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 م2018ـ2017البحث النحوي المعاصر للعام الدراسي 
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 ( انموذج  د النحوي عند المرادي المجرورات ألنقا)  بالموسوم البحث نوّجه النقد إلى 

 .خاتمةون ومبحثيتمهيد وملخص  يتألف البحث من :

ملمح نقدي عند عالم من علماء  إبانةبحثه ن هدف في الملخص أ الباحثيذكر : ملخص البحث

وسع معنى والنقد النحوي أالعربية )المرادي( .وهذا التعبير يختلف عن العنوان )النقد النحوي( 

وال يغطي جميع جهات هذه  .فكارولية لفكرة من األأ راتاشإالذي يعبر عن الملمح النقدي من 

لذلك يعد  ؛النادرة في النقد النحويالقليلة  اآلراءو قد يدل على بعض أ .الفكرة وهذا الموضوع

 لعنوان البحث.( مخالفة صريحة عن ملمح نقدي بانةإهذا التعبير )

ن عندما تريد أ ألنك؛ مر جيد ا وهو أالنقد لغة واصطالح  : في التمهيد يذكر الباحث  التمهيد

 .االصطالحيغة ثم تنتقل الى معناه تحدد معنى هذا الموضوع في اللن ا ما ينبغي أموضوع  تبحث 

 

والوضع االول هو ان  .تمييز الجيد من الرديء من الدراهمهو ( لغةالول )النقد في الوضع األ

الواضع يضع الكلمة لمعنى يسمى المعنى االول او االساس او المعجمي او الحقيقي ثم ان هذا 

عليها  دال يعتم ولكن المعاني المجازية .اخرى قد تكون مجازية او حقيقية المعنى ينتقل الى معان  

ثانية في حين ان الباحث يريد ان تكون داللة  معان   ألنها؛ في االصطالح والعلوم والتعريفات 

 .ن هذا اللفظ يحتمل على االقل معنيينا فإكان االستعمال مجازي   فلو .اللفظ داللة مطابقية واضحة

لذلك  ؛ البحث العلمي مر غير صحيح فيوهو أ .حد هذين المعنيينونحتاج الى قرينة لتحديد أ

 .يتجنب الباحث مثل تلك المعاني المجازية  ن ا بيج

 .ويبقى االستعمال الثاني او المعنى الثاني وهو استعمال حقيقي يتفق عليه مجموعة من الدارسين

وهذه  .لكل علم  مصطلحات ومفاهيم  ؛ ألنا ويطلق عليه المصطلح العلمي وهو ضروري جّد  

ن العلم له مفهوم ومصطلح سألة من مسائل هذا العلم ي أالمصطلحات تكون عنوانات لكل م

 مسائله.في راء في هذا العلم وولكل عالم له آ .مفهوم ومصطلحمنها  ةومسائله كلها لكل واحد

 

 خللوفي هذا النقل  .صول النقد النحوي عن كتاب أمعنى النقد في االصطالح نقال  الباحث فوضع 

 : ي يتضح فيما يأت

فظ ال ن ينقل التعريف باللويجب أوهذا تصرف باأللفاظ . المعنىباالصطالح  تعريفال نه نقلـ إ1

 المعنى .
 .فالنقد مصطلح عام .دبيك فرق بين تعريف النقد والنقد األوهنا .دبيـ أنه نقل تعريف النقد األ2

 .؟ قسامهأ فكيف يعرف الكل بقسم من .قسامهوالنقد األدبي قسم من أ
حمد أ( و دبي كتابه )أصول النقد األالشايب في  ألحمدن هذا التعريف تعريف شخصي ـ إ3

شياء وتفسيرها وتحليلها وموازنتها النقد دراسة األ"وهو قوله للنقد بمعناه العام  االشايب ذكر تعريف  

 وهذا التعريف. 11٥صالمشابهة لها او المقابلة ثم الحكم عليها ببيان قيمتها ودرجتها "بغيرها 

شياء الحقيقية والتي تشمل كل األ (شياءدراسة األ)فهو ذكر  .ده باألدبألنه لم يحدّ ؛ عام للنقد 

