحوية التي ساقها يف كتابه عىل الدَّ

ل إليه الباحثان من  القواعد النَّحوية وأصوهلا من سامع، وقياس، وإمجاع، ُثمَّ كان اخلتام بذكر أهم ما توصَّ

ميع اليزدّي العقلية يف إيراد املسائل النَّحوية عىل اختالف مذاهبها، ومناقشتها،  نتائج، منها قدرة عبد السَّ

عف فيه. ليل، أو مضعًفا هلذا الرأي أو ذاك مبينًا وجه الضَّ ًحا ما يراه مناسًبا مع ذكر الدَّ د عليها، مرجِّ والرَّ

الكلامت املفتاحية: اليزدي، نيل املرام، در النظام، منهجه، النحويني
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Abstract

This research studies the grammatical effort of Abd al-Sami’ al-Yazdi al-Haeri (1260 

AH) in his book " Nayl Al-Maram wa Durr Al-Nidham" and the author’s scientific 

personality. The researchers review his life, sheikhs, students, writings, and his 

scientific status. Then they shed light on Abd al-Sami’ al-Yazdi’s preferences, choices, 

and explanations, his approvals for the Basra and Kufa schools and scholars, his 

responses to the two schools, his attitude towards the grammarians. The targeted book 

show the appearance of a distinguished scholar and skilled grammarian, as he relied on 

his preferences and choices for grammatical issues that he presented in his book with 

evidence and argument. He also inferred his opinion based on the grammatical rules and 

their origins of listening, analogy, and consensus. The conclusion represents the most 

important findings of the researcher, including Abd al-Sami’ al-Yazdi’s mental ability 

in dealing with grammatical issues of different schools of thought, discussing them, 

responding to them, weighting what he signified as appropriate with evidence, or by 

attacking others’ opinions and showing their weaknesses.

Keywords: Al-Yazdi, Nayl Al-Maram, Dar Nidham, method, grammarians.
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مة المقدِّ

بارزين  بأعالم  العريق  االسالمي  تارخينا  حيفل 
املصنَّفات يف  العلم، فوضعوا  بناء رصح  أسهموا يف 
خمتلف فنون املعرفة، ومن أولئك العلامء الذين كان 
لغتنا  الكريم،  القرآن  لغة  خدمة  يف  رياديٌّ  دوٌر  هلم 
عيل  حممد  بن  ميع  السَّ عبد  الفاضل  العامل  العربية، 
اليزدّي احلائرّي)1( من أعالم القرن الثَّالث اهلجري، 
ولقد سعى الباحثان يف بحثه املوسوم )اجلهد النحوي 
ميع اليزدّي احلائرّي )ت بعد 1260هـ( يف  عبد السَّ
عبد  شخصيَّة  يربز  أْن  النّظام(  ودّر  املرام  نيل  كتابه 
جهوده  عرض  خالل  من  العلميَّة  اليزدّي  ميع  السَّ
وتعليالته،  واختياراته،  برتجيحاته،  املتمثلة  النَّحوية 
يف  وجعلته  النحويني،  عــىل  وردوده  وموافقاته 
الباحثان  فيه  تعرض  متهيد  ذلــك  يسبق  مبحثني، 
وأهم  وشيوخه،  اليزدي،  السميع  عبد  الشيخ  حلياة 
النتائج  أهم  ذكر  ثم  العلمية،،  وشخصيته  مؤلفاته، 

التي توصل إليها البحث.

التمهيد: 

في  منهجه  العلمية،  و�شيرته  حياته  اليزدي، 
الكتاب و�شخ�شيته العلمية 

اأوًل: حياته، و�شيرته العلمية:

ــران)2(،  إي يف  اليزدّي  ميع  السَّ عبد  الشيخ  ولد 
ولد  ُه  أنَّ املرجح  ولكنَّ  ولد،  مدينة  أيِّ  يف  يعلم  وال 
ُه ينسب إليها؛ ألنَّ العلامء غالًبا ما  يف مدينة يزد، ألنَّ

ينتسبون إىل املكان الذي يولدون فيه.

فنون  شتى  يف  متمرٌس   ، أصــويلٌّ فقيٌه،  عــاملٌ،  هو 
عر، فقد ترك إرًثا كبرًيا  املعرفة، وال سيَّاَم النَّحو والشِّ

من الكتب العلميَّة يف األصول، والفقه، والنَّحو.

يد  السَّ العلامء  لسيِّد  املعارصين  العلامء  من  كان 
علمه،  ــزارة  وغ اهلــنــدي)3(،  النقوي  ــدار  دل حسني 
أساتذته  كثرة  عىل  تــدالن  التَّأليف  يف  باعه  وطــول 
إبراهيم  السيد  أساتذته  أبرز  من علامء كربالء، ومن 
الــبــارع)5(،  بالفقيه  وِصــف  احلــائــري)4(،  القزويني 
ُه  إنَّ عنه:  وقيل  الفاضل)6(،  والعامل  الكبري،  والعامل 
كان أديًبا شاعًرا، قوّي احلافظة، رسيع التأليف، فقد 
كلَّ  منه  يكتب  كان  ُه  أنَّ مؤلفاته  بعض  آخر  يف  ذكر 
يوم كراسني من دون مراجعة إىل كتاب)7(، إالَّ أنَّ ما 
اجم، فهو  يؤسف له أّننا مل نجد عناية به يف كتب الرتَّ
هرة، ومل نجد ملؤلفاته ذيوًعا بني األوساط  مل حيظ بالشُّ
فيها،  كتبه  ، فهو عاش يف كربالء)8(، وألَّف  العلمية 
أهتامًما،  يلق  مل  ذلك  مع  اجم،  الرتَّ كتب  ت  نصَّ كام 
حلقة  ُتعدُّ  وهذه  كربالء،  برتاث  أهتم  ممن  سيَّام  وال 
من احللقات املفقودة يف تاريخ هذا العامل اجلليل، كان 

حيًّا )1260هـ - 1884م(. 

ة منها: له مؤلفات عدَّ

غاية املسؤول وهناية املأمول يف النَّحو)9(.. 1

منظومته . 2 عىل  رشح  وهو  النّظام،  ودّر  املرام  نيل 
النَّحوية )العروة الوثقى()10(.

يف . 3 األفكار  نتائج  رشح  يف  األرسار  مناهج 
إبراهيم  أستاذه  لكتاب  رشح  وهو  األصول، 

القزويني.
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ظواهره  واأهم  الكتاب  في  منهجه  ثانيًا: 
المنهجية:

لقد كان للبيئة العلميَّة التي نشأ فيها العامل اجلليل 
ميع بن حممد عيل اليزدّي أثٌر واضٌح  يخ عبد السَّ الشَّ
يف صقل شخصيته العلمية إبتداء من أرسته التي ولد 
يف أحضاهنا، وترعرع بني يدهيا، فبدأ دراسته يف كنف 
بحوزة  وإنتهاًء  زان،  مربَّ عاملان  وكالمها  وعمه،  أبيه 
كربالء إذ تتلمذ عىل أساطني العلامء فيها، ويبدو أنَّ 
عة املعرفية التي حازها فيام بعد كانت  استعداداته للسَّ
ثقافته  تنوع  أسباب  أبرز  ولعلَّ  صغره،  منذ  حارضة 
منها،  أخذ  التي  العلميَّة  املشارب  تنوع  هي  العلميَّة 
اث العلمي الذي  ورشب من معينها، فضاًل عن الرتُّ
خلفه وراءه، إذ َألََّف يف أكثر من حقل معريف، فنجده 
والرصف،  والنَّحو،  واألصــول،  الفقه،  يف  كتب  قد 

عر. واألدب، والشِّ

هذا  كتابه  يف  ميع  السَّ عبد  يخ  الشَّ ظهر  لقد 
أْن  من  متكن  احلاذق،  والنَّحوي  ز،  املربَّ العامل  مظهر 
تعليالهتا  ويــرشح  ومسائله،  كتابه  أبــواب  يعرض 
قرآنية وشعرية،  به من شواهد  بام جاء  رشًحا علميًّا 
وأساليب نحوية حمكمة األداء، وآراء لعلامء نحويني 
مسائل  عالج  وقد  وكوفيني،  برصيني  مشهورين، 
وبصرية  راجحة،  عقلية  عن  تنمُّ  بتعليالت  النَّحو 
ثاقبة، فكان يورد آراء العلامء عىل اختالف مذاهبهم، 
ويناقشها ويردَّها عليهم، وقد يفضل رأًيا ويدلِّل عىل 
واهد  صحته، أو يضعف رأًيا فيبني وجه ضعفه، والشَّ
واطالعه  علمه  سعة  عىل  تدلُّ  كتابه  يف  جاءت  التي 

عىل مسائل النَّحو.

ميع  السَّ لعبد  النَّظام(  ودرِّ  املرام  )نيل  كتاب  ُيعدُّ 
ل القول يف األبواب النَّحوية التي  اليزديِّ  الَّذي فصَّ
صنعة  يف  ألفت  التي  الكتب  أهم  بني  من  عاجلها 
أنَّ  هو  الكتاب  هذا  به  يمتاز  ما  أهم  ومن  النَّحو، 
لصاحبه رأًيا خاًصا به، وشخصية مستقلة، وجرأة يف 

د. ة يف الرَّ املناقشة، وقوَّ

وهبذا كانت له شخصيته البارزة يف أثناء الكتاب، 
ونستعرض أهم الظواهر املنهجية وباختصار بام يأيت:

ترجيحاته:. 1

منها  الح  الصَّ ويتبنيَّ  النحاة،  آراء  يذكر  كــان 
بينها ما  اذ منه، ويرّجح من  والفاسد، ويشري إىل الشَّ
يف  النَّحوية  الوجوه  يذكر  نراه  وأحياًنا  صواًبا،  يراه 
املسألة الواحدة دون ذكره خلالف وآراء بني النُّحاة، 
ح ما يراه هو ويعتقده أقرب إىل الصحة معلِّاًل  ثم يرجِّ
ذكره  القول  ترجيحه  عن  يعرب  أْن  أراد  فإذا  ذلك، 
ل األقوى، واألقرب الثَّاين،  بقوله: )واألرجح، واألوَّ

ل  واألقرب جواز الوجهني، واألقرب عندي، واألوَّ

أصح  وهو  ر،  املتصوَّ هو  املشهور  بل  الغالب،  هو 

األقوال، وهو احلق، واألرجح، الصحيح، األجود، 

األقرب، األشهر، املشهور، وليس بصحيح، خالًفا(.

