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 ممخص
ثىٍعمىبو آراء تناكلت ىذه الدراسة  ًريًر كى  إرتشاؼيو كتاب في أبك حيافالتي أكردىا  ًىشىاـو الضَّ

 . كتكضيحيا كدراستيا دراسة كصفية تحميمية ،السالؾ الضرب كمنيج
ًريًر كتناكلت الباحثة في التمييد حياة  كؿ مف  ،كقد جاءت الدراسة في تمييد كفصميف ًىشىاـو الضَّ

ثىٍعمىبو  ثىٍعمىبآراءي الفصؿ األكؿ فقد اشتمؿ عمى  أما ،كأبي حياف كى ًريًر كى ٍرًفٌيةي  ًىشىاـً الضَّ النَّحًكٌيةي كالصَّ
ٍنيىًج السَّاًلؾً  إرتشاؼ بىيً اتى ي كً فً  مى رىًب كى يَّافى  ؼي قً كٍ مى كاشتمؿ الفصؿ الثاني عمى  ،الضَّ  ٍيوً ابً تى ي كً فً  أىًبي حى

ٍنيىًج  إرتشاؼ مى رىًب كى  السَّاًلًؾ مف آراء ىشاـ الضرير كثعمب .الضَّ
ثىٍعمىبو آراء ستعراض ىذه الدراسة ال تىدفك  ًريًر كى في المسائؿ النحكية كالصرفية التي  ًىشىاـو الضَّ

آلراء  أبي حيافتكضيح مدل مكافقة  ك ،الضرب كمنيج السالؾ إرتشاؼيو كتاب في أبك حيافذكرىا 
ثىٍعمىبو  ًريًر كى ق( مف ىشاـ 291بياف مكقؼ ثعمب )تباإلضافة ل  ،امكمدل مخالفتو لي ًىشىاـو الضَّ

 ق( الذم جاء متأخران عنو .209الضرير )ت
 .اإلحصائي  المنيج الكصفي التحميمي افي دراستي ةسمؾ الباحثتاقتضت طبيعة الدراسة أف  ك

 نتائجال ثة إلى بعضكتكصمت الباح: 
 كاف عمى عمـ جٍـّ  ،كبار عمماء القرف السابع اليجرماألندلسي الغرناطي مف  أبك حياف

 ،كشعران. ككاف فكؽ ذلؾ صاحب يد طكلى في التفسير ،كصرفان  ،كنحكان  ،بالعربية؛ لغة
  .كالقراءات القرآنية ،كتراجـ الرجاؿ ،كالحديث

  كلكننا ال  ،كرأم سيبكيو ،إلى رأم البصرييفكاف أبك حياف ينحاز في أكثر المسائؿ
 نممس تعصبا أك اعتراضا غير مكضكعي .

 ف أئمة النحك في م ىشاـيعد ك  ،العالماف ىشاـ الضرير كثعمب ينتمياف لممذىب الككفي
ؿ النسب الرجؿ ال يزاؿ مجيك لكف  ،في النَّحك المدرسة الككفية الطبقة الثالثة مف
كثالث ثبلثة قامت عمى  ،إماـ الككفييف في عيدهأما ثعمب فيعد   ،كالميبلد كالنشأة

 . النحكية مدرسة الككفة أعماليـ
 :أىـ تكصيات الدراسة 

  ائيا بآراء النحاة في شتى العصكر .اإلقباؿ عمى كتب أبي حياف لثر 
  إيبلء كؿ مف ىشاـ الضرير كثعمب حظان أكثر بالبحث كالدراسة في شخصيتيما

 كآرائيما النحكية  . ،العممية
  النحاة بحاجة إلى دراسة مكازنة في معطيات عمـ النحك المذاىب النحكية  كآراء

 الحديث .
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Abstract 

This study discussed the opinions of Hisham Al-Dareer and Tha’lab, which was 

mentioned by Abu Hayyan in his books "Irtishaaf Al-Dharb” and “Manhaj Al-Salek". 

The study analyzed these opinions in a descriptive and analytical presentation. 

The study included a preface and two chapters. In the preface, the study briefly 

presented the biographies of Hisham al-Dareer, Tha’lab, and Abu Hayyan. The first 

chapter discussed the opinions of Hisham al-Dareer and Tha’lab in the fields of Nahw, 

Arabic grammar, and Sarf, Arabic word structure, in the books of "Irtishaaf Al-Dharb” 

and “Manhaj Al-Salek”. This chapter also presented the stance of Abu Hayyan in his 

books "Irtishaaf Al-Dharb” and “Manhaj Al-Salek" against the opinions of Hisham al-

Dareer and Tha’lab. 

This study aimed to review the opinions of Hisham Al-Dareer and Tha’lab in the 

grammatical and morphological issues mentioned by Abu Hayyan in his books 

"Irtishaaf Al-Dharb” and “Manhaj Al-Salek” This study also aimed to clarify the level 

of agreement and disagreement between them, in addition to clarifying the stance of 

Tha’lab (died 291 AH) against Hisham Al-Dareer (died 209 AH), who were among his 

successors. 

The nature of the study required the adoption of the descriptive, analytical, and 

statistical approach. 

The study reached some results as follows: 

 Abu Hayyan Al-Andalusi Al-Ghernati is a prominent scholar of the seventh Hijri 

century. He was characterized with an in-depth knowledge of Arabic language in 

terms of Nahw, Sarf, and poetry. In addition, he had a distinguished knowledge in 

Tafseer, interpretation, hadith, narrators’ biographies, and reading methods of the 

Noble Quran. 

 Abu Hayyan was inclined in most of the issues to the opinion of the Basri scholars, 

in addition to the opinions of Sebaweih. However, this was not due to any bias or 

lack of subjectivity. 

 The two scholars Hisham Al-Dareer and Tha’lab are members of the Kufi school. 

Hisham is one of the imams of Arabic grammar in the third rank of the Kufi school. 

However, his kinship, birth details, and early life are still unknown. As for Tha’lab, 

he is the Imam of the Kufis in his time, and number three among three scholars 

whose achievements were the basis of the Kufi school in Nahw. 

Main recommendations of the study were as follows: 

 To focus on the books of Abu Hayyan due to their enrichment with the opinions of 

Arabic grammar scholars from different ages. 

 To pay more attention to the scientific methodology and grammatical views of both 

Hisham Al-Dareer and Tha’lab. 

 The schools of Nahw and opinions of the scholars of Nahw need a further balanced 

study that considers the modern Nahw context. 
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ختحتجتهبمبخبحبجبهئمئخئحئجئ ُّ 
َّمحجحمجحجمثهتمت  
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 اإِلىَداءُ 
 ،إلى الذيف رسمكا بدمائيـ الزكية لكحة الفجر المبيف في سماء فمسطيف إلشراقة غد قادـ كمجد منير

 كعمى رأسيـ الشييد مازف فقياء . 

 الميداف.أسكد  ،رىباف الميؿ كفرساف النيار ،إلى حماة الثغكر

إلى  ،إلى النبراس الذم أنار دربي إلى مف عممني األدب كالتكاضع ،إلى القمر الذم أضاء حياتي
 مف غرس في حب العمـ كعممني الصبر في طمب العمـ ...

 كفي الميمة الظمماء يفتقد البدر . :كأقكؿ لوإلى ركح كالدم المربي كالمعمـ 

إلى رمز الحب  ،إلى مف حاكت سعادتي بخيكط منسكجة مف قمبيا ،إلى الينبكع الذم ال يمؿ العطاء
 كالدتي الغالية . ،كالحناف

إلى قرة عيني كرفيؽ دربي الذم تحمؿ معي آماؿ  ،كأكفى الناس كأحب الناس ،إلى أقرب الناس
إلى زكجي الغالي أبك أسامة . لعمني بيذا أرد بعض فضؿ  ،المشقة كالتعب كشاركني ،المستقبؿ

 عمى أسطكرة الكفاء كالحب كالعطاء .

إلى الركح األبية التي تناثرت كتطايرت مف فكؽ نيراف غطرسة العدك إلى ركح الشييدة الحاجة أـ 
 كأمي الثانية . ،صالح البطش أـ زكجي الحبيبة

 حناني أبنائي األعزاء ) أسامة كعبادة كعماد كلياف ( .إلى أممي في الحياة كفيض 

إلى أخكتي ك  ،إلى سندم كقكتي كمبلذم ،إلى مف حبيـ يجرم في عركقي ك يميج بذكرىـ فؤادم
 إلى عائمتي الكريمة ... ،أخكاتي

. آماؿ أ :كعمى رأسيـ مديرة المدرسة الرائعة ،أ"دريسية في مدرسة نسيبة بنت كعب "إلى الييئة الت
 البيارم. 
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 شكٌر وتقديرٌ 
 

ضحى بما لديو مف أجؿ نجاح طبلبو  كمربيان  أقؼ حائرة أماـ الكممات التي تناسب أستاذان 
 كتميزىـ .

 محمود محمد العامودي :األستاذ الدكتكر

كآثر إال أف يصنع منا أمبل قادما  ،الذم حرص عمى إضاءة مسارنا العممي بخبراتو كعممو
 في سماء الكطف .

كبالغ الكداد كالكفاء إلى مشرفي الفاضؿ األستاذ  ،ككافر التقدير ،ي أتقدـ بجزيؿ الشكرنً فإنَّ  لذا
أستاذ النحك كالصرؼ في الجامعة اإلسبلمية  ،الكبير قامة كقيمة ،الدكتكر محمكد محمد العامكدم

ف لو بالغ الذم كا ،كصاحب المؤلفات الحافمة في عمكـ العربية ،كعميد كمية اآلداب سابقا ،بغزة
 كساعدني لمكصكؿ إلى ىذه المحظة الرائعة. ،كبصمة جمية في إنجاز البحث ،ككثير األثر ،النفع

  
 معمٌػػػػػػػػػػػػػػـ أبنػػػػػػػػػػػػػػاء البػػػػػػػػػػػػػػبلد طبيبيػػػػػػػػػػػػػػـ ييػػػػػػػػػػػػػداكم

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاـ الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كالجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ميسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًقـ    سى

   
 كمػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػك إاٌل كككػػػػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػػػػي سمائيػػػػػػػػػػػػػػػـ

 بػػػػػػػػػو ييتػػػػػػػػػدم السػػػػػػػػػارم إلػػػػػػػػػى المجػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػنيـ  

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ   المعمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل تىبخسى

 ػػػػػػػػػػػػػػو عظيػػػػػػػػػػػػػـ كحػػػػػػػػػػػػػٌؽ الكالػػػػػػػػػػػػديف كأعظػػػػػػػػػػػػـنَّ إ  

   
 

   
 .كجزاؾ اهلل خير الجزاء ،فحفظؾ اهلل أييا الشيخ الجميؿ
 

 حسينالباحثة: سوزان 
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 شكر وعرفان

ختحتجتهبمبخبحبجبهئمئخئحئجئ ُّ  ٹ ٹ
  [19]النمؿ :  َّمت

ك أصمي ك أسمـ عمى أشرؼ المرسميف  ،يـ سمطانوكعظأحمد اهلل حمدان كثيران يميؽ بمقاـ كجيو 
 ،محمد بف عبد اهلل القائؿ: "ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس " كبعد

 الشكر.فمو الحمد كلو  ،كآالئو الجسيمة ،فإنًَّني أشكر اهلل تبارؾ كتعالى عمى نعمو العظيمة

محمد رمضاف  :األستاذ الدكتكر :كتقديرم كاعتزازم إلى مناقشي الكريميف ،كأعطؼ شكرم كامتناني
كاالطبلع عمى  ،المذيف تفضبل بالمكافقة عمى مناقشة رسالتي ،حسيف أبك جزر :كالدكتكر ،البع

كالتكجييات التي تكمؿ البحث كتزيده إشراقا كنكرا  النصائحلتقديـ  ،كمناقشتيا ،محتكل ىذه الرسالة
  لئلفادة مف عمميما .أف أككف أىبل –عز كجؿ  -راجيا اهلل  ،بإذف اهلل تعالى

المناعمة نائب الرئيس لمبحث العممي  الرؤكؼكما أتقدـ بالشكر كالتقدير لؤلستاذ الدكتكر عبد 
لى عميد كمية اآلداب األستاذ الدكتكر عبد الخالؽ العؼ ،كالدراسات العميا لى رئيس قسـ المغة  ،كا  كا 

 العربية الدكتكر إبراىيـ بخيت .

األستاذ الدكتكر  :كأخص بالذكر ،العرفاف إلى مف درست عمى أيدييـكما أتقدـ بجزيؿ الشكر ك 
كاألستاذ الدكتكر يكسؼ  ،كاألستاذ الدكتكر أحمد الجدبة ،كاألستاذ الدكتكر كماؿ غنيـ ،يكسؼ رزقو

كاألستاذ الدكتكر محمد  ،كاألستاذ الدكتكر نبيؿ أبك عمي ،كاألستاذ الدكتكر فكزم فياض ،الكحمكت
 ،كؿ باسمو كلقبو ،كالشكر مكصكؿ إلى كمية اآلداب جمعا ،ذ الدكتكر نعماف عمكافعمكاف  كاألستا

 عرؼ قيمة العمـ كأدبو . ،شكرا ال يحيد عنو طالب عمـ
 

 حسين الباحثة / سوزان 
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 المقدمة

مػػؿء السػػمكات كاألرض كمػػا بينيمػػا  ،حمػػدا كثيػػرا طيبػػا مباركػػا فيػػو ،الحمػػد هلل رب العػػالميف
صػػمى اهلل  –كالصػػبلة كالسػػبلـ عمػػى سػػيدنا األنػػاـ محمػػد  ،حمػػدا يميػػؽ بجػػبلؿ كجيػػو كعظػػيـ سػػمطانو

 . -رضكاف اهلل عمييـ أجمعيف  –كعمى آلو كصحبو األطيار  –عميو كسمـ 

  :كبعد

فيػك أكال كقبػؿ كػؿ شػيء كثيػؽ الصػمة بػالقرآف الكػريـ  ،عمـ النحك مف أىـ العمـك كأجميػا فإفَّ 
تكريمػػػا    ،كقػػػد أنزلػػػو اهلل سػػػبحانو كتعػػػالى بالمغػػػة العربيػػػة ،الػػػذم أنزلػػػو اهلل عمػػػى نبيػػػو كحبيبػػػو محمػػػد

لػػػذلؾ اىػػتـ عممػػاء المغػػػة بيػػذا العمػػـ كاسػػػتنبطكا قكاعػػده مػػف القػػػرآف  ،كتشػػريفا ليػػا عمػػػى سػػائر المغػػات
ب شعرا كنثرا . كتسابؽ عمماء النحك في إقامػة صػرحو كتشػيد أركانػو كما صح مف كبلـ العر  ،الكريـ

كمف ىؤالء العمماء  اإلمػاـ الفقيػو أبػك حيػاف محمػد بػف  ،حتى كصؿ إلينا عمى أكمؿ كجو كأتـ صكرة
كقػد  ،ىػ( مف أعبلـ الفقػو العػدكؿ المشػيكريف745يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف األندلسي )ت

 نيجو كطريقة فكره .أندلسيان في مكاف صكفيان 

ي الكػػبلـ عمػػى ألفيػػة ابػػف مػػنيج السػػالؾ فػػ :كمػػف الكتػػب النحكيػػة التػػي تركيػػا اإلمػػاـ األندلسػػي
رتشاؼك  ،مالؾ الضػرب مكسكعػػة نىٍحًكيَّػػةن جمػػع فييػا  إرتشاؼكيعد كتػاب  ،الضرب مف لساف العرب ا 

كلػـ يقػدـ  ،بػيف النحػاة فػي تػأليؼ كتابػو فريدان  بحيث سمؾ فيو منيجان  ،أبك حياف مسائؿ النحك كركافده
ككػذلؾ كتػاب مػنيج السػالؾ  ،اء النحػاة المتقػدميف كالمتػأخريفلنا ىذا الكتاب إال بعد أف اطمع عمى آر 

 زاخر بعمـك المغة كالنحك . ،فيك كتاب قيـ ،ال يقؿ أىمية عف سابقو

كمػف  ،ىػاتيـ الخاصػةكقد احتكل الكتاباف العظيماف عمى آراء النحاة بمختمؼ مذاىبيـ كاتجا
ػًريًر )ت ثىٍعمىػبو )ت209ىنا بدأت فكرة جمػع كدراسػة آراء ًىشىػاـو الضَّ ق( النحكيػة كالصػرفية 291ق( كى

ق( ؛ لمكانػػة أبػػي حيػػاف 745الضػػرب كمػػنيج السػػالؾ ألبػػي حيػػاف األندلسػػي )ت إرتشػػاؼفػػي كتػػابي 
 العظيمة في خدمة النحك العربي أمبل في إبراز النحك الككفي  .
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 سبب اختيار البحث: :َأوَّالً 
كما يعد كتابا أبي حياف  ،إبراز المكانة العظيمة التي يتمتع بيا أبك حياف بيف أعبلـ النحاة -1

 الضرب كمنيج السالؾ مكسكعة نحكية جمعت آراء النحاة السابقيف . إرتشاؼ
مسائؿ النحكية مف أىـ ما كرد في ىذه المكسكعة النحكية كثير مف آراء عمماء النحك في ال -2

ًريًر  ،المتعددة كىنا تكمف أىمية ىذه الدراسة التي تتناكؿ آراء عالمي الككفة ًىشىاـً الضَّ
ثىٍعمىب الكاردة في ىذه المكسكعة  كستقـك الباحثة بتخريجيا مف مظانيا النحكية . ،كى

ثىٍعمىبو التي أكردىا أبك حياف في كتابيو  -3 ًريًر كى الضرب  شاؼإرتحصر آراء ًىشىاـو الضَّ
 كمنيج السالؾ ليسيؿى تناكليا كاالطبلع عمييا .

ثىٍعمىب -4 ًريًر كى كذلؾ لما  ،كمدل مكافقة كمخالفة أبي حياف ليما ،تحميؿ آراء ًىشىاـو الضَّ
ثىٍعمىبو المذككرة في الكتابيف . ًريًر كى  الحظتو مف كثرة آراء ًىشىاـو الضَّ

ثىٍعمىبو  -5 ًريًر كى  في أبي حياف األندلسي . بياف أثر ًىشىاـو الضَّ
 .اف مكقؼ أبي حياف مف نحاة الككفةبي -6
 

 :أىمية البحث :ثانياً 
 :تكمف أىمية البحث في النقاط اآلتية

ثىٍعمىبو التي أكردىا أبك حياف في كتابيو  –1 ًريًر كى الضرب  إرتشاؼإحصاء آراء ًىشىاـو الضَّ
 . كتكضيحيا كدراستيا دراسة كصفية تحميمية ،كمنيج السالؾ

ثىٍعمىبو مف حيث مكافقاتو ليا كاعتراضاتو  –2 ًريًر كى بياف مكقؼ أبي حياف مف آراء ًىشىاـو الضَّ
 عمييا .

 

 :أىداف البحث :ثالثاً 
 :ييدؼ ىذا البحث إلثبات ما يأتي

ثىٍعمىبو في المسائؿ النحكي –1 ًريًر كى ة كالصرفية التي ذكرىا أبك حياف في استعراض آراء ًىشىاـو الضَّ
 الضرب كمنيج السالؾ . إرتشاؼكتابيو 

ثىٍعمىبو كمدل مخالفتو ليما . –2 ًريًر كى  تكضيح مدل مكافقة أبي حياف آلراء ًىشىاـو الضَّ
 ق( الذم جاء متأخران عنو .209ق( مف ىشاـ الضرير )ت291بياف مكقؼ ثعمب )ت –3
ثىٍعمىب .إبراز مدل تأثر أبي حياف بآر  –4 ًريًر كى  اء نحاة الككفة كعمى رأسيـ ًىشىاـو الضَّ
 إثراء المكتبة العربية بإضاءة بحثية قيمة  . –5
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 :منيج دراسة البحث :رابعاً 

لقد اقتضت طبيعة البحث أف تسمؾ الباحثة في دراستيا المنيج الكصفي التحميمي 
فالكصؼ كالتحميؿ منيج عمماء العربية  ،اإلحصائي؛ كذلؾ لمناسبة ىذا المنيج لمثؿ ىذه البحكث

 األكائؿ في تناكؿ مسائؿ المغة .

 إرتشاؼبرصد كاستخراج آراء ىشاـ الضرير كثعمب مف كتابي  –بإذف اهلل تعالى  -كسأقـك 
كالقياـ بتحميؿ تمؾ  ،ثـ تجميع تمؾ اآلراء كتبكيبيا حسب أبكاب األلفية ،الضرب كمنيج السالؾ

 كبياف مكقؼ أبي حياف مف نحاة الككفة . ،كبياف مدل مكافقة كمخالفة أم حياف ليما ،اآلراء
 :خامسًا: الدراسات السابقة

 –رسالة ماجستير  –لمطالب جميكر كريـ الخماس  ،أبك العباس ثعمب كجيكده في النحك –1
 ـ .1985–ق1405البصرة 

لمطالب معتز حسف يكسؼ الحاج  ،ميةدراسة تحمي –آراء نحاة األندلس في كتاب ىمع اليكامع  –2
–ق1427غزة  –الجامعة اإلسبلمية  -إشراؼ أ.د. محمكد محمد العامكدم  –رسالة ماجستير  –

 ـ .2006

لمطالب أحمد  ،دراسة كصفية تحميمية –المسائؿ النحكية كالصرفية في كتاب مجالس ثعمب  –3
 ـ .2010–ق1430إشراؼ أ.د. كـر زرندح  –محمد محمكد الجكراني 

أحمد  لمطالب خالد مكسى بف ،-جمع كدراسة  –اآلراء النحكية ليشاـ بف معاكية الضرير  –4
 . 2008المنكفية  –رسالة ماجستير  –مكسى 
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 :خطة البحث
ْرِفّيُة ِفي ِكتَاِبيِ  ِريِر َوَثْعَمب النَّحِوّيُة والصَّ  آراُء ِىَشاِم الضَّ

َرِب َوَمْنَيِج السَّاِلكِ  إرتشاف  الضَّ
 ِدراَسٌة َوْصفيٌَّة َتْحميميَّةٌ  -أَلِبي َحيَّاَن 

ٍت طبيعةي الدراسًة أٍف تنقسـى إلى مقدمةو كتمييدو كفصميًف كخاتمةو كقائمةو بالمصادًر  اقتضى
 كالمراجًع  .

   .كالدراساتي السابقةكفييا سببي اختياًر الدراسًة كأىميتييا كأىدافييا كمنيجي البحًث  :المقدمة
 :كفيوً  :التمييد

 ق( .209ترجمة ىشاـ الضرير )ت -
 ق( .291ترجمة  ثعمب )ت -
 الضرب كمنيج السالؾ" . إرتشاؼككتابيو " ،ىػ(745ترجمة أبي حياف األندلسي )ت -
 
 

 الفصل األول
ْرِفّيُة ِفي ِكتَاَبيِ  ِريِر َوَثْعَمب النَّحِوّيُة والصَّ  آراُء ِىَشاِم الضَّ

َرِب َوَمْنَيِج السَّاِلكِ  إرتشاف   الضَّ
ٍرًفٌيةي ًفي ًكتىابىي  ثىٍعمىب النَّحًكٌيةي كالصَّ ًريًر كى  إرتشاؼكفيو تدرس المسائؿ التي كردىٍت لًيشىاـً الضَّ

ٍنيىًج السَّاًلًؾ حسبى ترتيب ألفية ابف مالؾ . مى رىًب كى  الضَّ
 :كقد تضمفى المبحثيف اآلتييف

الضرب كمنيج  إرتشاؼىشاـو الضرير النحكية كالصرفية في كتابىي آراء  :المبحث األول
 :كفيو المطالب اآلتية ،السالؾ

 مسائؿ في مقدمات النحك كالمرفكعات . :المطمب األول
 مسائؿ في المنصكبات . :المطمب الثـــاني
 مسائؿ في المجركرات كتكابع النحك . :المطمب الثالث
 مسائؿ في الصرؼ . :المطمب الـــرابع
 ،الضرب كمنيج السالؾ إرتشاؼآراء ثعمبو النحكية كالصرفية في كتابىي  :المبحث الثاني

 :كفيو المطالب اآلتية
 مسائؿ في مقدمات النحك كالمرفكعات . :المطمب األول
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 مسائؿ في المنصكبات . :المطمب الثـــاني
 مسائؿ في المجركرات كتكابع النحك . :المطمب الثالث
 مسائؿ في الصرؼ . :المطمب الـــرابع

 الفصل الثاني
َرِب َوَمْنَيِج السَّاِلِك من آراِء ىشاٍم الضرير وثعمبٍ  إرتشافَمْوِقُف َأِبي َحيَّاَن ِفي ِكتَاِبْيِو   الضَّ
 :كفيو المباحث اآلتية

ًريًر  . :المبحث األول  مكافقات كاعتراضات أبي حياف آلراء ًىشىاـو الضَّ
 ثىٍعمىب .آلراء  مكافقات كاعتراضات أبي حياف :انيالمبحث الث

ثىٍعمىب االتفاؽ كاالختبلؼ بيف رأيي :المبحث الثالث ًريًر كى  ًىشىاـو الضَّ
 

 كفييا نتائج البحث كتكصياتو  . :الخاتمة
 كالفيارس الفنية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل التمييدي
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 المبحث األول
 ترجم ىشام بن معاوية

 :اسمو ولقبو
 . (1)ىشاـ بف معاكية أبك عبد اهلل الضرير الككفي النحكم صاحب أبي الحسف الكسائي

كما زاؿ ىذا الرجؿ العظيـ مجيكؿ النسب  ،كلـ ينقؿ الركاة الكثير عف سيرة ىشاـ بف معاكية
 كالميبلد كالنشأة.

في ترجمتو حيث صنفو الزبيدم ضمف الطبقة الثالثة لعمماء الككفة كقد اختمؼ بعض الركاة 
كلـ يذكر المؤلؼ لو  ،تكفي ىشاـ سنة مئتيف كتسع :كعمؽ المحقؽ بقكلو ،إال أنو لـ يترجـ لو

 ترجمة.

كلو كتاب في  ،" أخذ عف الكسائي :ثـ ترجـ الزبيدم بعد ذلؾ ألبي طالب المكفكؼ بقكلو
 .(2)تبلؼ معانييا "حدكد العكامؿ كاألفعاؿ كاخ

كنقميا السيكطي  ،كىذه الترجمة نفسيا نقميا الركاة عندما ترجمكا ليشاـ بف معاكية الضرير
 في بغية الكعاة . 

" كالذم يغمب عمى ظني أف ىشاـ بف معاكية الضرير ىك أبك طالب  :كيقكؿ التنكخي
في ترجمة أبي طالب المكفكؼ كيعضد ىذا أٌف ما  ،كأٌف الترجمة لرجؿ كاحد ،المكفكؼ عند الزبيدم

 .(3)ىك بعينو ما نقمو النقمة في ترجمة ىشاـ بف معاكية الضرير 
  :مكانتو العممية

 ،عمى الرغـ مف قمة المعمكمات عنوتشيد كتب النحاة ليشاـ بف معاكية عمى مكانتو العممية 
فنظر  ،فمحف في بعض كبلمو ،كقد ذكر أف إسحاؽ بف إبراىيـ بف مصعب قد كمـ المأمكف يكما

 .  (4)فخرج مف عنده كجاء إلى ىشاـ فتعمـ عميو النحك ،إليو المأمكف ففطف لما أراد

 

                                                 
معجـ األدباء )ج  ،ياقكت الحمكم ،(204نكر القبس )ص ،المرزباني ،(186تاريخ النحكييف )ص  ،التنكخي (1)
 (. 2/328بغية الكعاة )ج  ،السيكطي ،(6/85كفيات األعياف )ج  ،ابف خمكاف ،(6/1208
 .(135طبقات النحكييف كالمغكييف )ص  ،الزبيدم (2)
 .(186تاريخ النحكييف )ص  ،التنكخي (3)
 (.6/85كفيات األعياف )ج  ،ابف خمكاف (4)
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 :تصانيفو
ككتاب  ،ككتاب المختصر ،منيا كتاب الحدكد كىك صغير ،لو في النحك تصانيؼ عديدة

 . (1)القياس كعير ذلؾ
 :وفاتو

 (2)-رحمو اهلل  –تكفي ىشاـ بف معاكية الضرير النحكم سنة تسع كمئتيف  :قاؿ أبك مالؾ الكندم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.6/85كفيات األعياف )ج  ،ابف خمكاف (1)
 (.6/85)ج  المرجع السابؽ (2)
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 ترجمة اإلمام ثعمب: المبحث الثاني
 م( 904 – 816ه =  291 -200)

  :اسمو ولقبو
إماـ  ،المعركؼ بثعمب ،العباس النحكم الشيباني مكالىـ أبك ،بف زيد بف سىٌيار يحيىأحمد بف 

 .(1)كالشٍَّيباني نسبة إلى شيباف حي مف بكر بف كائؿ  ،كسىٌيار جده ،الككفييف في النحك كالمغة

 :مولده ونشأتو
" مات معركؼ الكرخي سنة  :قاؿ العباس ،كىي السنة الثانية مف خبلفة المأمكف ،كلد سنة مئتيف

 .(2)كفييا كلدت " ،مئتيف

في  ،كمكلدم سنة مئتيف ،" ابتدأت النظر في العربية كالشعر كالمغة في ست عشرة :كقاؿ أيضا
 .(3)السنة الثانية مف خبلفة المأمكف "

كما بقي عميو مسألة  ،كبمغ خمسا كعشريف سنة ،كابتدأ النظر في حدكد الفراء كسنو ثماف عشرة سنة
 لمفراء إال كحفظيا كحفظ مكضعيا مف الكتاب .