قيمة ها ل .نها موجوداتالرغم من أعلى الحقيقية مثال نقد الدراهم  فاألشياء، واالعتبارية 
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ا ن يكون تعريف  فهو مصطلح عام يصلح أ .علم من العلوم يأنقد  شخاص وونقد األ .اعتبارية

 .للنقد
وهو نقله للتعريف بالمعنى واعتمد نفسه الخطأ ا في ووقع ايض  ونقل بعد ذلك تعريف النقد النحوي 

على تعريف خاص لدراسة ماجستير عنوانها )النقد النحوي في فكر النحاة الى القرن السادس 

فقال  .عما نقله الباحث امختلف   المتقدمة تعريف  حث في الدراسة اذكر البا( وهناك 1٥الهجري ،ص

 .1٥ص "..الخعادة النظر في تلك القاعدة النحوية والعمل على تدقيها إ)النقد النحوي( : "صاحب 

خر لهذا وهناك تعريف آ .ا يحتاج الى نقد ليس هنا موضعهطويل جّد   ولاأل ثالباحتعريف  و

ن لوازمه دوات التنظير النحوي والزمة من أم داة" أالباحث وهو تعريف النقد النحوي قال 

وليس تعريفا متفقا عليه  .ثبالباحوهذا تعريف خاص  1٥بواب "صلصوغ القواعد وتنسيق األ

 .عند النحويين والباحثين

فنحتاج الى  .الحديثة القديمة و ولم نجد تعريفا جامعا مانعا للنقد النحوي في الدراسات النحوية 

في الدراسات النحوية جري الذي أ   (النحوي )النقد المقصود منيحدد بدقة مانع تعريف جامع 

حتى نعرف كل ما  وهذا يحتاج الى استقراء كل الدراسات التي مارست النقد . .القديمة والحديثة

 يتصل بالنقد النحوي.

 وفيه ثالث مسائل:  : عنوانه ) المجرور بحرف الجر(  ولالمبحث األ

 المقحمة . المجرور بعد الالمـ 1
 محل الجملة الواقعة بعد )حتى(االبتدائية.ـ 2
 )لعل(. ب الجرـ 3

 ساس نظرية ( أي أنه موضوع على أنظرية العامل)شارة الى في عنوان المبحث األول إ

 والعمل هو الجر .فحرف الجر هو العامل واالسم المجرور معموله  .العامل
المجرور بعد حرف الجر : فنقول  .نظرية العاملبعاد في الدرس النحوي إ سليم منهجّي االمن و

بعد نظرية العامل وأ مركد هذا األفأولى سألة األنه قال في المبدليل إجر التوضع عليه عالمة 

ففي االستعمال العربي اذا جاء االسم بعد  .دقيق رور بعد الالم المقحمة وهذا االستعمالفقال المج.

 .العامل هو الذي يجر االسموليس ،  الالم يجر بالسليقة العربية

مثلة التي جاءت فيها الالم مقحمة : من األةالمجرور بعد الالم المقحم  ولىـ نقد المسألة األ1

 )الزائدة التي تفيد التوكيد ( قول الشاعر:
 ا فاستراحوارهاط  أ يا بؤس للحرب التي وضعت

 موضع الشاهد "بؤس للحرب" 

 بين ال واسمها.الالم  الشاعر اقحموباك صلها ال أأ لك . موضع الشاهد "لك" ابهم : ال أوقول

 العامل في مسألة المجرور بعد الالم المقحمة :موقف النحويين من و

 :في هذه المسألة موقفان

 ِب.صل " بؤس للحرب" هو بؤس الحرالعامل هو االضافة أي أن أن ـ بعض النحويين يرى أأ

 العمل لإلضافة وليس لحرف الجر.ف .ليهبين المضاف والمضاف إففصلت ، ودخلت الالم 
  فالالم هي العاملة . .الرأي الثاني الجر بالالمـ ب 
 

النحوي وهو التفكير ساس الالم الجارة على أ فالعامل هو .ما المرادي فقد اختار الرأي الثانيأ

 مكون من حجتين : 