يخ  الشَّ إستعملها  التي  الصيغ  أنَّ  املالحظ  من 

ميع اليزدّي قد تنوعت صيغها يف كتابه )نيل  عبد السَّ

اجح يف  املرام ودّر النّظام(، وكثرًيا ما يذكر الرأي الرَّ
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ُثمَّ يذكر األقوال األخرى، ويعربِّ عنها  املسالة،  ل  أوَّ

بعبارات خمتلفة مشرًيا هبا إىل ضعفها، وعدم رجحاهنا 

عنده، كقوله )وقيل، وزعم، موهون، كام توهم، ونشأ 

غفلة(، ونحو ذلك من العبارات، وأحياًنا حييل عىل 

من رجح ذلك، وأحياًنا أخرى ال حييل، وهو يف كثري 

جيح أو يعلله، أو  من املواضع يوضح سبب هذا الرتَّ

املتقدمني  بآراء  يتقيَّد  أره  ومل  ذلك،  عىل  ته  أدلَّ يذكر 

شهرهتا،  ملجرد  اآلراء  وراء  ينساق  وال  النُّحاة،  من 

ًدا تقليًدا دون مرجح هلذا الرأي أو ذاك،  ومل أره مقلِّ

املتقدمني،   املتأخرين عىل  م رأي  يقدِّ بل أحياًنا أجده 

ـــ(،  )ت:686ه يض  كالرَّ باملحققني  يصفهم  وكان 

كثري  ــان  وك وغــريمهــا،  )ت:761(،  هشام  ــن  واب

االعتناء بتحقيق املسائل، وصدق من وصفه باملحقق 

مسائل  اطالعه عىل  ذلك سعة  من  ويظهر  النِّحرير، 

بعض  ونذكر  وتأخر،  النُّحاة  من  تقّدم  من  وآراء 

األمثلة عىل ذلك عىل شكل مسائل:

الم�شاألة الأولى:

املبتدأ  عىل  للفاعل  تقديمه  علة  عن  تكلم  عندما 
وترتيبها  النحوية  للامدة  عرضه  حيث  من  واخلــرب 
قدمته  مِلَ  ُقلَت:  فــإْن  الفاعل:  ))يف  قــال:  كتابه،  يف 
وذلك  املشهور،  عند  أصل  ألنه  ُقلُت؛  املبتدأ؟  عىل 
لفظي، وعاملهام معنوي،  إنَّ عامله  األول:  لوجوه، 
فعل،  الفاعل  عامل  إنَّ  والثاين:  أقــوى...  واألول 
املبتدأ واخلرب،  العمل بخالف عامل  يشبهه يف  ما  أو 

واألول أقوى، وهو من أقوى العوامل(()11(. 

يف  األصل  ــُه  أنَّ يرى  ــُه  ألنَّ بالفاعل؛  املصنف  بدأ 
ح املصنِّف يف هذه املسألة  فع، كذلك رجَّ استحقاق الرَّ
175هـــ(،  )ت:  الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل  رأي 
يف  لقوته  املعنوي؛  عــىل  اللفظي  العامل  بتقديم 
العمل، وهو ما نميل إليه؛ ألنَّ العامل اللفظي عامل 
جمرد  عامل  فهو  املعنوي  بخالف  ملفوظ  حمسوس 
بالعقل فليس له وجود،  غري حمسوس، ال يدرك إالَّ 
املوجود  غري  بخالف  أقــوى  املوجود  أنَّ  شك  وال 
الفاعل  عامل  ترجيحه  وكذلك  العدم،   بحكم  فهو 
وهو الفعل؛ لقوته يف العمل عىل عاميل املبتدأ واخلرب 
بلفظ )أقوى(، ويف املسألة خالف وارد بني النحويني 

سنذكره إن شاء اهلل يف قسم التحقيق.

الم�شاألة الثانية:

ميع اليزدّي القول املشهور  يخ عبد السَّ ويرجح الشَّ
احلذف  واجب  وهو  لفعل  به  مفعواًل  املنادى  بكون 
احلذف  واجــب  به  مفعوالً  املنادى  ــون  ))وك قــال: 
فيه قولني آخرين،  فإنَّ  اتفاقي،  إنَّام هو مشهوري ال 
بحرف  منصوب  ــُه  أنَّ زعم  حيث  د،  للمربِّ أحدمها: 
النداء؛ لسده مسد الفعل، والثاين: أليب عيل يف بعض 
كون  فعليهام  أفعال،  أسامء  النداء  حروف  أنَّ  فوائده 
فهل  ُقلَت:  فإْن  واضح،  الباب  عن  خارجا  املنادى 
أحد  أم  املشهور،  القول  هو  األقــوال  بني  من  احلق 

األخريين، ُقلُت: بل املشهور هو املتصور(()12(. 

أختلف  إذ  ــالف،  خ فيها  أيًضا  هــذه  واملسألة 
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هذه  يف  املصنِّف  ومال  املنادى،  عامل  يف  النحويون 
املسألة إىل رأي اجلمهور)13( يف كون العامل يف املنادى 
د )ت:286هـ(،  فعاًل مضمًرا وجوًبا، وردَّ قويل املربِّ
عىل  فاملنادى  377هــــ(،  )ت:  الفاريس  عيل  وأيب 
رأهيام)14( خارج من الباب، أْي عدم انتصاب املفعول 

به بفعل واجب احلذف.

الم�شاألة الثالثة:

نراه يضعف رأي البرصيني يف إعراب )بحسبك( 
مبتدأ، يف قوهلم: )بحسبك درهٌم(، فمذهب سيبويه 
)بحسبك(  أنَّ  البرصيني  ومجهور  )ت:180هــــ( 
ميع  السَّ عبد  الشيخ  أنَّ  إالَّ  باالبتداء)15(،  مرفوع  هنا 
جعل  يف  املحققني  بعض  رأي  يــرجــح  ــزدّي  ــي ال
)بحسبك( خرب مقدم، قال: ))فإْن ُقلَت: ما تقول يف 
)بحسبك درهم( إذ حكموا بأنَّ املقّدم مبتدأ مع عدم 
جترده عن العامل اللفظي؟ ُقلُت: من جعله مبتدأ قد 
ا  وأمَّ املزيدة،  بغري  مقيدة  العوامل  بجعل  عنه  يقيض 
تبًعا  ًما  مقدَّ خرًبا  نجعله  بل  مبتدأ،  نجعله  فال  نحن 

لبعض املحققني(()16(.

والكافيجي)17( من املحققني الذين ذهبوا إىل هذا 
الرأي، معلاًل ذلك بقوله: ويساعده املعنى، أْي نظرًا  
للمعنى؛ ألنَُّه حمطُّ الفائدة، إذ القصد عن اإلخبار عن 
ح الباحث ما ذهب إليه  ُه كافيه)18(، ويرجِّ )درهم( بأنَّ
ميع اليزدَي؛ كون الدرهم خمرًبا عنه،  يخ عبد السَّ الشَّ

و)بحسبك( خمرًبا، وبه تتّم الفائدة.

ابعة: الم�شاألة الرَّ

عند حديثه عن اخلالف يف أداة االستثناء )سوى(، 
ا منصوبة دائاًم  قال: ))فمذهب سيبويه، والبرصيني إهنَّ
عىل الظرفية، وذهب الكوفيون إىل كوهنا كـ)غري( فيام 
حا  مرجِّ الثاين(()19(،  واألقرب  اإلعراب،  من  ذكر 
وعلل  الثاين(.  )واألقــرب  بعبارة  الكوفيني  مذهب 
كالم  يف  كثريًا  مترصفة  ــورودهــا  ))ل بقوله:  ذلــك 

العرب(()20(. 

املراد بالظرف  إليه املصنِّف كون  واحلّق ما ذهب 
وردت  وقــد  الــثــالث،  احلــركــات  قبوله  ف  املــتــرصِّ
مرفوعة،  فتأيت  العرب،  كالم  يف  مترصفة  )ســوى( 

ومنصوبة، وجمرورة)21(.

الم�شاألة الخام�شة:

هليئة  مبينا  احلال  كون  جيوز  ))هل  مستفهاًم:  قال 
هيئة  يبني  بل  ال،  قيل:  به؟  واملفعول  الفاعل،  غري 

املبتدأ واخلرب أيضا، واألقرب الثاين ندوًرا(()22(. 

يف املسألة خالف وارد بني النحويني)23(، ويذهب 
الباحث إىل صحة كون احلال مبينة هليئة املبتدأ واخلرب 
وغريمها، إذ ال مسوغ ملن ذهب للمنع وقد ورد ذلك 

يف كالم العرب)24(.

اد�شة: الم�شاألة ال�شَّ

قال: ))وقولنا: عن اسم، أو نسبة إشارة إىل قسمي 

ل: أْن يكون رافًعا عن  التمييز، فإنَُّه عىل قسمني: األوَّ

اإلهبام عن االسم املفرد، واملراد منه هنا ما مل يتضمن 
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يكون  قد  وهو  واملضاف،  وشبهها،  كاجلملة،  نسبته 

ل هو الغالب(()25(. مقداًرا، وقد يكون غريه، واألوَّ

يقدر  ما  واملقدار  اجلملة،  يقابل  ما  باملفرد  واملراد 

به اليشء وهذا النوع احتياجه للتمييز أكثر من غريه 

معلال ذلك بقوله: ))ألنَّ اإلهبام فيه أكثر، فاحتياجه 

إىل التمييز أشد، واملراد منه ما يبني قدر اليشء(()26(.

الم�شاألة ال�شابعة:

ميع اليزدّي أنَّ عطف البيان  ويرى الشيخ عبد السَّ

ال  البيان  ))إنَّ  قال:  البدل،  بخالف  مجلة  يكون  ال 

إَِل  ُيَقاُل لََك  يكون مجلة بخالف البدل، نحو: ﴿َما 
َمْغفَِرٍة  و  َلُ َربََّك  إِنَّ  َقبْلَِك  ِمْن  لِلرُُسِل  قِيَْل  قَْد  َما 
ِْيَن  وا الَّْجَوى الَّ َسُّ

َ
ِلٍْم﴾، ونحو: ﴿َوأ

َ
َوُذو َعَذاٍب أ

أصح  وهو  ِمثْلُُكْم﴾،  بََشٌ  إِلَّ  َهَذا  َهْل  َظلَُمْوا 
األقوال(()27(.

الفرق الذي أشار إليه املصنِّف يف هذه املسألة وهو 

ة فروق  كون عطف البيان ال يكون مجلة  من بني عدَّ

ذكرها النَّحويون بني عطف البيان والبدل.

اختياراته:. 2

بن  ميع  السَّ عبد  يخ  الشَّ اختيارات  إىل  نظرنا  إذا 

اختيار  إىل  يلجأ  ــُه  أنَّ نجد  فإنَّنا  اليزدي،  عيل  حممد 

وخالفاهتم،  النَّحويني  آلراء  ذكره  دون  معني  رأي 

ميع يف كتابه  يخ عبد السَّ وحاولت تتبع اختيارات الشَّ

وجدته  إذ  مسائلها،  وتبيني  النّظام(  ودّر  املرام  )نيل 

مذهب  أسري  يكن  مل  إذ  مستقلة،  بشخصية  يتمتع 

كان  وإنَّام  فقط،  النَّقل  جمرد  عىل  يقترص  ومل  واحد، 

ينتقي من األقوال، واآلراء ما يراه راجًحا بعد النَّظر 

خيتار  نجده  فتارة  املختلفة،  اآلراء  تلك  يف  والتَّأمل 

ُه  أنَّ يف كثري من املسائل، املذهب البرصّي حتَّى ُيظن 

املسائل،  بعض  يف  خيتار  وأحياًنا  املذهب،  بــرصّي 

أنَّه كويف، وقد خيتار آخر  ُيظن  الكويف حتَّى  املذهب 

هم باملحققني من النُّحاة،  خمالًفا للمذهبني، ومن سامَّ

رأينا  بحسب  فهو  وغريمها،  هشام،  وابن  يض،  كالرَّ

الرأي  هذا  إىل  امليل  دون  وسطيَّة،  بشخصية  يتمتع 

أو ذاك إالَّ بدليل ناهض يقوي هذا الرأي ويضعف 

اآلخر، ونورد بعض املسائل عىل ذلك:

الم�شاألة الأولى:

للبناء،  املوجب  ــرف  احل شبه  عن  حديثه  عند 

يضيف قساًم ثالثًا، قال: ))فإْن ُقلَت: ما شبه احلرف 

ا إستعاميل،  ا وضعي، وإمَّ املوجب للبناء؟ ُقلُت: هو إمَّ

قسمني:  عىل  أيًضا  فهو  اإلستعاميل،  ا  وأمَّ يقول:  ُثمَّ 

حروف  كأسامء  إعرابه  وال  معناه،  يعرف  ال  إمهايل 

التَّهجي، وفواتح السور، ونيايب يدلُّ هبا يف االستعامل 

للحروف  املشبَّهة  األفعال  كأسامء  عنه  ناب  ما  عىل 

ا عدم التأثر مطلًقا،  املشبَّهة بالفعل يف النِّيابة عنه، وأمَّ

فهو عىل خمتارنا قسم ثالث من االستعاميل، وبعضهم 

جعله رشًطا للقسم الثاين وفيه ضعف(()28(.
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التَّأثر  عدم  اليزدّي  ميع  السَّ عبد  يخ  الشَّ جعل 

ملن  خالًفا  االستعاميل  به  الشَّ من  ثالًثا  قساًم  بالعامل 

جعله رشًطا للقسم الثاين، وهو شبه احلرف  يف النيابة 

وهو  عف  بالضَّ ووصفه  األفعال،  كأسامء  الفعل  عن 

احلّق؛ ألنَّ أسامء األفعال تؤدِّي معنى األفعال ولكنَّها 

ا تشابه احلرف لكوهنا تعمل  أسامء، وسبب بنائها أهنَّ

عليها  م  يتقدَّ ُه ال  ألنَّ فيها يشء؛  يعمل  وال  يف غريها 

بعده وال  فيام  يعمل  أنَّ احلرف  فيه كام  فيعمل  عامل 

يقع معمواًل لغريه نحو: )مررت بزيد(، فالباء عملت 

اجلر يف )زيد( ولكنَّها ال تتأثَّر بالعامل.