 " سمعت مف عبيد اهلل بف عمر القكاريرم مئة ألؼ حديث "  :قاؿ أبك العباس

نظر أبك  :قاؿ ،" كحدثني أبك بكر محمد بف القاسـ بف محمد بف بشار األنبارم :قاؿ أبك عمي
كصنؼ الكتب كلو ثبلث كعشركف  ،ثعمب في النحك كلو ثماف كعشرة سنة يحيىالعباس أحمد بف 

 (4)بالمعاني . ككاف ثقة صدكقا حافظا لمغة عالما ،سنة

كمعرفة  ،كركاية الشعر القديـ ،ككاف رحمو اهلل مف الحفظ كالعمـ كصدؽ الميجة كالمعرفة بالقريب
كلـ  ،ككاف يدر كتب الفراء ككتب الكسائي ،النحك عمى مذاىب الككفييف عمى ما ليس عميو أحد

 يكف يعمـ مذىب البصرييف.

                                                 
إنباه الركاة  ،القفطي ،(2/536معجـ األدباء )ج   ،ياقكت الحمكم ،(6/448تاريخ بغداد )ج  ،البغدادم (1)

طبقات  ،السيكطي ،(1/135غاية النياية )ج  ،ابف الجزرم ،(2/666تذكرة الحفاظ )ج   ،الذىبي ،(1/173)ج
 (.1/267األعبلـ )ج  ،الزركمي ،(1/96المفسريف )ج 

 .(6/448تاريخ بغداد )ج  ،البغدادم (2)
 (.2/537معجـ األدباء )ج   ،ياقكت الحمكم (3)
بغية  ،السيكطي  (،1/103خمكاف، كفيات األعياف )ج ابف  ،(141طبقات النحكييف كالمغكييف )ص  ،الزبيدم (4)

 (.1/397الكعاة )ج 
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كنت  :قاؿ أبك بكر بف مجاىد ،حنيف إلى عمكـ الديفككاف مع اشتغالو بعمكـ العربية ال يزاؿ بو 
 ،اشتغؿ أصحاب القرآف بالقرآف ففازكا ،يا أبا بكر :فقاؿ لي ،ثعمب يحيىعند أبي العباس أحمد بف 

فميت شعرم ماذا يككف حالي  ،كاشتغمت أنا بزيد كعمرك ،كاشتغؿ أصحاب الحديث بالحديث ففازكا
 :في المناـ فقاؿ –صمى اهلل عميو كسمـ  –مؾ الميمة النبي فانصرفت مف عنده فرأيت ت ،في اآلخرة

  (1)إنؾ صاحب العمـ المستطيؿ . :أقرئ أبا العباس مني السبلـ كقؿ لو
 :شيوخو

لى سممة بف  ،فجمس إلى ابف األعرابي في المغة ،كاف أبك العباس ال يزاؿ يطمب كؿ عمـ مف أىمو كا 
كعبيد اهلل بف عمر  ،كمحمد بف سبلـ الجمحي ،حزاميال كسمع إبراىيـ بف المنذر ،عاصـ في النحك

 (2)كخمقا كثيرا . ،كالزبير بف بكار ،كعمي بف المغيرة األثـر ،القكاريرمٌ 
 : تالميذه

كأبك بكر ابف  ،كأبك عمر الزاىد ،كنفطكيو ،كاألخفش األصغر ،ركل عنو محمد بف العباس اليزيدمٌ 
كأبك سيؿ  ،كأحمد بف كامؿ القاضي ،كأبك عبد اهلل الحكيمي ،كعبد الرحمف محمد الزىرم ،األنبارم
 . (3)كغيرىـ  ،كمحمد بف الحسف بف مقسـ ،بف زياد

 :مصنفاتو
كاختبلؼ  ،كتاب " المصكف " :كمف تصانيفو ،صنؼ كتاب الفصيح كىك صغير الحجـ كبير الفائدة

كما  ،كالتصغير ،كمعاني الشعر ،كالقراءات ،كما تمحف فيو العامة ،كمعاني القرآف ،النحكييف
 ،كالكقؼ كاالبتداء ،كاإليماف ،كاألمثاؿ ،كالشكاذ ،كما يجرم كما ال يجرم ،ينصرؼ كما ال ينصرؼ

عراب القرآف ،كاألكسط ،كالمجالس ،كاليجاء ،كاأللفاظ  ،كقكاعد الشعر ،كحد النحك ،كالمسائؿ ،كا 
 .(4)كشرح ديكاف زىير 

 
                                                 

 (.12مجالس ثعمب )ص ثعمب،  ،(1/174إنباه الركاة )ج  ،القفطي (1)
ة الحفاظ تذكر  ،الذىبي ،،(1/102كفيات األعياف )ج  ،ابف خمكاف ،(2/537معجـ األدباء )ج  ،ياقكت الحمكم (2)

 (.1/396بغية الكعاة )ج  ،السيكطي ،(2/413المزىر )ج  ،السيكطي ،(2/66)ج 
مرآة الجناف )ج   ،اليافعي ،(1/102كفيات األعياف )ج ،ابف خمكاف ،(6/448تاريخ بغداد )ج   ،( البغدادم3)
طبقات   ،السيكطي ،(1/396بغية الكعاة )ج    ،السيكطي ،(1/135غاية النياية )ج   ،ابف الجزرم ،(2/164

 (.1/96المفسريف )ج 
غاية النياية )ج   ،ابف الجزرم ،(2/163مرآة الجناف )ج  ،اليافعي ،(1/103كفيات األعياف )ج  ،( ابف خمكاف4)
األعبلـ )ج  ،الزركمي ،(1/98طبقات المفسريف ) ،السيكطي ،(1/397بغية الكعاة )ج  ،السيكطي ،(1/135
1/267). 
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 :أقوال العمماء
 ثعمب فاركؽ يحيى" أبك العباس أحمد بف  :محمد بف عبد المكمؾ التاريخيقاؿ أبك بكر 

كأبعدىـ  ،كأعظميـ شأنا ،أصدقيـ لسانا ،كالمعاير عمى المغكييف مف الككفييف كالبصرييف ،النحكييف
 .(1)كأكفرىـ حظا في الديف كالدنيا ،كأتقنيـ حفظا ،كأكسعيـ حمما ،كأصحيـ عمما ،كأرفعيـ قدرا ،ذكرا

" إنما فضؿ أبك العباس أىؿ عصره بالحفظ لمعمكـ التي تضيؽ عنيا  :بعضيـقاؿ 
 .(2)الصدكر

 .(3)صالحا مشيكرا بالحفظ  ،" كاف ثعمب ثقة حجة دينا :كقاؿ الخطيب
 :وفاتو

" كاف سبب كفاة أبي  :العباس محمد بف طاىر الطاىرم قاؿ حدث المرزباني عف أبي
ككاف يتبعو  ،العباس ثعمب أنو كاف في يكـ جمعة قد انصرؼ مف الجامع بعد صبلة العصر

أنا أحدىـ فتبعناه في تمؾ العشية إلى أف صرنا إلى درب قد أسماه  ،جماعة مف أصحابو إلى منزلة
لو عمى دابة كخمفو خادـ  ،الماذراثي يسير مف كرائنا عمى دابة إلبراىيـككاف ابنا  ،بناحية باب الشاـ
فمما سمعنا  ،كقد شغمو عما سكاه ،ككاف في تمؾ العشية بيده دفتر ينظر فيو ،قد قمؽ كاضطرب

 ،كلـ يسمع أبك العباس لصممو صكت الحكافر ،صكت حكافر الدكاب خمفنا تأخرنا عف جادة الطرؽ
فحممناه إألل  ،القياـ فسقط عمى رأسو في ىكة مف الطريؽ فمـ يقدر عمى ،فصدمتو دابة الخادـ

 (4). -رحمو اهلل  –ككاف سبب كفاتو  ،منزلو كالمختمط يتأكه مف رأسو

كقيؿ لثبلث عشر ليمة بقيت مف  ،كمات في اليكـ الثاني يكـ السبت عاشر جمادل األكلى
 . (5)كدفف بباب الشاـ مف بغداد ،جمادل األكلى سنة إحدل كتسعيف كمئتيف

 
 
 

                                                 
  .(2/551معجـ األدباء )ج  ،الحمكم ،(6/453بغداد )ج  تاريخ ،( البغدادم1)
 .(1/96طبقات المفسريف )ج ،( السيكطي2)
 .(1/99)ج المرجع السابؽ( 3)
 .(536/ 2معجـ األدباء )ج  ،( الحمكم4)
 ،(2/164مرآة الجناف )ج  ،اليافعي ،(1/179إنباه الركاة )ج  ،القفطي ،(6/456تاريخ بغداد )ج   ،( البغدادم5)

 .(1/397بغية الكعاة )ج  ،السيكطي  ،(1/135غاية النياية )ج ،ابف الجزرم
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 : (1)كرثاه بعضيـ بقكلو

ػػػػػػػػػػاتى اٍبػػػػػػػػػػفي   فماتىػػػػػػػػػػٍت دىكلػػػػػػػػػػةي األدبً  يحيػػػػػػػػػػىمى

ػػػػػػػػػػػػدي أىٍنحػػػػػػػػػػػػى العيجػػػػػػػػػػػػـً كالعػػػػػػػػػػػػربً    ػػػػػػػػػػػػاتى أىٍحمى مى  كى

   
 فػػػػػػػػػػػػػػػػإف تػػػػػػػػػػػػػػػػكلَّى أبػػػػػػػػػػػػػػػػك العبػػػػػػػػػػػػػػػػاسي مفتقػػػػػػػػػػػػػػػػدان 

ػػػػػػػػػػػت ًذٍكػػػػػػػػػػػريه فػػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػػػاًس كالكتػػػػػػػػػػػبً    ـٍ يىمي  فىمىػػػػػػػػػػػ

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
طبقات المفسريف )ج  ،السيكطي ،(1/398بغية الكعاة )ج  ،( السيكطي2/552معجـ األدباء )ج  ،الحمكم (1)
1/99). 
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 المبحث الثالث
 أبو حيان األندلسي

 :اسمو ونسبو
بف حياف اإلماـ أثير الديف أبك حياف األندلسي محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ 

أبا الفدا  كلكفَّ  ،كقد اتفؽ معظـ مف أرخكا لو عمى ىذا النسب كالمقب ،الجياني ،النفزم ،الغرناطي
 .(1)أبا حياف المغربي :كابف الكردم كالسيكطي يسمكنو

يَّاني األصؿ ،فأبك حياف غرناطي المكلد كالنشأة يكنى  ،مصرم الديار ،أندلسي االنتماء ،جى
 كمف ىنا غمبت عميو ىذه الكنية كالزمتو. ،بأبي حياف أكبر أكالده

كلـ ينفرد صاحبنا بيذه الكنية بؿ الزمت رجاال آخريف كأبي حياف التكحيدم الكاتب 
 . (2)كمحمد بف عزيز بف السبلتي ،كمحمد بف محمد المعركؼ بابف السراج ،المشيكر

 . (3)مف األلقاب الشرقية المركبة فأثير الديف كىك  :أما لقبو

 مولده:
شىاًرش كىي ضاحية بغرناطة كقيؿ مف حصكف غرناطة ككاف  ،كلد أبك حياف بمدينو ميٍطخى

كلكف بعضيـ يذكر أنو كلد في آخر شكاؿ  ،مكلده في أخريات شكاؿ سنة أربع كخمسيف كستمائة
أٌف أبا  :ألمكر منيا ،كيرجح أٌنو كلد سنة أربع كخمسيف كستمائة ،يف كخمسيف كستمائةتسنة اثن

"كمكلدم بغرناطة في أخريات شكاؿ سنة أربع كخمسيف  :حياف ذكر في إجازتو لمصفدم
 .(4)كستمائة"

 
 
 

                                                 
نفح الطيب  ،المقرم التممساني ،(1/280بغية الكعاة )ج  ،السيكطي ،(5/175الكافي بالكفيات )ج  ،الصفدم (1)

 .(8/251شذرات الذىب )ج  ،ابف العماد،(2/525)ج 
 .(31أبك حياف النحكم )ص ،خديجة (2)
 (.3/561اإلحاطة في أخبار غرناطة )ج  ،ابف الخطيب (3)
اإلحاطة  ،ابف الخطيب ،(9/276طبقات الشافعية الكبرل )ج  ،السبكي ،(5/328أعياف العصر )ج  ،الصفدم (4)

النجـك الزاىرة  ،ابف تىٍغرل بردل ،(2/249غاية النياية )ج  ،ابف الجزرم ،(3/561في أخبار غرناطة )ج 
 (.32أبك حياف النحكم )ص  ،خديجة ،،(10/112)ج
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 :صفاتو الَخمقية

 ،كبير المحية ،منكر الشيبة ،مشربا بحمرة ،ظاىر المكف ،مميح الكجو ،كاف شيخنا حسف الًعمَّة
عمى أٌنو ال  ،عبارتو فصيحة بمغة األندلس يعقد حرؼ القاؼ قريبا مف الكاؼ ،مسترسؿ الشعر

 .(1)ينطؽ بيا في القرآف إال فصيحة 
 صفاتو الُخُمقية:

 ،كيجرم دمعو عند سماع األشعار الغزلية ،كاف أبك حياف كثير الخشكع يبكي عند قراءة القرآف
 ،" احفظ دراىمؾ كيقاؿ عنؾ بخيؿ :(3)ككاف يقكؿ ،(2)كـر ككاف يفتخر بالبخؿ كما يفتخر غيره بال

 .كال تحتج إلى السفؿ"
 : (4)كقاؿ

 رجػػػػػػػػػػػاؤؾى فىٍمسػػػػػػػػػػػان قػػػػػػػػػػػد غػػػػػػػػػػػدا فػػػػػػػػػػػي حبػػػػػػػػػػػائمي

 قنيصػػػػػػػػػػػػػػػان رجػػػػػػػػػػػػػػػػاءه لمنتػػػػػػػػػػػػػػػاج مػػػػػػػػػػػػػػػػف العيقػػػػػػػػػػػػػػػػـ  

   
 أأتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمو كأيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعو

 إذف كنػػػػػػػػػػت ميغتاضػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػرء بالس ػػػػػػػػػػقـ  

   
 .(5)بعمـ العربية  كاالضطبلع ،كالحفظككاف أبك حياف ثاقب الذىف صحيح اإلدراؾ 

الضحؾ  رما رأيت مثمو كثي ،: " كىك شيخ فاضؿ(6)الرعينيالفقيو المحدث أبك عبد اهلل كقاؿ 
ذك لمة كافرة كىمة  ،جميؿ المؤانسة ،حسف المقاء ،جيد الكبلـ ،كاالنبساط بعيد عف االنقباض

 .فاخرة"
 
 

                                                 
 نكت الييماف  ،الصفدم ،(5/332أعياف العصر)ج ،الصفدم ،(4/72فكات الكفيات )ج  ،ابف شاكر الكتبي (1)

شذرات   ،ابف العماد ،(2/541نفح الطيب )ج ،المقرم التممساني ،(1/282، بغية الكعاة )جالسيكطي ،(281)ص
 (.8/253الذىب )ج

 .(1/282بغية الكعاة )ج  ،السيكطي (2)
نفح الطيب  ،المقرم التممساني ،(4/309الدرر الكامنة )ج  ،ابف حجر ،(5/334أعياف العصر)ج   ،الصفدم (3)

 (.2/543)ج
 (.5/304أعياف العصر)ج  ،الصفدم ،(5/181الكافي بالكفيات )ج ،الصفدم (4)
الدرر الكامنة  ،ابف حجر ،(3/561)ج اإلحاطة ،ابف الخطيب ،(5/334)ج أعياف العصر  ،الصفدم (5)

 (.2/543نفح الطيب )ج  ،المقرم التممساني ،(4/307)ج
 .(2/565نفح الطيب )ج  ،المقرم التممساني (6)
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 :نشأتو وطمبو لمعمم
حيث  ،كيعدكنو شيخ النحاة ،أبي حياف لقب " أمير المؤمنيف في النحك " كاف القدماء يطمقكف عمى

 .(1)كاف نحكم عصره كلغكيو كمفسره كمحدثو كمقرئو كمؤرخو كأديبو 

حيث  ،كأكؿ قراءتو سنة ستمئة كسبعيف ىجريا ،ككاف اشتغاؿ أبي حياف بالعمـ في مكطنو األندلس
ات عمى الخطيب أبي محمد عبد الحؽ بف عمي بف بدأ بدراسة القرآف عمى شيكخ عصره فقرأ القراء

ثـ قرأ السبع إلى  ،عبد اهلل ثـ عمى الخطيب الحافظ أبي جعفر أحمد الغرناطي المعركؼ بالطباع
آخر سكرة الحجر عمى الخطيب الحافظ أبي عمي الحسيف بف عبد العزيز بف محمد بف أبي 

 . (2)األحكص

 ،جعفر بف الزبير كابف الصائغ كأبي جعفر اٌلمبميٌ كأخذ العربية عف أبي الحسف األبذم كأبي 
فريقيا  ،كتقدـ في النحك ،كبمصر عف البيار ابف النحاس كجماعة كسمع الحديث باألندلس كا 

كأكب عمى طمب الحديث كأتقنو  ،كاإلسكندرية كمصر كالحجاز مف نحك أربعمئة كخمسيف شيخا
كأخذ  ،كطار صيتو ،كاشتير اسمو ،كالتاريخ ،بكاألد ،كالقراءات ،كالعربية ،كبرع فيو كفي التفسير

 .(3)عنو أكابر عصره 

ككاف ثبتا قيما  ،لـ أره قط إال يسمع أك يشتغؿ أك يكتب أك ينظر في كتاب : "(4)قاؿ الصفدم 
حتى  ،خدـ ىذا الفف أكثر عمره ،كأما النحك كالتصريؼ فيك اإلماـ المطمؽ فييما ،عارفا بالمغة

 صار ال يدركو أحد في أقطار األرض فييما غيره ".
 شيوخو: 

برع أبك حياف في عمكـ كثيرة في التفسير كالحديث كالمغة كغيرىا مما يشير إلى سعة اطبلعو 
فكانكا نحك أربعمئة كخمسيف شيخا  ،كقد تمقى أبك حياف العمـ عمى الكثير مف الشيكخ ،كمعرفتو

 كأكثر مف ألؼ مجيز .
 : (5) خو الذيف ركل عنيـ لمسماع أك القراءةكمف شيك 

 حكص القرشيالقاضي أبك عمي الحسف بف عبد العزيز بف أبي األ  .1

                                                 
 (.5/325)ج أعياف العصر ،الصفدم (1)
 (.5/330)ج المرجع السابؽ  (2)
 .( 101أبك حياف )ص  ،خديجة ،(1/280بغية الكعاة )ج ،السيكطي (3)
 (.1/281بغية الكعاة )ج ،السيكطي (4)
 (.2/550نفح الطيب )ج  ،المقرم التممساني (5)
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 نصارم .المقرئ أبك جعفر احمد بف سعد بف أحمد بف بشير األ .2
 محمد بف عبد الممؾ بف درباس . إسحاؽ بف عبد الرحيـ بف .3
 كغيرىـ الكثير .،يحيى بف غريب البغدادم القكاس أبك بكر بف عباس بف .4

 :(1)كممف كتب عنيـ مف مشاىير األدباء
 ي بف الفرح المالقي بف المرحؿأبك الحكـ مالؾ بف عبد الرحمف بف عم .1
 .أبك الحسف حاـز بف محمد بف حاـز األنصارم القرطاجتي  .2
 كغيرىـ  ،أبك الحسيف يحيى بف عبد العظيـ بف يحيى األنصارم الجزار .3

  :كممف أخذ عنيـ مف النحاة
 بذم أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف عبد الرحمف الخشني األ .1
 ي بف يكسؼ الكتامي بف الصائغ .أبك الحسف عمي بف محمد بف عم  .2
 ر بف محمد بف الزبير الثقافي .أبك جعفر أحمد بف إبراىيـ بف الزبي .3
 كغيرىـ . ،أبك جعفر احمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ الفيرم المبمي .4

أجازكا لو فعالـ كثير جدا مف أىؿ غرناطة كمالقة كسبتة كديار إفريقيا كمصر كالحجاز كأما الذيف 
 كالعراؽ كالشاـ .

 :مذىبو
ككاف في أكؿ أمره مالكيا ثـ  ،كاف أبك حياف عفا معركفا بحسف دينو كعقيدتو بعيدا عف الممذات

" محاؿ أف : (2)ؿ ىب بالظاىرية كىك في األندلس حيث كاف ىذا المذىب منتشرا ككاف يقك تمذٌ 
 يرجع عف مذىب الظاىر مف عمؽ بذىنو "

كقد مدحو بقصيدة  ،ؿ آراء الشافعي كتبلميذهىب لمشافعي ككاف يفضلى مصر تمذٌ كعندما جاء إ
 :(3)مطكلة منيا

 غػػػػػػػػػػػػذيت بعمػػػػػػػػػػػػـ النحػػػػػػػػػػػػك إذ درن لػػػػػػػػػػػػي ثػػػػػػػػػػػػديا

 فجسػػػػػػػػػمي بػػػػػػػػػو يىنىمػػػػػػػػػػي كركحػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػو تحيػػػػػػػػػػا  

   
مػػػػػػػػػػػػػػػًره  كقػػػػػػػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تضػػػػػػػػػػػػػػػرابي لزيػػػػػػػػػػػػػػػدو كعى

 اقترفػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذنبػػػػػػػػػػػػػػػػػا كال تبعػػػػػػػػػػػػػػػػػا غٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػاكمػػػػػػػػػػػػػػػػػا   

   

                                                 
 .(2/551نفح الطيب )ج  ،المقرم التممساني (1)
 .(8/253شذرات الذىب )ج  ،ابف العماد (2)
 (.75أبك حياف النحكم )ص ،خديجة (3)
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ككاف أبك حياف يرد عمى الرازم كالزمخشرم كغيرىما مف عمماء المعتزلة كال يرل في آرائيـ فائدة 
 . (1)ألنيـ قد ابتعدكا عف ظاىر القرآف

 :تالميذه
كذاع صيتو كالتؼ حكلو  ،لقد كاف ألبي حياف أثر عظيـ عمى الحركة العممية في ذلؾ العصر

كقد أخذ عنو  ،حيث كاف لو إقباؿ عمى الطمبة األذكياء كعنده تعظيـ لو ،التبلميذ ينيمكف مف عممو
 :كمف تبلميذه ،أكابر عصره كتقدمكا في حياتو

 .أحمد بف محمد بف نحمة الدمشقي  .1
 . أبك بكر بف أبك عذم الشمس .2
 . السبكيأبك الفتح محمد بف عبد المطيؼ بف محمد بف عمي  .3
 .محمد بف أحمد بف عمي بف المباف  .4
 حمد بف عبد الكاحد الشامي .إبراىيـ بف أ .5
 . إبراىيـ بف أحمد بف عيسى بف الخشاب القاضي .6
 حمد بف مكتكـ .أحمد بف عبد القادر بف أ .7
 ابنو حياف . .8

 ،كىك الذم جسر الناس عمى مصنفات ابف مالؾ رحمو اهلل كرغبيـ في قراءتيا كشرح ليـ غامضيـ
 . (2)كالتـز أال يقرئ أحدا إال إف كاف في كتاب سيبكيو أك في التسييؿ البف مالؾ أك في تصانيفو

 :مؤلفاتو
كاالتصاؿ بعمماء عصره األثر الكبير في حياتو  ،ككاف لثقافة أبي حياف العظيمة كاالطبلع الكاسع

 .فألؼ كتبا كثيرة في عمـك مختمفة ،العممية

 ،كانتشرت كما انتثرت ،"كلو التصانيؼ التي صارت كطارت :(3)الصفدمكقاؿ تمميذه صبلح الديف 
 .كأليت المقيميف بمصر كالقائميف" ،أخممت كتب األقدميف ،كقرئت كدريت كنسخت كما فسخت

                                                 
)ج  الدرر الكامنة ،ابف حجر ،(281نكت الييماف )ص ،الصفدم ،(5/332أعياف العصر )ج ،الصفدم (1)
 (.75أبك حياف )ص  ،خديجة ،(2/541نفح الطيب )ج ،المقرم التممساني ،1/281بغية الكعاة ،السيكطي ،(4/308
بغية الكعاة )ج   ،السيكطي ،(249/ 2غاية النياية )ج  ،ابف الجزرم ،(280نكت الييماف )ص  ،الصفدم (2)
1/280). 
 (.5/175الكافي بالكفيات)ج  ،الصفدم (3)
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ككتاب إتحاؼ األديب بما في القرآف العظيـ مف  ،البحر المحيط في تفسير القرآف العظيـ :كمف ذلؾ
ككتاب التذييؿ كالتكميؿ  ،مخص مف كتاب الصفار شرحا لكتاب سيبكيوككتاب األسفار الم ،القريب

ككتاب النافع في  ،ككتاب التذكرة ،ككتاب التخييؿ الممخص مف شرح التسييؿ ،في شرح التسييؿ
 . (1)كغيرىا ،كنثر الزىر كنظـ الزىر ،قراءة نافع

ككتاب منيج السالؾ  ،دكتاب مسمؾ الرشد في تجريد مسائؿ نياية ابف رش :كمما لـ يكمؿ تصنيفو
كمجاني اليصر  ،كنياية األغراب في عممي التصريؼ كاإلعراب ،في الكبلـ عمى ألفية ابف مالؾ
كخبلصة التبياف في عممي البديع كالبياف كنكر الغبش في لساف  ،في آداب كتكاريخ أىؿ العصر

 كالمخبكر في لساف اليخمكر. ،الحبش

كذكر بعضيـ أٌف مصنفاتو  ،عمى خمسيف ما بيف كبير كصغيركقد ذكر القدماء أٌف مصنفاتو تزيد 
 . (2)بمغت الخمسة كالستيف

 :شعره
 :(3)كمف شعره ،ككاف لو المكشحات البديعية ،أبا حياف كاف لو نظـ كنثر جيداف يذكر المؤرخكف أفَّ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػداتي ليػػػػػػػػػػػػػػػػـ فضػػػػػػػػػػػػػػػػؿه عمػػػػػػػػػػػػػػػػٌي كمٌنػػػػػػػػػػػػػػػػةه   عي

 فػػػػػػػػػػػػبل أذىػػػػػػػػػػػػبى الػػػػػػػػػػػػرحمفي عٌنػػػػػػػػػػػػي األعاديػػػػػػػػػػػػا  

   
ـي بحثػػػػػػػػػػػػػػػكا عػػػػػػػػػػػػػػػف   زٌلتػػػػػػػػػػػػػػػي فاٍجتىنىٍبتييػػػػػػػػػػػػػػػاىيػػػػػػػػػػػػػػػ

 كىػػػػػػػػػػػػػػػػػـ نافسػػػػػػػػػػػػػػػػػكني فاكتسػػػػػػػػػػػػػػػػػبتي المػػػػػػػػػػػػػػػػػكالي  

   
 :(4)كلو 

 إٌف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرىـى كالنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى كبلىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمنٌف عمييمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانا  

   
 ينػػػػػػػػػػػػزعف ذا المػػػػػػػػػػػػب  المتػػػػػػػػػػػػػيف عػػػػػػػػػػػػف التقػػػػػػػػػػػػػي

 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل إسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءة فعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانا  

   
 :(5)كمف نظمو

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبؽ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمعي بالمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير المىطىايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف أيًحػػػػػػػػػػػػػػػػػب     نَّػػػػػػػػػػػػػػػػػي نيقمػػػػػػػػػػػػػػػػػوإٍذ نىػػػػػػػػػػػػػػػػػكىل مى  عى

   
ػػػػػػػػػػػػػفحة الخػػػػػػػػػػػػػد  كأجػػػػػػػػػػػػػادى الٌسػػػػػػػػػػػػػطكرى فػػػػػػػػػػػػػي صى

ٍقمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػو    كًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ال ييًجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي مي

   

                                                 
نفح الطيب)ج  ،المقرم التممساني ،(1/283بغية الكعاة  )ج ،السيكطي ،(283نكت الييماف )ص ،الصفدم (1)
 .(72أبك حياف )ص  ،خديجة ،(2/552
المقرم  ،(11/168المنيؿ الصافي )ج ،ابف تغرل بردم ،(4/78فكات الكفيات )ج  ،ابف شاكر الكتبي (2)

 .(72أبك حياف )ص  ،خديجة ،(2/552نفح الطيب)ج ،التممساني
 .(5/180الكافي الكفيات )ج  ،الصفدم (3)
 (.4/305الدرر الكامنة )ج  ،ابف حجر ،(5/335أعياف العصر)ج  ،الصفدم (4)
 .(10/112لنجـك الزاىرة )جا (5)
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 :وفاتو
كلـ ،كسمؾ مف غرائبو طرقا متشعبة األفانيف ،خدـ أبك حياف ىذا العمـ مدة تقارب الثمانيف

بمنزلو  -رحمو اهلل  –كتكفي ،كتبدلت حركاتو باإلسكاف ،يزؿ عمى حالو إلى أف دخؿ في خبر كاف
في يكـ السبت بعد العصر الثامف كالعشريف مف صفر سنو خمسة  ،خارج باب البحر بالقاىرة

 .(1)كأربعيف كسبعمئة كدفف مف الغد بمقبرة الصكفية خارج باب النصر
 :(2)كقاؿ الصفدم يرثيو رحمو اهلل

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػاتى أىثيػػػػػػػػػػػػػػػػػري الػػػػػػػػػػػػػػػػػديًف شػػػػػػػػػػػػػػػػػيخي الػػػػػػػػػػػػػػػػػكىرل

 كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعبرافىاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىعىرى البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽي   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا ـي الصَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزفو نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  كرؽَّ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف حي

 كاعتػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ فػػػػػػػػػػػػػػػي األسػػػػػػػػػػػػػػػحاًر لٌمػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػرل  

   
 كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادحاتي األيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نىكحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ثىتٍػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػػػػجع عمػػػػػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػػػػرؼ را    رى

   
 يػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػيفي جػػػػػػػػػػػػػػػػكدم بالػػػػػػػػػػػػػػػػٌدمكع التػػػػػػػػػػػػػػػػي

 يػػػػػػػػػػػػػػركم بيػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػػػٌمو مػػػػػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػػػػػرل  

   
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتى إمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـه كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل إمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرل ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف كرا  

   
 منيج أبو حيان في أصول النحو

فيك  ،اختط أبك حياف لنفسو منيجا صحيحا في أصكؿ النحك لـ يحد عنو كىك يؤلؼ كتبو
 .ع عناية كبيرة عمى اختبلؼ أنكاعويعني بالسما

ئميف بو كيذكر الرأم كاإلجماع أيضا مف أصكؿ النحك عند أبي حياف فيك يسرد المذىب كيسرد القا 
 .كمف نادل بو

 :كنذكر بعض النماذج عمى ذلؾ ،القياس عند أبي حياف فيأتي آخراكأما 
 كمذىب.مقدـ عمى كؿ دليؿ المسمكع عف العرب  :أكال

كىذا  ،ليس قائمان زيد :فبل يجكز ،ما قائمان زيدي  :" فكما ال يجكز :في باب كاف :يقكؿ أبك حياف
 . (3)المذىب يرد عميو السماع "

  (4)أنو لـ يسمع ما أجازكه .... " :" كيدؿ عمى بطبلف مذىب الككفييف :كفي باب الحاؿ

                                                 
اإلحاطة  ،ابف الخطيب ،(600معجـ الشيكخ  )ص  ،السبكي ،(284نكت الييماف )ص  ،الصفدم (1)

 (.2/538نفح الطيب )ج ،المقرم التممساني  ،(3/605)ج
 .284نكت الييماف    ،الصفدم ،5/185 ،الكافي بالكفيات ،الصفدم (2)
 (1/189منيج السالؾ )ج ،أبك حياف (3)
 (2/278)ج المرجع السابؽ (4)



 
 
 
 

 
 
 
 

 الفصل األول
ِريِر َوَثْعَمب النَّحِوّيُة  آراُء ِىَشاِم الضَّ

ْرِفّيُة ِفي ِكَتاَبيِ   والصَّ
َرِب َوَمْنَيِج السَّاِلِك  إرتشاف  الضَّ
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 المبحث األول
 الضرب ومنيج السالك إرتشافَبي آراء ىشاٍم الضرير النحوية والصرفية في كتا 

 المطمب األول
 مسائل في مقدمات النحو والمرفوعات .