 ن الالم مباشرة لالسم.أولى: الحجة األ

العمل بل يعمل مباشرة سواء  عن عال يمتني الثانية : أن حرف الجر ال يتعلق عن العمل أالحجة 

 يعمل في كل الحاالت.. فهو زائد بال اه  يشب ا أمزائد   ا أمصلّي  كان أ
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 نه فكرة مفهومة من التركيب أ يأن االضافة عامل معنوي والباحث أضاف حجة ثالثة وهي : أ

 . (والخالفمثل االبتداء )لفظ  اليس له

 أ عامل لفظي واالبتداء عامل معنويفالمبتد .ن نتنبه الى الفرق بين االبتداء والمبتدأوهنا يجب أ

قوى من العامل : إن العامل اللفظي أيقول ، والباحث  وحرف الجر عامل لفظي عند النحويين.

فهو ، ن العامل المعنوي موجود في المعنى فقط ى في حين أا ومعن  موجود لفظ   ألنه؛ المعنوي 

أقوى من نه ؛ ألالجار ا بلفظه ومعناه فهو ن موجود  ن حرف الجر لما كا: إن يقول يريد أ

 النحاة القدماء . أشار إليهوهذا الراي عامل معنوي  ألنها؛ االضافة

 ترتيب قضايا النقد عند الباحث :

ضاف حجة ثالثة ثم انتقل الى أن أوفضله بعد لمرادي ثم ذكر رأي اهذين الموقفين الباحث ذكر 

ن خر حتى يقول إا بعد اآلونقدها واحد   .اآلراء الكثيرة" فذكر با لك ال أ " راء النحويين في مسألةآ

 قوى.ي المرادي هو األرأ

 : على النحو اآلتي يب المنطقي في معالجة اآلراء يتسلسلن  الترتغير أ

 الى العالم الذي تبنى هذا الرأي . ونسبة كل رأيذكر جميع اآلراء وبيانها بدقة  -ا
خر ا تلو اآلوبعد ذلك تأتي مناقشة اآلراء واحد   .يذكر حجج هؤالء في اتخاذ هذا الرأ ثمـ 2

ي ا هذا الرألتفنيد هذه الحجج ثم االنتقال الى الرأي المختار معزز  ؛ بتركيز على الحجة والدليل و

دلة بي وأدلة المعتبرة في النحو العرا من األن يكون هذا الدليل واحد  على أباألدلة والحجج القوية 

 صول النحو هي :النحو التي يعبر عنها بأ
 االجماع .ـ 4   االستصحاب.ـ 3   القياس.ـ 2   السماع.ـ 1

 .دلة واأل الحججعة هي التي تؤخذ منها ربفهذه األصول األ

وهذا ال  ويل دليال مستقال.التأو ، فيجعل الحجة أو االحتجاج أدلة يفصل بين األبعض الباحثين و

مثل  خرمر آأو في أيدخل في القياس قد  والتأويليدخل في القياس  ن االحتجاجيصح ؛ أل

التأويل هو آلية من  و و الشاهد الشعري فيؤولأ جمع النحاة على تأويل هذه القضيةن أ. فإجماعاإل

. وانما ا منفرد   وليس دليال  . صل األ رجاع هذا الظاهر الىوهو عبارة عن إ .المعنىليات فهم آ

 .وال يدخل في السماع ، وقد يدخل في القياس . جماع تابع لإل

ال  القريةن ؛ ألالنص يتناقض مع القضايا العقلية فإن معنى القرية"  وسألفمثال عند سيبويه : "

و اي أو سماع أتوجد مبررات عقلية فنحتاج الى التأويل أي  .تسأل حتى تجيب عندما تتكلم

 مبررات اخرى نحتاج فيها الى التأويل .