الم�شاألة الثانية:

أنَّ  اليزدّي  ميع  السَّ عبد  يخ  الشَّ أختيارات  ومن 
قال:  معرب،  مسلمني(،  )ال  مجلة  يف  )مسلمني( 
ا )ال مسلمني( فعىل املختار عندي تبًعا لبعض  ))وأمَّ

املحققني معرب(()29(.

باإلعراب،  القول  إىل  املحققني  من  ذهب  وممَّن 

يض  الرَّ ونقله  واملطرزي،  اخلشاب،  وابن  اجلرجاين، 

عن النُّحاة)30(.

الم�شاألة الثالثة:

ميع اليزدّي: ))فإذا جعل مثل  يخ عبد السَّ قال الشَّ
فهل  الثاين  وعىل  ال؟  أو  ينرصف  فهل  علاًم،  )أمحر( 
السببان الوصفية والوزن، أو العلمية والوزن؟ ُقلُت: 
الكالم  إنَّام  الوزن،  أحد سببيه  وإنَّ  منعه  ال كالم يف 

يف سببه اآلخر هل هو الوصفيَّة، أو العلميَّة؟ واحلّق 
لو  وهلذا  رأًسا،  هبا  الوصفيَّة  لزوال  العلميَّة؛  اعتبار 
ف، فإنَُّه عىل املختار، لذهاب العلميَّة خالًفا  ر رُصِ نكِّ

ُه اعترب الوصفيَّة(()31(. لسيبويه فإنَّ

ميع اليزدّي عىل ما ذهب  يخ عبد السَّ اعرتض الشَّ
ف بعد  إليه سيبويه من كون )أمحر( ممنوًعا من الرصَّ
ائلة  زوال العلميَّة عنه، فسيبويه ناظٌر إىل الوصفيَّة الزَّ
املانع  زال  فــإذا  أصلية،  لكوهنا  كالثابتة؛  بالعلميَّة 
اليزدّي  ميع  السَّ عبد  يخ  الشَّ ويرى  فة،  الصِّ رجعت 
لذا  تعود،  زالت ال  إذا  الصفة  أنَّ  خالف ذلك وهو 

قال: ))وهلذا لو ُنكرَّ رُصف((.

ابعة: الم�شاألة الرَّ

يرى أنَّ احلذف يف مجلة )ُكلُّ َرَجٍل َوَضْيَعُتُه( يقع 
يف الغالب، وليس حذًفا واجًبا، قال: ))واحلق عندي 
كون هذا احلذف غالبًا ال واجبًا، كام أشار إليه بعض 

املحققني(()32(.

مجلة  يف  احلذف  اليزدّي  ميع  السَّ عبد  يخ  الشَّ عدَّ 
يض حذًفا غالًبا  )ُكلُّ َرُجٍل َوَضْيَعُتُه( عىل وفق رأي الرَّ
خالًفا ملا ذهب إليه البرصيون من أنَّ حذف اخلرب يف 
دالَّة  ه وقرينة  يسّد مسدَّ لفظ  اجلملة واجب؛ لوجود 
يض ال يرى وجود لفظ يسّد مسد اخلرب،  عليه، والرَّ

فكيف يكون احلذف واجبا)33(.
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الم�شالة الخام�شة:

ويف مسألة إعراب االسم الواقع بعد )حيثام( هل 
االسم  أنَّ  ))واعلم  قال:  منصوب،  أم  مرفوع،  هو 
السابق جيب نصبه يف مواضع، ويذكر لذلك مواضع 
وأما  الفعل،  عىل  دخوله  لوجوب  حيثام  بعد  منها: 
)حيث( بال كلمة )ما( ففيام بعده الوجهان، واملختار 

النصب(()34(.

اختياره  يف  اليزدّي  ميع  السَّ عبد  الشيخ  ولعلَّ 
ا تشبه  دة من )ما( أهنَّ للنصب ناظٌر إىل أنَّ )حيث( املجرَّ

أدوات الرشط فال يليها يف الغالب إالَّ الفعل)35(.

اد�شة: الم�شاألة ال�شَّ

ميع اليزدّي أنَّ املندوب ليس  يرى الشيخ عبد السَّ
))يلزم ذلك عىل من جيعل  قال:  املنادى،  أقسام  من 
ُه  أنَّ ا نحن فمختارنا  وأمَّ املنادى،  أقسام  املندوب من 

خارج عن املنادى(()36(.

أقسام  من  املندوب  َعدَّ  عدم  من  املانعة  والعلَّة 
املنادى كونه هو املتفجع عليه ال املطلوب إقباله، وهو 

يض)37(. اختيار الرَّ

تعليالته:. 3

إىل  والنفوذ  اللغوية  الظاهرة  تفسري  ))هي  العلَّة: 
ما وراءها ورشح األسباب التي جعلتها عىل ما هي 
عليه(()38(، وللعلَّة فائدة كام ال خيفى إذ ال يمكن أْن 
يقيم النحاة تعليالهتم من غري فائدة، وفائدهتا ))العلم 
بأنَّ احلكم يف غاية الوثاقة(()39(، ومن خالل إستقراء 

الباحث لكتاب )نيل املرام( نستطيع القول بأنَّ الشيخ 
شكل  الذي  بالتعليل  اعتنى  اليزدّي  ميع  السَّ عبد 
الباحث  بنظر  وهي  كتابه،  يف  املعامل  واضحة  ظاهرة 
هلذه  تناويل  سبب  ولعلَّ  منفصلة،  دراســة  تستحق 
الظاهرة عىل نحو اإلمجال هو اتاحة املجال للباحثني 
إذ  تفصييل،  نحو  عىل  الظاهرة  هذه  لدراسة  بعدي 
أو  الفكرة  بعرض  اليزدّي  ميع  السَّ عبد  الشيخ  اهتم 
النَّحوية اهتامًما واضًحا، فهو يرشح ويناقش  املسألة 
بام هو ظاهر أمامه ومتاح له من أدلة وشواهد نقلية 
افرتاض األسئلة واإلجابة  يكثر من  فنجده  سامعية، 
عنها ويظل ينتقل من سؤال إىل آخر وعرض املسائل 
النَّحوية بأسلوب الّسؤال واملناقشة وبذل جهوًدا يف 
التعليل فكان يقف عند كلِّ مسألة، فكان عنده لكلِّ 
ظاهرة عّلة، ولكلِّ حكم سبب، وهو يورد الّتعليالت 
بشكل متسلسل متتابع ومع كثرة التعليالت مل نجده 
قلياًل  إاّل  العّلة  بلفظة  يرصح  األحيان  من  كثري  يف 
غري  إىل   ، ألنَّ وذلك  ــُه،  وألنَّ  ، ألنَّ بالقول:  ويكتفي 
ما  كون  عىل  تدّل  التي  والعبارات  األلفاظ  من  هذا 
بعدها عّلة ملا قبلها وهذا دليل عىل أنَّ التعليل مل يكن 
املسائل  لتفسري  يسوقه  كان  ــام  وإنَّ الشيخ  عند  غاية 
النحوية واألحكام وتوضيحها ثم يمثل لتلك العّلة،  
ولتوضيح الصورة أكثر سنعرض مجلة من التعليالت 

املتنوعة عىل سبيل املثال ال احلرص، ومنها:

قال: ))فإن قلت: مل سمي االسم باالسم، والفعل . 1
االسم،  ا  أمَّ قلت:  باحلرف؟  واحلرف  بالفعل، 
رتبته  فلعلو  العلو؛  وهو  السمو،  من  كان  فإن 
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عىل قسيميه برتكب الكالم منه دوهنام، وإْن كان 
ه، وعالمة له، فإْن  من السمة؛ فلكونه سمة ملسامَّ
أيًضا سمة ملسامه،  الفعل واحلرف  ُقلَت: كل من 
فلم مل يسم باالسم؟ ُقلُت: وجه التسمية ال جيب 
عىل  داالً  فلكونه  الفعل؛  وأما  مطردًا،  يكون  أْن 
احلرف؛  وأما  احلدث،  هو  الذي  اللغوي  الفعل 
ُه واقع يف طرف من  فلكونه بمعنى الّطرف، وكأنَّ

أخويه؛ لعدم وقوعه ركنًا يف الكالم(()40(.

اإلعراب . 2 تقدير  هو  صوتية  بعلَّة  تعليالته  ومن 
يكون  أْن  ))الثاين  قال:  املقصور،  االسم  يف 
للمقصور  وهو  التامة  التقديرية  باحلركات 
اإلعراب  جعل  مل  ُقلَت:  فإْن  كـ)العىص(، 
الياء،  قبل  ما  إنكسار  لوجوب  ُقلُت؛  تقديريا؟ 
حال  إعرابية  فيه  الكرسة  جتعل  مَلْ  مِلَ  ُقلَت:  فإْن 
املتشاهبتني  احلركتني  اجتامع  ألنَّ  ُقلُت؛  اجلر؟ 
ممتنع كاجتامع احلركتني املتخالفتني، وهبذا اندفع  
حول من يقول به، وقد يكون اإلعراب باحلركة 
يف  كام  بعض،  دون  احلاالت  بعض  يف  ا  تقديريًّ
لثقل  واجلر؛  فع  الرَّ حالتي  يف  نقصد  املنقوص 

مة، والكرسة عىل الياء(()41(.  الضَّ

ومنها أيضًا تعليله إعراب األسامء الستة باحلروف، . 3
األسامء  هذه  إعراب  جعل  وجه  ))ما  قال: 
واملجموع  املثنى  أعرب  ملَّا  قلت:  باحلروف؟ 
املفردات  بينها وبني  أْن ال يكون  ُأريد  باحلروف 
ة، فجعل إعراب بعض املفردات أيًضا  منافرة تامَّ

باحلروف لرفع املنافرة(()42(.