 القول في األسماء الستة .1
 :(1)قال ابن مالك

 كىاٍرفىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍع   بًػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاكو  كىاٍنًصػػػػػػػػػػػػػػػػػبىفَّ  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػاألىًلؼٍ 

ا أىًصػػػػػػػػػػؼٍ    ػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػفى األىٍسػػػػػػػػػػمى ٍر ًبيىػػػػػػػػػػاءو مى  كىاٍجػػػػػػػػػػري

   
ما ىك " ظاىر كبلمو يقتضي أفى اإلعراب في ىذه األسماء الستة بشرطيا إنَّ  :(2)قال أبو حيان

 مف البصرييف ". (4)كالزيادم (3)كقطرب ،بو قاؿ ىشاـ مف الككفييف ك ،بالحركؼ
" اختمؼ في إعراب األسماء الستة عمي مذاىب كىي " أب كأخ كحـ كفكؾ كذك  :(5)أبو حيانوقال 

 ،كأنيا أتبع فييا قبؿ اآلخر لآلخر ،كالصحيح أنيا معربة بكممات مقدرة في الحركؼ ،ماؿ كىنكؾ "
كذىب قطرب كالزيادم كالزجاجي  ،كىك مذىب سيبكيو كالفارسي كالجميكر مف البصرييف كأصحابنا

 مف البصرييف كىشاـ مف الككفييف إلي أف ىذه الحركؼ ىي نفس اإلعراب نائبة عف الحركات ". 
  تحميل: التوضيح وال

 : (6)في إعراب األسماء الستة كجكه إعرابية أبرزىا

                                                 
 (.4األلفية )ص ،ابف مالؾ (1)
  .(1/22منيج السالؾ )ج ،أبك حياف (2)
إال أف اتصالو  ،كتمقى عف  عيسى بف عمر كسيبكيو كغيرىما ،نشأ بالبصرة ،محمد بف المستنير ،عمي ىك أبك (3)

تاريخ  ،محمد الطنطاكم  :انظر .ىػ 206تكفي ببغداد عاـ  ،كمف تصانيفو في النحك  " كتاب العمؿ " ،بسيبكيو أكثر
 .(104النحك كالنحاة )ص

أخذ عف األصمعي  ،-ألنو مف أكالد زياد بف أبيو  –كقيؿ لو الزيادم  ،إبراىيـ بف سفياف الزيادم إسحاؽأبك  (4)
 :انظر .ك " كتاب النقط كالشكؿ " ،كلو " كتاب في األمثاؿ " ،كاف عالما بالنحك ،كأخذ عنو المبرد كغيره ،كغيره

 (.157نزىة األلباء )ص ،األنبارم
 (.838-4/836الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (5)
 ،العكبرم ،(17اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ )ص ،انظر: األنبارم ،(1/176التذييؿ كالتكميؿ )ج ،أبك حياف (6)

الممحة  ،ابف ىشاـ ،(1/51جمؿ الزجاجي)ج  شرح ،ابف عصفكر  ،(1/93المباب في عمؿ البناء كاألعراب )ج 
 (. 2/300)ج البدرية
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كىذا مذىب قطرب  ،ىذه الحركؼ نفسيا ىي اإلعراب نيابة عف الحركات األكؿ: أفٌ 
 .(1)كالزيادم كالزجاجي مف البصرييف كىشاـ مف الككفييف

كصححو ابف مالؾ كأبك حياف  ،الثاني: كىك مذىب سيبكيو كالفارسي كجميكر البصرييف
ففي حالة الرفع تقدر  ،يا معربة بحركات مقدرة في الحركؼكابف ىشاـ كغيرىـ مف المتأخريف: أنٌ 

كفي الجر تككف الكسرة مقدرة عمى  ،كفي حالة النصب تقدر الفتحة عمى األلؼ ،الضمة عمى الكاك
ثـ اتبعت حركة " أبىكي زيد " فأصمو  ،"قاـ أبك زيد" كاتبع فييا قبؿ اآلخر لآلخر فإذا قمت:  ،الياء

ذا قمت:  ،فاستثقمت الضمة عمي الكاك فحذفت ،" أبيكي زيد" الباء لحركة الكاك فصار  رأيت أبا " كا 
ذا قمت:  ،فقيؿ: تحركت الكاك كانفتح ما قبميا قمبت ألفا ،" أبىكى زيد" فأصمو  ،"زيد مررت بأبي زيد " كا 
فاستثقمت الكسرة عمي  ،" أًبًك زيد " ػحركة الباء لحركة الكاك فصارت ب فاتبعت ،" بأبىًك زيد" فأصمو " 

كذكر في التسييؿ أف ىذا  ،ثـ قمبت الكاك ياء لككنيا بعد كسرة ،الكاك فحذفت كما حذفت الضمة
 .(2)المذىب أصح

 كىذاف المذىباف مف جممة عشرة مذاىب في إعراب ىذه األسماء كىما أقكاىا .
ككذلؾ الفتحة  ،أم أف الضمة كالكاك إعراب ،أنيا معربة مف مكانيفكقكؿ الفراء كىشاـ 

 لعدة أكجو: غير صحيحكالكسرة كالياء.  ،كاأللؼ
كيؤدم قكلو إلي أف يككف اإلعراب  ،" فكؾ" " كذك ماؿ " حرفاف :كأفٌ  ،منيا أنو ال نظير لو

 .(3)في جميع الكممة
و لك جاز ألنٌ  ،حاؿ عند البصرييف: " معرب مف مكانيف م(4)كقاؿ عبد الرحمف بف إسحاؽ 

فكما امتنع المختمفاف امتنع  ،أف يجعؿ في اسـ كاحد رفعاف لجاز أف يجتمع فيو إعراباف مختمفاف
 .(5)المتفقاف "

كصحح المذىب  ،ذا الرأمكبيف فساد ى ،كنبلحظ أفَّ أبا حياف خالؼ رأم ىشاـ كالككفييف
 ٌنيا معربة بحركات مقدرة في الحركؼ .إالقائؿ 

 
                                                 

 .(1/126السيكطي، ىمع اليكامع  )ج (1)
 .(42/ 1شرح األشمكني عمي ألفية ابف مالؾ )ج ،األشمكني (2)
 (.93/ 1العكبرم، المباب في عمؿ البناء كاألعراب )ج  (3)
أخذ عف أبي إسحاؽ  ،كاف مف أفاضؿ أىؿ النحك ،أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ الزجاجي ،يعني الزجاجي (4)

نزىة األلباء  ،األنبارم :انظر .ألؼ كتبا منيا كتاب " الجمؿ "  ك " اإليضاح " ،كأبك بكر بف السراج ،الزجاج
 (.227)ص

 .(1/184التذييؿ كالتكميؿ )ج  ،( أبك حياف5)
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 القول في إعراب األسماء الستة .2
ير كاالنقبلب في حالة النصب كالجر كبعدـ ييا معربة بالتغ" كذىب الجرمي أنٌ  :(1)قال أبو حيان

كىذا شبيو بما نقؿ صاحب اإلعراب عف ىشاـ أف اإلعراب فييا معنكم ال  ،ذلؾ في حالة الرفع
 لفظي."

 التوضيح والتحميل:
: " كأما مف ذىب إلى (2)كقاؿ ابف عصفكر ،األسماء الستةىذا مذىب مف مذاىب إعراب 

"غبلـ زيد"  ػألفى ىذه األسماء مف جممة المفردات ك ،يك مذىب فاسدأنيا معربة بالتغيير كاالنقبلب ف
فتعرب بالحركات كلك كانت معربة بالتغير كاالنقبلب ألدل ذلؾ إلى خركجيا عف نظائرىا مف 

 المفردات.
كبأف العدـ ال  ،كبأف عامؿ الرفع ال يؤثر شيئا ،ىذا الرأم ال نظير لوكيقكؿ السيكطي بأف 

 . (3)يككف عبلمة
 كبيف عدـ صحتو . ،كقد خالؼ أبك حياف ىذا الرأم

 القول في جمع المؤنث السالم )الجمع باأللف والتاء( .3
 :(4)قال ابن مالك

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مى ًمعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ   كىأىًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼو   ًبتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كى  جي

ػػػػػػػػػػر     ػػػػػػػػػػري ًفػػػػػػػػػػي اٍلجى ًفػػػػػػػػػػي النٍَّصػػػػػػػػػػًب مىعىػػػػػػػػػػاييٍكسى  كى

  

" كما جمع باأللؼ كالتاء الزائدتيف ذىب الجميكر إلى أنو معرب كحركتو حالة : (5)قال أبو حيان
 حركة إعراب حمؿ فيو النصب عمى الجر...... كجكز الككفيكف نصبو بالفتحة..... ،النصب

فتمخص أٌف مذىب جميكر  ،كقاؿ ىشاـ: حكي الكسائي " سمعت لغاتىيـ " كىذا في الناقص
كأرات "  ،كثبة ،كمذىب ىشاـ جكازه في الناقص نحك: " لغة ،الككفييف عمى جكاز النصب بالفتحة

 "كىي الحفرة يطبخ فييا.  ،جمع إرة
 
 
 

                                                 
 .(1/23منيج السالؾ )ج ،أبك حياف (1)
 .(1/54ابف عصفكر شرح جمؿ الزجاجي )ج (2)
 .(1/127ىمع اليكامع )ج،السيكطي (3)
 .(4األلفية )ص ،ابف مالؾ  (4)
 .(4/842الضرب )ج إرتشاؼ ،.أبك حياف(5)
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 التوضيح والتحميل:

فعبلمة  ،يتحدث ابف مالؾ في البيت عف جمع المؤنث السالـ الذم جمع بزيادة ألؼ كتاء
كىذا مذىب  ،كينصب بالكسرة خبلؼ األصؿ ،إعرابو يرفع بالضمة كيجر بالكسرة عمى األصؿ

 ال يعرفكف غيره كال يجيزكف األصؿ. ،البصرييف

ككاضح أفَّ جمع المؤنث السالـ  ،كجكز الككفيكف نصب جمع المؤنث بالفتحة مطمقا        
فإذا كاف معتؿ البلـ فإما أف  ،لغات " ،مثؿ " لغةالذم ينصب بالفتحة عند الككفييف ىك معتؿ البلـ 

أما إذا لـ ترد  ،كىنا أعرب في الجمع بالكسرة نيابة عف الفتحة ،سنكات " ،ترد لو البلـ مثؿ " سنة
غات لي  ،غةالبلـ المحذكفة مف المفرد في جمعو جاز نصبو بالفتحة كىذا مذىب ىشاـ كثعمب نحك " لي 

 .  (2)بعضيـ: " سمعت لغاتىيـ "بات " كقكؿ ثي  ،(1)بة" ك " ثي 
 :وكقول الشاعر

يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزت ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا باإًليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً تىحى  فىمىٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اجتىبلى
 

مىييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذيل يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىاكًتئابييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ثيبىاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عى
 (3) 

 .(4) كقد ركاىا الفراء في معاني القرآف ،كىي ركاية البغدادييف ،نصب " ثباتا " بالفتح :الشاىد 
كمذىب الككفييف بالفتحة  ،جمع المؤنث بالكسر كجكبان  نبلحظ مما سبؽ أفَّ مذىب البصرييف نصب

 كىشاـ في االسـ الناقص . ،مطمقان 
 
 
 

 
 
 

                                                 
 – 14/107لساف العرب )ج  ،ابف منظكر :انظر .كالجمع ثيبات ك ثيبيكف ك ًثبيكف ،العصبة مف الفرساف :( الث بة1)

 مادة ثبا( 
ىمع  ،السيكطي ،(1/96أكضح المسالؾ )ج" ،ابف ىشاـ :كانظر ،(1/151( أبك حياف التذييؿ كالتكميؿ )ج2)

  .(1/77اليكامع  )ج
 ،ابف دريد ،كقد كردت ثبات بالكسر ،79ص ،ديكاف اليذلييف القسـ األكؿ أبك ذؤيب اليذلي، ،( البيت مف الطكيؿ3)

المحتسب  ،ابف جني ،(195شرح األبيات مشكمة اإلعراب )ص  ،الفارسي ،(248المغة )ص جميرة 
 .(1/97التصريح )جشرح  ،األزىرم ،(3/304الخصائص )ج  ،ابف جني ،(1/118)ج

  .(2/93معاني القرآف )ج ،( الفراء4)
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 باب النكرة والمعرفة
 القول في نون الوقاية .4

 : (1)قال ابن مالك 
ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ   لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػديًني لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدين ي كى  كى

ػػػػػػػػػان قىػػػػػػػػػٍد يىًفػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػٍذؼي أىٍيضى قىٍطنًػػػػػػػػػي اٍلحى  قىػػػػػػػػػٍدًني كى

   
كنصبو  ،بد اهللبخفض ع " درىـه  اهللً  دً بٍ ف عى طٍ قى " " كحكي الكسائي عف العرب:  :(2)قال أبو حيان

ف الذم ىك اسـ طٍ قى فإذا انجر ما بعدىا فيك مبني عمى الفتح لشبو بً  ،خ الكممةنٍ سً عمى أف النكف مف 
فحذفت  ،ينً نى طي قى " كقاؿ ىشاـ: مف نصب عبد اهلل مع النكف لزمو أف يقكؿ مع ياء المتكمـ:  ،فعؿ

 ـه ىى رٍ ي دً نٍ دً قى  كأفَّ  ،ـه ىً رٍ ي دً نً طي قى  أفَّ  ،كعمى ما حكى الكسائي أجاز ىشاـ ،ينً النكف كما حذفت مف إنَّ 
 عمى أف الياء مخفكضة باإلضافة كالنكف مف ًسنخ الكممة."

 التوضيح والتحميل:

كالياء المتصمة مجركرة باإلضافة كىذا مذىب  ،كقد " معناىما " حسبي " ،ذكر ابف مالؾ أفَّ " قط
 .(3)الخميؿ كسيبكيو 

نما دخمت النكف  ،قىطني :فقالكا" قط " كزادكا النكف في  ،" قٍط زيدان درىـه "أم كفاه :كقاؿ بعضيـ كا 
نما أدخمكىا في أسماء  ،ليسمـ السككف الذم يبني االسـ عميو كىذه النكف ال تدخؿ األسماء كا 

 .(4)كال يقاس عمييا  ،نيدٍ ني كقى طٍ قى  :حكمخصكصة قميمة ن

 :كقد " فقد نقمكا  عف العرب كجييف ،الككفييف في " قط أما مذىب   

ذا  ،قٍط زيدان درىـه "  :كينصبكف ليما فيقكلكف ،كىما مبنياف عمى السككف ،اسـ  فعؿ :أحدىما كا 
 ألفَّ الضمير في مكضع نصب . ،اتصؿ بيما ضمير المتكمـ لحقتيما نكف الكقاية

فيرفع قط كقد كيجر ما بعدىما بإضافة قط كقد  ،قطي عبًد اهلل درىـه  :أٌف العرب مف يقكؿ :كالثاني
 كيككناف بمعنى حسب .  ،إليو كيعربيما

كعمى ىذا أجاز  ،بؿ مف أصؿ الكممة ،كيحتمؿ أف تككف النكف في قطني كقدني ليست نكف كقاية
 . (5)نخ الكممةني درىـه " عمى أٌف الياء مخفكضة باإلضافة كالنكف مف سً دٍ كقى  ،درىـه ني طٍ ىشاـ أٌف " قى 

                                                 
  .(6األلفية )ص ،( ابف مالؾ1)
 .(4/925الضرب )ج إرتشاؼ( 2)
 .(2/370الكتاب )ج ،سيبكيو :كانظر ،(1/137شرح التسييؿ )ج ،ابف مالؾ (3)
 (.7/382لساف العرب ) ،ابف منظكر (4)
 .(180/ 2التذييؿ كالتكميؿ )ج ،أبك حياف (5)
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 القول في نون الوقاية .5
ليو ذىب  :(1)قال أبو حيان " كأـ لحاؽ النكف اسـ الفاعؿ نحك: أمسممني " فقيؿ ىي نكف الكقاية كا 

ىشاـ كأجاز: " ىذا ابف مالؾ كقاؿ فيو: إنو قد تمحقو كذىب غيره إلى أنو تنكيف كىك مذىب 
 ضاربنؾ كضاربني "  بالتنكيف كالكاؼ كالياء في مكضع نصب."

 التوضيح والتحميل:
ضاربي كمكرمي كقد ألحقت  :نحك ، تتصؿ بو نكف الكقايةاألصؿ في االسـ المعرب أالٌ  

 كاختمفكا في ىذه النكف ىؿ ىي نكف كقاية أـ نكف التنكيف؟ . ،نكف الكقاية باسـ الفاعؿ

 :الشاعرقاؿ 
كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  ظٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍدًرم كى  فىمى
 

ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًمميًني إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمي  (2) اًحيرى ي شى
بينما ذىب ىشاـ إلى أنيا نكف  ،" نكف الكقاية ينً مي مً سٍ يرل ابف مالؾ أف النكف في قكلنا: " أمي  

فتككف الياء في  ،فإذا أضفنا لو ياء المتكمـ صار " ضاربني " ،التنكيف نحك قكليـ " ضاربف "
 ككذلؾ عند إضافة الضمير الكاؼ. ،مكضع نصب مفعكؿ بو السـ الفاعؿ

كىناؾ بعض األمثمة المسمكعة كردت فييا نكف الكقاية في آخر اسـ الفاعؿ كاسـ التفضيؿ 
 " ؟ (3)يكنً قي ادً " ىؿ أنتـ صى  :كقكلو عميو السبلـ لمييكد

 :كمثمو قكؿ الشاعر
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سى يٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى   ا    بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائً خى  دى ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ يي يني لً افً كى المي
 

ػػػػػػػػػػػػػٍضػػػػػػػػػػػػػإفَّ لػػػػػػػػػػػػػو أى فىػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػعاؼى مى  (4) بلآًمػػػػػػػػػػػػػ افى ا كى
 ،قكلو " المكافييني " حيث أتى بنكف الكقاية مع اسـ الفاعؿ عند إضافتو لياء المتكمـ :الشاىد فيو 

 تشبييا لو بالفعؿ .
                                                 

 .(925/ 4الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (1)
ابف عصفكر، شرح  ،(2/220المحتسب )ج ،ابف الجني :انظر ،( البيت مف الكافر كىك ليزيد بف محـر الحارثي2)

 ،(1/117شرح األشمكني )ج ،األشمكني ،(1/388تكضيح المقاصد )ج ،المرادم (،2/11الجمؿ، )ج
الدرر المكامع  ،الشنقيطي  (،1/348العيني، المقاصد النحكية )ج ،(2/770شرح شكاىد المغني )ج ،السيكطي

 .( 1/110)ج
 ،5777)رقـ الحديث  –صمى اهلل عميو كسمـ  –ي باب ما يذكر في سـٌ النب ،كتاب الطب ،( صحيح البخارم3)

 (1461ص 
ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ  ،(1/388تكضيح المقاصد )ج ،المرادم :انظر ،قائمو مجيكؿ ،( البيت مف الطكيؿ4)

 ،الشنقيطي ،(1/116شرح األشمكني )ج ،األشمكني ،(349/ 1المقاصد النحكية )ج ،العيني (،1/117)ج
 .(1/111الدرر المكامع )ج
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 ومثمو قول الشاعر:
 عه تىػػػػػػػػػػػػمٍ مى  اسً ي النَّػػػػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػى كى يً يً عٍ مي بً  سى يٍ لىػػػػػػػػػػػػكى 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عى عيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا أى إً  يؽه دً صى  (1) يؽي دً ٌي صى
 ،قكلو "بمعييني" حيث أثبت نكف الكقاية مع اسـ الفاعؿ عند إضافتو لياء المتكمـ :الشاىد فيو 

 . تشبييا السـ الفاعؿ بالفعؿ

ألف ياء المنقكص ال ترد عند  ،سممني تنكيناالمكافيني يرفعاف تكىـ ككف نكف مي  معييني ك ك
فعمـ أفَّ النكف  ،كياء معييني الثانية ثابتة ،أغادو ابنؾ أـ رائح ؟ :تحريؾ التنكيف لمبلقاة ساكف نحك

نما ىي نكف الكقاية  ،الذم كليو ليس تنكينان   .(2)كا 

لكف الرأم السديد: أنو قد يجكز  ،كالشائع بيف النحاة أٌف ىذه األمثمة ال يقاس عمييا لقمتيا
 . (3)أحيانا إذا كجد داع

حيث  ،نكف الكقاية قد تمحؽ اسـ الفاعؿ إذا كجد داع أفيبلحظ مما سبؽ أف أبا حياف يرل 
 . كبذلؾ يخالؼ أبك حياف رأم ىشاـ القائؿ أنيا نكف التنكيف ،أف ىنالؾ أمثمة مسمكعة عمى ذلؾ

 الضمير .6

كمنعيا  ،و ضرب " في كؿ تصريؼ الفعؿغبلمي كأجاز البصرم كىشاـ: " زيدا ن "  :(4)قال أبو حيان
 "الفراء جميعيا كأجازىا الكسائي في اسـ الفاعؿ.

 
 التوضيح والتحميل:

 "  زيده  بى رى كغبلمىو ضى  ،بى رى و ضى أجاز البصريكف تقديـ المنصكب عمى الفعؿ في نحك " زيدان غبلمي 
 كذلؾ ألفَّ " زيدا " في قكؿ " زيدان غبلميو ضرب "  ،كلكف الككفييف يمنعكف ىذه المسائؿ كأمثاليا

  :في التقدير مف كجكهمتأخر 
 بالنظر إلى غبلمو ألنو مف تماـ خبره . :أحدىا
 و معمكلو .بالنظر إلى ضرب ألنٌ  :كالثاني

                                                 
ابف عقيؿ، شرح ابف عقيؿ  ،(1/138شرح التسييؿ )ج ،ابف مالؾ ،( ىذا بيت مف الطكيؿ لـ ينسب إلى قائمو1)

 .( 128/ 1شرح األشمكني )ج ،األشمكني (،2/12(، ابف عصفكر، شرح الجمؿ )ج1/117)ج
 .(1/138شرح التسييؿ )ج ،ابف مالؾ (2)
النحك الكافي  ،عباس حسف ،(128/ 1شرح األشمكني )ج ،األشمكني :كانظر ،(97|1المساعد )ج ،ابف عقيؿ (3)

 .( 285/ 1)ج
 .(4/945الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (4)
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فيبقى الضمير المتصؿ بغبلمو كأنو  ال مفسر لو  ،بالنظر إلى فاعؿ ضرب ألنو مفعكلو :كالثالث
 .(1)قبمو 

" قكؿ رجؿ مف طيىء في كعب بف  بى رى ضى و غبلمي  فمثاؿ " زيدان  ،كرأم الككفييف مردكد بالسماع
 زىير كأخيو:

ػػػػػػػػػػػػػػػػا أى بىػػػػػػػػػػػػػػػعٍ كى   يػػػػػػػػػػػػػػػػا     يً تى نٍ مي  ادى قىػػػػػػػػػػػػػػػػانٍ ى فى يىػػػػػػػػػػػػػػػػكه نى خي
 

ػػػػػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػػدً خمً التٌ بً  اءى ى بىػػػػػػػػػػػػػبىػػػػػػػػػػػػػك أى لىػػػػػػػػػػػػػكى    (2) راقى ي سى
كه نىيىى "  :الشاىد فيو  ـ المفعكؿ عمى الفاعؿ المتصؿ بو ضمير المفعكؿ كأخر قد" حيث كىٍعبىا أىخي

  الفعؿ عنيما .

كذلؾ لسماع مثميا في  ،سبؽ كافؽ أبك حياف البصرييف كىشاـ في جكاز مثؿ ىذه المسائؿمما 
 كىذا مخالؼ لرأم الككفييف. ،أشعار العرب كأقكاليـ

 القول في ضمير الفصل .7

فمك قمت: " ما ظننتي  ،" ىك الفاضؿي  " كشرط الفصؿ أف يتقدمو معرفة نحك: " زيده  :(3)قال أبو حيان
ـى  ـى  ،أحدان ىك القائ ف كاف أحد ليك القائ ـى  ككاف رجؿه  ،كا  أجاز ذلؾ الفراء كىشاـ فنصبا "  ،" ىك القائ

 ف كالمعركؼ مف قكؿ الككفييف إجازة مثؿ: كمنع ذلؾ سيبكيو كالبصريك  ،كجعبل "ىك" فصبل ،القائـ "
 ...       ...       ...       ... 
 