 نقد نحوي عند المرادي؟ وهي اختيار المرادي للرأي الثاني في هذه القضيةهل / ؤالس

ا بالقاعدة النحوية ونظرية وهو الجر بحرف الالم محتج  راء ا من اآلالمرادي اختار رأي  / وابه ج

مناقشة علمية في وال نجد  .ولم ينفرد بهذا الرأي .وهذه الفكرة تبع فيها النحاة المتقدمين.العامل 

 .اآلراءفالمسألة تكاد تخلو من النقد في معناها الدقيق الذي يستعرض  .خرىتفنيد اآلراء األ

 بحجج قوية . ي جديد. ويتوصل الى رأيذكر حججها ثم ينقد هذه الحججو

 محل الجملة الواقعة بعد حتى االبتدائية :نقد المسألة الثانية ـ 2
 

جر فمرة اللفظ ي   .وتفرضه حتى على المحل ، نظرية العامل تحاول البحث عن العملمالحظة /

 نظرية العامل على الفكر النحوي .وهو نتيجة لهيمنة  .جري   همحلومرة 

 :أياننقد المسألة: وفي هذه المسألة ر

ن وحجتهم أ وهو رأي الجمهور .ألنها مستأنفة بعد حتى ؛ عرابأ ـ إن الجملة ال محل لها من اإل

ال تحل محل المفرد ليس لها والجملة التي عراب ي تقع موقع المفرد لها محل من اإلالجملة الت

 . عراب اإل محل من



 

 
4 

عامل هو حرف الجر ن هذه الجملة في محل جر وهو رأي الزجاج وابن درستويه والب ـ إ

 . "حتى"
ي الزجاج وابن رأ اومضعف   ي ابن الخبازا على رأمعتمد   ما الباحث فقد نقل رأي المراديت ـ أ

ألنه يفضي الى تعليق حرف الجر عن العمل  :وهو ضعيف قال ابن الخباز قال : "  .درستويه

ا بحجتين محتج   "وهو الحق"يضيف الباحث وللمرادي _ الجنى الداني _وذلك غير معروف " 

 : وهما
ال  "حتى"ن حرف الجر أي أولى : حجة ابن الخباز وهي تعليق حرف الجر عن العمل الحجة األ

عن  وانما جرت المحل وحرف الجر ال يعلق .لم تجر الجملة مباشرة "حتى"ن أل؛  يجر الجملة

 .الجر 

فالجملة ليس لها محل  .عليهاي ال يدخل وهي أن حرف الجر ال يباشر الجملة أالحجة الثانية : 

 ول.من اإلعراب على الرأي األ

 المالحظات على هذا النقد:

 :نه على هذا النقد أ المالحظمن 

عمل ن نفرض وجود فليس من الصحيح أ .وهي نظرية غير دقيقةعلى نظرية العامل اعتمد أ ـ 

 مفردة أم لفاظ سواء كانتاأل : إن محال ن نقولا أوليس علمّي   .و محل اللفظةفي محل الجملة أ

 .ن هذا اسم مبني مبتدأ: إمبتدأ وال حاجة لنقول ذا فمثال نقول : ه .ال حاجة لذلكمعربة  هيجملة 

 ن .لكثير من النحاة القدماء والمحدثياوقد رفضه  .هإلي ةعراب المحل ال حاجإف

ذا أي أنه إنما اتبع رأي ابن الخباز الذي نقله بالنص وإ .ليس للمرادي رأي في هذه المسألةب ـ 

 انما هو اختيار أو ترجيح.ولك .ا فهذا ليس نقد   .وتقوم باختياره .حد النحويينكان هناك رأي أل

والوصول إلى الحكم النحوي االجتهاد  يوصل إلىمعتمد و ذاك البد له من دليل نقد هذا الرأي أو

 .في تلك المسألة

 )لعل) ب الجرالثالثة لة المسأنقد ـ 3

  ."لعل"دقة في اختيار العنوان وهو جر االسم بعد   كن تكون هناوينبغي أ

 راء :وهذه المسألة فيها آ

غويين منهم أبو لعدد من الن االسم بعد )لعل( يجر وهذه اللغة نقلها أ ـ هذه لغة بني عقيل وهي أ

 على ذلك منها :خفش وذكروا مجموعة شواهد زيد األنصاري والفراء واأل
 بي المغوار منك قريبلعل أ

 مواقف النحويين من هذه اللغة : ب ـ 
فال تستعمل مع  .حرف مشبه بالفعل "لعل" نّ ؛ألنها لغة شاذة وال يقاس عليها الزجاجي يرى أ -1

 حروف الجر .