بقوله:  الستة  األسامء  هذه  اختيار  سبب  علل  ثم 
))فإْن قلت: مل أختاروا من بني األسامء ستة؟ قلت؛ 

ألنَّ إعراب كل من املثنى واملجموع ثالثة، واملجموع 
ستة، فجعل يف مقابل كل من اإلعراب اسم(()43(.

غريها  دون  األســامء  هذه  اختيار  سبب  علل  ُثمَّ 
ــامء  األس ــذه  ه ــاروا  ــت اخ مل  ــَت:  ــل ُق ))فـــإْن  بقوله: 
باخلصوص؟ ُقلُت؛ لوجود حرف يف آخرها مناسب 
التثنية  لإلعراب باحلروف؛ وألنَّ معناها يشبه معنى 
اللة عىل املتعدد، فإنَّ األبوة ال يتحقق  واجلمع يف الدَّ
األخ،  وجود  مع  إالَّ  واألخوة  االبن،  وجود  مع  إالَّ 

وهكذا البواقي(()44(. 

باحلروف: . 4 واجلمع  املثنى  إعراب  معّلاًل  وقال 
))فإْن ُقلَت: مِلَ أعرب التثنية واجلمع باحلروف؟ 
اإلعراب  وكان  للواحد،  فرعان  ام  ألهنَّ ُقلُت؛ 
إعطاء  فناسب  باحلركة  اإلعراب  فرع  باحلروف 
التثنية  رفع  جعل  مِلَ  ُقلَت:  فإْن  بالفرع،  الفرع 
الواو  كان  ملا  ُقلُت  بالواو؟  اجلمع  رفع  باأللف، 
ضمري اجلمع يف الفعل، واأللف ضمري التثنية فيه 
األصل  أنَّ  إىل  اجلمع  يف  مضاًفا  تطابقهام  ناسب 
فإْن  بالواو،  فع  الرَّ كون  باحلروف  اإلعراب  يف 
مها بالياء؟ ُقلُت: لألصل جعل  ُقلَت: مِلَ جعل جرَّ

مها بالياء(()45(. جرَّ

التثنية،  يف  األخري  احلرف  قبل  ما  فتح  علل  ُثمَّ 
ُقْلَت:  ))فإْن  قال:  صوتيًّا،  تعلياًل  اجلمع  يف  وكرسه 
ملَّا  ُقْلُت:  التثنية وكرس يف اجلمع؟  قبلها يف  ما  فتح  مل 
كان التثنية أكثر يف الكالم؛ ألنَّ كلَّ مجع يشملها، وال 
كان  ُه  ألنَّ اجلمع؛  يف  وكرس  ة،  اخلفَّ فناسبها  عكس، 

قلياًل فناسبه الثقل(()46(. 
املنصوبات . 5 عىل  املرفوعات  تقديم  تعليله  ومنها 

يف  النَّحوية  األبواب  ترتيب  يف  واملجرورات 
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املرفوعات  قدمت  مِلَ  ُقْلَت  ))فإْن  قال:  كتابه، 
فع  عىل املنصوبات واملجرورات؟ ُقْلُت: ألنَّ الرَّ
عالمة العمدة، فاملرفوع يف الكالم عمدة فيكون 

أهم؛ ألنَّ هبا قّوام الكالم(()47(.

والفضلة  فع،  بالرَّ العمدة  اختصاص  علَّل  ُثــمَّ 
مِلَ  ُقْلَت:  ))فإْن  بقوله:  معّلاًل ذلك صوتيًّا  بالنَّصب، 
ُقْلُت:  بالفضلة؟  والنَّصب  بالعمدة،  فع  الرَّ أختص 
ملَّا كان العمدة يف كالم العرب قليلة، والفضلة كثرية 
ل  األوَّ فأعطى  الثقل،  والّثاين  ة،  اخلفَّ ل  األوَّ ناسب 
الثاين،  وخفة  ل،  األوَّ لثقل  للثانية؛  والثاين  لألوىل، 
بال  والفضلة  بواسطة،  الفضلة  بني  الفرق  أرادوا  ُثمَّ 
واسطة، ومل يكن بقي من احلركات إالَّ اجلّر خصص 

باألوىل منهام(()48(.

ميع  السَّ عبد  يخ  الشَّ ترتيب  يف  املــالحــظ  إنَّ 
لألبواب النَّحوية يف كتابه هو الرتتيب املنطقي العام 
م من النَّحويني، وإِن  الذي سارت عليه  كتب من تقدَّ
لألبواب  الداخيل  الرتتيب  يف  بعضهم  مع  اختلف 
يتفق مع من تقدمه من  أيًضا  الشيخ  النَّحوية، ولعلَّ 
املتأخرين يف تقديمه الفاعل عىل املبتدأ واخلرب يف باب 
املرفوعات، فيعلل ذلك بقوله: ))فإْن ُقلَت مِلَ قدمته 
املشهور  عند  أصل  ُه  ألنَّ ُقلُت؛  واخلرب؟  املبتدأ  عىل 

بالنسبة إليهام(()49(.

))ُثمَّ  قال:  يعيش،  ابن  إليه  سبقه  التعليل  وهذا 
إستحقاق  يف  األصل  ُه  ألنَّ الفاعل؛  عىل  الكالم  م  قدَّ

فع(()50(. الرَّ

ومنها تعليله سبب تسمية احلروف املشبهة بالفعل . 6
هبا؟  ُسميت  مِلَ  ُقلَت:  ))فإْن  قال:  االسم،  هبذا 

 ) )إنَّ فإنَّ  معنى،  الّتام  بالفعل  لشباهتها  ُقْلُت: 
بمعنى شبهت،   ) (، و)كأنَّ بمعنى حققت كـ)أنَّ
بمعنى  و)ليت(  إستدركت،  بمعنى   ) و)لكنَّ
عدد  يف  ولفظا  ترجيت،  بمعنى  و)لعّل(  متنيت، 
احلروف، وفتح األواخر((، ُثمَّ يعلل عدم تقدم 
))وال  بقوله:  اسمها  عىل  احلروف  هذه  خرب 
يتقدم خرب هذه احلروف عىل اسمها؛ لضعفها يف 

العمل(()51(.

ومن تعليالته النحوية ذكره علَّة بناء املنادى عىل . 7
م؟  م، قال: ))فإْن ُقلَت ما وجه بنائه عىل الضَّ الضَّ
ووافق  ة  اخلفَّ حصل  وإْن  فتحه  يف  ألنَّ  ُقلُت؛ 
الثابتة  للخفة  املناسبة  فقد  اإلعرابية  حركته 

بحذف العامل(()52(.

لظاهرة  توضيحًا  األمثلة  من  القدر  هبذا  ونكتفي 
التعليل عند الشيخ عبد السميع يف كتابه وإاّل فالقضية 

أوسع يف كتابه مما ذكرناه.

المبحث الأول:

ما وافق فيه النحويين

وافق  التى  النَّحوية  املسائل  عرض  يف  البدء  قبل 
أو  الكوفيني،  أو  البرصيني  ميع  السَّ عبد  يخ  الشَّ فيها 
عارض فيها كلتا املدرستني نقول: إنه ظهر للباحث 
تقبل  ال  والتي  التحررية،  ميع  السَّ عبد  الشيخ  نزعة 
االنقياد إاّل للدليل عرب مجعه لآلراء، وتأييد الراجح 
منهج  ذو  فهو  الدليل،  يضعفه  ما  وتضعيف  منها، 
معتدل يف النحو، وسط بني املذاهب النحوية املختلفة 
قواعدها  أرسى  التي  النحو  أصول  عىل  منهجه  بنى 
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النحو كالسامع والقياس والتعليل، فنجده تارة  أئمة 
مع رأي البرصيني، وتارة مع رأي الكوفيني، وأخرى 
الدليل  يسوقه  ما  عىل  بناء  النحويني  من  غريهم  مع 
ًحا به،  ويأخذ بعنقه إليه، مؤيًدا به، أو معارًضا، مرجِّ
أو مصوًبا، مقّوًيا به أو مضعًفا، وهكذا، ونجده أحياًنا 
بعبارات:  النحوية  للمدرسة  وينسبه  أي  الــرَّ يذكر 
والبرصيون،  البرصيني،  جلمهور  البرصيني،  لبعض 
عن البرصيني، خالًفا للبرصيني، جلمهور الكوفيني، 
والكويف،  البرصي  بني  خالفًا  للكوفيني،  خالفا 
وأحيانًا يكتفي بنسبة الرأي للقدماء، وجعل العبارة 
املسألة  يف  النحوية  األوجــه  يبني  وأحيانا  مطلقة، 
الواحدة دون ذكر أيِّ نسبة إىل مدرسة نحوية معينة، 
للمدارس  الــرأي  ينسب  وأحياًنا  معني،  نحوي  أو 
، مثاًل يقول:  النَّحوية دون ذكر لرأيه يف موافقة، أو ردٍّ
عند  البدل  عىل  فجائز  الَفاِضُل«  اَك  إيَّ إنََّك  ا  ))»وأمَّ

البرصيني، وعىل التوكيد عند الكوفيني(()53(.

هذا  تــنــاول  يف  عليه  اعتمدت  ــذي  ال واملنهج 
املوضوع، هو أْن جعلت موافقاته وردوده عىل أعالم 
النحويني من املدرستني البرصية والكوفية من ضمن 
باقي  ــردت  وأف املدرستني،  عىل  وردوده  موافقاته 

األعالم من النحويني املتقدمني منهم، واملتأخرين. 

موافقاته للمدرسة البرصية وأعامها:. 1

للمدرسة  بموافقته  فيها  رصح  التي  واملواضع 
املقام  هذا  يف  منها  نورد  كثرية،  وأعالمها  البرصية 

بعض األمثلة:

نيابة سوى املفعول . 1 من موافقاته للبرصيني عدم 
))وال  قال:  اجلملة،  يف  وجد  إْن  الفاعل  عن  به 
عند  أبدًا  وجد  إْن  به  املفعول  سوى  ينوب 
الكوفيني؛ ألشدية طلب  البرصيني، وغالبا عند 

الفعل له بعد الفاعل، وخيتار األول(()54(.
يرى أن العامل يف املبتدأ واخلرب عامل معنوى، وإىل . 2

ُقلَت:  البرصيني، قال: ))فإْن  ذلك ذهب بعض 
ما عامل املبتدأ واخلرب؟ ُقلُت: فيه أقوال، األول: 
لبعض البرصيني وهو أنَّ عاملهام معنوي(()55(، 
ثم قال: ))املختار كون عاملهام معنويًا كام حققناه 

يف بعض رسائلنا(()56(.

املصدر . 3 أن  إىل  اليزدي  ميع  السَّ عبد  الشيخ  ذهب 
البرصيني  رأي  يوافق  هبذا  وهو  املشتقات  أصل 
القائل بأنَّ املصدر هو األصل، قال: ))وهو أصل 

املشتقات عىل املختار وعليه البرصيون(()57(.

اتفق مع سيبويه يف أنَّ العامل يف الصفة والتأكيد . 4
))قال  املتبوع  يف  العامل  هو  البيان  وعطف 
سيبويه: العامل فيها هو العامل يف املتبوع(()58(.

موافقاته للمدرسة الكوفية وأعامها:. 2

ثالثة أ.  املفعول  عامل  يف  إنَّ  ُقلَت:  ))فإْن  قوله: 
اء:  ُه الفعل، وقيل كام عن الفرَّ أقوال، فاملشهور أنَّ
ُه اإلسناد احلاصل بني الفعل والفاعل، وقيل:  إنَّ
ُه نفس الفاعل كام عن هشام، والقول يف عامل  إنَّ

الفاعل منحرص يف األولني(()59(.
نفس ب.  يف  ا  ))وأمَّ قوله:  للكوفيني  موافقاته  ومن 

ا  )سوى( فخالف، فمذهب سيبويه والبرصيني إهنَّ
منصوبة عىل الظرفية، وذهب الكوفيون إىل كوهنا 
الثاين؛  فيام ذكر من اإلعراب، واألقرب  كـ)غري( 
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لورودها مترصفة كثرًيا يف كالم العرب(()60(.