 كال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ مكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الكداعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 ." فعمى ىذا يجكز فيو الفصؿ كما ذىب إليو ىشاـ كالفراء  

 التوضيح والتحميل:

ألنو فصؿ  ،في ىذه المسالة يتحدث أبك حياف عف الضمير المسمى عند البصرييف فصبل
 ،كعند الككفييف عمادا ألنو يعتمد عميو في الفائدة ،بيف شيئيف ال يستغني أحدىما عف اآلخر

ـى  كىذا مذىب البصرييف  ،" كيشترط فيما قبمو أف يككف معرفة فبل يجكز " ما ظننت أحدا ىك القائ
ـى  أحدان  لكف الفراء كىشاـ كبعض الككفييف أجازكا أف يككف نكرة مثؿ " ما ظننتي  ،كسيبكيو "  ىك القائ

                                                 
 .(1/395شرح الرضي عمى الكافية )ج  ،الرضي (1)
التذييؿ كالتكميؿ  ،أبك حياف ،(2/153شرح التسييؿ )ج ،ابف مالؾ :انظر ،قائمو مجيكؿ ،البيت مف البسيط (2)

 .(4/1744تمييد القكاعد )ج ،ناظر الجيش ،(1/436المساعد )ج ،ابف عقيؿ ،(7/40)ج
 .(952/ 4الضرب، )ج ،إرتشاؼأبك حياف (3)
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الككفييف كمف المعركؼ عف  ،(1)كىك ضمير فصؿ  ،فنصبت " القائـ " عمى أنيا مفعكؿ بو ثاف
  :إجازة مثؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػباعا  ًقًفػػػػػػػػػػػػػػػػػي قىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى التَّفىػػػػػػػػػػػػػػػػػر ًؽ يػػػػػػػػػػػػػػػػػا ضي
 

كًقػػػػػػػػػػػػػػػػ    .(2)ؼ منػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الكداعػػػػػػػػػػػػػػػػا كىالى يىػػػػػػػػػػػػػػػػؾي مى
كال يؾ "  :لتمكنو مف أف يقكؿ ،مختاران ال مضطران  ،كالخبر معرفة ،جاء االسـ نكرة :الشاىد 

 ."مكقفي منؾ الكداعا 

فكجب  ،لفظ المعرفة كفيو تأكيد أما اشتراط أف يككف ما قبمو معرفة فؤلٌف لفظ ضمير الفصؿ
ككجب أف يككف ما بعده معرفة  ،مثؿ التأكيد ،أف يككف السابؽ لو الذم يؤكده ىذا الضمير معرفة

كنعت المعرفة ال يككف إال  ،غالبا إال ما يصح كقكعو نعتا لبلسـ السابؽ –ألنو ال يقع بعده  ،أيضا
  .(3) معرفة

 القول في الضمير .8

جاز الكجياف  ،ىك المقبؿ كالمدبر" فإف لـ تذكر الضمير بعدىا نحك: " كاف زيده "  :(4)قال أبو حيان
ـي  فإف ذكرت بعدىا كاختمؼ الخبراف نحك: " كاف زيده  ،الرفع كالنصب فبل  ،" كىك األميري  ىك القائ

كأجاز ىشاـ فيو النصب فإف اتفقا نحك: " كاف  ،يجكز في " األمير " عند البصرييف كالفراء إال الرفع
كأجاز النصب الفراء  ،" فالرفع في " المقبؿ كالمدبر " عند البصرييف فقط كىك المدبري  ىك المقبؿي  زيده 

ذا عطفت ب " ال " كذكرت الضمير بعدىا نحك: " كاف زيده  ،كىشاـ ـي  كا   ،" ال ىك القاعدي  ،ىك القائ
ف لـ تذكر الضمير نحك: " كا ،رفعت عمى قكؿ البصرييف كنصبت عمى قكؿ ىشاـ ىك  ف زيده كا 

ذا عطفت ب " لكف " نحك: " ما كاف زيده  ،القائـ ال القاعد " جاز رفعيا كنصبيا ببل خبلؼ ىك  كا 
 ."كأجاز ىشاـ النصب ،" رفعت " القاعد " في قكؿ البصرييف القائـ كلكف ىك القاعدي 

 
 

                                                 
 ،(1/167شرح التسييؿ )ج ،ابف مالؾ ،(2/391الكتاب )ج ،سيبكيو :كانظر ،(1/120المساعد )ج ،ابف عقيؿ (1)

 .(2/570مغني المبيب )ج ،ابف ىشاـ
المقاصد  ،العيني ،(2/243الكتاب )ج ،انظر:  سيبكيو ،بف شبيـ المعركؼ بالقطامي( بيت مف الكافر لعمير 2)

 ،السيكطي ،(2/525مغني المبيب )ج ،ابف ىشاـ ،(1/356شرح التسييؿ )ج ،ابف مالؾ ،(4/281النحكية )ج
 .(1/223الدرر المكامع )ج ،الشنقيطي ،(2/368خزانة األدب )ج ،البغدادم ،(2/849شرح شكاىد المغني )ج

 .( 1/247النحك الكافي )ج ،( عباس حسف3)
 .(956 -4/955الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (4)
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 التوضيح والتحميل:
فإذا عطؼ الضمير عمى ما بعده بالكاك فإف لـ يكرر  ،في ىذه المسالة خبلؼ بيف النحاة

 فقد اتفؽ النحاة عمى جكاز الكجييف الرفع كالنصب.... ،ىك المقبؿ كالمدبر" الضمير مثؿ " كاف زيده 
كلكف إذا عطؼ الضمير عمى ما بعده بالكاك ككرر الضمير كاختمؼ الخبراف مثؿ " كاف 

ـي  زيده  ف اتفؽ الخبراف ،كأجاز ىشاـ النصب ،عطكؼ الرفع" تعيف في المكىك األميري  ىك القائ  ،كا 
كالعطؼ ب " ال " ك" لكف " كالعطؼ ب " الكاك "  ،كأجاز ىشاـ كالفراء النصب ،فالبصريكف يرفعكف

 .(1)في الحكـ
 القول في شروط ضمير الفصل .9

ال يجكز " ىك  ،" كمف أحكاـ الفصؿ أنو ال يتقدـ مع الخبر عمى المخبر عنو :(2)قال أبو حيان
كنقؿ ابف مالؾ عف  ،ك " ال " ىك القائـ ظننت زيدان " ،ك" ال " ىك القائـ زيد " ،القائـ كاف زيد "

كنقؿ الفراء كغيره  ،فنقؿ ىشاـ عنو المنع :كالنقؿ عف الكسائي مختمؼ فيو ،الكسائي: جكاز ذلؾ
 عنو الجكاز كمذىب البصرييف كالفراء المنع .

 التوضيح والتحميل:

كذلؾ ألف فائدة الفصؿ صكف الخبر  ،شركط ضمير الفصؿ أال يتقدـ مع الخبر المقدـ مف
فمما تقدـ منع مف تكىمو تابعا إذ التابع ال يتقدـ عمى المتبكع لكف الكسائي أجاز  ،مف تكىمو تابعا

 ،مذىب البصرييف المنع ك  ،كقد نقؿ عنو ابف مالؾ لكف ىشاـ نقؿ عنو عدـ جكاز ذلؾ ،ذلؾ
 (3).الفراء ك  ،كىشاـ

كأخبرني بعض أصحابنا أنو  ،حكى قكـ مف أصحابنا أفَّ الكسائي أجازىا"  :(4)كقاؿ ىشاـ
ـى كاف زيده " ؟ فقاؿ :قاؿ لو  ."كحفظنا عنو اإلحالة  :قاؿ ىشاـ ،ال :أجزت " ىك القائ

 .ي حياف لرأم ىشاـ في ىذه المسألةسبؽ يتبيف مكافقة أب امم

 

                                                 
 .(1/231ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي :كانظر ،(2/292التذييؿ كالتكميؿ )ج ،أبك حياف (1)
 (. 958-957/ 4الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
شفاء العميؿ)ج  ،السمسيمي ،(1/168شرح التسييؿ )ج ،ابف مالؾ :كانظر ،(1/122المساعد)ج ،ابف عقيؿ (3)
1/208). 
 (.2/299التذييؿ كالتكميؿ )ج ،أبك حياف (4)
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 باب االبتداء
 المبتدأ المصدرالقول في  .10

 :(1)قال ابن مالك
قىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو  كى بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا يىكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكفي  الى  حى  خى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً    بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريهي  الَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذم عى  أيٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًمرىا قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  خى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًبيى  ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيئان  اٍلعىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  كىضى  كىأىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٌ  مي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽَّ  تىٍبًيينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   نيٍكطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  اٍلحى ـٍ  مى  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍلًحكى

   
فذىب الجميكر إلى أف " ضربي " مرفكع عمى  ،" كأما " ضربي زيدان قائمان " :(2)حياف أبك
يقع ضربي زيدان قائمان  :كذىب بعض النحكييف إلى أنو فاعؿ لفعؿ محذكؼ تقديره ،االبتداء

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

إلى أف الحاؿ بنفسيا  ،كابف كيساف،كىشاـ ،فذىب الكسائي كالفراء ،كاختمفكا ،كقيؿ لو خبر
 . " ـ في ذلؾ ...مسده عمى خبلؼ بيني ال سادة ،ىي الخبر

 :التوضيح والتحميل

في ىذه المسألة " ضربي زيدان قائمان " جاء المبتدأ مصدر عامؿ في مفسر صاحب حاؿ 
 كىذه مف أكثر المسائؿ النحكية خبلفا . ،ال يصمح أف يككف خبران عنو ،بعده

 تقديره ضربي زيدا قائمان . ،فقاؿ بعض النحاة " ضربي " فاعؿ لفعؿ مضمر

 كقائما حاؿ . ،كزيدا مفعكؿ بو ،مبتدأ كىك مصدر مضاؼ إلى فاعمو :جميكرالكقاؿ 

 ثـ اختمؼ النحاة ىؿ يحتاج ىذا المبتدأ إلى خبر ؟

كأف الفاعؿ أغنى عف الخبر ألف المصدر ىنا كاقع مكقع الفعؿ كما  ،ال خبر لو :فقاؿ قكـ
 " أقائـ الزيداف ؟. :في

ثـ اختمفكا فقاؿ  ،الحاؿ نفسيا ىي الخبر :(3)كقاؿ الكسائي كىشاـ كالفراء كابف كيساف
مف صاحب  :أحدىما ،الكسائي كىشاـ الحاؿ إذا كقعت خبرا لممصدر كاف فييا ضميراف مرفكعاف

كذلؾ ألف الحاؿ ال بد ليا مف ضمير يعكد عمى صاحبيا كالخبر ال  ،الحاؿ ك كاآلخر مف المصدر
 يف فاحتاجت إلى ضميريفكقد جمعت الكضع ،بد فيو مف ضمير يعكد عمى المبتدأ

                                                 
 .(11األلفية )ص ،ابف مالؾ (1)
 .(5/1092الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
 .(162التعميقة عمى المقرب )ص ،ابف النحاس (3)
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كذىب جميكر البصرييف كالككفييف إلى أنو البد مف تقدير الخبر كأف ىذا المقدر اسـ مشتؽ 
كذىب  ،كذىب الككفيكف إلى أنو يقدر بعد الحاؿ ،يصح اإلخبار بو عف ىذا المصدر الكاقع مبتدأ

لتقدير "ضربي زيدا ضربو كاختار ابف مالؾ مذىب األخفش كا (1)البصريكف إلى أنو يقدر قبؿ الحاؿ 
 . (2)قائما " لما فيو مف قمة الحذؼ

" أما مذىب الكسائي كىشاـ فأبطؿ بأٌف العامؿ الكاحد ال يعمؿ في  :(3)كقاؿ أبك حياف
فكذلؾ ال يعمؿ في مضمريف " . كبذلؾ يتضح لنا  ،معمكليف ظاىريف ليس أحدىما تابع لآلخر رفعا

 كمكافقتو لرأم البصرييف .  ،مخالفة أبي حياف لكؿ مف الكسائي كىشاـ

 القول في المبتدأ .11

 :(4) قال ابن مالك
قىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو  كى بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا يىكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكفي  الى  حى  خى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً    بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريهي  الَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذم عى  أيٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًمرىا قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  خى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًبيى  ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيئان  اٍلعىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  كىضى  كىأىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٌ  مي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽَّ  تىٍبًيينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   نيٍكطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  اٍلحى ـٍ  مى  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍلًحكى

   
" أف ضربت زيدان قائمان "  ك " أف  :" كلك جئت بدؿ المصدر بأف كالفعؿ فقمت :(5) قال أبو حيان

كقاؿ ابف األنبارم أبطؿ الكسائي  ،كأجازه بعض الككفييف ،منع ذلؾ الجميكر ،تضرب زيدان قائمان "
كالفراء كىشاـ " أف تضرب عبد اهلل قائمان " كاتفقكا عمى إجازة " الذم تضرب عبد اهلل قائمان " ك " ما 

معناىما: " ضربؾ عبد اهلل ك " ما " بمعنى المصدر  ،تضرب عبد اهلل قائمان "  عمى أٌف " الذم "
 ".قائمان 

 التوضيح والتحميل:

ي المبتدأ مصدرا عامبل في مفسر صاحب حاؿ بعده ال يصمح أف يككف خبرا يجكز أف يأت
" أف ضربت زيدان  :كلكف ىؿ يقاس عمى ذلؾ المصدر المؤكؿ نحك ،عنو مثؿ " ضربي زيدان قائمان "

  .أك أف تضرب زيدان قائمان " ؟ ،قائمان 

                                                 
 ،السمسيمي ،(3/290التذييؿ كالتكميؿ )ج  ،أبك حياف :كانظر ،(162التعميقة عمى المقرب )ص ،ابف النحاس (1)

 .(1/338شرح األشمكني )ج  ،األشمكني ،(1/197شرح ابف طكلكف )ج ،ابف طكلكف ،(276شفاء العميؿ )ص
 .(1/280شرح التسييؿ )ج ،ابف مالؾ (2)
 .(3/302التذييؿ كالتكميؿ )ج ،أبك حياف (3)
 .(11األلفية )ص  ،ابف مالؾ (4)
 (.1094/ 5اف، إرتشاؼ الضرب )ج أبك حي (5)
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الكسائي كالفراء أبطؿ  :كقاؿ ابف األنبارم ،كأجاز ذلؾ الككفيكف ،جميكر النحاة منع ذلؾ
" أف تضرب عبد اهلل قائمان" كاتفقكا عمى إجازة " الذم تضرب عبد اهلل قائمان " ك " ما تضرب  :كىشاـ

عبد اهلل قائمان "  عمى أٌف معناىما: " ضربؾ عبدى اهلل قائمان " كعمؿ المنع في " أف " بأنيا لما عممت 
كفي ىذا  ،جز فييا ما جاز في المصادرفمـ ي ،فيما بعدىا أشبيت األدكات كبعدت عف المصادر
 .(1)التعميؿ نظر فإف المصدر أيضا يعمؿ فيما بعده

حيث قاؿ أبك  ،سبؽ يتضح أفَّ أبا حياف اعترض عمى تعميؿ الكسائي كىشاـ لممنع مٌما
 كفي ىذا التعميؿ نظر. :حياف

 القول في الحال التي حذف خبرىا .12

كعف سيبكيو  ،مكقع ىذه الحاؿ عند أبي الحسف كىشاـ" كيجكز أٌف يقع الفعؿ  :(2)قال أبو حيان
 كعف الكسائي كالفراء قكالف: الجكاز كالمنع ". ،المنع

 التوضيح والتحميل:

فيقكؿ أبك  ،في ىذه المسألة يتحدث أبك حياف أيضا عف الحاؿ التي  حذؼ الخبر قبميا
قكلنا: "حيسنيؾ تركب" أم راكبان حياف: أٌنو ال يمنع كقكع الحاؿ المذككرة فعبلن خبلفان لمفراء مثؿ 

كاختمؼ النقؿ  ،(4)كعميو سيبكيو فقد نقؿ عنو المنع :أحدىا :(3)كالكاضح أٌف في ىذه المسألة أقكاؿ
كنقؿ ابف  ،كنقؿ ابف عصفكر المنع كىك الصحيح عنو ،فحكى ابف خركؼ عنو الجكاز ،عف الفراء

أف مذىب الفراء منع كقكع الحاؿ المذككرة فعبلن فراران مف كثرة مخالفة  -رحمو اهلل  -مالؾ 
 .(5)األصؿ

كالثاني: الجكاز فقد ذىب األخفش كالكسائي كىشاـ كابف مالؾ إلى جكاز أٌف تجئ ىذه الحاؿ 
 .(6)جممة فعمية لمسماع

                                                 
 .(3/289التذييؿ كالتكميؿ )ج  :كانظر ،(1/342ىمع اليكامع )ج (1)
 .(1095/ 5الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
 ،أبك حياف ،(169التعميقة عمى المقرب )ص  ،ابف النحاس :كانظر ،(42/ 1ىمع اليكامع )ج ،السيكطي (3)

 .(253شرح التسييؿ )ص ،المرادم ،(3/305التذييؿ كالتكميؿ )ج
 42/ 1ىمع اليكامع  ،السيكطي (4)
 (.169التعميقة عمى المقرب )ص  ،ابف النحاس (5)
 .(42/ 1ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي (6)
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جكاز كقكع الحاؿ المذككرة فعبل كذلؾ لكركد بناء عمى ما ذكر فإفَّ أبا حياف يكافؽ ىشاـ في 
 ذلؾ عف العرب.

 القول في الحال الجممة االسمية .13

كتقدمت عميو نحك: " كىك  ،" كلك كانت الحاؿ جممة اسمية بالكاك كالمصدر متعدو  :(1)قال أبو حيان
أك الـز كتقدمت جاز ذلؾ عند ،ممتكت شربؾ السكيؽ " لـ يجز عند الكسائي كالفراء كىشاـ

 كلـ يجز عند الفراء نحك: " كأنت راكب حسنؾ ". ،الكسائي
 التوضيح والتحميل:

في ىذه المسألة الحاؿ التي جاءت جممة اسمية بالكاك فيؿ  -رحمو اهلل-يتناكؿ أبك حياف
 يجكز تقديميا عمى المصدر؟.

أبطؿ ذلؾ الكسائي  ،فإذا كاف المصدر متعديا لمفعكؿ ،ىناؾ عدة آراء في ىذه المسألة 
كقد أجاز الكسائي التقديـ إذا كاف المصدر  ،" فبل يصح " كىك ممتكت شربؾ السكيؽ ،كالفراء كىشاـ

 .(2)نحك " كأنت راكب حسنؾ " كلـ يجز ذلؾ عند الفراء ألف الحاؿ ال ترفع مقدمة ،الزما
 " عبُد اهلل وعيدي بزيد قديمين "القول في  .14

ذا  :(3)قال أبو حيان  ،اهلل كالعيد بزيد قديميف " اهلل كعيدم بزيد قديميف " أك " عبدي  " عبدي  :قمت" كا 
ف العيدى بزيد قديميف " أجازىا كميا الكسائي  ف عبدى اهلل كالعيدى بزيد قديميف " ك " عبد اهلل كا  كا 

كقياس  ،كليس عف الفراء إجازة شيء منيا كأصحابو يردكف عمى الكسائي كىشاـ ذلؾ ،كىشاـ
 المنع كال يجكز ذلؾ عند الكسائي كىشاـ إال بالكاك الجامعة ال بالفاء." البصرييف

 التوضيح والتحميل:

في ىذه المسالة أجاز الكسائي كىشاـ قكؿ: "عبد اهلل كعيدم بزيد قديميف" ككأننا نقكؿ " 
ميف " ألنو ؿ " عبد اهلل " فقدـ " عبد اهلل " كرفع ما بعده كثنى " قدي ،بعبد اهلل كزيد قديميف " العيدي 

 كما تككف الحاؿ خبرا لممصدر. كالكسائي كىشاـ أجازا أيضا قكلنا " إفٌ  ،خبرا لمعيد ك كافك" زيد " 
 ك" عبد اهلل كأٌف العيدى بزيد قديميف." ،عبد اهلل كالعيد بزيد قديميف

                                                 
 (.1097/ 5الضرب ) إرتشاؼ ،أبك حياف (1)
 .(3/310التذييؿ كالتكميؿ )ج ،أبك حياف (2)
 .(1097/ 5الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (3)
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البصرييف كقياس  ،كالفراء لـ يجز شيئا مف ىذا ككذلؾ أصحابو ردكا عمى ىشاـ كالكسائي
فبل يصمح ىذا المعنى  ،كال يجكز في قكؿ الكسائي كىشاـ: " عبد اهلل فالعيد بزيد قديميف " ،المنع

 .(1)مف العطؼ إال بالكاك الجامعة
 القول في عبد اهلل والريح يبارييا .15

ذا كلى معطكفان بالكاك فقط عمى مبتدأ فعؿ" :(2)قال أبو حيان أك دائـ ألحدىـ كاقع عمى اآلخر  ،كا 
فأجاز ذلؾ ىشاـ لما كاف " يبارييا " فيو  ،ك" أخكؾ كالدنيا يذميا " ،نحك: " عبد اهلل كالريح يبارييا "

كاف البناء عمى " عبد اهلل كالريح يتبارياف " أك  ،راجعاف إلى " عبد اهلل كالريح " ككاف النسؽ بالكاك
 الريح نحك: " كؿ رجؿ كضيعتو " كيبارييا حاؿ. الكاك بمعنى مع أبي عبد اهلل مع

 التوضيح والتحميل:

عبد اهلل كالريح  كذلؾ نحك: " ،(3)اختمؼ النحاة في ىذه المسالة فمنعيا قكـ كأجازىا آخركف
" كالمنع أظير ألف "عبد اهلل" مبتدأ ك" الريح " معطكؼ عميو كالمعطكؼ عمى المبتدأ مبتدأ  يبارييا

 .(4)عف المبتدأ الكاحد كيبقى اآلخر ال خبر لوك" يبارييا " خبر 

كمف أجازىا مف البصرييف جعؿ خبر المبتدأيف محذكؼ كالتقدير " عبد اهلل كالريح يجرياف 
 .(5)كمف أجازىا مف الككفييف جعؿ يبارييا بمعنى: "يتبارياف" ،يبارييا " كيبارييا حاؿ

ك " الريح " عطؼ  ،كىك أف الكاك ترفع " عبد اهلل " ،ف جكاب آخرفي ىاتيف المسألتيكليشاـ 
 .  (6)يبارييا " حاؿ ؿ " عبد اهلل " ك " الريح "" ك ،نسؽ عمى " عبد اهلل "

كقاؿ أبك حياف في التذييؿ: " كتمخيص المسالة عبد اهلل مع الريح يبارييا إذا كاف معركفا 
الكاك ىنا عمى ما ىي عميو في: " كؿ  بالسخاء كاإلفضاؿ كاإلشباه لمريح في ىذا المعنى فكانت

 ".(7)ككؿ رجؿ كضيعتو ،ثكب كثمنو

                                                 
 .(3/311التذييؿ كالتكميؿ )ج  ،أبك حياف :كانظر ،(344/ 1ىمع اليكامع )ج ،السيكطي (1)
 .(1098/ 1الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
المساعد  ،ابف عقيؿ ،(255/ 1شرح التسييؿ )ج ،المرادم :كانظر ،(107/ 1ىمع اليكامع )ج ،السيكطي (3)

 (.44/ 3تعميؽ الفرائد )ج ،الدماميني ،(280ء العميؿ )ص شفا ،السمسيمي ،(216/ 1)ج
 .(318/ 3)جالتذييؿ كالتكميؿ  ،أبك حياف (4)
 .(1/289شرح التسييؿ )ج ،ابف مالؾ (5)
 .(318/ 3التذييؿ كالتكميؿ )ج ،أبك حياف (6)
 .(318/ 3التذييؿ كالتكميؿ )ج (7)
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كأكضح أبك حياف صحة ىذه  ،سبؽ يتضح مخالفة أبي حياف ليشاـ في ىذه المسألة مٌما
كلمريح كالدنيا  ،ك " أخكؾ الدنيا يذميا " ،المسألة بدكف " كاك " أم " عبد اهلل  الريح يبارييا "

 كالكجو اآلخر ارتفاعيما برجكع الياء . ،بفعؿ مضمر ،أحدىما النصب :كجياف
 .زيد مع جاريتو قاعدانالقول في  .16

" كأجاز الكسائي كىشاـ: " زيد مع جاريتو قاعداف " حممت عمى الكاك كأبطؿ ذلؾ  :(1)قال أبو حيان
السفيو مع الفراء قاؿ ابف األنبارم: " كاتفقكا كميـ عمى إجازة " الحميـ مع الحميـ يصطمحاف " ك " 

 السفيو يقتتبلف " كيعني باالتفاؽ اتفاؽ الككفييف كاهلل اعمـ ".

 التوضيح والتحميل:

كالتقدير: " زيد ك  ،" عمى أف مع محمكلة عمى الكاك أجاز الكسائي كىشاـ زيد مع جاريتو قاعداف
" اختصـ كأجاز لكسائي كأصحابو " اختصـ زيد مع عمرك " بمعنى  ،جاريتو قاعداف " كمنعو الفراء

 . (2)زيد ك عمرك "

 عمى أفَّ " مع " يككف ما بعدىا بمنزلة المعطكؼ ب " الكاك "  يدؿ اكمم   

 قكؿ الشاعر: 
ػػػػػػػػػػؽى اليىػػػػػػػػػػكاًجر كلىٍحمىييػػػػػػػػػػفَّ مػػػػػػػػػػع الس ػػػػػػػػػػرل     مىشى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػديكران    (3)حتػػػػػػػػػػػػػػػػى ذىػػػػػػػػػػػػػػػػبف كىبلًكػػػػػػػػػػػػػػػػبلن كصي

يظير لي ككف مع يككف ما : " كلـ (4)كقاؿ ناظر الجيش  ،كقكع " مع " مكقع كاك العطؼ :الشاىد 
إذ ال يمنع أف يككف الشاعر أراد مزقت اليكاجر  ،بعدىا بمنزلة المعطكؼ بالكاك في ىذا البيت

 أم مضمكمة . ،مصحكبة بالسرل

كقد كضح أبك حياف بقكلو أف باب  ،بناء عمى ما ذكر يتضح مخالفة أبي حياف ليشاـ كالكسائي
مف مسائمو إال  شيءينبغي  عمى إجازة  بلف ،يقيسكنو المفعكؿ معو باب ضيؽ كأكثر النحكييف ال

 .(5)بسماع مف العرب 

                                                 
 .(5/1099إرتشاؼ الضرب )ج  (1)
 .(8/150التذييؿ كالتكميؿ )ج ،أبك حياف (2)
البغدادم،  ،(1/162الكتاب )ج ،سيبكيو(، 223البيت مف الكامؿ، لجرير، انظر: جرير، ديكاف جرير )ص (3)

 .(2100تمييد القكاعد )ص ،ناظر الجيش  ،(3/116المقاصد النحكية )ج ،العيني(، 4/98خزانة األدب )ج
 .(2100تمييد القكاعد )ص ،ناظر الجيش (4)
 .(8/150التذييؿ كالتكميؿ )ج  ،أبك حياف (5)
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 زيدًا أبوه ضرب أو يضربالقول في  .17

ذا التبس المبتدأ بضمير اسـ ممتبس بالخبر نحك: " زيدان أبكه ضرب أك  :(1)قال أبو حيان " كا 
كىي خطأ مف قكؿ الكسائي كالفراء فمك كاف مكاف الفعؿ  ،يضرب " جاز مف قكؿ البصرييف كىشاـ

 "اسـ فاعؿ نحك: " زيدا أبكه ضارب " جازت مف قكؿ البصرييف الكسائي كىشاـ كأحاليا الفراء.
 التوضيح والتحميل:

أبكه ضارب " لتقدـ صاحب  ان أبكه ضرب " أك" زيد ان لقد أجاز البصريكف كىشاـ قكؿ " زيد
 كمنعيا جميكر الككفييف الضمير المتصؿ بالمبتدأ

فأجاز  ،" زيدان أبكه ضرب " :ال في نحك ،ككافؽ الكسائي في جكاز نحك: " زيدان أبكه ضارب "
 .(2)كالسماع حجة عمييـ كعمى الكسائي   ،كخالؼ في مسألة الفعؿ ،في مسألة اسـ الفاعؿ
 كالحجة عمييـ قكلو:

ف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران   المبتغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز كا 
 

 (3) رشػػػػػػػػػػػاديقػػػػػػػػػػض فالسػػػػػػػػػػعي فػػػػػػػػػػػي الرشػػػػػػػػػػاد  
 كقد قدـ ىنا صاحب الضمير المتصؿ بالمبتدأ . ،أف أصمو المبتغي خيران حازه :كالشاىد فيو 

" كالصحيح ما ذىب إليو البصريكف مف التسكية في الجكاز بيف " زيدان أجمو  :(4)كقاؿ أبك حياف
كعامؿ المثاؿ األكؿ اسـ  ،كزيدان أجمو أحرز " بؿ اآلخر أكلى بالجكاز ألف العامؿ فيو فعؿ ،محرز
 كمف منعيما فقد ضيؽ رحيبان " ،فمف يمنع األكؿ دكف اآلخر فقد رجح فرعا عمى أصؿ ،فاعؿ

 .كخالؼ الككفييف كالكسائي ،إذف كافؽ أبك حياف رأم البصرييف كىشاـ
 

 
 
 
 

                                                 
 .(1109/ 5الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (1)
 .(1/224المساعد )ج ،ابف عقيؿ (2)
ناظر  ،(1/303شرح التسييؿ )ج  ،انظر ابف مالؾ ،كقيؿ قالو أبك األسكد ،البيت مف الخفيؼ مجيكؿ القائؿ (3)

 .(1/224المساعد )ج ،ابف عقيؿ (،2/957الجيش، تمييد القكاعد )ج
 .(3/356التذييؿ كالتكميؿ )ج ،أبك حياف (4)
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 الخبري اسم الزمان فالقول  .18
 :(1)قال ابن مالك

ـي  يىكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكفي   كىالى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو   اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مى بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا زى  خى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ    ثَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  عى فٍ   جي  ييًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىٍخًبرىا  كىاً 

  

 ،كالعيد ،"كأجاز الفراء كىشاـ: الرفع كالنصب في اليكـ مع سائر األياـ :(2)قال أبو حيان
إذا كاف  ،في جكاز الرفع كالنصب في اليكـ ،كالسبت ،يجرم مجرم الجمعة  ،كالفطر ،كاألضحى

 كالتـز ىشاـ فيو الرفع." ،كالنصب كالمعرفة ،خبران عنيا. فالبصريكف كالفراء يجيزكف الرفع

" ...... كأما إذا كاف نكرة فذىب ىشاـ إلي أنو كالمنككر مف المحاؿ عنده  :(3)وقال أبو حيان 
 كيمتـز فيو الرفع فتقكؿ: ميعادؾ يكـه كيكماف كثبلثة أياـ."