وأول هذه  وبمنصهو وانما  .ان االسم بعدها ال يكون مجرور  أبو علي الفارسي يرى أ-2

: فقال  .صلله بالرجوع الى األوّ بي المغوار ..." وألعل أ"شاهد الفقد قال في  .تعماالت الشاذةاالس

  "بي المغوار منك جواب قريبلعله أل"صله إن أ

   لعل" لا فقدر ضمير شأن ليكون اسم" . 

  الثانية للتخفيف . "لعل"حذف الم 

  الالم  نفيها المافلعل   ."بي المغوارلعل أل"ا صله" مع حرف الجر أي ألعل"ادغم الم :

 .الم لعل الم لعل والثانية حرف جر ادغمت ب ولى هياأل

  وجعل "قريب " صفة له . ا وهو "جواب"ا محذوف  موصف  قدر 
 حرف جر زائد داخل على المبتدأ مثل رب.  "لعل" رأي ابن هشام -3
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 .تكون فيها لعل جارة  العرب لهجاتمن  لهجةهي -4

 من هذه المسألة:  الباحث موقف

 بي علي الفارسي ألسباب:ضعف رأي أ -1

 لم يسمع به في كالم العرب .تخفيف لعل  أ ـ 
 )لعل( . لا ضمير الشأن ال يكون اسم  ب ـ 
تكون الالم الجارة مكسورة  "لمحمد" : فعندما تقول .فتح حرف الجر مع االسم الظاهر شاذت ـ 

 اما لعل فالمها مفتوحة .. تكون الالم مكسورة  "ألبي: "ولو قلنا 
 فال حاجة للتأويل البعيد عن المسموع من كالم العرب. .رواية الشاهد صحيحةث ـ 

بي بجديد اال عندما ضعف رأي أ ولم يأتِ  المتقدمين ي النحويينوفي هذا المجال تابع المرادي رأ

 دلة .فله وجهات نظر عندما ذكر هذه األ .علي الفارسي

 

 :ها ربع مسائل سنقتصر على بعضفيه أو نموذجا " لمجرورات إ" ا المبحث الثاني

ا فهو الذي يكون مجرور   .ليهوالتعبير األدق هو المضاف إ عنوان المبحث "المجرور باإلضافة"

 اإلضافة . عد ب
 ؟نموذجا" صحيح م عنوان هذا المبحث " المجرورات أهل تقسي/ ؤالس

ن : إفنقول  .يخصصو أما أن يعمم أ نن العنواأل؛ ن هذا التقسيم غير دقيق : إ/ نقول وابه ج

كالنعت أو البدل أو عطف  المجرورة التوابعبو أو بعد االضافة أالجر  حروف ت بعدالمجرورا

 ... و التوكيدالبيان أ

 في التوابع .وإن لم يكن هناك نقداذن فهذا التقسيم يحتاج الى قسم ثالث وهو المجرور بالتبع 

الجر على قسمين ال النقد في هذين القسمين ن يذكر في المقدمة انه قسم الباحث أعلى ف المجرورة.

 فقط والباحث قد ذكر ذلك.

 ."ضافةالمجرور بعد اإل" يكوناذن عنوان البحث 

 مسائله :

 " أو الى منصوبه محضة أم غير محضة؟ مرفوعهاضافة المصدر الى "ولى ألنقد المسألة اـ 1
والباحث يأخذ النقد النحوي في حالة اضافة المصدر الى  .امضاف  ن يكون من حاالت المصدر أ

اما منصوبه فهو  .فزيد فاعل للمصدر .عجبني مجيء زيدوالمرفوع هو الفاعل نحو/ أ  .مرفوعه

ن كان فعل فإ .فالعسل مفعول به للمصدر .المفعول به للمصدر نحو/ رأيت شرب العسل زيد

امتعدوان كان  .ا يرفع فاعال  المصدر الزم    يرفع فاعال وينصب مفعوال به . ي 

 معنويةوما يهمنا عندما يضاف المصدر الى فاعله او مفعوله تقسم االضافة على قسمين اضافة 