اء يف رافع الفعل املضارع، قال: ج.  واتفق مع الفرَّ
))ويف رافعه خالف، فقيل بالتجرد عن العوامل 

اء ومجاعة وهو املختار(()61(. وإليه ذهب الفرَّ

المبحث الثاني:

ردوده على النحويين

يف  مؤدًبا  جريًئا  اليزدّي  ميع  السَّ عبد  الشيخ  كان 
رده عىل النحويني، سواء أكانوا برصيني أم كوفيني، 
مدارس  إىل  ينتمي  ممَّن  النحو  أعالم  من  غريهم  أم 
كانت  الرد  يف  العلمية  جرأته  ومع  أخــرى،  نحوية 
لغته مهذبة ولطيفة يف الرد، ويالحظ ذلك من خالل 
ُه يلتمس العذر  ألفاظه التي استعملها يف ردوده، وكأنَّ
لغريه، فكان يف الغالب يستعمل ألفاظ: )وهذا غفلة 
نشأت منهم، فلعل ما ذكره، وفيه نظر، فسهو، وهو 
ألفاظ   استعمل  املواضع  بعض  يف  إال  ضعيف(، 

)غلط، وهو ظاهر الفساد، فشاذ(، فمن ردوده:

ًل: رده على المدر�شة الب�شرية واأعالمها: اأوَّ

قال: . 1 واخلرب،  املبتدأ  يف  العامل  عن  كالمه  يف 
فيه  ُقلُت:  واخلرب؟  املبتدأ  عامل  ما  ُقلَت:  ))فإْن 
 ، البرصيني  جلمهور  الثاين:  القول  أقوال....، 
هو  اخلرب  وعامل  معنوي،  املبتدأ  عامل  أنَّ  وهو 
املبتدأ، وهو املنقول عن سيبويه، وتبعه الفاريس، 
وابن جني، وقد مىض إىل دليله وجوابه اإلشارة 

آنفا(()62(.

ُه يرى  فهو يذهب كام ذكرنا يف بعض املسائل إىل أنَّ

أنَّ العامل فيهام معنوي.

قدرت . 2 إنَّك  ُقلَت:  ))فإْن  قوله:  عليهم  رده  ومن 
بعده- يقدرون  والبرصيون  املعطوف،  قبل  اخلرب 
ال  ُقلُت:  هذا؟  وجه  فام  مقرتنان(  )وضيعته  أي- 
بال  احلذف  وجوب  يبقى  إذ  بعده،  لتقديره  وجه 
وجود أحد رشطيه، وهذا غفلة نشأت منهم(()63(.

ه عىل سيبويه الذي ذهب إىل كون )أمحر( . 3 ومن ردِّ
ممنوًعا من الرصف للوزن والوصفية الطارئة بعد 
سيبويه  عن  املنقول  ُقلَت:  ))فإْن  قال:  التنكري، 
التنكري غري منرصف ال ألجل  بعد  كون )أمحر( 
الوصفية  ألجل  بل  األصلية،  الوصفية  اعتبار 
من  غلط  هذا  قلت  التنكري،  جهة  من  الطارئة 
العارضة  الوصفية  اعتبار  وجهني، األول: لزوم 
ال  ما  كل  كون  لزوم  والثاين:  أحد،  به  يقل  ومل 
العلمية غري منرصف  ينرصف وكان أحد سببيه 

بعد التنكري أيًضا، ومل يقل به أحد(()64(.

ردَّ . 4 واخلرب  املبتدأ  يف  العامل  عن  حديثه  ويف 
بعض  عن  نقل  ما  بفساد  القايض  سيبويه  قول 
منقول  ادس:  السَّ ))والقول  قال:  البغداديني، 
املبتدأ  يف  العامل  أنَّ  وهو  البغداديني  بعض  عن 
واالبتداء  املبتدأ  هم  اخلرب  يف  والعامل  اخلرب  هو 
مًعا وردمها بعضهم بأنَّ الزمهام اجتامع املؤثرين 
اء يف باب التنازع من  عىل أثر واحد كام يقول الفرَّ
الواحد، وقد نقل عن  افعني يف األسم  الرَّ إعامل 
سيبويه فساده، ويف ردِّهم نظر من وجوه، فأوهلا: 
ذكره  ما  فلعل  سيبويه  قول  يف  حجية  ال  بأنَُّه 
بأنَّ كالمه  نقله، وثانًيا:  اجتهاده ال من  كان من 
زيد  )ذهب  جواز  من  إليه  ذهب  ملا  معارض 
ُه يرى العامل يف  ورضب عمرو الظريفان( مع أنَّ
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التابع هو العامل يف املتبوع...(()65(.

يف . 5 أختلفوا  الذين  البرصيني  بعض  رأي  وردَّ 
)ليس( يف تقدم خربها عىل اسمها بام ورد سامًعا 
عن  يتأخر  قد  ولكْن   ...(( قال:  العرب،  من 
ويف  و)ليس(...،  )دام(  يف  وأختلف  أخبارها، 

الثاين بعض البرصيني(( وردَّهم بقول الشاعر:

َوَلْيَس َسَواٌء َعاِلٌ َوَجُهْوُل)66(

السامع . 6 يف  ورد  بام  عليه  معرتًضا  د  املربِّ وردَّ 
قال:  بـ)الت(،  )إْن(  املربد  أحلق  إذ  والقياس 
بام ذكر )إْن( وفيه ضعف ظاهر  د  املربَّ ))وأحلق 

قياًسا وسامًعا(()67(.

فيه . 7 ذكر  واجلزاء  الرشط  عامل  عن  كالمه  ويف 
))والثاين  قال:  د،  واملربِّ اخلليل  قويل  منها  أقواال 
يف  عاملة  الرشط  كلمة  أنَّ  وهو  د  واملربِّ للخليل 
يف  قيل  كام  اجلزاء  يف  عامالن  مًعا  ومها  الرشط، 
املبتدأ واخلرب وإستدالً عليه بضعف كلمة الرشط 
فال يقدر معه عىل عملني(()68( وعّقب عىل رأهيام 

بقوله: ))وفيه نظر(()69(.

معلاًل ذلك بقوله أيًضا: ))ألنَّ كلامت الرشط عىل 
نوعني فنوع منها اسم وال ضعف له يف العمل، ونوع 
أيًضا القتضائه شيئني غري ضعيف  منها حرف وهو 

فيه كاحلروف املشبهة بالفعل(()70(.

))أنَّ . 8 إىل  ذهب  الذي  األخفش  رأي  أيًضا  وردَّ 
واستدل  بالرشط  واجلزاء  باألداة  جمزوم  الرشط 
اليزدي  الشيخ  به اخلليل(()71(، ورده  بام استدل 
الفعل  عمل  الستغراب  نظر؛  ))وفيه  بقوله: 

اجلزم(()72(.

إىل . 9 اجلرمي  ))وذهب  قال:  اجلرمي،  عىل  وردَّ 
للتأنيث  زائدة  والتاء  الالم،  )كلتا( هي  ألف  أنَّ 

ووزنه )افتعل( وفيه نظر واضح(()73(.

املازين . 10 ا  ))وأمَّ قال:  ُه  أنَّ املازين  عىل  ردوده  ومن 
فأنكر كون الالم الداخلة عىل اسمي الفاعل اساًم 
موصوالً وادعى أهنا حرف كالالم يف )الرجل( 
و )الفرس(، ويرده رجوع الضمري إليها مع إرادة 

معناها وليس شأن احلرف ذلك(()74(.

ثانيًا: رده على المدر�شة الكوفية واأعالمها:

)ُكلُّ . 1 مجلة  يف  اخلرب  تقدير  مسألة  عن  حديثه  يف 
َرُجٍل َوَضْيَعُتُه(، ذهب بعض الكوفيني إىل عدم 
ُقلَت:  ))فإْن  قال:  العطف،  بعد  وجود حمذوف 
اجعل املعطوف خربا للمبتدأ بال حذف خرب كام 
جعله الكويف، ويؤيده أصالة عدم احلذف، ُقلُت: 
هذا أيًضا ال وجه له كسابقه؛ ألنَّ الواو ال تتوسط 
بني جزأي املبتدأ واخلرب إاّل مع كثرة الفصل بينهام 

ملحض الربط(()75(.
ورد قول الكوفيني القايض بتأويل )الت( حرف . 2

احلني  بلفظ  ختتص  ))وال  قال:  توهم،  ُه  بأنَّ جر 
الكوفيني وإْن خصت األحيان كـ)الَت  كام عن 
بكوهنام حرف  وتأويلهام  َأَواِن(  َساَعَة(، و)الَت 

جر توهم مل يعهد يف كالمهم(()76(.
هو . 3 ))االسم  الكوفيون:  قال  )ذا(  أصل  ويف 

)ذا(  تثنية  ألن  زائدة  واأللف  وحدها  »الدال« 
بحذفها، ورد بغلبة أحكام األسامء املتمكنة عليه 

كوصفه به، وتثنيته ومجعه وحتقريه(()77(.
معمول . 4 تقديم  فجوزوا  الكوفيون  ا  ))وأمَّ قوله: 

قالوا: ألن حق  الرشط  أداة  املجزوم عىل  اجلزاء 
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ْب(،  َأرْضِ ْب  َترْضِ )إْن  فنحو  التقديم  اجلواب 
ألنَّ  األداة؛  قبل  اجلزاء  مرتبة  كون  بمنع  د  ورَّ
ملزوم  والرشط  الزم  املعنى  حيث  من  اجلزاء 

وامللزوم مقدم(()78(.
قال: . 5 به،  املفعول  ناصب  يف  هشام  قول  وردَّ 

))سوى ما ذهب هشام من أنَّ نصب املفعول به 
بالفاعل ورده واضح مما سبق(()79(.

ثالثًا: موقفه من اأعالم النحويين:

ميع اليزدّي يف كتابه آلراء  تعرض الشيخ عبد السَّ
فتارة  اختالف مشارهبم،  النحويني عىل  جمموعة من 
نجده موافقًا هلم، وتارة رادًا عليهم، ونجده يف كثري 
من املواضع ينقل اخلالف النحوي بينهم، أو يستدل 
ينقل رأي  بقول أحدهم عىل قاعدة نحوية، وأحيانًا 
املقام  هذا  يف  وسأقترص  تقّدمه،  آخر  بنحوي  نحوي 
عىل نقل موافقاته هلم، وردوده عليهم، تاركًا املجال 
للباحثني للغوص يف تفاصيل هذا املوضوع، وفيام ييل 

أبرز النحويني الذين شّكلوا أهم مصادر الكتاب: 

أبو عيل الفاريس:. 1

يف  بعضهم  ))واشــرتط  قوله:  له،  موافقاته  فمن 
بعضهم  ونفاه  موصوفًا  البدل  كون  الثالث  القسم 

كأيب عيل الفاريس وهو احلق(()80(.