 :التوضيح والتحميل

مثؿ:  ،كالنصب باتفاؽ مف البصرييف كالككفييفإذا كاف اسـ الزماف معرفة كجاء خبرا جاز فيو الرفع 
 كالغالب النصب أكثر مف الرفع مع جكازىما باتفاؽ. ،قياميؾ يكـى الخميس أك يكـي الخميس

ألف الجمعة فييا معنى  ،كالفطر ،كالعيد ،كالسبت ،كنصب اليكـ إف ذكر مع الجمعة كنحكىا
 د جائز.كفي العيد معنى العك  ،كالسبت معنى االنقطاع ،االجتماع

ذا كاف اسـ الزماف نكرة رفع غالبا مع جكاز النصب نحك الصكـ يكـ كىشاـ كمف  ،كالسير شير ،كا 
 .(4)ذىب معو مف الككفييف أكجبكا الرفع

 القول في " وحده " .19

كمنعو الجميكر كىك  ،"كمف مسائؿ ىذا الباب أجاز يكنس كىشاـ: زيد كحده :(5)قال أبو حيان
كليشاـ في جكاز تقديمو عمى المبتدأ قكالف:  ،جعمتو خبرا أم" زيد مكاف التفرد " ،مسمكع مف العرب

دبارا." ،كسعد قصتو األكلى ،" زيد أمره األكؿ :أجراه في المنع مجرل ،الجكاز كالمنع  كزيد إقباال كا 
 
 

                                                 
 .(10األلفية )ص ،ابف مالؾ (1)
 .(5/1125الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
 .(1/148منيج السالؾ )ج ،أبك حياف (3)
شرح التسييؿ  ،ابف مالؾ،(1/283شرح الرضي )ج ،الرضي :،انظر  ،1/324ىمع اليكامع  ،السيكطي (4)

 (. 295شفاء العميؿ )ص ،السمسيمي ،(1/239المساعد )ج ،ابف عقيؿ ،(1/323)ج
 .(5/1132الضرب )ج إرتشاؼ (5)
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 التوضيح والتحميل:

كأكثر النحاة  ،بر بو"كحده" ألنو اسـ جرل مجرل المصدر فبل يخ ػمنع جميكر النحاة اإلخبار ب
 ه " مثمما نقكؿ " زيده كحدى  " زيده  :فيقاؿ ،اإلخبار بويكنس كىشاـ  كأجاز  ،عمى أنو حاؿ مف الفاعؿ

ه " كلكف ىؿ يجكز تقديمو كحدى  كاستدؿ ىشاـ كيكنس عمى جكازه ألنو سمع عف العرب " زيده  ،عنده "
الجكاز عمى أنو عمى مجرل  :ليشاـ قكالف أحدىما ،" ه زيده " مثمما نقكؿ: " في دارً  ه زيده فيقاؿ: " كحدى 

ه كالثاني المنع عمى أنو مجرل " زيده أمرى  ،يجكز " كحدىه زيده " ،" عنده زيده " :فكما نقكؿ ،عنده
دباران زيده " ال يجكز " كحدىه زيده " ،و األكلى "كسعد قصتى  ،األكؿ  (1).فكما أنو ال يجكز " إقباالن كا 

فكجب قبكلو إف خالؼ  ،زيده كحده " بالرفع كالنصب :" كقد نقمكا أفَّ العرب قالت :(2)كيقكؿ أبك حياف
 رأم سيبكيو أك غيره .

 كذلؾ لكركده بالسماع . ،سبؽ يتبيف مكافقة أبي حياف لرأم ىشاـ كيكنس مٌما
 القول في " دونك... " .20

كقاؿ  ،كأجازه غيره ،المكاف" قاؿ سيبكيو: ال يجكز " دكنيؾ " بالرفع كأنت تريد  :(3)قال أبو حيان
كتقكؿ: زيد  ،كدكنؾ ال تجعؿ أسماء مرفكعة عمى اختيار ،كنحكؾ ،كبدلؾ ،كمكانؾ ،الفراء: سكاؾ
أك نعتا جاز أف يعرب إعراب  ،خبلفا لمككفييف... إذا كقع خبرا ،كال يجكز فيو النصب ،مثميؾ بالرفع

نحك " قاـ  ،كقع فاعبل رفع كلـ ينصبفإذا  ،األسماء كجاز أف ينصب تقكؿ: " زيد سن ؾ كسنَّؾ
فبل ينصباف عمى المحؿ كال  ،مثميؾ كسنيؾ " كقاؿ ىشاـ: " لدنؾ كقرنؾ " ال يككناف إال معرفتيف

أك معمكال لناصب كليس  ،يجكز نصب شيء مف ذلؾ عند البصرييف إال إذا كاف تابعا لمنصكب
 نصبو نصب الظرؼ ".

 التوضيح والتحميل:

أف تككف ظرفا كفي ىذه الحالة ال يجكز فيو غير  :في معنييف أحدىما ذكر سيبكيو " دكف "
كأما أف تككف بمعنى: حقير أك مسترذؿ كمثميا: " ثكب دكف " كفي ىذه الحالة ترفع "  ،النصب
 .(4)دكنؾ "

                                                 
التذييؿ كالتكميؿ  ،أبك حياف ،(1/373الكتاب )ج ،انظر: سيبكيو ،(1/325ىمع اليكامع )ج ،السيكطي (1)

 .(4/163األشباه كالنظائر )ج ،السيكطي ،(4/77)ج
 .(4/79التذييؿ كالتكميؿ )ج ،أبك حياف (2)
 .(1133-5/1132الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (3)
 .(2/299شرح الكتاب )ج ،السيرافي (4)
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 كدكنؾ " ال تجعؿ أسماء مرفكعة. ،كنحكؾ ،كبدلؾ ،كمكانؾ ،كيرل الفراء أف " سكاؾ
كلنا " زيد مثؿى عمرك" بالنصب كأجازه الككفيكف كذلؾ ألف " مثمؾ " كال يجكز عند البصرييف ق

عندىـ مف القسمة التي تعرب في مكاضع النعكت كاألخبار بتعريب األسماء كينصب في كؿ حاؿ 
ذا كقع مكقع أسماء الفاعميف مف الناس رفع كلـ ينصب كىذه األسماء ىي: " قرنؾ  ،كسنؾ ،كا 

 ".(1)كمثمؾ  ،كلدنؾ ،كشبيؾ

 القول في جواز دخول الفاء عمى  الخبر .21

و يجكز أف تككف اسمية نحك: " الذم ىك يأتيني فمو نَّ ص ابف الحاج: عمى أ" كن :(2)قال أبو حيان
ففي جكاز دخكؿ الفاء  ،درىـ " فإف كاف المكصكؿ أك المكصكؼ ليس فيو عمكـ كعني بو خاص

أك كصؼ ال يجكز دخكؿ  ،إذا أكد كلذلؾ زعـ ىشاـ أف المكصكؿ ،كالصحيح المنع ،عميو خبلؼ
كالذم يأتيني الظريؼ مكـر " ألنو يزكؿ بذلؾ عف  ،نحك: " الذم يأتيني نفسو مكـر ،الفاء عمى خبره

 كالنعت مف كبلـ العرب." ،كال يحفظ دخكؿ الفاء مع التأكيد ،العمكـ
 التوضيح والتحميل:

لذلؾ لـ يحتج إلى حرؼ رابط  ،كالفاعؿمف المعمكـ أف الخبر مرتبط بالمبتدأ مثؿ ارتباط الفعؿ 
 ،فإذا دخمت فبلبد لدخكليا مف سبب ،فاألصؿ أال تدخؿ الفاء عمى شيء مف خبر المبتدأ ،بينيما

كمف المجكز لدخكؿ الفاء عمى الخبر ككف المبتدأ كاقعا مكقع  ،كالسبب عمى ضربيف كاجب كجائز
 ،اة دخكؿ الفاء كالصمة جممة اسميةكمنع ابف مالؾ كبعض النح ،مف الشرطية أك أؿ المكصكلة

 .نعكيرل أبك حياف أنو ال ما ،حك: " الذم ىك يأتيني فمو درىـ "ن

ذا كاف المكصكؿ خاصا أك النكرة المكصكفة خاصة لـ تدخؿ الفاء نحك: " الذم يزكرنا فيك مكـر  كا 
نى الجزاء لذىاب مع ،" كتريديو شخصا بعينو كمنع ىشاـ دخكؿ الفاء إذا أكد المكصكؿ أك كصؼ

 "(3)معمبل ذلؾ بأف ىذا لـ يحفظ مف كبلـ العرب.ك  ،بذلؾ
 
 

                                                 
شرح الكتاب  ،السيرافي ،(1/409الكتاب )ج  ،سيبكيو :انظر ،(4/81التذييؿ كالتكميؿ )ج  ،أبك حياف (1)

 (.1/239المساعد )ج ،ابف عقيؿ ،(2/299)ج
 .(5/1141الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
شرح التسييؿ  ،المرادم ،(4/96التذييؿ كالتكميؿ )ج ،أبك حياف :انظر ،(1/349ىمع اليكامع )ج ،السيكطي (3)

 .(241)ص
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 باب كان وأخواتيا

 حكم توسط خبر كان .22

" كأجاز ىشاـ: " كاف قائمان الزيداف كالزيدكف " عمى أف تجعؿ " قائمان " خبران  :(1)قال أبو حيان
 كال يجيز ذلؾ البصريكف إال مع تثنية الخبر كجمعو." ،" كالزيداف كالزيدكف " اسما ،مقدمان 

 التوضيح والتحميل:
هئ ُّ : (2)كجؿ كيجكز تقديمو كمنو قكلو عز ،األصؿ في خبر ىذه األفعاؿ التأخير عف االسـ

  .َّمبخبحبجب

 كأما تقديمو عمييا فيناؾ ثبلثة أقساـ:
 منيا ب "ما" النافية.قسـ يمتنع تقديمو عميو باتفاؽ كىك " ماداـ " كما اقترف 

 كالقسـ الثاني: ما في تقديمو خبلؼ كىك " ليس".
 (3)القسـ الثالث: ما يجكز تقديـ الخبر عميو مف غير خبلؼ كىك ما بقي.

كال  ،كالزيداف كالزيدكف اسمان  ،عمى أف تجعؿ قائمان خبران  ،"كاف قائمان الزيداف كالزيدكف" :كأجاز ىشاـ
كيرل البصريكف أفَّ ضمير الشأف إنما يتقدـ جممة  ،يجيز ذلؾ البصريكف إال مع تثنية الخبر كجمعو

 :فيجيزكف نحك ،إال أفَّ الفراء كسائر الككفييف يركف جكاز اإلخبار عنو بالمفرد ،تككف ىي خبران عنو
 (4)" كاف قائمان الزيداف " .

 القول في اسم ما زال .23

كقاؿ في البسيط: كال يككف اسميا نكرة كأجاز الكسائي كىشاـ "ما يزاؿ أحد "  :(5)قال أبو حيان
يذكرؾ " كنحكىا مف المستقبؿ كانفرد ىشاـ بإجازتيا عمى الماضي نحك: " ما زاؿ أحد يذكرؾ " 

 كمنعيا الفراء فييما."
 
 

                                                 
 .(5/1169الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (1)
 .[47: الرـك] (2)
شرح  ،األزىرم( 85شرح المككدم )ص ،المككدم :كانظر ،(1/207شرح ابف طكلكف )ج ،ابف طكلكف (3)

 .( 1/258التصريح )ج
 .(1/182األصكؿ في النحك )ج ،ابف السراج (4)
 .(5/1182الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (5)
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 التوضيح والتحميل:

أجاز الكسائي كىشاـ أف يككف اسـ " ما زاؿ " نكرة إذا كانت في المستقبؿ مثؿ " ما يزاؿ أحد   
 "(1)يقكؿ ذلؾ " لكف ىشاـ أجازىا في الماضي بمفرده كمنعيا الفراء مثؿ " ما زاؿ أحد يذكرؾ.

ن المشبيات بميس  باب ما وال وا 
 القول في الوصف بعد ما .24

ف كليو في: (2)قال أبو حيان  ما تعيف رفعو نحك: " ما زيد قائما كال ذاىبه عمرك " كرفعو مف  " كا 
كأجاز الكسائي كالفراء فيو النصب فتقكؿ: " ما زيد قائمان كال  ،ذينؾ الكجييف ىذا مذىب البصرييف

فمك كاف  ،فمخمفان أحده " بالنصب  ،ذاىبان عمرك " كحكى الككفيكف مف قكؿ العرب " ما زيده قائمان 
كأجازه  ،خبر" ما " مجركرا بالباء نحك: " ما زيد بقائـو كال خارجو عمرك" لـ يجز جره عند البصرييف

 كما أجاز الذم قبمو." ،كأجازه ىشاـ ،كالفراء ،فمك حذفت " ال " لـ يجز جره عند البصرييف ،الككفييف
 التوضيح والتحميل:

كما زيد  ،فتقكؿ: " ما زيد قائما كال ذاىبه عمرك ،األجنبييتعيف رفع الكصؼ بعد " ما " إذا تبله 
ترفع عمى أف ال تشرؾ  ،كالرفع إجماع مف النحكييف ،بقائـ كال ذاىبه عمرك" كىذا مذىب البصرييف

"  :فقمت ،كلك نصب الكصؼ عطفا عمى خبر" ما " المنصكب ،(3)السـ اآلخر في ما كلكف تبتدئو 
 ما زيد قائما كال ذاىبان عمرك " منعو الخميؿ كسيبكيو كأصحابيما كأجازه الكسائي كالفراء.

مؿ المنع أنو بغير عائد كحجة  ،فبل يعطؼ عمى ما كاف لؤلكؿ كلـ يعد عميو منو شيء ،كقد عي
 ،يتخمؼ أحدأحد " أم: إذا قاـ لـ  فمتخمفان  قائمان  المجيز ما حكاه الككفيكف مف قكؿ العرب: " ما زيده 

كال خارجو عمرك" بالجر فأجازه  ككذلؾ لك عطفت عمى خبر" ما " المجركر فقمت " ما زيد بمنطمؽو 
" ما زيد بمنطمؽ كخارجو عمرك " بجر " خارج "  :فإف حذفت " ال " فقمت ،الككفيكف كمنعو البصريكف

ألف  ،أجاز الذم قبمو كأجازه ىشاـ كما ،عطفا عمى " بمنطمؽ " لـ يجز ذلؾ عند البصرييف كالفراء
 .(4)إعادة الحرؼ عنده ال تغير شيئا إذا كاف تككيدا

 
                                                 

 .(4/251التذييؿ كالتكميؿ )ج ،أبك حياف (1)
 .(5/1203الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
 .(1/61الكتاب )ج ،سيبكيو (3)
  ،(2/71األصكؿ )ج  ،ابف السراج ،4/193المقتضب  ،المبرد :كانظر ،(4/322التذييؿ )ج ،أبك حياف (4)

 .(1/339شفاء العميؿ )ج  ،السمسيمي ،(327تكضيح المقاصد )ص ،المرادم ،(1/330شرح الكتاب )ج ،السيرافي
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 القول في العطف ببل وال .25
 :(1)قال ابن مالك

ٍفػػػػػػػػػػػػػػػعى   مىٍعطيػػػػػػػػػػػػػػػٍكؼو   ًبمًكػػػػػػػػػػػػػػػٍف أىٍك  ًببىػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ   كىرى

ػػػػػػػؿ   ٍيػػػػػػػثي حى ـٍ حى ػػػػػػػا اٍلػػػػػػػزى ػػػػػػػٍكبو ًبمى  ًمػػػػػػػٍف بىٍعػػػػػػػًد مىٍنصي

   
" فإف تأخر الكصؼ عف األجنبي كحرؼ العطؼ مكجب رفعت فقمت: " ما زيد  :(2)قال أبو حيان 

قائما بؿ عمركه خارج " أك غير مكجب كالخبر مرفكع رفعت فقمت: " ما زيد قائـه كال عمركه خارج " 
أك منصكب فأجمعكا عمى الرفع نحك: " ما زيد قائمان كال عمركه ذاىبه " كزعـ الجرمي أنيـ رككا أف 

فأجازه الخميؿ كسيبكيو كالكسائي كىشاـ كمنعو النحكيكف  ،يرفع كاختمفكا في نصبو أكثر العرب
 القدماء."

 التوضيح والتحميل:

فإف كاف مكجبان رفعت نحك: "  ،إذا عطفت فإما أف يككف حرؼ العطؼ مكجبان أك غير مكجب
ف    ،ألٌف المعطكؼ بيا مكجب ك " ما " ال تعمؿ في المكجب ،ما زيده قائما بؿ عمركه خارجه " كا 

ف كاف  كاف غير مكجب فإف كاف الخبر مرفكعان رفعت نحك: " ما زيد قائـه كال عمركه خارج " كا 
فترفع عمى  ،"" ما زيد قائمان كال عمركه خارج  منصكبان فأجمع النحكيكف عمى إجازة الرفع نحك:

 االبتداء كالقطع مف األكؿ .

كاختمفكا في النصب فأجازه سيبكيو كالخميؿ كالكسائي كىشاـ كمنعو النحكيكف القدماء الذيف رد 
أم "  بؿ  ،كأجاز المبرد معمبل أف " بؿ " ناقمة معنى النفي إلى ما بعدىا ،(3)عمييـ سيبكيو في كتابو

 .(4)كلكف تبتدئو،كالرفع عمى أف ال تشرؾ االسـ اآلخر في " ما " ،ما ىك قاعدان "

كزعـ الجرمي "  :كيستشؼ ذلؾ حيث قاؿ ،مما سبؽ يتضح مكافقة أبي حياف ليشاـ كسيبكيو
 " . أنيـ رككا أف أكثر العرب يرفع

 
 
 

                                                 
 .(12األلفية )ص ،ابف مالؾ (1)
 .(5/1204الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
 (.60/ 1)الكتاب  ،سيبكيو (3)
المقاصد الشافية  ،الشاطبي ،(1/60الكتاب )ج ،سيبكيو ،انظر ،(1/280التصريح )جشرح  ،األزىرم (4)
 .(1/223شرح ابف طكلكف )ج ،ابف طكلكف ،(1/331شفاء العميؿ )ج ،السمسيمي ،(2/232)
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 القول في زيادة كان بين اسم ما وخبرىا .26

" فإف زيدت كاف بيف اسـ ما كخبرىا نحك: " ما زيد كاف بقائـ " جاز ذلؾ عند  :(1)قال أبو حيان
فمك كاف الخبر ظرفان أك كاؼ التشبيو أك مثبل فأجاز ىشاـ  ،كالكسائي كمنع ذلؾ الفراءالبصرييف 

 دخكليا عمى الظرؼ فأجاز: " ما عبد اهلل بحيث تحب ".
 التوضيح والتحميل:

" كما ربؾ بغافؿ "  كفائدة زيادتيا  :قكلو تعالىتزاد الباء في خبر" ما " إذا كاف منفيا نحك 
كجب فمك زيدت " كاف " بيف اسـ " ما " كخبرىا لـ يجز دخكؿ الباء عند رفع تكىـ أف الكبلـ م

 كأجازه البصريكف كالكسائي نحك" ما زيد كاف بقائـ." ،الفراء

كلك كاف الخبر" مثبل " لـ يجز دخكؿ الباء عند ىشاـ كأجازه البصريكف كالكسائي نحك: " ما 
ف لـ زيد بمثمؾ " كلك كاف الخبر ظرفا فإف جاز أف يستعمؿ ا لظرؼ اسما جاز دخكؿ الباء عمييا كا 

 "(2)" حيث " لـ يجز عند البصرييف كأجازه ىشاـ نحك" ما زيد بحيث يحب. ػيستعمؿ اسما ك

 القول في حذف خبر إنَّ  .27

كسكاء أكاف  ،أحدىا: الجكاز ،" في حذؼ خبر إف كأخكتيا لمعمـ بو ثبلثة مذاىب :(3)قال أبو حيان
الثاني: مذىب الككفييف اختصاص جكاز حذفو بأف يككف  ،سيبكيو...ك مذىب ػكى ،معرفة أـ نكرة

 ،كالصحيح مذىب سيبكيو ،الثالث: مذىب الفراء جكاز حذفو معرفة كاف أك نكرة ... ،نكرة....
ك " إفَّ رجبلن أخاؾ " عمي حذؼ الخبر كفاقان ليشاـ  ،كيجكز: " إفَّ رجبلن كزيد " خبلفان لمككفييف

 مفراء."كخبلفان ل ،كالبصرييف
 التوضيح والتحميل:

 :  ىناؾ ثبلث مذاىب لحذؼ خبر إفَّ

 .أحدىما: الجكاز كىك مذىب سيبكيو سكاء أكاف االسـ معرفة أك نكرة 
الثاني: مذىب الككفييف كىك أنو ال يجكز إال إذا كاف االسـ نكرة نقمو عنيـ عمي بف سميماف 

 األخفش .

                                                 
 .(5/1215الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (1)
لمتسييؿ  ،المرادم ،(4/307التذييؿ ك التكميؿ )ج ،أبك حياف :انظر:(1/404ىمع اليكامع )ج ،السيكطي (2)

 .(1/335شفاء العميؿ )ج ،السمسيمي ،(324)ج
 .(5/1249الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (3)
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 أكاف االسـ معرفة أـ نكرة إال إف كاف بالتكريرالثالث: مذىب الفراء زعـ أنو ال يجكز سكاء 

أـ القياس فإجماع النحكييف عمي إجازة  ،كالصحيح مف ىذه المذاىب مذىب سيبكيو لمقياس كالسماع
حذؼ الخبر إذا عرؼ معناه في غير باب " إفَّ " فينبغي أف يجكز ذلؾ في باب " إفَّ " إذا عرؼ 

مهجهينىنمنخنحنجنُّ : (1)كأـ السماع فقكلو تعالي ،المعني

 تقديرىـ معذبكف. َّ......يهىه

كال يجيزكف  ،ألف المعرفة اختمطت بالنكرة ،كفي قكلنا " إف رجبلن كزيدان " فيذا ال يجيزه الككفيكف
كلك قمنا " إف رجبلن أخاؾ " عمى  ،كىذا جائز عمى مذىب البصرييف ،حذؼ الخبر إال مع النكرة

 .(2)كأجازه ىشاـ كالبصريكف  ،حذؼ الخبر لـ يجزه الفراء ألف خبر المعرفة ال يحذؼ عنده

 نبلحظ أفَّ أبا حياف كافؽ ىشاـ كرأم البصرييف في ىذه المسألة .

 القول في الم االبتداء .28
كأجازه  ،مف دخكليا عمييا الفراء" فإٌف كاف حرؼ الجر" حتى " أك" إلى " فمنع  :(3)قال أبو حيان

 البصريكف كىشاـ نحك: " إٌف سيرؾ لحتى الميؿ أك ؿ " إلى الميؿ"."
 التكضيح كالتحميؿ:

ال يجيز الفراء إدخاؿ الـ االبتداء عمى " حتى " كال " مذ " ك " إلى " فبل يجيز " إفَّ سيرؾ لحتى   
 .(4)فالميؿ " كال: " إللى الميؿ" كأجاز ذلؾ ىشاـ كالبصريك 

 القول في دخول الم االبتداء عمى قد .29

" إذا كاف الفعؿ ماضيا متصرفا غير مصحكب بقد فإنو ال يدخمو البلـ نحك: "  :(5)قال أبو حيان
إٌف زيدان لقائـ " فإف كاف مصحكبا ب " قد " جاز دخكؿ البلـ عميو نحك: " إٌف زيدان لقد قاـ " كأما " 

 "إٌف زيدان لقاـ " فبل يجكز ككاف الكسائي كىشاـ يجيزاف.
 

                                                 
 [25 :]الحج (1)
 ،(5/52التذييؿ كالتكميؿ )ج ،أبك حياف ،(475شرح الكافية الشافية ) ،ابف مالؾ ،(2/141الكتاب )ج ،سيبكيو (2)

 .(1/331المساعد )  ،ابف عقيؿ
 (.5/1263الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (3)
 .(5/106التذييؿ كالتكميؿ )ج ،أبك حياف (4)
 .(1/281منيج السالؾ )ج ،(5/1263الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (5)



 

 

46 

 

  :التوضيح والتحميل

ال تدخؿ الـ االبتداء عمى فعؿ ماض إال إف كاف مقركنا ب " قد " أك كاف غير متصرؼ فبل   
 يقاؿ: " إف زيدا لقاـ " كأجاز ذلؾ الكسائي كىشاـ عمى إضمار قد.

فدخمت عمى الفعؿ المضارع  ،كقد منعت مف دخكليا عمى الفعؿ الماضي ألنيا في األصؿ لبلسـ
فإف قرف ب " قد " قربتو مف الحاؿ فشبو  ،ألنيا ال تشبو االسـكلـ تدخؿ عمى الماضي  ،لشبيو بو
 .(1)فجاز أف تدخؿ عميو نحك: " إنؾ لقد قمت " ،المضارع

 سبؽ نبلحظ مخالفة أبي حياف لرأم ىشاـ في ىذه المسألة . مٌما
 القول في العطف باعتبار موضع إنّ  .30

ف كاف الناسخ " إٌف " فاتفقكا عمى  :(2)قال أبو حيان جكاز الرفع في المعطكؼ إذا كاف بعد " كا 
فأجازه مطمقا قبؿ الخبر الكسائي  ،كعمرك " كاختمفكا إذا كاف قبؿ الخبر نحك: " إٌف زيدان قائـه  ،الخبر

 كأبك الحسف كىشاـ.
 التوضيح والتحميل:

يتحدث أبك حياف عف العطؼ باعتبار مكضع اسـ " إفَّ " فإف المعطكؼ إما أف يأتي قبؿ 
فإف أتى المعطكؼ بعد اسـ  " إفَّ " فجائز الرفع بغير خبلؼ عند النحكييف نحك: "  ،بعدهالخبر أك 

 كمنو ما أنشده سيبكيو لجرير: ،إفَّ زيدان قائـه كعمرك "
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـ                 ة كالن  بلفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإفَّ الخً 

 
 (3) كالمكرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة أطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 

 :تقديره ،إف زيدان في الدار كعمرك :حيث رفع المكرمات عطفا عمى محؿ اسـ نحك :االستشياد 
 كفييـ المكرمات .  :كالتقدير ،كالخبر محذكؼ ،كيقاؿ المكرمات مرفكع عمى االبتداء ،كعمرك كذلؾ

جحمجحجُّ :(4)كأما إذا كاف قبؿ الخبر نحك: " إف الزيديف كعمرا قائمكف" كمنو قكلو تعالى

كذىب الككفيكف إلى  ،بؿ يمـز النصب ،يجكز الرفع عندىـ مطمقان  فبل َّمخجخمح

                                                 
ىمع  ،السيكطي ،(1/346أكضح المسالؾ )ج ،ابف عقيؿ :كانظر ،(4/354المقاصد الشافية ) ،الشاطبي (1)

 .(1/445اليكامع )ج
 .(5/1288الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
شرح  ،ابف مالؾ ،(2/145الكتاب )ج  ،سيبكيو ،كلكنو ليس في ديكانو ،البيت مف بحر الكامؿ منسكب لجرير (3)

(، 126(، ابف الناظـ، شرح ابف الناظـ )ص4/539ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج ،(2/48التسييؿ )ج 
 .(2/743المقاصد )ج ،العيني

  .[69 :المائدة]( 4)
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فذىب الكسائي إلى الجكاز بإطبلؽ  ،جكاز الرفع كما جاز مع تأخير المعطكؼ إال أنيـ اختمفكا
كذىب الفراء إلى  ،ظير في المعطكؼ عميو النصب أك لـ يظير فتقكؿ: " إف زيدا كعمرك قائماف "

فبل يجكز الرفع في المعطكؼ عميو كبيف ما ظير فيو  ،اإلعراب التفرقة بيف ما لـ يظير فيو
 ".(1)األعراب فبل يجكز إال  النصب فتقكؿ: " إنؾ كزيده ذاىباف " كال تقكؿ: " إف زيدا كعمرك قائماف 

31. "  القول في ال العاممة عمل "إنَّ

كغبلـ كما أشبيو ذلؾ معاممة  ،كبنيف ،كأخ ،" كقد يعامؿ غير المضاؼ مف أب :(2)قال أبو حيان
 كال أخا لؾ ".. ،المضاؼ فينتزع منو التنكيف كالنكف إذا ما جر ما بعده ببلـ فتقكؿ: " ال أبا لؾ

كفي ىذه المسألة مذاىب أحدىا: مذىب ىشاـ كابف كيساف كاختاره ابف مالؾ أف ىذه األسماء مفردة 
يتعمؽ بمحذكؼ كيش بو غير المضاؼ ف ،كالمجركر بالبلـ في مكضع الصفة ليا ،ليست بمضافة

 بالمضاؼ في نزع التنكيف مف المفرد كالنكف مف المثنى كالمجمكع."