 .واضافة لفظية غير محضة  محضة

فهو عندما تضيف تحذف التنوين  ألنك؛  النطق نداالضافة اللفظية غير المحضة تفيد التخفيف ع

وتحذف نون جمع المذكر السالم والملحق به ونون المثنى  .ثقيل وهو النون عبارة عن حرف

 .والملحق به

االسم يتحول معناه من  فيهالتعريف  .او تخصيص  ا أضافة المحضة فهي التي تفيد تعريف  أما اإل

ة "كتاب نحوله الى معرفالنكرة الى المعرفة نحو/ كتاب نكرة عندما نضيفه الى معرف مثل زيد 

  زيد".

ندما عتقلل من هذا العموم والشمول ف .معناه عامن أما التخصيص فهو أن االسم يكون نكرة غير أ

ا لكل أبواب البيوت غير عام  بعد أن كان خصصته  "ت  باب بي: "نكرة نحو  ه الى اسم ثان  فتضي

 كباب الطائرة وغيره .تدخل في حكمها  ا البواب  ن هناك أأ
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هل هذه االضافة لفظية او معنوية فضافة المصدر الى فاعله او مفعوله ت إوما يهمنا انه اذا تم

 راء:وفي ذلك آ .تفيد التخصيص والتعميم

 ضافة محضة معنوية تفيد التخصيص والتعميم.ـ رأي الجمهور أنها إأ
ن االسم على ذلك أضافة غير محضة لفظية ودليلهم أنها إرأي ابن برهان وابن الطراوة ـ ب 

ا مجرور لفظ   وه. ف به او مفعوال  عراب سواء كان فاعال  له محل من اإلالمجرور بعد المصدر 

 .نه مفعول به للمصدر؛ أل ا منصوب محال  نه فاعل للمصدر او مجرور لفظ  ؛ أل مرفوع محال  

نا الصفة يقصد بها هو .ضافة المشتق الى معمولهالصفة اي ان اضافة المصدر يشبه إ وهذا يشبه

 .من االعراب  المضافة تكون لها محال فاألسماءضافة غير محضة المشتقات وإضافة المشتقات إ
 

ناب مناب  ألنه؛ يعمل ي انه ن عمل المصدر بالنيابة عن فعله أ: إ : يقولحجة ابن الطراوة 

 . تشبه الفعل من حيث الوزن والزمن ألنها؛ والصفة تعمل  .فعله

قوى من العمل أ اي عمل المصدر ألنها تشبه الفعل والعمل بالنيابة؛ تعمل )المشتق(  فإذن الصفة

 عمل ولما كانقوى كلما كان العمل أقوى كانت إضافته أفلذلك   .عمل المشتق يأبالفعل بالشبه 

  .محضة  رالمصدر غيضافة إكانت عمل المشتق قوى من أالمصدر 

 

محضة بدليل السماع ضافة المصدر الى معموله ن إول وهو أدي فقد ذهب الى الرأي األما المراأ

 حيث قال الشاعر :عن العرب 

 ا فيك من عهدت عدوالعاذر          راني أ الشديد  بك  وجدي   ن  إ

 .فاعله )الضمير المتصل الياء( الى  "وجدي"ضافة المصدر إالشاهد: موضع 

ضيف الى فاعله أعندما ونه نكرة ؛ أل ضافة محضةالى معموله الياء إالمصدر  "وجد"ضافة وإ

لكانت الصفة  نكرة بعد اإلضافةولو كان  "ل"أ بصارا معرفة ؛ لذا وصف بالشديد المعرف 

 ا.شديد  

راء ضاف آ. وكذلك أراء المتقدمين من النحاةح مذهب الجمهور بدليل ما ذكر من آوالباحث يرج

 مذكور عند بعض النحاة منها: اآلراء  بعضوجديدة 

وهذا يرجح  .في اللغة العربيةمضاف الغير  من المصدر كثر استعماال  لمضاف أن المصدر اأ ـ إ