ومن املسائل النحوية التي مل يتفق معه فيها مسألة 
الشيخ  عليه  فرد  أفعاالً،  أسامء  النداء  حروف  ه  َعدَّ
ا فساد قول أيب عيل  ميع اليزدّي بقوله: ))وأمَّ عبد السَّ
اًل: فألنَّ حذف حرف النداء مطرد مع  ا أوَّ فظاهر، أمَّ
اسم  يف  به  معهود  غري  وهذا  املنادى،  معمولية  بقاء 

اإلفادة؛  يف  مستقل  الفعل  فألنَّ  ثانًيا:  ا  وأمَّ الفعل، 
لكونه مجلة دون حرف النداء، وأما ثالًثا: فألنَّا مل نجد 
سوى  األســامء  مطلق  يف  وال  بل  األفعال،  أسامء  يف 
بعض الضامئر ما يكون عىل حرف واحد، وإذا ثبت 
بعدم  عداها  فيام  ثبت  اهلمزة  يف  بذلك  القول  فساد 

القول بالفصل(()81(.

الزخمرشي:. 2

ميع اليزدّي يف ستة مواضع  ذكره الشيخ عبد السَّ
الستة  املواضع  هذه  من  موضًعا  أجد  ومل  كتابه،  من 
املواضع،  هذه  مجيع  يف  عليه  ردَّ  إنام  فيه،  وافقه  قد 
ومنها عىل سبيل املثال ما ذكره يف حديثه عن الكالم 
َزْيٌد  َجاَءَك  )إْن  يف  )َأُقْم(  ))وقولك:  قال:  واجلملة، 
َأُقْم( ليس بكالم؛ ألنَُّه ال يصح ذكره مستقاًل، وعىل 
كالًما،  أيضا  جعلوه  بعضهم  أنَّ  عىل  القياس  هذا 
الكالم  تعريف  بعد  قال:  حيث  ل  املفصَّ كصاحب 
ى اجلملة والظاهر منه الرتادف فيكون كل فعل  ويسمَّ
مع فاعله، ومبتدأ مع خربه مجلة وكالًما، ولكنَّ احلق 
اجلملة  لصدق  اجلمل  ويعّمه  منه  أخص  الكالم  أنَّ 

عىل )إْن َقاَم َزْيٌد( دون الكالم(()82(. 

اجلملة  ــون  ك يف  عليه  اعــرتاضــه  أيــًضــا  ومنها 
الرشطية ليست قساًم خامًسا كام ذهب الزخمرشي إىل 
اجلملة  النَّحويون  قسم  قد  ُقلَت:  ))فإْن  قال:  ذلك، 
والظرفية  الرشطية  اجلملة  وزادوا  أقسام،  أربعة  عىل 
أيًضا  والظرفية  الرشطية  مرجع  ُقلُت:  تركتها؟  فلم 

لالسمية والفعلية(()83(.
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الرشطية  أنَّ  يرى  اليزدي  ميع  السَّ عبد  فالشيخ 
ا من الفعلية(()84(،  ا الرشطية قط أهنَّ من الفعلية ))أمَّ
ويرى أنَّ الظرفية من الفعلية أيًضا إْن كانت متعلقة 
بالفعل  متعلقة  قدرت  فإْن  الظرفية  ــا  ))وأمَّ بالفعل 
فمن الفعلية(()85(، واسمية إْن تعلقت باالسم ))وإْن 

قدرت متعلقة باالسم فمن االسمية(()86(.

العطف  ))إنَّ  قال:  الزخمرشي،  عليه  ه  ردِّ ومن 
اجلوامد  يف  ألنَُّه  ملضمر؛  تابًعا  وال  مضمًرا  يكون  ال 
بمنزلة النعت يف املشتقات، وأما إجازة الزخمرشي يف 
للهاء من  بيان  يكون عطف  أْن  الَل﴾  اْعُبُدوا  ِن 

ّ
﴿أ

َمْرتَِن بِِه﴾ فسهو(()87(.
َ
قوله: ﴿َما قُلُْت لَُهْم إِلَّ َما أ

ال  البيان  ))إنَّ  بقوله:  أيًضا  الزخمرشي  قول  وردَّ 
البدل،  التعريف والتنكري بخالف  خيالف متبوعه يف 
عطف  إنَُّه  إِبَْراهِيَْم﴾  ﴿َمَقاُم  يف  الزخمرشي  وقول 
أيضًا:  وقال  فسهو(()88(.   بَيََّناٍت﴾  لـ﴿آيَاٍت  بيان 
))وقول الزخمرشي يف قراءة بعضهم ﴿إنَّا ُكٌّ فِيَْها﴾ 
بدل  بــدالن  ــام  أهنَّ والــصــواب  توكيد،   )) ــلٌّ ))ُكـ إن 

الكل(()89(.

رده عىل ابن معط:. 3

خربها  يتقدم  وهــل  )دام(،  يف  اخلــالف  وحــول 
ابن معط الذي ذهب إىل عدم  عىل اسمها؟ ردَّ رأي 
جواز ذلك)90(، قال: ))واختلف يف )دام( و)ليس( 
عن  ورد  بام  ورده  معط   ابن  ل  األوَّ يف  واملخالف 

العرب سامًعا(()91(: ]البسيط[

َصًة ُمنَغَّ َداَمــْت  َما  لِلَعْيِش  طِْيَب  اَل 
والَهَرِم)92( الُمْوِت  َكاِر  بِادِّ اُتُه  َلذَّ

ابن مالك:. 4

ذكره الشيخ اليزدي يف مواضع عدة، ذاكًرا بعض 
ابن  ذهــب  إذ  ــد،  واح موضع  يف  عليه  وردَّ  آرائــه، 
ِمْن  ِل  تعاىل: ﴿َفَهْب  قوله  )الالم( يف  أنَّ  إىل  مالك 
نَْك﴾تفيد التعدية)93(، يف حني يرى الشيخ اليزدى  دَلُ
م تسمى »الم« املنفعة، وهي لشبه امللك  أنَّ هذه الالَّ
وليس للتعدية كام يف قوله تعاىل: ﴿َجَعَل لَُكْم ِمْن 

ْزَواًجا﴾)94(. 
َ
نُْفِسُكْم أ

َ
أ

نجم األئمة:. 5

أبدى الشيخ اليزدي -حاله كحال أغلب النحويني- 
مل  فهو  فائقة،  عناية  وأواله  يض،  بالرَّ واضحًا  اهتاممًا 
يذكره باسمه الرصيح، بل بلقبه )نجم األئمة( ، وهذا 
من  كثري  يف  معه  اتفق  العلمية،  بمكانته  منه  اعرتاف 
استداللته وتعليالته)95(، بل كان حيتج به يف كثري من 
التأثر  للعيان، وهذا  به واضًحا  تأثره  املواضع، وكان 
وارد بني نحوي وآخر وال مناص منه، ففي حديثه عن 
النَّحوي ليس مؤثًرا يف  العامل  أنَّ  العامل فهو يرى 
احلقيقة، قال: ))إنَّ العلل النحوية معرفات كالعلل 
مؤثرات(()96(،  ال  احلقيقة  يف  وعالمات  الرشعية، 
))العامل  أنَّ  يرى  فهو  يض،  الرَّ إليه  ذهب  ما  وهو 
النحوي ليس مؤثرا يف احلقيقة... بل هو عالمة(()97(، 
ُه ذكره بعبارات متنوعة، منها عبارة ))وقد  واملالحظ أنَّ
إذ وافقه يف عبارته هذه،  إليه نجم األئمة(()98(  أشار 
كعلل  تعترب  مل  فروعًا أخرى  أنَّ هناك  يض  الرَّ إذ ذكر 
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اليزدي إىل هذه  الشيخ  مانعة للرصف، كذلك أشار 
املسألة بقوله: ))فإْن ُقلَت: كان أشياء أخر يف كالمهم 
إليه،  املنسوب  فــرع  فإنه  كاملنسوب  فرعية،  ذات 
الواحد،  فرع  والتثنية  التنكري،  فرع  فإنه  والتصغري 
إىل غري ذلك، فِلَم مل يؤثر يف منع الرصف إذا حتقق يف 
االسم اثنان؟ ُقلُت: هذا بحث وارد ال مدفع منه إالَّ 
امع والنقل عن العرب، وقد أشار إليه  التَّمسك بالسَّ
نجم األئمة فتأمل حّق الّتأمل(()99(، وتكررت عنده  
اإلضافة  فائدة  عن  حديثه  يف  وذلك  نفسها  العبارة 
عبارة  وكذلك  الــكــالم)100(.  يف  واملعنوية  اللفظية 
))ورجحه نجم األئمة(()101( كام يف حديثه عن عمل 
كان وأخواهتا)102(، وعبارة ))وفاقا لنجم األئمة((، 
قوله:  يف  وذلك  أيضًا،  له  موافقاته  إحدى  من  وهي 
))فإْن ُقلَت: مِلَ جعل املعدودين ثالثة إىل عرشة خمالفًا 
ُقلُت:  للمؤنث؟  وذكــر  للمذكر،  فأنث  للقياس، 
لنجم  وفاقًا  عندي  واألقــرب  بوجه،  ذلك  علل  قد 

األئمة، وطائفة من األجلة(()103(.

األئمة(()104(،  كنجم  املحققني  ))بعض  وعبارة 
اإلضافة  يف  ر  املــقــدَّ ــرف  احل عن  حديثه  يف  ــك  وذل

املعنوية)105(.

))واستشكل  نحو  مطلقة،  بعبارة  يذكره  وتارة 
دون  إليه  منه  إشــارة  املحققني(()106(،  بعض  عليه 
املعموالت  عن  حديثه  يف  وذلك  باسمه،  الترصيح 
اسم  االسم  يتبع  قد  ُه  أنَّ ))واعلم  قال:  التوابع،  عن 
آخر؛ لتوضيحه، أو ختصيصه، أو تقديره، أو لترشيكه 
يف احلكم، أو لغري ذلك فيعرب بإعرابه، وجيري عليه 
بالتابع،  اإلصــطــالح  يف  ويسمى  أحكامه،  بعض 

معرب  ثان  ))كــل  ُه:  بأنَّ الفن  علامء  بعض  وعرفه 
ثان«  »كل  فقوله:  واحدة،  جهة  من  سابقه  بإعراب 
يشمل التوابع، وخرب املبتدأ، وكل ما أصله خرب املبتدأ 
احلال،  ويشمل  وأخواهتا«،  »إنَّ  و  »كــان«  كخربي 
))معرب  وقوله:  »أعطيت«(()107(،  مفعويل  وثاين 
وثاين  املبتدأ،  خرب  إاّل  الكل  خيرج  سابقه((  بإعراب 
املنصوب،  من  واحلال  وأعطيت«،  »ظننت  مفعويل 
واملميز عنه، وقوله: ))من جهة واحدة(( خيرج هذه 
األشياء، واستشكل عليه بعض املحققني بقوله وفيه 

نظر(()108(. 

فهو  الفن((  بعض علامء هذا  ))وعرفه  قوله:  ا  أمَّ
))واستشكل  وقوله  احلاجب)109(،  البن  منه  إشارة 
يض إذ نقل قوله  عليه بعض املحققني(( إشارة منه للرَّ
من  ويتَّضح  يذكر)110(،  يشء  عليه  يزد  ومل  بالنَّص 
ذلك موافقته للريض فيام أشكل به عىل ابن احلاجب.