 التوضيح والتحميل:
  كأما قكليـ ال أبا لؾ كال أخا لؾ "  قاؿ:

 ػػػدمػػػػػػكا بيتػػػؾ ال أبػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػؾىػػػً أ
 (3) كزعمكا أنؾ ال أخا لؾ

ال كأف البلـ ميقحمىة  ،كعميو الجميكر: أنيا أسماء مضافة إلى المجركر بالبلـففيو أقكاؿ: أحدىا: 
كالخبر محذكؼ كاإلضافة غير محضة في " مثمؾ " ك" غيرؾ " ألنو لـ يقصد في أب  ،اعتداد بيا
كزيدت البلـ تحسينا لمفظ لئبل تدخؿ "ال" عمى ما ظاىره  ،فمـ تعمؿ "ال" في معرفة ،أك في أخ
 .(4)كدخمت البلـ لتككيد اإلضافة " ،ال أباه :فالتقدير ،ال أبا لو :المبرد " فإف قمت كقاؿ ،التعريؼ

                                                 
التصريح )ج شرح  ،األزىرم ،(1/461شرح الجمؿ )ج ،ابف عصفكر :كانظر ،(1/335المساعد )ج ،( ابف عقيؿ1)
1/336). 
 .(5/1301الضرب )ج  إرتشاؼ ،( أبك حياف2)
جميرة المغة  ،ابف دريد ،(1/351الكتاب )ج ،سيبكيو :انظر ،كىك مف تكذيب العرب ،الرجز عمى لساف ضب (3)

الدرر المكامع  ،الشنقيطي ،(2/504المزىر)ج  ،السيكطي ،(1/464ىمع اليكامع )ج ،السيكطي ،(1309)ص 
  .(314-1/41)ج

 .(4/373)ج  المقتضب ،المبرد (4)
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كالمجركر بالبلـ في  ،أٌنيا أسماء مفردة غير مضافة عيكممت معاممة المضاؼ في اإلعراب :الثاني
كالخبر أيضا محذكؼ كعميو ىشاـ كابف كيساف كاختاره  ،كىي متعمقة بمحذكؼ ،مكضع الصفة ليا

 .(1)ابف مالؾ قاؿ: ألنيا لك كانت مضافة لكانت اإلضافة محضة إذ ليس صفة عامة فميـز التعريؼ

الثالثة: أنيا مفردة جاءت عمى لغة القصر كالمجركر بالبلـ ىك الخبر كعميو الفارسي كابف الطراكة 
 .(2)كال أخ لؾ "  ،كالقياس " ال أب لؾ ،الحذؼ ككميا خبلؼ األصؿلسبلمتو مف التأكيؿ كالزيادة ك 

 كفي ىذه المسألة خالؼ أبك حياف مذىب ىشاـ كابف مالؾ .
 باب ظن وأخواتيا

 القول في عرف وأبصر .32
 كأبصر" " ،" كألحؽ ىشاـ في أفعاؿ ىذا الباب: "عرؼ :(3)قال أبو حيان

 التوضيح والتحميل:
 كأبصر". ،الضرير أضاؼ إلى أخكات ظف الفعؿ "عرؼ ان يبيف أبك حياف أف ىشام
 ،كقاؿ النحكيكف أنو ال يمحؽ بيذه األفعاؿ  " عرؼ ،كأبصرتو قائما " ،نحك " عرفت زيدا قائما

 .(4)كأبصر " خبلفا ليشاـ كفي قكلنا: " عرفت زيدا قائما " فقائما منصكب عمى الحاؿ
 سبؽ يتبيف مخالفة أبي حياف لرأم ىشاـ .  مٌما
 

 النائب عن الفاعل القول في  .33
 :(5)يقول ابن مالك

ٍفعيػػػػػػػػػػػػػػػػٍكؿه بًػػػػػػػػػػػػػػػػوً  يىنيػػػػػػػػػػػػػػػػٍكبي  ػػػػػػػػػػػػػػػػٍف فىاًعػػػػػػػػػػػػػػػػؿً  مى  عى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ًنٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  ًفٍيمى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  كى  ًنائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً  خى
 

 كمختمؼ فييا المتفؽ عميو أربعة: ،" كالذم يقكـ مقاـ الفاعؿ أشياء متفؽ عمييا :(6)قال أبو حيان

الفعؿ إما أف يككف تاما أك ناقصا إف كاف ناقصا مف  أحدىا: المفعكؿ بو: نحك " ضيرب زيد " ثـ إف
عؿ يفعؿ " في "  ،باب أفعاؿ المقاربة فبل نعمـ أحدا أجاز بناءه لممفعكؿ إال الكسائي كالفراء أجازا " جي

                                                 
 .(2/61شرح التسييؿ )ج ،ابف مالؾ (1)
 .(1/465ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي (2)
 .( 6/2106الضرب )ج إرتشاؼ ،(1/330منيج السالؾ )ج  (3)
 .(1/363المساعد )ج  ،(1/485ىمع اليكامع )ج ،السيكطي (4)
 .(17األلفية )ص  ،ابف مالؾ (5)
 .(5/1325الضرب )ج إرتشاؼ (6)
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ف كاف مف غيره جامدا فكذلؾ أك  ،جعؿ زيد يفعؿ " كالخبلؼ فيو كالخبلؼ اآلتي في " ًكيف ييقاـ " كا 
كىشاـ إلى جكاز  ،كالفراء ،كالكسائي ،كالككفيكف ،كالسيرافي ،فذىب سيبكيو متصرفا نحك:" كاف "

 كذىب الفارسي إلى المنع كىك الذم نختاره."  ،ذلؾ
 :التوضيح والتحميل

تنقسـ األفعاؿ بالنسبة لبنائيا لممجيكؿ إلى ثبلثة أقساـ األكؿ: اتفؽ النحاة عمى أنو ال يجكز 
 كحبذا ". ،ليس ،عسى ،بئس ،ة نحك: " نعـبناؤه لممفعكؿ كىك األفعاؿ الجامد

كقسـ فيو خبلؼ  كقسـ اتفؽ النحاة عمى جكاز بنائو لممفعكؿ كىك ما بقى مف األفعاؿ المتصرفة.
كمنع  ،الكسائي كالفراء كىشاـ :فأجاز ذلؾ سيبكيو كالسيرافي كالككفيكف ،كىك" كاف كأخكاتيا "

 . (1)الفارسي ذلؾ مطمقا
بنائيا لما لـ يسـ فاعمو كتحذؼ المرفكع الذم نسبو الفاعؿ كتقيـ المنصكب فمذىب الفراء جكاز 

 ألنو يؤدم إلى بقاء الخبر دكف مخبر عنو ال لفظا كال تقديرا. ،ألنو يشبو المفعكؿ كىذا فاسد ،مقامو
 ،كيقاـ ضمير المصدر مقاـ المحذكؼ ،كمذىب السيرافي أنو يحذؼ االسـ فيحذؼ بحذفو الخبر

 ف كاف كأخكاتيا ال مصدر ليا.كىذا فاسد أل
 .(2)كليذه العمؿ ذىب الفارسي إلى منع بناء ىذه األفعاؿ

لكف بشرط أف يككف في الكبلـ  ،كىك مذىب سيبكيو ،كيرل ابف عصفكر أنو يجكز بناؤىا لممفعكؿ
 . (3)ظرؼ أك مجركر يقكـ مقاـ المحذكؼ فيقكؿ " ًكيف في الدار " مف " كاف زيده قائما في الدار "

عؿ يفعؿ " خبلفا لمكسائي كالفراء " ًكيف يقاـ ،فيجكز " كاف زيد يقـك " ،كال يجكز " كيف يقاـ " كال " جي
عؿ ييفعؿ " ببنائيما ،ككذلؾ في " جعؿ زيد يفعؿ " ،" ببناء كؿ مف الفعميف كقيؿ في كؿ مف  ،" جي
 .(4)كال يجكز شيء مف ذلؾ عند البصرييف ،كقيؿ ال تقدير فييما ،الفعميف ضمير مجيكؿ

 كبذلؾ خالؼ رأم ىشاـ . ،كقد خالؼ أبك حياف الرأم القائؿ بجكاز بناء كاف كأخكاتيا لممفعكؿ

 

 
                                                 

 .(6/255التذييؿ كالتكميؿ )ج  ،أبك حياف (1)
شرح  ،ابف مالؾ ،(117المقرب )ص ،ابف عصفكر :كانظر ،(1/563شرح جمؿ الزجاج )ج ،ابف عصفكر (2)

 ،(1/400المساعد )ج ،ابف عقيؿ  ،(131التعميؽ عمى المقرب )ص ،ابف النحاس ،(2/130التسييؿ )ج 
 (.1/542ىمع اليكامع )ج ،السيكطي

 .(1/563شرح جمؿ الزجاج )ج ،ابف عصفكر (3)
 .(1/400المساعد )ج ،ابف عقيؿ (4)
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 القول في الفعل الالزم .34

ف كاف تاما الزما لـ يتعد ظاىرا إال إلى مصدر ال زماف كال مكاف نحك: "  :(1)قال أبو حيان " كا 
كقد نسب جكاز ذلؾ  ،كقعد " فذىب أكثر النحاة مف البصرييف كالككفييف إلى أنو ال يجكز ،جمس

كأجاز ذلؾ الفراء عمى أف الفعؿ  ،كىك غمط عمى سيبكيو ،إلى سيبكيو عمى أف فيو ضمير المصدر
 كالكسائي كىشاـ عمى أف فيو مجيكال مف ضمير مصدر أك زماف أك مكاف لـ يعمـ أييما ىك". ،فارغ

 وضيح والتحميل:الت

كالي نسب إلى سيبكيو مف  ذىب أكثر النحاة إلى أنو ال يجكز أف يبني الفعؿ البلـز لممفعكؿ 
كخصو أبك البقاء بما ال يتعدل بحرؼ جر مثؿ " جمس " ك " قعد " كذلؾ   ،(2)إجازتو ليس بمشيكر

 .(3)ألنو لك بني لممفعكؿ لبقي الفعؿ خبرا بغير مخبر عنو

ذا بني الفعؿ   البلـز لممفعكؿ ففي النائب أقكاليا:كا 

 أحدىا: ضمير المصدر كجمس أم الجمكس.

الثاني: ضمير المجيكؿ كعميو الكسائي كىشاـ ألنو لما حذؼ الفاعؿ أسند الفعؿ إلى أحد ما يعمؿ 
 فيو المصدر أك الكقت أك المكاف فمـ يعمـ أييا المقصكد.

 . (4)الثالث: أنو فارغ ال ضمير فيو كعميو الفراء
 كبذلؾ خالؼ مذىب ىشاـ كالكسائي . ،كقد بيف أك حياف أٌف الفعؿ البلـز ال يجكز بناؤه لممفعكؿ

 القول في النائب عن الفاعل .35

 كذيىب إلى خالد كبكره " فترفع يعني عمى المكضكع. ،" كتقكؿ " مير بزيد كعمرك :(5)قال أبو حيان

مستتر في الفعؿ محتمؿ أف يراد بو ما يدؿ كذىب الكسائي كىشاـ: إلى أف المقاـ ىك ضمير مبيـ 
 أك ظرؼ زماف أك ظرؼ مكاف" . ،عمى الفعؿ مف ضمير مصدر

 

                                                 
 .(5/1327الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (1)
 .(210إصبلح الخمؿ )ص ،طميكسيالسيد الب (2)
 .(1/330شرح ابف طكلكف )ج ،ابف طكلكف (3)
 ،أبك مكسى الجزكلي  ،(2/128شرح التسييؿ )ج ،ابف مالؾ :كانظر ،(1/525ىمع اليكامع )ج ،السيكطي (4)

 (.1/330شرح ابف طكلكف )ج ،ابف طكلكف ،(1/444التصريح )ج شرح ،األزىرم ،(144الجزكلية )ص
 .(2/52منيج السالؾ )ج ،(5/1336الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (5)
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 التوضيح والتحميل:
  :فإف جر بغيره فينالؾ أقكاؿ منيا ،إذا جر المجركر بحرؼ زائد فبل خبلؼ في إقامتو

نحك: " ًسير بزيد "  يرل الجميكر أف المجركر إذا ناب عف الفاعؿ فإنو في محؿ رفع كىك النائب 
 فعمرك معطكؼ مرفكع عمى المكضكع.،فبالتالي فإننا نقكؿ " مر بزيد كعمركه "

كجعؿ ضميرا مبيما  ،كالكسائي أف النائب ضمير مبيـ مستتر في الفعؿ  ،كىشاـ ،كيرل ابف ىشاـ
 ليحتمؿ ما يدؿ عميو الفعؿ مف مصدر أك ظرؼ مكاف أك زماف إذا ال دليؿ عمى تعيف أحدىا.

 .(1)فإذا بني لممفعكؿ كاف في مكضع رفع ،كمذىب البصرييف أف المجركر في مكضع نصب
 القول في نيابة التمييز عن الفاعل .36

كركم إجازة ذلؾ عف الكسائي  ،" كمنع البصريكف أف يقـك مقاـ الفاعؿ التمييز :(2)أبو حيان قال
كيرد عمى  ،كىشاـ " فطاب زيد نفسا " ال ترده لما لـ يسـ فاعمو عمى مذىب البصرييف كالفراء

 مذىب الكسائي كىشاـ حكى الكسائي عف العرب: " خذه مطيكبة بو نفس". 
 التوضيح والتحميل:

خبلفا لمكسائي كىشاـ فقد جكز الكسائي كىشاـ في " امتؤلت الدار  ،ال ينكب التمييز عف الفاعؿ
 .(3)كحكي " خذه مطيكبة بو نفسي" ،"ايمتمئ رجاؿه " ،رجاال "

" ال يقاـ في ىذا الباب مفعكؿ لو كال مفعكؿ معو كال حاؿ كال تمييز ألنيا ال يتسع :كقاؿ أبك حياف
   .(4)فييا بخبلؼ المصدر"

 ىشاـ كالكسائي في إنابة التمييز مناب الفاعؿ .كبيذا يخالؼ أبك حياف 

 القول في  اشتغال العامل عن المعمول .37

 :" كيجب الرفع عمى االبتداء في صكر منيا: (5)قال أبو حيان

                                                 
  ،(1/79األصكؿ )ج ،ابف السراج ،(4/52المقتضب )ج ،المبرد :كانظر ،(1/523ىمع اليكامع )ج ،السيكطي (1)

 .(139التعميقة عمى المقرب )ص ،ابف النحاس
 .(5/1338الضرب )ج إرتشاؼ ،(2/52منيج السالؾ )ج ،أبك حياف (2)
ىمع اليكامع  ،السيكطي ،(1/444التصريح )جشرح  ،األزىرم :انظر ،(1/400المساعد ) ،ابف عقيؿ (3)

 .( 1/524)ج
 .(6/262التذييؿ كالتكميؿ )ج ،أبك حياف (4)
  .(8/2164الضرب )ج إرتشاؼ (5)
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" زيد أنت تضربو كىند عمركه يضربيا "  :أف يفصؿ بيف االسـ كالفعؿ بأجنبي نحك :الرابعة عشرة
كأجاز الكسائي فيو  ،كمذىب سيبكيو كىشاـ أنو ال يجكز في " زيد كىند " إال الرفع عمى االبتداء

 " زيدان أنا ضاربو "". :االشتغاؿ قياسا لمفعؿ عمى اسـ الفاعؿ إذ ىك مكضع االتفاؽ نحك
 :التوضيح والتحميل

االبتداء إذا فصؿ بيف االسـ كالفعؿ بأجنبي فيشترط في الفعؿ المتأخر كمما يجب فيو الرفع عمى 
أف ال يفصؿ بينو كبيف االسـ السابؽ فاصؿ ؼ " زيد أنت ضربتو " لـ يجز النصب لمفعؿ كاألصؿ 

كذلؾ ألنو فصؿ بيف االسـ كالفعؿ المتأخر ب "  ،في " زيد" الرفع كىك الراجح لسبلمتو مف التقدير
 سائي نصب االسـ المتقدـ بالفعؿ المتأخر كألغى الضمير.كأجاز الك ،أنت "

 ،ىذا مردكدكقاؿ أبك حياف أٌف  .(1)،" زيدا أنت ضارب " :قياسا عمى اسـ الفاعؿ ألف النحاة أجازكا
فاسـ الفاعؿ ال يعمؿ حتى يعتمد فصار " أنت ضارب " بمنزلة " أنت ضربت "    ،فيناؾ فرؽ

  .(2)كلكف الفعؿ يعمؿ غير معتمد ،كؿ بشيءفكأنؾ لـ تفصؿ بيف العامؿ كالمعم
 كخالؼ رأم الكسائي .  ،كفي ىذه المسألة كافؽ أبك حياف رأم ىشاـ كسيبكيو

 القول في االسم المعطوف عمى جممة اسمية خبرىا جممة فعمية .38
 :(3)قال ابن مالك

ٍف  تىػػػػػػػػػػػػػبلى  اٍلمىٍعطيػػػػػػػػػػػػػػٍكؼي  ًفٍعػػػػػػػػػػػػػػبلن  ميٍخبىػػػػػػػػػػػػػػرىا  كىاً 

ػػػػػػػػػػًف   اٍسػػػػػػػػػػـو      يَّػػػػػػػػػػران بًػػػػػػػػػػًو   عى  فىػػػػػػػػػػاٍعًطفىٍف   ميخى

   
:" فقكلو "فاعطفف مخيرا" أم مخيرا بيف أف تراعي الكبرل فترفع أك الصغرل (4)قال أبو حيان

فتنصب كتقكؿ إذا راعيت الصغرل فإما أف يككف في الجممة المعطكفة ضمير يعكد عمى المبتدأ 
ف لـ يكف فييا ضمير ففي  ،فالمسألة جائزة باتفاؽ نحك: " ىند ضربتيا كزيدا كممتو في دارىا " كا 

 المسألة أربعة مذاىب:

ف كاف بغير ذلؾ  منيا ما ذىب إليو ىشاـ مف أنو إف كاف العطؼ بالفاء أك الكاك جازت المسألة كا 
 ."لـ يجز

                                                 
  ،(1/458التصريح )جشرح  ،األزىرم ،الكتاب ،سيبكيو ،انظر ،(342/ 1شرح ابف طكلكف )ج ،ابف طكلكف (1)

 .(6/307التذييؿ كالتكميؿ )ج ،أبك حياف
 .(6/307التذييؿ كالتكميؿ )ج ،أبك حياف (2)
 .(18األلفية )ص ،ابف مالؾ (3)
 (.6/2170الضرب )ج  إرتشاؼ (،2/76أبك حياف، منيج السالؾ )ج (4)
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 التوضيح والتحميل:

ب في االسـ في ىذا البيت مف أبيات األلفية يتحدث ابف مالؾ عف التخيير بيف الرفع كالنص
كزيدا كممتو" الجممة  ،المعطكؼ عمى جممة اسمية الخبر فييا جممة فعمية ففي قكلنا: " ىند ضربتيا

المعطكفة اشتممت عمى ضمير يعكد عمى المبتدأ فيجكز في " زيد" أف تختار الرفع فتككف معطكفة 
مية التي ىي كما يجكز النصب فيككف عطفا عمى الفع ،عمى الجممة االسمية التي ىي الكبرل

 الصغرل.

كالنحاة يراعكا الجكار ما  ،كمف النحاة مف يرجح النصب ألف الحمؿ عمى الصغرل أقرب
ذا لـ يكف في الجممة  ،أمكف كعكرض بأف الرفع ترجح بعدـ اإلضمار فمكؿ منيا مرجح فتساكيا كا 

عمى  الثانية ضمير كلـ يعطؼ بالفاء فاألخفش كالسيرافي يمنعاف النصب بناء عمى العطؼ
كالفارسي ككثير مف المتقدميف يجيزكف النصب فتقكؿ "عمرك لقيتو  ،الصغرل كالرفع كاجب عندىما

 كزيدا كممتو" كىك ظاىر كبلـ سيبكيو.

فمذىب ىشاـ إف كاف العطؼ بالفاء أك  ،أف الكاك كالفاء في حصكؿ الربط: " (1)كقاؿ ىشاـ 
ف كاف العطؼ بغيرىما لـ يجز  ."بالكاك جازت المسألة كا 

ف كاف بغير ذلؾ لـ ك  ما ذىب إليو الجميكر أنو إف كاف العطؼ بالفاء جازت المسألة كا 
ف لـ يكف في الجممة ضمير كركد الكجييف. (2)تجز    :(3)في قكلو تعالى كاستيدؿ لجكاز النصب كا 

 ،كقرأه باقي السبعة بالنصب ،بالرفع  ،كأبك عمرك ،كابف كثير ،قرأه نافع َّمغجغمعُّ 
كليس في الجممة المعطكفة  َّحضجضمصخصحصُّ  :(4)كىك معطكؼ عمى قكلو تعالى

 عمى الصغرل ضمير يعكد عمى الشمس.

 
 

                                                 
 .(1/471التصريح )جشرح  ،األزىرم (1)
 ،(554شرح الرضي )ص  ،الرضي ،(1/91الكتاب )ج ،سيبكيو :انظر،(1/471التصريح )جشرح  ،األزىرم (2)

 ،(6/332التذييؿ كالتكميؿ )ج ،أبك حياف ،(2/144شرح التسييؿ )ج ،ابف مالؾ ،(133المقرب )ص ،ابف عصفكر
 .(2/618تكضيح المقاصد ) ،المرادم

أحمد  ،6/39ة الحجة لمقراء السبع ،الفارسي ،298الحجة في القراءات السبعة ،انظر ابف خالكيو ،سكرة يس (3)
 .2/400إتحاؼ فضبلء البشر بالقراءات األربعة عشر  ،البنا
 سكرة يس  (4)
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 المطمب الثـــاني
 مسائل في المنصوبات

 باب المفعول بو

 القول في تقديم المفعول الذي ىو فاعل في المعنى .39
 :(1)ابن مالك قال

ٍعننػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػٍبؽي  فىاًعػػػػػػػػػػؿو  مى ػػػػػػػػػػفٍ كىاألىٍصػػػػػػػػػػؿي  سى  كىمى

ـٍ نىٍسػػػػػػػػػجى اٍلػػػػػػػػػيىمىفٍ    كيػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػٍف زىارى  ًمػػػػػػػػػٍف  أىٍلًبسيػػػػػػػػػٍف  مى

   
ذا كجد مفعكالف :(2) حيان أبو قال فاألصؿ  ،أك مقيد بحرؼ الجر ،كأحدىما مفعكؿ في المعنى ،" كا 

جاز عند  و زيدان أعطيت درىمى  :فإذا قمت ،كتقديـ ما ليس مقيدا بالحرؼ ،ما ىك فاعؿ في المعنى
 البصرييف 

 ىي قبيحة . :فكقاؿ ابف كيسا ،كبعض البصرييف :قاؿ ابف عصفكر ،ذلؾ ىشاـكمنع 

 ،ثكبو أعطيت زيدا :كلك قدمت عمى الفعؿ  المفعكؿ الثاني متصبل بو ضمير األكؿ نحك
 كقاؿ ىشاـ ال يجكز"  ،جاز ذلؾ عند البصرييف كالفراء كثعمب

  :التوضيح والتحميل

فاألصؿ تقديـ  ،درىمان  أعطيت زيدان  :فإذا قمت ،كذلؾاألصؿ تقديـ ما ىك فاعؿ عمى ما ليس 
بخبلؼ الدرىـ فإنو مفعكؿ في المفظ كالمعنى  ،كىك فاعؿ في المعنى ،ألنو اآلخذ ،زيد عمى درىـ

 ،ككذلؾ األصؿ تقديـ ما يتعدل إليو الفعؿ بنفسو أبدا ،كأصؿ زيد أف يتقدـ ،فأصمو أف يتأخر
 ،كال يقاؿ أعطيت صاحبو الدرىـ ،و زيداى أعطيت درىمى  :قاؿلذلؾ ي ،كتأخير ما يتعدل إليو بكجييف

المفعكالف في مرتبة  :كقيؿ ،كىذا مذىب الجميكر ،و زيدا "إال عمى قكؿ مف قاؿ " ضرب غبلمي 
 كعميو ىشاـ كبعض البصرييف . ،كاحدة بعد الفاعؿ فأييما تقدـ فذلؾ مكانو

المفعكؿ الثاني إذا اتصؿ بو ضمير يعكد عمى كقاؿ أبك حياف كينبني عمى ىذا الخبلؼ جكاز تقديـ 
 .(3)فعند الجميكر يجكز كعند غيرىـ ال بناء عمى ما ذكر  ،نحك أعطيت درىمو زيدا ،األكؿ

                                                 
 .(19األلفية )ص ،ابف مالؾ (1)
 .(6/1466الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
شرح التسييؿ   ،ابف مالؾ ،(1/278شرح جمؿ )ج ،ابف عصفكر :انظر ،(1/432المساعد )ج ،ابف عقيؿ (3)

األشباه  ،السيكطي ،(343إرشاد السالؾ )ص ،ابف القيـ ،(103شرح المككدم )ص ،المككدم ،(2/152)ج
 .(1/355شرح ابف طكلكف )ج ،ابف طكلكف ،(2/375كالنظائر )ج
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 باب االستثناء

 القول في فاعل خال وعدا .40

" كاختمؼ النحكيكف في فاعؿ خبل كعدا: فمذىب سيبكيو كأكثر البصرييف أنو   :(1)قال أبو حيان
كخبل بعضيـ زيدا " فيككف البعض  ،" عدا بعضيـ زيدا :المفيكـ تقديره ،عمى البعضضمير عائد 

 ،فمك كاف القكـ مثبل عشرة بزيد كاف البعض كاقعا عمى تسعة منيـ ،كاقعا إذ ذاؾ عمى مف عدا زيدا
 كال يسكغ ذلؾ عند الكسائي كىشاـ ألنيما زعما أف البعض ال يقع إال ما دكف النصؼ".

 ميل:التوضيح والتح

اختمؼ النحكيكف في فاعؿ خبل كعدا: فذىب سيبكيو كأكثر البصرييف إلى أنو ضمير مستكف في 
 فإذا قمت " قاـ القـك عدا زيدا" فالتقدير: عدا ىك أم بعضيـ زيدا. ،الفعؿ

فإذا كاف البعض كاقعا عمى مف عدا زيدا مف القـك فينبغي أال يجكز ذلؾ عمى مذىب الكسائي 
 ا أف بعضا ال يقع إال عمى ما دكف النصؼ كالصحيح كقكعو عمى أزيد مما ذكره.كىشاـ ألنيما زعم

 قاؿ الشاعر:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  دىايىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى أىٍركىل كىالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌديكفي تيقضى
 

ي          دىايىٍنتى  دىايىٍنتى أىٍركىل كىالٌديكفي تيقضى
 أىٍركىل كىالٌديكفي تيقضىي          

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان    (2) فمىطىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت بىعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كىأٌدٍت بىٍعضى
 

 

 

ان   فمىطىمىٍت بىعضان كىأٌدٍت بىٍعضى

 

 

كا ُي
() 
 

كىذا حجة عمى الكسائي  ،فبعض يجكز كقكعيا عمى النصؼ كعمى أزيد منو ،: بعضان الشاىد فيو
كذىب المبرد إلى أف الضمير فييا كاقع  ،كحكى ابف األعرابي أنيا تكقع بعضا عمى النصؼ ،كىشاـ

عدا مف قاـ  :أم ،عدا ىك :فإذا قمت " عدا زيدان " فالتقدير ،عمى " مف " المفيكـ مف سياؽ الكبلـ
 .(3)كيمكف القكؿ في غدا كخبل بذلؾ  ،كذىب الفراء إلى أف حاشا فعؿ كال فاعؿ لو ،زيدان .

 كفي ىذه المسألة يخالؼ أبك حياف رأم الكسائي كىشاـ كذلؾ لكركده في السماع .