 .و المعتاد أ لألصلا ضافة غير محضة خالف  ن جعل اإل؛ ألضافته محضة إتكون  نأ

. فأنت  هو المضافكثر استعماال  األ ؟ اكثر استعماال فأيهماضافة غير محضة فلو قلت هذه اإل

 .(االضافة) عدم صل ستجعل القليل هو األ

ون على نية االنفصال نها تك؛ أل والغرض منها التخفيف .ضافةالمحضة تشبه عدم اإل فاإلضافة

فلو  .ضافةفاألصل هو اإلضافة وفي اللغة العربية عدم اإلضافة أقل من اإل .ضافةونية عدم اإل

 جعلت القليل هو االصل .ل؛ ضافة غير محضة ن هذه اإلإ : قلت

ضافة إ الكثيرةضافة  يشترط فيها أن تكون هذه اإلصال  كثرة االضافة اذا كانت أ هلسؤال : 

 ؟محضة 

؛ لذا سوف ضافة غير محضة فقد تكون معها إ .ضافة هي الكثيرةأن تقول اإل يصح /الوابه ج

 محضة .الغير ضافة اللفظية جمعت معها اإل نك؛ أل ضافة المحضةتقل اإل

وال ينعت ل( )أو (رب) عليه لال تدخضافة محضة الذي يضاف إن االسم : إ يقول الباحث -ب

 .بنكرة 
ال تدخل  "لأ". وكذلك تدخل على النكرة "رب"ن أل ؛ ن هذا المصدر معرفةوهذه قرائن على أ

راء ابن مالك في شرح التسهيل . وهذه آضافة محضةن هذه اإل. فهي قرائن على أالمعرفة على 

 نقلها الباحث .قد 
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 .التي يكون اسمها نكرة)ال النافية للجنس(  ل االمصدر غير محضة لجاء اسم  ضافة إ انتلو كت ـ 

 )ال النافية للجنس( . لا اسم  ولم يستعمل المصدر المضاف 

 )ال النافية (. ل ااسم   حال يصل هو فإذن .والمصدر المضاف معرفة .كل اسم ال النافية نكرة

ال والمصدر المضاف معرفة اذن  (النافية للجنس )ال لا ن يكون اسم  كل اسم معرفة ال يصلح أ

 ) ال النافية (. لا اسم   حيصل

التي )ال النافية للجنس ( لا ن يكون اسم  لصلح أو،  نكرة فهومحضة ضافة المصدر لو كانت اي إ

 لكنه لم يستعمل كذلك. .اسمها نكرة يكون 

 مالحظات الباحث:

 على القاعدة النحوية.لكنه يعتمد  .ينحو لمذهب ن المرادي غير متعصبذكر أ 
ن يعتمد . ونحن نفضل أنواع التعصب النحوياالعتماد على القاعدة هو نوع من أن إ : ونقول

 ن خالف القاعدة .. وإولىجد له دليل فهو األ  ن و  فإ .الذي يمثل الفصاحةالسماع 

  والحديث النبوي في االستعمال والنقد النحوي القرآنيةاعتمد على القراءات. 
 منهمنية اعتمد عليها بعض النحاة المتقدمين و؛ ألن القراءات القرآليس بجديد  يالرأوهذا  

 .القرآنيةكان يستشهد بالقراءات ف .سيبويه

 مسألة واحدة رجح  علىا استدل به ا واحد  ال حديث  فلم يذكر في البحث إحديث النبوي اما ال

 .وهو جواز جر معمول الصفة المشبهة  .فيها رأي الكوفيين
 :لىنتوصل مما تقدم إ

بارزة ينطبق عليها العنوان وفي  وال تشكل ظاهرة .راء المرادي التي انفرد بها نادرةن آـ إ1

 اتبع مواقف النحاة المتقدمين. آرائهغلب أ

. وكان وهي نظرية غير صحيحة اآلراءتوجيه ن المرادي اعتمد على نظرية العامل في ـ إ2

فهو دليل  .قواها السماع ولعل أ .دلة التي اعتمد عليها في النحو العربين يستند الى األاألفضل أ

 منه. صدق القاعدة النحوية المستنتجة على  مباشر