غم من ذلك فقد رد عليه يف موضعني،  الرَّ وعىل 
مها: 

يض  الرَّ تعليق  اليزدّي  الشيخ  نقل  فقد  األّول: 
ارب زيد( عىل »ضارب زيد«،  عىل محل الفراء )الضَّ
زيد«  »الضارب  محل  اء  الفرَّ لعلَّ  ُقلَت:  ))فإْن  قال: 
حيث  األئمة  نجم  إليه  أشار  كام  زيد«  »ضارب  عىل 
يف  الــاّلم  ذي  محل  جاز  إذا  يقول  أن  وللفراء  قــال: 
منها  املجرد  عىل  اإلضافة  وجوب  يف  اربك(  )الضَّ
لعلة يف املجرد دون ذي الاّلم وهو اجتامع النقيضني 
لو مل يضف ملا ذكرت أهنام من باب واحد، فهل جاز 
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ارب زيد( عىل املجرد منها  م يف )الضَّ يل محل ذي الالَّ
لعلة حاصلة  وهو )ضارب زيد( يف صحة اإلضافة 
يف املجرد منها دون ذي الالم وهو حصول التخفيف 

ام من باب واحد(()111(. بناء عىل أهنَّ

ال  ))ُقلُت  قائال:  تعليقه  عىل  اليزدّي  الشيخ  فردَّ 
وجه هلذا احلمل أيضًا؛ ألنَّ الفرق بني املقامني ظاهر 
اربك( مل توجب عدم  من جهة أنَّ زيادة الاّلم يف )الضَّ
ألجل  )ضاربك(  يف  املطلوب  التخفيف  حصول 
وأّما  له،  موجًبا  كان  الضمري  وجود  بل  اإلضافة، 
حصول  عدم  أوجب  الالم  فازدياد  زيد(  ارب  )الضَّ
لكان  ولوالها  اإلضافة  ألجل  املطلوب  التخفيف 
)ضاربك(  يف  التخفيف  فعلة  ألجلها،  التخفيف 
غريها يف)ضارب زيد( جمرد العلية ال يقتيض احلمل 

كام ال خيفى(()112(.

يض  والثاين: ردَّ فيه الشيخ اليزدّي عىل موافقة الرَّ
لرأي املازين القايض بأنَّ الرشط واجلزاء مبنيان، قال: 
))واخلامس: للامزين، وهو أنَّ الرشط واجلزاء مبنيان؛ 
لعدم وقوعهام موقع االسم وبعدم وقوعهام مشرتكني 

بني الزمانني، ومال إليه بعض املحققني(()113(.

نظر((،  ))وفيه  بعبارة:  اليزدّي  الشيخ  عليه  وردَّ 
موقع  بوقوعه  إرتفاعه  ))ألنَّ  بقوله:  ذلك  معّلاًل 
مانني ثابت  االسم ال إعرابه مطلًقا واإلشرتاك بني الزَّ

بالوضع وإْن فقد بالعارض(()114(.

السيوطي:. 6

ينوب  ال  ــه  أنَّ ))واعــلــم  قوله:  عليه  ردوده  من 

من  الثالث  وال  )علمت(،  من  الثاين  الفاعل  عن 
فإْن  معه،  املفعول  وال  له،  املفعول  وال  )أعلمت(، 
وقوعهام  فللزوم  األوالن  أما  ُقلُت:  ذلك؟  مل  ُقلَت: 
جوز  ولكنه  واحــدة  حالة  يف  إليه  ومسندًا  ُمسنَدًا 
ل منها فجائز  ا األوَّ بعضهم نيابتهام مع أمن اللبس، وأمَّ
باإلتفاق، كالثاين من الثاين، ونقل اخلالف فيه كالثاين 
يوطي غفلة حمضة؛ ألنَّ  ل كام صدر عن السَّ من األوَّ
معنى،  متحدان  الثاين  من  والثاين  ل،  األوَّ من  ل  األوَّ
الثاين  ل من  األوَّ ل منهام؛ ألنَّ  األوَّ مبتدأ ال  وكالمها 
فلعدم كوهنام من  زائد، كام ال خيفى، وأما األخريان 

رضوريات الفعل(()115(.

قول  من  ))والعجب  بقوله:  أيضًا  عليه  وردَّ 
يوطي، حيث أوجب تأخري اخلرب مع أحتوائه عىل  السَّ
ضمري راجع إىل مالبس االسم، ومثل له بعض بنحو 
)كان غالم هند حبيبها( مع أنَُّه ال مانع من التقديم إذ 
مًعا ال  لفظا ورتبة  لزم  إْن  الذكر ممنوع  قبل  اإلضامر 
أحدمها، وليس فيام قال مع التقديم إاّل اإلضامر قبل 
الذكر لفًظا فال وجه للمنع، نعم لو كان االسم حمتوًيا 
تأخريه  يصح  مل  اخلرب  مالبس  إىل  راجع  ضمري  عىل 

كخرب املبتدأ(()116(.

الخاتمة:

العلمية، . 1 اليزدي  شخصية  عن  البحث  كشف 
كثري  إعجاب  حازت  علمية  شخصية  ذو  فهو 
من العلامء يف عرصه، وحظى بثناء ممن ترجم له، 
الفضل  أهل  وتبجيل  عليه،  العلم  أهل  واطراء 

إياه.
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ميع . 2 السَّ عبد  الشيخ  قدرة  عن  البحث  كشف 
النحوية  الشواهد  توجيه  يف  العقلية  اليزدّي 

توجيهًا نحويًا ينم عن دراية، وسعة اطالع.

بشخصية . 3 اليزدّي  ميع  السَّ عبد  الشيخ  متتع 
إذ  النَّحوية،  املذاهب  يكن أسري  مل  فهو  مستقلة، 
الدليل  النحوية عىل وفق  كان توجيهه للمسائل 
العلمي، فلم يمل هلذا الرأي أو ذاك تعصًبا، فإذا 
القياس  أو  القاعدة،  النحوي  الشاهد  خالف  ما 

نراه يضعف، أو خيطئ ذلك الشاهد.

فتارة . 4 تعليالته،  تنوع  عن  البحث  كشف  كذلك 
صوتية،  وتارة  رصفية،  وتارة  نحوية،  تكون 
وهذا يكشف عن سعته املعرفية، ومتكنه من هذه 

نعة. الصَّ

من . 5 اليزدّي  ميع  السَّ عبد  الشيخ  شخصية  ُتعدَّ 
الشخصيات املغيبة، وما ذكرته كتب الرتاجم ال 
يتناسب مع ما هلذه الشخصية من مكانة علمية، 
الرتاث  بتحقيق  املهتمني  بعناية  مؤلفاته  ومل حتظ 

العريب املخطوط.
الهوام�ض

الرجال: ( 1) وتراجم   ،16  /8 الشيعة:  أعيان  ينظر: 
292/1-295؛ والذريعة إىل تصانيف الشيعة: 24/ 

438، ونجوم السامء يف تراجم العلامء: 1/ 457.

األعداد: ( 2) من  الفاعل  اسم  اشتقاق  يف  رسالة  ينظر: 
اجلمهورية  شعراء  )قسم  البابطني  ومعجم   ،154

اإلسالمية اإليرانية(.

ينظر: طبقات أعالم الشيعة: 734/11.( 3)

ينظر: ضوابط األصول / 10، وطبقات اعالم الشيعة: ( 4)
.613 /11

ينظر: طبقات الشيعة: 613/11.( 5)

نجوم السامء يف تراجم العلامء: 1/ 457.( 6)

ينظر: تراجم الرجال: 1 /292.( 7)

ونتائج ( 8)  ،613  /  11 الشيعة:  أعالم  طبقات  ينظر: 
األفكار / 51. 

بمشاركة ( 9) املوسوي  نوري  حممد  الدكتور  بتحقيقه  قام 
الدكتورة نجالء محيد جميد، جامعة بابل.

قام بتحقيق )القسم األول(:  محزة حسن كاظم )رسالة ( 10)
ماجستري(، جامعة بابل.

قسم التحقيق: 42-41.( 11)

نفسه: 84- 85.( 12)

ينظر: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك 4: / 4.( 13)

وشفاء ( 14)  ،254/1 الكافية:  عىل  الريض  رشح  ينظر: 
اهلوامع يف  التسهيل: /801، ومهع  إيضاح  العليل يف 

رشح مجع اجلوامع: 34/3.

عىل ( 15) الترصيح  ورشح   ،132  /1 الكتاب:  ينظر: 
مجع  رشح  يف  اهلوامع  ومهع   ،190/2 التوضيح: 

اجلوامع: 2 / 5.

 قسم التحقيق: 52-51.( 16)

الكافيجي ( 17) الدين  حمي  سعد،  بن  سليامن  بن  حممد  هو 
والنحو  اللغة  وأصول  الكالم  يف  عامل  )879هـ(، 
والترصيف واإلعراب، له من املصنفات: رشح قواعد 
علوم  يف  خمترص  الشهادة،  كلمتي  رشح  اإلعراب، 
التفسري يسمى )التيسري(. ينظر: بغية الوعاة: 118/1.

ينظر: مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع: 5/2.( 18)

قسم التحقيق: 113.( 19)

نفسه: 113.( 20)

ينظر: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك 2: /279-( 21)
ورشح   ،475/2 امللحة:  رشح  يف  واللمحة   ،280
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املفصل البن يعيش: 83/2.

قسم التحقيق: 117.( 22)

عىل ( 23) الريض  ورشح   ،230/ الناظم  ابن  رشح  ينظر: 
الكافية: 2/ 6، ورشح الترصيح عىل التوضيح: 1 / 

.569

ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 6/2.( 24)

قسم التحقيق: 131.( 25)

نفسه: 131.( 26)

نفسه: 202.( 27)

قسم التحقيق: 18.( 28)

نفسه: 19.( 29)

الصمدية: 1 / ( 30) الفوائد  الندية يف رشح  ينظر: احلدائق 
.150

قسم التحقيق: 26.( 31)

قسم التحقيق: 65.( 32)

ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 1 / 208، والفوائد ( 33)
الضيائية: 1/ 177

ينظر: قسم التحقيق: 82.( 34)

واحلدائق ( 35)  ،337/1 الكافية:  عىل  الريض  رشح  ينظر: 
الندية يف رشح الفوائد الندية: 667/1

قسم التحقيق: 93.( 36)

ينظر: رشح الريض عىل الكافية: 1/ 304( 37)

أصول النحو العريب: 108.( 38)

ارتقاء السيادة يف علم اصول النحو: 69.( 39)

قسم التحقيق: 11.( 40)

نفسه: 36.( 41)

نفسه: 37.( 42)

قسم التحقيق: 37.( 43)

نفسه: 37.( 44)

نفسه: 39.( 45)

نفسه: 39.( 46)

نفسه: 39.( 47)

قسم التحقيق: 41.( 48)

نفسه: 41.( 49)

رشح املفصل البن يعيش: 74/1.( 50)

قسم التحقيق: 68.( 51)

نفسه: 85.( 52)

نيل املرام ودر النظام: 224 )خمطوط(.( 53)

قسم التحقيق: 49.( 54)

نفسه: 52.( 55)

نفسه: 52.( 56)

نيل املرام ودر النظام: 171 )خمطوط(.( 57)

نفسه: 182.( 58)

نفسه: 50.( 59)

قسم التحقيق: 113.( 60)

نيل املرام ودر النظام: 262)خمطوط(.( 61)

قسم التحقيق: 52.( 62)

نفسه: 65.( 63)

نفسه: 27. ( 64)

قسم التحقيق: 54.( 65)

نفسه: 71.( 66)

نفسه: 72.( 67)

نيل املرام ودر النظام: 269)خمطوط(.( 68)

نفسه: 270-269.( 69)

نيل املرام ودر النظام /270 )خمطوط(.( 70)
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نفسه:270.( 71)

نفسه: 270.( 72)

نفسه: 195.( 73)

نفسه: 248.( 74)

قسم التحقيق: 73.( 75)

قسم التحقيق: 73.( 76)

نيل املرام ودر النظام: 240)خمطوط(.( 77)

نفسه: 272.( 78)

نفسه: 50.( 79)

نيل املرام ودر النظام: 205)خمطوط(.( 80)

قسم التحقيق: 86.( 81)

نفسه: 5.( 82)

نفسه: 56.( 83)

قسم التحقيق: 57.( 84)

نفسه: 57.( 85)

نفسه: 57.( 86)

نيل املرام ودر النظام: 201-202)خمطوط(.( 87)

نفسه: 202-201( 88)

نفسه: 228( 89)

ومهع ( 90)  ،164/4 الكافية:  عىل  الريض  رشح  ينظر: 
اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع: 86/2.