 

 
 

                                                 
 .2/252منيج السالؾ ،أبك حياف (1)
تكضيح المقاصد كالمسالؾ  ،المرادم ،2/96الخصائص  ،ابف جني :انظر ،البيت مف الرجز لرؤبة بف العجاج (2)

  .(687)ص
 ،أبك حياف  ،(2/311شرح التسييؿ )ج ،ابف مالؾ  :كانظر ،(687تكضيح المقاصد كالمسالؾ )ص ،المرادم (3)

 (.2/212ىمع اليكامع  )ج ،السيكطي ،(8/319التذييؿ كالتكميؿ )ج
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 باب الحال

 القول في وحده .41

" كأما "كحده" فذىب يكنس كىشاـ في أحد قكليو إلى أنو ينتصب انتصاب  :(1)قال أبو حيان
تقديره: جاء زيد عمى كحده ثـ حذؼ الحرؼ  ،فجاء زيده كحده (الظركؼ فتجريو مجرل )عنده

 كنصب عمى الظرؼ."
 :التوضيح والتحميل

كىك معرفة باإلضافة  ،كأما قكؿ  العرب " جاء كحده " فػ " كحده " حاؿ مف فاعؿ جاء المستتر فيو
 (2)إلى الضمير فيؤكؿ بنكرة مف لفظو أم " متكحدا " 

 :.(3)كفي قكليـ "كحده" مذاىب منيا

المكضكع مكضع الحاؿ كأنو قاؿ: إيحادا  ،فمذىب سيبكيو: أنو اسـ مكضكع مكضع المصدر
يحادا  .(4)مكضع مكحدا في المتعدم كمتكحدا في البلـز ،كا 

كاألصؿ في  ،(5)أنو منصكب انتصاب الظرؼ فيجرل مجرل "عنده"أما يكنس كىشاـ فذىب إلى 
 .(6)عمى كحده فحذؼ الجار كنصب عمى الظرؼ كقد سمع: جمسا عمى كحدييما :"جاء زيد كحده"

 القول في وحده .42

ذا قمت  :(7)قال أبو حيان ..... أجاز ىشاـ كجيا آخر كىك: أف يككف منصكبا " هكحدى  زيده " "  كا 
دباران  إقباالن  كحده " كما قالت العرب: " زيده بفعؿ مضمر يخمفو "  " ه كحدى  زيده " " قاؿ ىشاـ: كمثؿ  كا 

خمؼ ىذا المنصكب الناصب  ،كحالىو األكؿ " ،و األكلىكقصتى  ،ه األكؿأمرى  زيده " في المعنى ىذا: 

                                                 
 .(6/1567الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (1)
 .(1/594)جالتصريح شرح  ،األزىرم (2)
الممحة البدرية  ،ابف ىشاـ ،(594/ 1التصريح )جشرح  ،األزىرم :كانظر ،(1/647شرح الرضي )ج  ،الرضي (3)

  .(2/176)ج
 .(2/232ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي (4)
 .(1/377الكتاب )ج ،سيبكيو (5)
 .(2/232ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي (6)
 .(2/289منيج السالؾ )ج ،(6/1567الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (7)
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" كما ال  ه زيده كما خمؼ كحده كىًحد كيسمي ىذا منصكبا عمى الخبلؼ األكؿ كقاؿ: ال يجكز " كحدى 
دباران  يجكز " إقباالن   اهلل ". عبدي  كا 

 التوضيح والتحميل:

نى أفردتو ه". فينتصب عمى معكحدى  كمررت برجؿو  ،ىـكمررت بيـ كحدى  ،همررت بو كحدى  في قكلنا "
 ألفَّ كحده يقتضي االختصاص بو دكف غيره. ،ثـ تحذؼ ىذا الفعؿ ،كحده بمركرم

 (1)يـ ككذلؾ إلى العشرة ".يـ كأربعتى ت بيـ ثبلثتى كمثؿ ذلؾ في لغة أىؿ الحجاز: " مرر 

ه " أف كحدى  ففي " زيده  ،يخمفو كحده مضمرو  بفعؿو  ه " أف يككف منصكبان كحدى  كقد أجاز ىشاـ في " زيده 
دباران  إقباالن  كما قالت العرب: " زيده  ،مضمر يخمفو كحده يككف منصكبان بفعؿو   يقبؿي " " كالمعنى:  كا 

في " ه كحدى  زيده " كقاؿ ىشاـ: كمثؿ  ،"كحدىه كحدىه  زيده " كتـ تأكيمو عند ىشاـ:  ،" إدباران  كيدبري  إقباالن 
كذىب ىشاـ إلى أف ىذا  ،"و األكلى كحالى  ،و األكلىقصتى  كسعده  ،ه األكؿأمرى  ىذا المعنى: " زيده 

 منصكب عمى الخبلؼ لؤلكؿ .

دباران عبد اهلل " كذلؾ ألف الفعؿ ال يضمر إال بعد  :كما ال يجكز ،" كحدىه زيده " :كال يجكز " إقباالن كا 
"  :كما يجكز ،" كحدىه زيده "  :فيجكز ،عمى الظرؼً  كىك أنو منصكبه  ،كأما عمى قكؿ ىشاـ ،االسـ
 .(2) " ؾ زيده عندى 

 القول في كممتو فاه إلى فيّ  .43
 :(3)ابن مالكقال 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ؼى لىٍفظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان فىاٍعتىًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي ًإٍف عي  كىاٍلحى

ٍعننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كىكىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىؾى اٍجتىًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ     تىٍنًكٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىهي مى

   
: ففي نصب "فاه" ثبلثة مذاىب: :(4)أبو حيانقال   " كأما كممتو فاه إلى في 

كالثاني: مذىب األخفش أنو منصكب  ،أحدىا: مذىب سيبكيو أنو منصكب عمى الحاؿ أم مشافيا
 َّىفيثىثنث ُّ :(5)مف فيو إلى في" نحك قكلو تعالى بإسقاط حرؼ الجر أم "

                                                 
 .(1/373الكتاب )ج ،سيبكيو (1)
التذييؿ كالتكميؿ  ،أبك حياف ،(2/232ىمع اليكامع )ج ،السيكطي :كانظر ،(1/373الكتاب )ج ،سيبكيو (2)

 .(9/38)ج
 .(23األلفية )ص ،ابف مالؾ (3)
 .(286-2/285منيج السالؾ )ج ،أبك حياف (4)
 .[235 :البقرة] (5)



 

 

58 

 

الكسائي كالفراء كىشاـ: أنو منصكب بفعؿ  -كالثالث: مذىب الككفييف  ،أم عمى عقدة النكاح
 مضمر يدؿ عميو الظاىر تقديره  " جاعبل فاه إلى في  " فدؿ كممتو ككممني عمى جاعؿ.

كنحك  كأجاز ىشاـ القياس عمى ذلؾ فتقكؿ: " ماشيتو قدمي إلى قدمو ككافحتو كجيو إلى كجيي "
 ذلؾ."

 التوضيح والتحميل:

 " ثبلثة مذاىب: يٌ إلى فً  و فاهي في نصب فاه في قكلنا " كممتي 

 ،جاعبل فاه إلى فيٌ  كىك أكلى مف أف يككف أصمو: "  ،حاالن " فاه " أكليا: مذىب سيبكيو فقد جعؿ 
 .(1)كمف فيو إلى فٌي"

 كأما المذىب الثاني فيك ما ذىب إليو األخفش مف أف األصؿ:

فاألكلى: " كممتو فيَّ  ،ال يتكمـ مف في غيره اإلنسافى  فإفَّ  ،كقد ردَّه المبرد بأنو ال يعقؿ ،مف فيو "" 
 إلى فيو ".

كىك أمر ال يحتاج  -يعني فيك مفعكؿ بو  -كأما مذىب الككفييف فتقدير " جاعبلن فاه إلى في  " 
نما يقتصر عمى المسمكع ألف فيو إيقا ،كال يقاس عميو ،إليو كلكف  ،ع جامد معرفة مكقع مشتؽكا 

 . (2)" ماشيتو قدمي إلى قدمو":فيقكؿ ،ىشاـ يقيس عميو

 في ىذه المسألة .مذىب الككفييف كىشاـ كقد خالؼ أبك حياف 
 القول في تقديم الحال عمى العامل .44

تريد  ،كأنت راكب حسنت " ،" كأنت راكب تحسف :" كأجاز الكسائي كالفراء كىشاـ :(3)حيان قال أبو
 كحسنت كأنت راكب ". ،تحسف كأنت راكب

 
 
 

                                                 
 .(1/391الكتاب )ج ،سيبكيو (1)
ابف الشجرم األمالي  ،(1/649شرح الرضي)ج  ،الرضي :كانظر ،(1/591التصريح )ج شرح  ،األزىرم(2)

شرح  ،المرادم ،(2/325شرح التسييؿ )ج ،ابف مالؾ ،(1/318شرح جمؿ الزجاجي )ج  ،ابف عصفكر ،(3/19)ج
 .(523شفاء العميؿ )ص ،السمسيمي ،(2/10المساعد )ج ،ابف عقيؿ ،(560التسييؿ )ص 

 .(6/1583الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (3)
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 التوضيح والتحميل:

حياف في ىذه المسألة عف آراء بعض النحاة في تقديـ الحاؿ التي دخمت عمييا الكاك فقد  يتحدث أبك
ف كاف متصرفان كأجاز ىشاـ كالفراء كالكسائي "كأنت راكب  بيف أنو ال يجكز تقديميا عمى العامؿ كا 

 اكب حسنت"."كأنت ر  ،تحسف"

عمى أنو ال يمتنع عند جميكر النحاة تقديـ الجممة  ابف أصبغكذلؾ ألفَّ العامؿ فعؿ كقد نص 
  (1)الحالية التي معيا الكاك عمى العامؿ إذا كاف فعبلن كمنعو الفراء

 القول في الحال المجموعة من مضاف ومضاف إليو .45

الحاؿ مجمكعة مف مضاؼ كمضاؼ اليو : " كأجاز الكسائي كىشاـ أف تجئ (2) قال أبو حيان
إذ ىما معنياف  ،كالناقة ،نحك: " لقيت صاحب الناقة طميحيف " عمى أف " طميحيف " حاؿ لصاحب

كالمختار عندنا أف ثـ معطكفان محذكفان تقديره: " صاحب الناقة كالناقة " فطميحاف حاؿ مف  ،كبلىما
 ."المتعاطفيف

 التوضيح والتحميل:
الحاؿ مجمكعة مف مضاؼ كمضاؼ إليو نحك " لقيت صاحب الناقة  كىشاـ مجيءأجاز الكسائي 

 طميحيف" عمى أف طميحيف حاؿ الصاحب كالناقة.
كمف المعطكؼ المقدر أم كالناقة ال الحاؿ كالخبر  الناقةً  مف صاحبً  جو عمى أنو حاؿه يكتخر 

 .(3)كالمضاؼ إليو لـ يقصد اإلخبار عنو إنما اإلخبار عف المضاؼ
 ،" كالمختار عندنا أفَّ طميحيف حاؿ مف الصاحب :(4)قاؿحيث  ،خالؼ أبك حياف رأم ىشاـكقد 

نما لـ يكف حاالن مف  ،" لقيت صاحبى الناقًة كالناقة طميحيف " :كمف المعطكؼ المحذكؼ التقدير كا 
كحاؿ منو محؿ  ،ألفَّ المضاؼ إليو مف تماـ األكؿ ،الصاحب كالناقة المضاؼ إلييا الصاحب

فمذلؾ لـ  ،كالحاؿ خبر مف األخبار ،إنما اإلخبار عف المضاؼ ،لـ يقصد اإلخبار عنو ،التنكيف
كىذه العمة ىي المانعة مف امتناع مجيء الحاؿ  ،يكف طميحيف حاالن مف المضاؼ كالمضاؼ إليو

 مف المخفكض باإلضافة الذم ليس بفاعؿ كال مفعكؿ .  

                                                 
المساعد  ،ابف عقيؿ ،(343/ 2شرح التسييؿ) ،ابف مالؾ :كانظر ،(9/93التذييؿ كالتكميؿ)ج  ،أبك حياف (1)

 .(2/28)ج
 .(6/1596الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
 .9/136التذييؿ كالتكميؿ  ،أبك حياف :كانظر ،(2/243ىمع اليكامع )ج ،السيكطي (3)
 .(9/136التذييؿ كالتكميؿ )ج ،أبك حياف (4)
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 المطمب الثالث
 المجرورات وتوابع النحو .مسائل في 
 القول في  حرف الكاف .46

 :(1)ابن مالك قال
ػػػػػػػػػػػػػػا مى ٍكا  كى كى بَّػػػػػػػػػػػػػػػوي  نىٍحػػػػػػػػػػػػػػكً   ًمػػػػػػػػػػػػػػػفٍ   رى  فىتىػػػػػػػػػػػػػػػى ري

ػػػػػػػػػػػػػػػػذىا  نىػػػػػػػػػػػػػػػػٍزره    نىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػكيهي   كىيىػػػػػػػػػػػػػػػػا  كى  أىتىػػػػػػػػػػػػػػػػى  كى

  

فو الكسائي كأنا كؾ " كضعٌ  ،: " أنت كيأجاز سيبكيو كأصحابو :"كفي الكاضح: (2)حيان أبو قال
 كالفراء كىشاـ .

 :التوضيح والتحميل

أنَّو أتى مف كبلـ العرب دخكؿ الكاؼ عمى الضمير  :كيا كنحكه أتى " أم ا" كذ :قاؿ ابف مالؾ
 كيرل البصريكف أفَّ ىذا لمضركرة في جميع الضمائر . ،مثؿ رب لكنو قميؿ ،الغائب المتصؿ

 :نشد الفراءكقد أ
ذا  ػػػػػػػػػػػػػ بي حػػػػػػػػػػػػػرٍ الى كا   يًكػػػػػػػػػػػػػ فٍ كيػػػػػػػػػػػػػتى  ـٍ لىػػػػػػػػػػػػػ تٍ رى م  شن

  
ذا الحرب شمرت لـ تكف كي           كا 

ذا الحػػػػػػػػػػػػػرب شػػػػػػػػػػػػػمرت لػػػػػػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػي           كا 
 

ػػػػػػػػػػػػػك الكي عي دٍ تىػػػػػػػػػػػػػ حػػػػػػػػػػػػػيفى    (3) اؿً زى فييػػػػػػػػػػػػػا نىػػػػػػػػػػػػػ اةي مى
تكمـ عمى معنى " لـ تكف أنت حيث أدخؿ الكاؼ عمى ضمير الم ،في " لـ تكف كي " :الشاىد 

ما قالت  :كقاؿ ىشاـ ،العرب: " كما سمعت ىذا البيت مف (4)كقاؿ الفراء  ،كىذا شاذ ،مثمي"
 . "ينشد في " كي " مؤلؼ مف قكؿ بشار كال يمتفت إليو كالبيت الذم ،كأنت كي ،أنا كؾ :العرب

 ،: " أنا كؾ(5)كالمخاطب في قكؿ الحسف البصرم  ،كقد شذ دخكؿ الكاؼ عمى ضمير المتكمـ 
 كأنت كي " .

 ضمركا في الكاؼ فيجركنيا عمى القياس.كا كأطر  الشعراء إذا اضي  فَّ إال أ"  :(6)كقاؿ سيبكيو

 

                                                 
 .(25األلفية )ص ،ابف مالؾ (1)
 .(7/1711الضرب )ج إرتشاؼ (2)
المقاصد  ،العيني ،(2/745تكضيح المقاصد )ج ،المرادم :انظر ،قائمو مجيكؿ ،البيت مف بحر الخفيؼ (3)

 .(2/363ىمع اليكامع )ج ،السيكطي ،(3/212النحكية )ج
 .(2/67الدرر المكامع )ج ،الشنقيطي (4)
 .(3/213المقاصد النحكية )ج ،العيني (5)
 .(2/384الكتاب )ج ،سيبكيو (6)
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فأجاز سيبكيو كأصحابو " أنت  ،: " كاختمفكا في دخكؿ الكاؼ عمى الياء كالكاؼ(1)كقاؿ أبك حياف 
 كأنا كؾ " كضعؼ ىذا الكسائي كالفراء كىشاـ " . ،كي

كمف  ،صحيح: " كبما نقمنا عف سيبكيو يعرؼ أفَّ نسبة جكاز ذلؾ إليو مطمقا غير (2)كقاؿ البغدادم 
 نسب الجكاز إليو مطمقا أبك حياف . "

أٌف ىذا لمضركرة في كمذىب البصرييف  ،يجكز أف تجر الكاؼ مضمر الغائب عمى قمة :الخبلصة
 .جميع الضمائر

 القول في زيادة حرف الجر " من " .47
كىشاـ يجكز أف تزاد في الكاجب  ،كالكسائي ،: " كتأتي " ًمف " زائدة فعند األخفش(3)قال أبو حيان
 ،كعند بعض الككفييف في الكاجب كغير الكاجب ،كداخمة عمى المعرفة كالنكرة ،كغير الكاجب

كقد كاف مف  ،كيشترط تنكير ما دخمت عميو نحك ما رككا مف قكؿ العرب: " قد كاف مف مطر
 حديث نخؿ عني ".
 :التوضيح والتحميل

كالثاني  ،أف يككف ما قبميا غير مكجب :البصرييف إال بشرطيف أحدىماال تزاد " مف " عند جميكر 
كال يككف المجركر بيا عند سيبكيو إال نكرة بعد نفي أك نيي أك  ،(4)أف يككف مجركرىا نكرة

  ُّ:(6)قكلو تعالىنحك  ،(5)استفياـ كأجاز األخفش كقكعيا في اإليجاب َّخلحلجلمكلك
: (9)كحمؿ عمى ذلؾ قكؿ النبي ،(8)كممف رأل زيادة " مف " في اإليجاب الكسائي ،(7)كجرىا المعرفة 

المصكركف" فقاؿ: أراد إف أشد الناس عذابا يكـ القيامة  القيامةً  يكـى  عذابان  الناسً  شدَّ أى  فٍ مً  إفَّ  "
 ....." المصكركف

                                                 
 .(2/67الدرر المكامع )ج ،الشنقيطي (1)
 .(10/198خزانة األدب )ج ،البغدادم (2)
 .(7/1724الضرب )ج إرتشاؼ  ،أبك حياف (3)
  .(701شرح التسييؿ )ص ،المرادم ،(1/501شرح الجمؿ )ج ،ابف عصفكر (4)
 .(3/138شرح التسييؿ )ج ،ابف مالؾ (5)
 .[3 :فاطر] (6)
 .(261شرح ابف الناظـ )ص ،ابف الناظـ (7)
 .(1/359مغني المبيب )ج ،ابف ىشاـ (8)
كركاية  ،كالركاية " إٌف مف أشد أىؿ النار يـك القيامة عذابا المصكركف " ،1015كتاب المباس  ،صحيح مسمـ (9)

 .كالركاية بدكف "مف " ،1495كتاب المباس  ،صحيح البخارم ،أخرل " إفَّ أشٌد الناس عذابان يـك القيامة المصكركف "
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كعند األخفش كالكسائي كىشاـ تزاد ببل  ،كعند بعض الككفييف تزاد مف بشرط تنكير مجركرىا فقط
ليو ذىب ابف مالؾ  كأشار سيبكيو إلى أف " مف " الزائدة قصد بيا التبعيض. ،شرط كا 

: (2)فمف ذلؾ قكلو تعالى ،(1)كيرل ابف مالؾ أف قكؿ األخفش قكم لثبكت السماع بذلؾ نظما كنثرا 
. َّحبجبهئمئخئحئ ُّ   

إنيا تزاد في الكاجب كغيره بشرط أف يككف مجركرىا نكرة كحككا كاختمؼ النقؿ عف الككفييف كمنو: 
 قدٍ  أم:" قد كاف مف مطر كقد كاف مف حديث فخؿ عني  :"(3) عف العرب "مف" زيادتيا في الكاجب

 . (4)حديثه  كافى  كقدٍ   ،مطره  كافى 
 :(6)كقكلو تعالى ،َّمتزترتيبُّ  :(5)كقاؿ الكسائي كىشاـ: مف زائدة في قكلو تعالى 

فتشابو رأم األخفش كىشاـ كالكسائي فمـ يشترطكا أف يككف المعمكؿ  َّييىينيميزي ُّ 
ككافقيـ الفارسي عمى زيادتيا في قكلو تعالى: "كينزؿ مف السماء مف جباؿ فييا مف برد"  ،(7)نكرة 

 (8) أم جباال فييا برد

 القول في حرف الجر "إلى" .48

ذا قاؿ لو: عميَّ مف كاحد  :(9)قال أبو حيان كما أنؾ إذا  ،كاف إقرار بجممة العشرة ،إلى عشرة" كا 
فإف قاؿ ىي أحسف الناس  ،فقد عـ الحسف ما بينيما ،قمت: ىي أحسف الناس مف قرف إلى قدـ

 فقدما لـ يجز كأجاز ذلؾ ىشاـ." ،قرنا

 

 

 

                                                 
 .(3/138شرح التسييؿ )ج ،ابف مالؾ (1)
 . [31: الكيؼ] (2)
 .(1/502شرح الجمؿ )ج ،ابف عصفكر (3)
 .(3/100الخصائص )ج ،ابف جني (4)
 .[31 :األحقاؼ] (5)
 .[15 :محمد] (6)
 .(11/144التذييؿ كالتكميؿ )ج ،أبك حياف (7)
 .(1/359مغني المبيب )ج ،ابف ىشاـ (8)
 .(7/1731الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (9)
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 التوضيح والتحميل:

كغيره نحك: سرت إلى آخر  ،مف حركؼ الجر " إلى" كتفيد الجر مطمقا أم في الزماف كالمكاف آخرا
لى آخر المسافة ،النيار ذا كجدت قرينة تدؿ عمى دخكؿ ما بعدىا في حكـ ما قبميا أك خركجو  ،كا  كا 

 .(1)عمؿ بيا نحك: " اشتريت الشقة إلى طرفيا " فالطرؼ داخؿ في الشراء

ف لـ يقترف بو قرينة فالذم عميو أكثر المحققيف فإذا قاؿ " اشتريت  ،أٌنو ال يدخؿ في حكـ ما قبمو كا 
 . (2)البستاف إلى الشجرة الفبلنية " لـ تدخؿ الشجرة في المشترم 

 القول في "ُربَّ " .49

كجممة  ،" كفي البسيط: ذىب البصريكف إلى أنيا لمتقميؿ كالخميؿ كسيبكيو....: (3)قال أبو حيان
فإنو صرح  ،العيفالككفييف كالكسائي كالفراء كىشاـ كابف سعداف كال مخالؼ ليؤالء إال صاحب 

 بككنيا لمتكثير دكف التقميؿ".
 :التوضيح والتحميل

" فذىب بعضيـ إلى أنيا لمتقميؿ دائما  ،كىك قكؿ األكثر كالخميؿ ،اختمؼ النحاة في فائدة "ريبَّ
كابف  ،كالمازني ،كاألخفش ،كأبي عمرك بف العبلء ،كأبي زيد ،كيكنس ،كسيبكيو كعيسى بف عمر

 ،كىشاـ ،كابف سعداف ،كالفراء ،كجممة مف الككفييف كالكسائي ،كالزجاج ،كالمبرد ،السراج كالجرمي
ككذا قاؿ ابف خركؼ " إف  ،كقد قاؿ ابف عقيؿ في المساعد " بؿ ىي حرؼ تكثير " كفاقا لسيبكيو

كىك المنسكب عنو كثيريف لسيبكيو كغيره مف  ،كلكف األكثركف أنيا لمتقميؿ  ،ىذا مذىب سيبكيو "
 .(4)لبصرييف كالككفييفأكابر ا

 كذىب آخركف إلى أنيا لمتكثير دائما كعميو صاحب العيف كابف درستكيو.

كطائفو أنيا لمتقميؿ غالبا كالتكثير  ،كرأل ثالث كىك المختار عند السيكطي كفاقا لمفاراسي أبي نصر
 نادرا كالرأم الرابع عكس الثالث كجـز بو في التسييؿ كاختاره ابف ىشاـ في المغني.

                                                 
 .(2/253المساعد)ج  ،ابف عقيؿ (1)
الكتاب)ج  ،سيبكيو ،(11/160التذييؿ كالتكميؿ )ج ،أبك حياف ،(1/517شرح الجمؿ )ج ،ابف عصفكر (2)
4/231). 
 .(7/1738)ج الضرب إرتشاؼ ،أبك حياف (3)
 .(2/285المساعد )ج ،ابف عقيؿ (4)
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بؿ ذلؾ مستفاد مف  ،كلـ تكضع لتقميؿ كال تكثير ،كاختار أبك حياف الرأم القائؿ أنيا حرؼ إثبات
 .(1)السياؽ

يمىم ُّ : (2)كمف كركدىا لمتكثير قكلو تعالى  َّينىنمنخنحنجن
 فإنو يكثر منيـ تمني ذلؾ.

 كمف كركدىا لمتقميؿ:
 به أى  وي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سى يٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  كدو ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ مى  بَّ أال ري 

        
 أال رب مكلكد كليس لو أب               

 أال رب مكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أب               
 

 كافً بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  هي دٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  ـٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دو لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكذم كى  
ػػػػػػػػػػػكذً   ػػػػػػػػػػػػاى م شى ػػػػػػػػػػػػ اءى دى كٍ مة سى  و           ًيػػػػػػػػػػػػجٍ كى  ر  فػػػػػػػػػػػي حي

 
 (3) كافً ي أًلى ًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى نٍ ال تى  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو مَّ جى مي  

 استشيد بو عمى مجيء رب لمتقميؿ. 

فالمكلكد الذم ليس لو أب "عيسى عميو السبلـ" كمف ليس لو أبكاف "آدـ عميو السبلـ" كذك الشامة 
 السكداء في حر كجيو ىك البدر.

"   ،سبؽ يتبيف أٌف أبا حياف قد خالؼ رأم معظـ النحاة مف أٌف " ربَّ " لمتقميؿ مٌما حيث يرل أفَّ "ربَّ
 كلـ تكضع لتقميؿ ك ال تكثير . ،حرؼ إثبات

 باب اإلضافة

 القول في وحده .50

ذا نصب "كحده" فانتصابو عمى" : (4)قال أبو حيان الحاؿ كقالت العرب: زيد كحده فخرج ذلؾ  كا 
ىشاـ عمى كجييف أحدىما: أف ينتصب كحده بفعؿ مضمر يخمؼ الفعؿ المضمر كحده كالتأكيؿ 
عنده: زيد كحد كحده إذ قد سمع الفعؿ ليذا المصدر مف العرب قاؿ ىشاـ: كمثؿ زيد كحده في ىذا 

يذىب ىشاـ إلى خبلفة ىذا المنصكب  المعنى: زيد أمره األكؿ كسعد قصتو األكلى كحالو األكلى
دبارا عبد اهلل .... مف قبؿ أف الفعؿ  الناصب كقاؿ ىشاـ: ال يجكز كحده زيد كما ال يجكز إقباال كا 

                                                 
شرح التسييؿ  ،المرادم ،(212رصؼ المباني )ص  ،المالقي :كانظر ،(2/348ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي (1)

 .( 719)ص 
 [2: الحجر] (2)
(، السيكطي، شرح شكاىد 3/51البيت مف البحر الطكيؿ ، قائمو أزد ابف السراة ، ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ )ج( 3)

(، ابف جني، 3/283(، العيني، المقاصد النحكية )ج2/381(، البغدادم، خزانة األدب )ج398المغني )ص
 .(2/45الدرر المكامع )ج ،الشنقيطي(، 2/3333الخصائص )ج

 .(154-3/153منيج  السالؾ )ج ،أبك حياف (4)
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ال يصير إال بعد االسـ يعنى مف حيث أنو خبر كىذا المصدر قد خمؼ الفعؿ فجرل مجراه فكما ال 
 ما خمفو كىك معمكلو الذم ىك المصدر. يجكز تقديـ الفعؿ عمى االسـ كذلؾ ال يجكز تقديـ

الكجو الثاني مف تخريج ىشاـ: ىك أف تنصب كحده كيجرم مجرل عنده كيقدره: زيد مكضع التفرد 
 كيجكز عمى ىذا التقدير أف يتقدـ فتقكؿ: كحده زيد كما تقكؿ: عند زيد" .

 :التوضيح والتحميل
 تقدـ الكبلـ في ىذه المسألة في باب الحاؿ .

 قبل وبعد القول في .51

 : (1) قال ابن مالك
بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  إذىا  نىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىان   كىأىٍعرى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا  مى  نيك 

ػػػػػػػػػػػػا  قىػػػػػػػػػػػػٍببلن    مى  ذيًكػػػػػػػػػػػػرىا قىػػػػػػػػػػػػدٍ   بىٍعػػػػػػػػػػػػًده  ًمػػػػػػػػػػػػفٍ   كى

  

ف لـ ينك التنكير كال لفظ المضاؼ إليو بقي عمى الضـ نحك: مف قبؿ كمف : (2)قال أبو حيان " كا 
 بعد....

 ،كحكى ىشاـ: " رأيتو قبؿي  ،بناء فتقكؿ: " جاءني قبؿي كأجاز األخفش قطعيا عف اإلضافة مف غير 
".  كمف قبؿي

 التوضيح والتحميل:

 كبعد " نصبا عمى الظرفية أك خفضا ب "مف" في ثبلث صكر: ،يجب إعراب " قبؿ

العصر" كالثانية: أف يحذؼ المضاؼ  الظير كقبؿى  جئتؾ بعدى  أحداىا: أف يصرح بالمضاؼ إليو ؾ "
 إليو كينكم ثبكت لفظو فيبقى اإلعراب كترؾ التنكيف عمى حاليما.

" مف قبؿي  :ك قرأ الجميكر ،خفض مف غير تنكيفمف قبًؿ كمف بعًد " بال األمري  كقرئ في الشكاذ " هللً 
ة كحذفت بنيا عمى كلما كانا مضافيف إلى معرف ،مف قبؿ غمبة الركـ كمف بعدىا :كمف بعدي " أم

 . (3)كقرأ أبك السماؿ كالجحدرم كعكف العقيمي " مف قبؿو كمف بعدو " بالكسر ك التنكيف فييما  ،الضـ

الثالثة: أف يحذؼ المضاؼ إليو كال ينكم شيء ال لفظو كال معناه فيبقى اإلعراب إما منصكب عمى 
 الظرفية أك مجركر بمف كلكف يرجع التنكيف الذم حذؼ لئلضافة.