قسم التحقيق: 71.( 91)

رشح ( 92) يف  النحوية  املقاصد  ينظر:  جمهول.  قائله  البيت 
شواهد رشوح األلفية / 589، واملعجم املفصل: 7/ 

.363

نيل املرام ودر النظام: 294)خمطوط(.( 93)

نفسه: 294.( 94)

قسم التحقيق: 42( 95)

نفسه: 54.( 96)

رشح الريض عىل الكافية: 51/1.( 97)

قسم التحقيق: 34.( 98)

نفسه / 34.( 99)

نيل املرام ودر النظام: 153 )خمطوط(.( 100)

قسم التحقيق: 74.( 101)

نفسه: 74.( 102)

نفسه: 113.( 103)

نيل املرام ودر النظام / 153)خمطوط(.( 104)

نفسه: 153( 105)

نفسه: 181( 106)

نفسه: 181.( 107)

نفسه: 181 )خمطوط(.( 108)

إشارة منه إىل ابن احلاجب. ينظر: رشح الريض عىل ( 109)
الكافية: 224/2.

ينظر: نيل املرام ودر النظام: 181 )خمطوط(.( 110)

نفسه: 157.( 111)

نيل املرام ودر النظام /157 )خمطوط(.( 112)

نيل املرام ودر النظام: 270 )خمطوط(.( 113)

نفسه: 270.( 114)

قسم التحقيق: 48.( 115)

نفسه: 72.( 116)

الم�شادر والمراجع
الكتب المخطوطة:

نيل املرام ودر النظام: عبد السميع حممد عيل اليزدي . 1
احلائري )ت بعد 1260هـ(، حتقيق )القسم األول(: 
الرتبية  كلية  كاظم،  حسن  محزة  مساعد:  مدرس 
بابل،  العربية، جامعة  اللغة  للعلوم اإلنسانية، قسم 
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1442هـ - 2021م.

الكتب المطبوعة:

- القرآن الكريم.

حييى . 1 تأليف  النحو:  أصول  علم  يف  السيادة  ارتقاء 
بن حممد، أيب زكريا الشاوي املغريب اجلزائري )ت: 
الرمحن  عبد  الرزاق  عبد  د.  حتقيق:  1096هـ(، 
والنرش،   للطباعة  األنبار  دار  ط1،  السعدي، 

الرمادي، العراق، 1411هـ - 1990م.

احللواين، . 2 خري  حممد  الدكتور  العريب:  النحو  أصول 
األطليس،  النارش:  الرشق،  أفريقيا  مطبعة  ط2، 

1981م.

حتقيق: . 3 األمني،  حمسن  السيد  تأليف  الشيعة:  أعيان 
بريوت،  للمطبوعات،  التعارف  دار  األمني،  حسن 

لبنان، 1403هـ - 1983م.

اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني . 4
الربكات،  ايب  الدين،  كامل  تأليف  والكوفيني: 
)ت:  األنباري  سعيد  أيب  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد 
577هـ(، املكتبة العرصية، بريوت، لبنان، 1428هـ 

- 2007م. 

مالك: أليب حممد عبد . 5 ابن  ألفية  إىل  املسالك  أوضح 
األنصاري  هشام  بن  يوسف  بن  الدين  مجال  اهلل 
لبنان،  بريوت،  اجليل،  دار  ط5،  )ت:761هـ(، 

1979م.

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة: تأليف جالل . 6
)ت:911هـ(،  السيوطي  الرمحن  عبد  بن  الدين 
حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، ط1، 1384هـ - 

1964م.

مطبعة . 7 احلسني،  أمحد  السيد  تأليف  الرجال:  تراجم 
املرعيش  العظمى  اهلل  آية  املقدسة، مكتبة  قم  صدر، 

النجفي، 1414هـ.

التعريفات: تأليف عيل بن حممد اجلرجاين، ط1، دار . 8
 - 1431هـ  لبنان،  بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء 

2010م.

ابن . 9 أللفية  األشموين  رشح  عىل  الصبان  حاشية 
أللفية  األشموين  رشح  عىل  الصبان  حاشية  مالك: 
الصبان  عيل  بن  حممد  العرفان  أليب  مالك:  ابن 
)ت:1206هـ(، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، 

لبنان، 1417هـ - 1997م.

للسيد . 10 الصمدية:  الفوائد  رشح  يف  الندية  احلدائق 
السيد  حتقيق:  1120هـ(،  )ت:  املدين  خان  عيل 

حسني اخلامتي، قم، إيران، 1388هـ - ق.

حسن . 11 د.  حتقيق:  وأخباره:  مهدان،  أعشى  ديوان 
عيسى أبو ياسني، ط1، دار العلوم للطباعة والنرش، 

الرياض، السعودية، 1403هـ - 1983م.

آقا . 12 الشيخ  تأليف  الشيعة:  تصانيف  إىل  الذريعة 
بزرك الطهراين )ت: 1389هـ(، ط3، دار األضواء، 

بريوت، 1403هـ - 1983م.

رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك: أليب عبد اهلل . 13
بدر الدين حممد بن مجال الدين حممد بن مالك )ت: 
ط1،  السود،  عيون  باسل  حممد  حتقيق:  686هـ(، 
 - 1420هـ  لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار 

2000م.

بن . 14 حممد  الدين،  مجال  مالك:  البن  التسهيل  رشح 
األندليس )ت: 672هـ(،  اجلياين،  الطائي،  اهلل  عبد 
بدوي  حممد  د.  السيد،  الرمحن  عبد  د.  حتقيق: 
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القاهرة،  والنرش،  للطباعة  هجر  ط1،  املختون، 
مرص، 1410هـ - 1990م.

بن . 15 خالد  للشيخ  التوضيح:  عىل  الترصيح  رشح 
عبد اهلل الزهري )ت: 905هـ(، حتقيق: حممد باسل 
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  ط1،  السود،  عيون 

لبنان، 1421هـ - 2000م.

رشح الريض، املعروف »رشح كافية ابن احلاجب«: . 16
646هـ(،  )ت:  االسرتابادي  الدين  ريض  تأليف 
مؤسسة  ط1،  عمر،  حسن  يوسف  وتعليق:  حتقيق 
الصادق للطباعة والنرش، طهران، إيران، 1415ق 

– 1373ش. 

شفاء العليل يف إيضاح التسهيل: أليب عبد اهلل حممد . 17
وحتقيق:  دراسة  770هـ(،  )ت:  السلييل  عيسى  بن 
املكتبة  ط1،  الربكايت،  احلسيني  عيل  اهلل  عبد  د. 

الفيصلية، مكة املكرمة، 1406هـ - 1986م. 

عيل . 18 ابن  يعيش  الدين  موفق  تأليف  املفصل:  رشح 
ووضع  له  قدم  643هـ(،  )ت:  النحوي  يعيش  بن 
ط1،  يعقوب،   بديع  إيميل  د.  وفهارسه:  هوامشه 
 - 1422هـ  لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار 

2001م. 

إبراهيم . 19 حممد  السيد  تأليف  األصول:  ضوابط 
1262هـ(،  )ت:  احلائري  القزويني  باقر  حممد  بن 
حتقيق: السيد مهدي الرجائي، ط1، العتبة احلسينية 
شعبة  والثقافية،  الفكرية  الشؤون  قسم  املقدسة، 
املقدسة،  كربالء  والديني،  الثقايف  الرتاث  إحياء 

العراق، 1439هـ - 2018م.

بزرك . 20 آغا  الشيخ  تأليف  الشيعة:  أعالم  طبقات 
الرتاث  إحياء  دار  ط1،  1389هـ(،  )ت:  الطهراين 

العريب للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، 1430هـ - 
2009م 

تأليف . 21 اجلامي:  برشح  املعروف  الضيائية،  الفوائد 
)ت:  اجلامي  أمحد  بن  الرمحن  عبد  الدين  نور 
والنرش,  للطباعة  املدينة  مكتبة  ط1،  898هـ(، 

كراتيش، باكستان، 1435هـ - 2014م.

الكتاب: أليب برش، عمرو بن عثامن بن قنرب امللقب . 22
ط1،  البكاء،  كاظم  حممد  أ.د.  حتقيق:  بـ»سيبويه«، 
العراق،  بابل،  مؤسسة دار الصادق للطبع والنرش، 

1435هـ - 2015م

الصايغ . 23 احلسن  بن  حممد  امللحة:  رشح  يف  اللمحة 
)ت: 720هـ(، حتقيق: إبراهيم بن سامل الصاعدي. 
املنورة، اململكة  املدينة  العلمي،  البحث  ط1، عامدة 

العربية السعودية، 1424هـ - 2004م.

التاسع . 24 القرنني  العربية يف  البابطني، لشعراء  معجم 
اإليرانية،  اجلمهورية  والعرشين: قسم شعراء  عرش 
الثقافية،  البابطني  سعود  العزيز  عبد  مؤسسة 

2021م.

اعداد . 25 العربية:  اللغة  شواهد  يف  املفصل  املعجم 
الكتب  دار  ط1،  يعقوب،  بديع  إميل  الدكتور 

العلمية، بريوت، لبنان، 1417هـ - 1996م.

األلفية: . 26 رشوح  شواهد  رشح  يف  النحوية  املقاصد 
تأليف بدر الدين، حممود بن أمحد بن موسى العيني 
أ.د.  فاخر،  حممد  عيل  أ.د.  حتقيق:  855هـ(،  )ت: 
فاخر،  حممد  العزيز  عبد  د.  توفيق،  حممد  أمحد 
مرص،  القاهرة،  والنرش،  للطباعة  السالم  دار  ط1، 

1431هـ - 2010م.
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نتائج األفكار: للسيد إبراهيم بن حممد باقر املوسوي . 27
ط1،  حتقيق:  1262هـ(،  )ت:  احلائري  القزويني 
الفكرية  الشؤون  قسم  املقدسة،  احلسينية  العتبة 
والديني،  الثقايف  الرتاث  إحياء  شعبة  والثقافية، 

كربالء، العراق، 1440هـ - 2019م.

املريزا حممد . 28 تأليف  العلامء:  السامء يف تراجم  نجوم 
مهدي الكهنوي الكشمريي )ت: 1309هـ(، مكتبة 

بصرييت، قم، إيران، 1397هـ.

الدين . 29 جالل  اجلوامع:  مجع  رشح  يف  اهلوامع  مهع 
عبد  د.  ورشح:  حتقيق  911هـ(،  )ت:  السيوطي 
العال سامل مكرم، األستاذ عبد السالم حممد هارون، 
 - 1413هـ  لبنان،  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة 

1992م.

البحوث:

رسالة يف اشتقاق اسم الفاعل من األعداد: الدكتور . 1
جميد،  محيد  نجالء  الدكتورة  املوسوي،  نوري  حممد 
جملة الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتامعية، 

املجلد )1(، العدد )40(، 2021م.