                                                 
 (.28األلفية )ص  ،ابف مالؾ (1)
 .(7/1822الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
 .(7/158البحر المحيط )ج ،أبك حياف (3)
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لذلؾ اقتصر  ،كقكؿ ابف مالؾ: " كأعربكا نصبا إذا ما نكرا " يعني أف الغالب فييا النصب
عمى النصب كلكف قد يجر حاؿ التنكير كالجر قميؿ كيفيـ مف قكؿ ابف مالؾ أفَّ ىذه األسماء إذا 

 كبو قاؿ أبك حياف. ،بنيت عمى الضـ كانت معرفة

كبينيا عمى  ،الفتقارىما إلى المضاؼ إلييما معنىفإف نكل معنى المضاؼ إليو دكف لفظو بينيا 
كعمى الضـ لتيخالؼ حركة البناء حركة األعراب نحك: " هلل األمر مف  ،حركة فراران اللتقاء الساكنيف

" كقبؿ كبعد " ىنا معرفتاف  ،كمف بعدي "  في قراءة الجماعة السبعة بالضـ بغير تنكيف .قبؿي 
 (1) األمر مف قبؿ الغمب كمف بعده ".باإلضافة إلى معرفة منكية أم " هلل

 .كمف قبؿي  كحكى ىشاـ رأيتو قبؿي  ،كفي البسيط أجاز األخفش قطعيا مف غير بناء فتقكؿ: جاء قبؿي 
 القول في عمل المصدر .52

كذىب  ،كما ينتصب التمييز في عشريف درىما ،"  كينتصب المفعكؿ بالمصدر :(2)قال أبو حيان
كالفراء سامع  ،كزعـ أنو لـ يسمع مف العرب ،الفراء إلى أنو ال يجكز ذكر الفاعؿ مع المصدر ألبتة

" إذا كنت تخاطبو قاؿ: إال أنؾ تنصب بإضمار "تأكؿ"  الخبيصى  لغة كقاؿ ىشاـ: " عجبت مف أكؿو 
المنكف ال يعمؿ  فمذىبو أف المنكف ال يعمؿ أصبل كىذا منقكؿ عف الككفييف ذىبكا إلى أف المصدر

كأنو إف كقع بعده مرفكع أك منصكب فيك عمى إضمار الفعؿ يفسره المصدر مف لفظو كتنكينو صار 
 "ؾ "زيد" ك "عمرك".

 التوضيح والتحميل:

عماؿ المصدر مضافا  ،أك اقترف باأللؼ كالبلـ ،يعمؿ المصدر إذا كاف مضافا أك منكنا كا 
عمالو منكنا أكثر مف إعمالو مقركنا باأللؼ كالبلـ. ،أكثر مف إعمالو منكنا  كا 

ف جاء  ،كمنعو الككفيكف ،فقد أجاز البصريكف إعمالو ،كفي إعماؿ المصدر المنكف خبلؼ كا 
نما العامؿ فعؿ يدؿ عميو المصدر  .(3)بعد المصدر مرفكع أك منصكب فالعامؿ ليس المصدر كا 

                                                 
 ،(12/74التذييؿ كالتكميؿ )ج ،أبك حياف ،(3/243شرح التسييؿ )ج ،ابف مالؾ :كانظر ،(1/735التصريح )ج (1)

 .(714شفاء العميؿ )ص  ،السمسيمي ،(755شرح التسييؿ )ص ،المرادم ،(2/817تكضيح المقاصد )ج ،المرادم
 .(9/2260الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
شرح التسييؿ  ،المرادم ،(3/115شرح التسييؿ )ج ،ابف مالؾ :كانظر ،(3/47ىمع اليكامع )ج ،السيكطي (3)

 .( 3/207أكضح المسالؾ )ج  ،ابف ىشاـ ،(2/234المساعد )ج ،ابف عقيؿ ،(690)ص
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مح جحمجحجُّ :(1)اس كعاصـ كحمزة قكلو تعالىكمف إعماؿ المصدر المنكف قراءة نافع كابف عب
 .َّمصخصحص مسخسحسجسمخجخ

 :كالمسغبة ،أك إطعامو يتيمان  :كالتقدير ،مفعكلو :كيتيمان  ،كفاعمو محذكؼ ،فإطعاـ مصدر :الشاىد
كحممكا ما بعده مف مرفكع أك منصكب عمى  ،ف إعماؿ المصدر المنكفيك كمنع الككف ،المجاعة

 .(2)إضمار فعؿ 
كلكفَّ  ،إذ ال تكاد تجده رافعان  ،" أٌما المنكف فالسماع مكافؽه لما قاؿ الككفيكف :(3)الشاطبي كقاؿ

 إذ ال فرؽ بيف المضاؼ كالمنكف . " ،القياس سائغه 

 كقد خالؼ أبك حياف ىشاـ الرأم في ىذه المسألة .

 القول في عمل المصدر المنون .53

المصدر كجاء بعده فاعؿ أك مفعكؿ فسبيمو أف كمف فركع مذىبيـ أنو إذا نكف "  :قال أبو حيان
 يفصؿ بينيما كبينو فيقاؿ: " يعجبني قياـ أمس زيد " كىك أحسف مف" قياـ زيد ".

كمف فركع مذىبيـ أنو يختار أف يسبؽ المفعكؿ كيتأخر عنو الفاعؿ نحك " يعجبني ضرب في الدار 
 "عمرا زيدا " قالو ىشاـ.
 التوضيح والتحميل:
كقد  ،" يعجبني قياـ أمس زيد قكلؾ: " و نحكتي بعد ذلؾ بمعمكلً در إلى الظرؼ أي إذا أضيؼ المص

 كمف ىذا قكؿ الشاعر: ،يفصؿ بيف المصدر كمعمكلو بالجار كالمجركر
ؤيكسى قػػػػػػػػػػػكـو      ػػػػػػػػػػػربو ًبالس ػػػػػػػػػػػييكًؼ ري  ًبضى

 
ًقيػػػػػػػػػػػؿً   ػػػػػػػػػػػف المى ٍلنىػػػػػػػػػػػا ىىػػػػػػػػػػػامىييفَّ عى أىزى

 (4) 
 " بضربو " كىك مصدر منكف . :في قكلو " رؤكس قـك " حيث نصب بقكلو :الشاىد 

حتجتهب ُّ :(5)كيكثر أف يضاؼ المصدر إلى فاعمو ثـ يأتي مفعكلو نحك قكلو تعالى

 كيقؿ عكسو. َّخت

                                                 
 .13،14،15البمد  (1)
 .(2/5التصريح )ج ،المرادم (2)
 .(4/218المقاصد الشافية )ج ،الشاطبي (3)
(، ابف جني، المحتسب 1/161سيبكيو ، الكتاب )ج :انظر ،نسب لممرار بف منقذ ،البيت مف بحر الكافر (4)

 .(3/396المقاصد النحكية )ج ،العيني (،4/76(، ابف يعيش، شرح المفصؿ )ج1/219)ج
 .[251 :البقرة] (5)
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 كقكلو: 
مٍَّعتي مف نىشىب        أىفنىى ًتبلدم كما جى

مٍَّعتي مف نىشىب        ًتبلدم كما جى
ػػػػػػػػػب       ٍعػػػػػػػػػتي مػػػػػػػػػف نىشى مَّ  أىفنىػػػػػػػػػى تًػػػػػػػػػبلدم كمػػػػػػػػػا جى

 

قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرعي القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًقيز أىٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاهى األبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًريؽً  
(1) 

كىك "  ،كىك مصدر مضاؼ إلى مفعكلو ،" قرع مرفكع عمى الفاعمية ب " أفنى " :قكلو :الشاىد 
 ك " أفكاه " فاعؿ المصدر. ،القكاقيز "

كىك قكلو "  ،كىك قكلو: " القكاقيز " ثـ أتى بفاعموفقد أضاؼ المصدر كىك قكلو " قرع " إلى مفعكلو 
كيرل الككفيكف أنو يجكز عندىـ في المنكف أف يككف السابؽ المفعكؿ  ،أفكاه " بعد المفعكؿ بو

ذا ما نكف المصدر كذكر بعده الفاعؿ أك  ،" زيده  عمران  كالمتأخر الفاعؿ " يعجبني ضرب في الدارً  كا 
قياـ  ا كبينو فيقاؿ " يعجبني قياـ أمس زيد كىك أحسف مف "المفعكؿ فاألفضؿ أف يفصؿ بينيم

 .(2)زيد"
 القول في نعت المجرور بالمصدر .54

 :(3)قال ابن مالك
ػػػػػػػػػػػرَّ  ػػػػػػػػػػػا  كىجي ػػػػػػػػػػػا  يىٍتبىػػػػػػػػػػػعي   مى ػػػػػػػػػػػرَّ   مى ػػػػػػػػػػػفٍ   جي مى  كى

ػػػػػػػػػػػػى   ػػػػػػػػػػػػؿَّ  االٍتبىػػػػػػػػػػػػاعً  ًفػػػػػػػػػػػػي  رىاعى ػػػػػػػػػػػػفٍ  اٍلمىحى سى  فىحى

  

 ،كاف مستكرىا كال يستحيؿ"  الدار كزيده قيامؾ في " "قاؿ ابف األنبارم: لك قمت:  :(4)قال أبو حيان
كيجكز في الشعر ككذلؾ النعت  ،كقاؿ الفراء: " عجبت مف ضرًب عبًد اهلل كمحمده " مستكره

"عجبت مف ضرب عبًد اهلل زيدا كعمركه " كقاؿ ىشاـ:  :تقكؿ ،فإف فرقت حسف عنده ،كالتككيد عنده
 ال يجكز إال أنو لـ يقؿ في الشعر."

 والتحميل:التوضيح 
ما منصكبو ،" المجركر بالمصدر المضاؼ إما مرفكع المحؿ: (5) قال ابن مالك فمؾ فيما نعت  ،كا 

ف تنصبو حمبل كلؾ أ ،ك األجكد ما لـ يعرض مانعبو أك عطؼ عميو أف تجره حمبل عمى المفظ كى
 ،"لمكضكعكأفَّ ترفعو إٍف كاف المجركر مرفكع  ا ،عمى المكضع إف كاف المجركر منصكب المكضع

                                                 
(، 233، األنبارم ، اإلنصاؼ )ص(2/8التصريح )جشرح  ،األزىرم ،(3/403المقاصد النحكية )ج  ،( العيني1)

 .(2/307(، الشنقيطي الدرر المكامع )ج891المغني )صالسيكطي، شرح شكاىد 
 (.3/206أكضح المسالؾ )ج ،ابف ىشاـ (2)
 .(29األلفية )ص ،ابف مالؾ (3)
 .(3/285منيج السالؾ )ج  ،(9/2263الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (4)
 .(3/120شرح التسييؿ )ج  ،ابف مالؾ (5)
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ف كاف  ،كىذا يعني أف المضاؼ إلى المصدر إف كاف فاعبل فيك مجركر المفظ مرفكع المحؿ كا 
 مفعكال فيك مجركر المفظ منصكب المحؿ.

كالرفع أك النصب حمبل عمى  ،فإذا اتبع المضاؼ إليو المصدر ففي التابع الجر حمبل عمى المفظ
 ." المحؿ فتقكؿ: " عجبت مف ضرب زيدو الظريًؼ أك الظريؼي 

كظاىر كبلـ ابف مالؾ جكاز اإلتباع عمى المحؿ في جميع التكابع كىك مذىب الككفييف كطائفة مف 
 البصرييف.

عمرك أما أبك  ،كذىب سيبكيو كمف كافقو مف أىؿ البصرة إلى أنو ال يجكز اإلتباع عمى المحؿ
كالظاىر الجكاز لكركد  ،كمنع في التككيد كالنعت ،فأجاز اإلتباع عمى المحؿ في العطؼ كالبدؿ

 .(1)السماع كالتأكيؿ خبلؼ الظاىر

مظحطمضُّ  :(2)كمف شكاىد اإلتباع عمى المحؿ الرفع في قراءة الحسف في قكلو تعالى
 ،كالناًس أجمعيف " حيث قرأ الجميكر " عمييـ لعنةي اهلًل كالمبلئكةً  ،َّمغجغمعجع

كخرج ىذا عمى أٌنو معطكؼ عمى مكضع اسـ  ،كقرأىا الحسف " كالمبلئكةي كالناسي أجمعكف " بالرفع
 .(3)كىذا الذم جكزكه ليس بجائز  ،اهلل ألٌنو عندىـ في مكضع رفع عمى المصدر

 سبؽ يتبيف مكافقة أبي حياف لرأم ىشاـ . مٌما
 :(4)منصكب المحؿ قكؿ الراجز كمف شكاىد نصب المعطكؼ يككف المجركر

 انان ينت بيا حسَّ اقد كنت د
 كالميانا بلسً اإلفٍ  ةى افى خى مى 

لككنو مفعكالن في  ،ألفَّ مكضعو نصب ،" الميانا " بالنصب عمى مكضع اإلفبلس :قكلو :الشاىد
 المعنى " لممخافة " الذم ىك مصدر.

 

                                                 
المساعد  ،ابف عقيؿ ،(848/ 3تكضيح المقاصد )ج ،المرادم ،(299شرح ابف الناظـ )ص ،ابف الناظـ (1)

 .(3/215أكضح المسالؾ )ج ،ابف ىشاـ ،(2/237)ج
 .[161 :البقرة] (2)
 (.1/636البحر المحيط )ج ،أبك حياف (3)
 ،ابف عقيؿ ،(3/409المقاصد النحكية )ج ،العيني :انظر ،رؤبة بف العجاج :قائمو ،البيت مف الرجز المسدس (4)

 .(3/105شرح التسييؿ )ج  ،ابف عقيؿ ،(2/237المساعد )ج
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 القول في اسم المصدر .55

 ،مف اسـ المصدر ىك ما كاف أصؿ كضعو لغير المصدر " االصطبلح الثاني :(1)قال أبو حيان
كالثكاب كالعطاء كالدىف كالخبز كالكبلـ كالكراىة كالكحؿ كنحكىا . كىي األسماء التي أخذت مف 

كىذا النكع  مف اسـ المصدر  ،مكاد األحداث فيذه كضعت لما يثاب بو كلما يعطي كلما يدىف بو
كذىب  ،ىب البصريكف إلى أٌف شيئان مف ىذه ال يعمؿذ ،فيو الخبلؼ بيف البصرييف كالككفييف
 ،فأجاز الكسائي كالفراء كىشاـ: " عجبت مف كرامتؾ زيدان  ،الككفيكف كالبغداديكف إلى جكاز إعمالو

كىي الخبز كالقكت  ،كمف طعامؾ طعامنا " كاستثنى الكسائي مف ذلؾ ثبلثة ألفاظ فمـ يعمميا
كال مف قكتؾ عيالؾ "  ،كال عجبت مف دىنؾ رأسؾ ،" عجبت مف خبزؾ الخبز :فبل تقكؿ ،كالدىف

 كأجاز ذلؾ الفراء كقاؿ ىشاـ: كال يمتنع القياس."
 التوضيح والتحميل:

كيطمؽ اسـ  ،اسـ المصدر ىك اسـ الجنس المنقكؿ عف مكضكعو إلى إفادة الحدث كالكبلـ كالثكاب
 المصدر عمى ثبلثة أمكر:

ٍقتؿأحدىا: ما يعمؿ ات كسمي المصدر  ،فاقا كىك ما بدئ بميـ زائدة لغير المفاعمة كالمىٍضرب كالمى
 الميمي.

 كالثاني: ما ال يعمؿ اتفاقا كىك ما كاف مف أسماء األحداث عمما ؾ " سبحاف " عمما لمتسبيح .
 كالثالث: ما اختمؼ في إعمالو كىك ما كاف اسما لغير الحدث فاستعمؿ لو.

فابف مالؾ فرؽ بيف ىذه  ،ككذلؾ ابف مالؾ ،البصرييف كالبغدادييف كالككفييفكىناؾ خبلؼ بيف قكؿ 
كالبصريكف يمنعكف كالككفيكف  ،كيعمؿ غيرىا ،كغيرىا مف أسماء المصادر فبل تعمؿ ىذه عنده

فمـ يجز: "  ،أما الكسائي فقد استثنى ثبلثة ألفاظ: الخبز كالدىف كالقكت ،كالبغداديكف يجكزكف
كقاؿ ىشاـ ال  ،كال مف قكتؾ عيالؾ " كأجازىا الفراء ،كال مف دىنؾ رأسؾ ،خبزعجبت مف خبزؾ ال

 تمتنع القياس.
فالغسؿ مكضكع لما يغتسؿ بو كالكضكء  ،كلـ يعمؿ عند البصرييف ألف أصؿ كضعو لغير المصدر

 .(2)لما يتكضأ بو ثـ استعمؿ في الحدث

 الحدث كقد كرد مف نحك قكلو:كيعمؿ عند الككفييف كالبغدادييف ألنو اآلف داؿ عمى 

                                                 
 .(9/2265الضرب )ج إرتشاؼ  ،(3/264منيج السالؾ )ج :أبك حياف (1)
تكضيح المقاصد  ،المرادم ،(2/241المساعد )ج  ،ابف عقيؿ :كانظر ،(2/7التصريح )جشرح  ،األزىرم(2)
 .(3/201أكضح المسالؾ )ج ،ابف ىشاـ ،(212شرح شذكر الذىب )ص ،ابف ىشاـ ،3/846
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ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكًت عى د  اٍلمى       أىكيٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى رى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػا  تىاعى  (1) كبىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػدى عىطىائًػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى المائػػػػػػػػػػػػػػػػػةى الر 
يعني أنو مأخكذ مف مادة  ،مأخكذ مف اإلحداث لغيره مضاؼ إلى فاعمو " ؼ "عطائؾ" اسـ مصدر 

كحذؼ األكؿ أم " عطائؾ إيام  ،مفعكلو الثاني :كالمائة ،ثـ استعمؿ لما يعطي "" ،أعطاه إعطاء
 المائة."

 كقكلو البسيط:
ػػػػػػػػػػػؾى ًىٍنػػػػػػػػػػػدان كىٍىػػػػػػػػػػػيى ميٍصػػػػػػػػػػػًغيةه         قىػػػػػػػػػػػاليكا: كىبلمي

 
ػػػػػػػػًحٍيحه ذىاؾ لىػػػػػػػػك كىانػػػػػػػػا  ؟ قيٍمػػػػػػػػتي صى  (2)  يىٍشػػػػػػػػًفيؾى

كقد أعممو الشاعر في  ،" كىبلميؾ ًىٍندان " فإفَّ " كبلـ " اسـ مصدر داؿ عمى الحدث :الشاىد فيو 
كىذا يدؿ  ،كأضاؼ الفاعؿ الضمير " الكاؼ " إلى المصدر ،كىك قكلو " ًىٍندان " فنصبو ،المفعكؿ بو

  عىًمؿ عىمىؿ الفعؿ .   -إذا كاف بمعنى الحدث الذم يدؿ عميو المصدر  -عمى أفَّ اسـ المصدر 

 أما البصريكف فاضمركا ليذه المنصكبات أفعاال تعمؿ فييا.
 إعمال اسم الفاعل .56

 : (3)قال ابن مالك
ًفٍعًمػػػػػػػػػػػػػوً  ـي   كى ػػػػػػػػػػػػػؿً   ًفػػػػػػػػػػػػػي  فىاًعػػػػػػػػػػػػػؿو   اٍسػػػػػػػػػػػػػ  اٍلعىمى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػافى   ًإفٍ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ   كى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػًزؿً   ميًضػػػػػػػػػػػػػػػػػي وً   عى  ًبمى

  

كذكر المصنؼ لعمؿ اسـ الفاعؿ عمؿ فعمو شرطيف: أحدىما: أف يككف غير  : "(4)قال أبو حيان
كفي ىذا الشرط خبلؼ: ذىب الكسائي كىشاـ كأبك جعفر بف  ،ماض فإنو إف كاف ماضيا لـ يعمؿ

يل ُّ : (5)كاستدلكا بقكلو تعالى ،مضاء صاحب كتاب المشرؽ إلى أنو يعمؿ إذا كاف ماضيا
 .َّزنرنممام

 التوضيح والتحميل:

                                                 
(،  8/136البغدادم، خزانة األدب )ج ،(3/100شرح التسييؿ)ج  ،ابف عقيؿ :انظر ،لمقطامي ،مف الكافرالبيت  (1)

(، السيكطي، شكاىد المغني 3/211(، ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ  )ج4/24األشمكني، شرح األشمكني )ج
 .(2/312الدرر المكامع )ج  ،الشنقيطي ،(2/7التصريح )ج شرح  ،األزىرم(، 849)ص

 (.4/28شرح األشمكني )ج ،األشمكني :انظر ،قائمو مجيكؿ ،مف بحر البسيطالبيت  (2)
 .(29األلفية)ص  ،ابف مالؾ (3)
 .(3/291منيج السالؾ )ج  ،أبك حياف (4)
 .[18 :الكيؼ] (5)
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اسـ الفاعؿ: ما دؿ عمى حدث كفاعمو جاريا مجرل الفعؿ في إفادة الحدكث كالصبلحية لبلستعماؿ 
 الماضي كالحاؿ كاالستقباؿ.بمعنى 

كمف شركط إعماؿ اسـ الفاعؿ ككنو لمحاؿ أك االستقباؿ ألنو عمؿ لشبو بالمضارع شبيا لفظيا 
خبلفا لمكسائي الذم  ،كلـ يعمؿ في الماضي ألنو لـ يشبو لفظ الفعؿ الذم ىك بمعناه ،كمعنكيا

ككمبيـ باسط ذراعيو  لى: "ككذلؾ ىشاـ كأبك جعفر كاستدلكا بقكلو تعا ،أجاز عممو في الماضي
 .كىك ماض ،ؼ " ذراعيو " منصكب ب " باسط " ،" بالكصيد

نٌ  ما عمؿ كرد عمييـ المانعكف بأف قكلو " ككمبيـ باسط ذراعيو بالكسيط" باسط إخبار عف ماض كا 
كباسط كاقع مكقع يبسط  ،" كاك الحاؿ ككمبيـ باسط قالكا كفي قكلو: " ،لقصد حكاية الحاؿ الماضية

 .(2)كال يحسف: " كأبكه ضحؾ " ،إذ يقاؿ: " جاء زيد كأبكه يضحؾ " (1)اية الحاؿلحك
 

 القول في الضمير المتصل باسم الفاعل .57

كىذاف  ،ؾمكرمي  باسـ الفاعؿ نحك: " زيده  متصبلن  " إف كاف المفعكؿ ضميران  :(3)قال أبو حيان
كذىب  ،اإلضافة كالضمير مجركرو تجب كىؤالء مكرمكؾ " فمذىب سيبكيو كالمحققيف أنَّ  ،مكرماؾ

 ،كزاؿ التنكيف كالنكف إلضافة الضمير ال لئلضافة ،و في مكضع نصباألخفش كىشاـ إلى أنَّ 
فيجيز األخفش " ىذا ضاربيؾ كزيدان " كقاؿ تعالى: "إنا  ،كيظير الفرؽ بيف المذىبيف في العطؼ

كمف منع  ،ي في مكضع نصب عندىماإذ ى ،عمى الكاؼ " معطكؼه  ؾى مى ىٍ " ؼ " أى ؾى مى ىٍ أى كؾ كى ج  نى مي 
كأجاز ىشاـ إثبات  ،أك جعمو عطفا عمى مكضع الكاؼ،ؾى مى ىٍ ي أى ج  نى ني كي " ذلؾ أضمر ناصبا أم: 

كىؤالء  ،نيكىذا ضاربي  ،كنؾاربي كىؤالء ضى  ،انؾبى كىذا ضارً  ،نؾالتنكيف كالنكف نحك " ىذا ضاربي 
 كني."ضاربي 

 

 

                                                 
كالدليؿ  ،فيتكمـ عمى ما يقتضيو ،أف يقدر المتكمـ نفسو مكجكدان في كقت حصكؿ الحادثة :معنى حكاية الحاؿ (1)

 .(3/107شرح ابف عقيؿ )ج  ،ابف عقيؿ ،" كنقمبيـ " :عمى صحة ذلؾ اآلية الكريمة قكلو سبحانو
شرح ابف  ،ابف الناظـ ،(167شرح التسييؿ )ص  ،المككدم :كانظر ،(3/75شرح التسييؿ )ج  ،ابف مالؾ (2)

أكضح  ،ابف ىشاـ ،(3/12التصريح )جشرح  ،األزىرم ،(2/196المساعد)ج  ،ابف عقيؿ ،(303الناظـ )ص 
 .(3/55ىمع اليكامع )ج ،السيكطي ،(3/217المسالؾ )ج 

 (.  328-3/327منيج السالؾ )ج ،(9/2275الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (3)
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 التوضيح والتحميل:
كالزيدكف مكرمكؾ "  ،كالزيداف مكرماؾ ،ؾمكرمي  ضميرا متصبل نحك: " زيده إذا كاف المفعكؿ بو 

 فالكاؼ في مكضع جر عند سيبكيو كالمحققيف.
كىذا خبلؼ لؤلخفش كىشاـ حيث ذىبا إلى ككنو في مكضع نصب عمى  ،فإف لـ تتصؿ فالنصب

كالضمير  ،كأٌف التنكيف في مكرمؾ كالنكف في مكرماؾ حذفا لمنع الضمير مف االنفصاؿ ،المحؿ
كرد بالقياس المضمر بالظاىر فكما أف الظاىر يجر كذلؾ  ،فبل داللة عمى الجر ،منصكب
 المضمر.

 " (1)كضاربكنؾ  ،كضارباني ،كضاربني ،نؾضاربي  "كأجاز ىشاـ أيضا إثبات التنكيف نحك 

 باب التعجب
 قول في المتعجب منوال .58

 ،: " كالمتعجب منو: مخبر عنو في المعنى فبل يككف إال معرفة أك نكرة مختصة(2)قال أبو حيان
 ،فإف كاف معرفا ب )أؿ( لمعيد نحك: ما أحسف القاضي: تريد قاضيا بينؾ كبيف المخاطب عيد فيو

ف كاف " أيا " المكصكلة بفعؿ ماض نحك: " ما أحسف أييـ قاؿ  فأجاز ذلؾ الجميكر كمنعو الفراء كا 
فإف كصمت بمضارع جازت عند الجميع نحك: "  ،ذلؾ " فمنعيا الككفيكف كاألخفش كأجازىا غيرىـ

نكنة ما أحسف أييـ يقكؿ ذلؾ " كتقكؿ: " ما أحسف ما كاف زيد " كالمعنى " ما أحسف ما كانت كي
 كالثانية في مكضع رفع أجاز ذلؾ ىشاـ كمنعيا غيره." ،زيد " فاألكلى في مكضع نصب

 التكضيح كالتحميؿ:

كما أسعد رجبل اتقى اهلل " ألف  ،نحك " ما أحسف زيدا ،ال يتعجب إال مف معرفة أك نكرة مختصة
و ال فائدة في ذلؾ المتعجب منو مخبر عنو في المعنى فبل يقاؿ: " ما أسعد رجبل مف الناس " ألن

 كقد كقع خبلؼ بيف النحاة في عدة مسائؿ منيا:

المسالة األكلى: إذا كاف المتعجب منو معرفة بأؿ العيد نحك: " ما أحسف االبف " تعني بو ابنا 
أك " ما أحسف القاضي " فذىب الجميكر إلى جكاز ذلؾ كمنعو  ،معيكدا بينؾ كبيف المخاطب

 الفراء.

                                                 
 .(3/56ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي ،(2/201المساعد )ج  ،ابف عقيؿ (1)
 .(4/48منيج السالؾ )ج  ،(8/2069الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
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ا كاف أيا المكصكلة جعمتيا فعبل ماضيا نحك: " ما أحسف أييـ قاؿ ذلؾ " فمنع المسألة الثانية: إذ
 فإف كانت صمتيا مضارعا جازت عند الجميع. ،ىذا الككفيكف كاألخفش كأجازىا غيرىـ

كىي  ،أجازىا ىشاـ كمنعيا غيره مف الككفييف ،المسألة الثالثة: " ما أحسف ما كاف ما كاف زيدان "
 ،أم " ما أحسف ما كانت كينكنة زيد " فاألكلى في مكضع نصب ،عمي أصؿ البصرييف جائزة

 .(1)كالثانية في مكضع رفع

 القول في الفصل بين الفعل والمتعجب منو .59

كالجرمي إلي جكاز  ،: " ذىب الجرمي كىشاـ إلي جكاز الفصؿ بينيما بالحاؿ(2)قال أبو حيان
 الفصؿ بينيما بالمصدر نحك: " ما أحسف إحسانان زيدان " كمذىب الجميكر المنع في المسألتيف."

 التوضيح والتحميل:

فقد أجازه الفراء  ،كالصحيح الجكاز ،اختمؼ النحاة في الفصؿ بظرؼ أك مجركر متعمقيف بالفعؿ
كمنعو  ،كأحسف اليكـ بزيد ،أف يصدؽنحك " ما أحسف بالرجؿ  ،كالجرمي ك أبكعمي كالمازني

 األخفش كالمبرد.

 كأحسف راكبان بزيد ". ،كأجاز الجرمي كىشاـ الفصؿ بالحاؿ نحك: " ما أحسف راكبان زيدان 

كأجاز الجرمي الفصؿ بالمصدر نحك: " ما أحسف إحسانان زيدان " كمنعو الجميكر لمنعيـ أف يككف 
 لو مصدر.

كقد مر بعمار بف ياسر رضي اهلل  ،قكؿ عمي رضي اهلل عنو ،بالنداءكمف المسمكع الفصؿ بينيما 
 كىذا يصحح الفصؿ بالنداء. ،: " أعزز عمٌي أبا اليقظاف أف أراؾ صريعا ميجدال "(3) عنو لما قتؿ

 :(4) عد يكربقكؿ عمرك بف م ،كمف المسمكع في الفصؿ بالجار كالمجركر

كأثبت في المكرمات  ،ىاءزبات عطافي المٌ  ـركأك ،ىاءفي الييجا لقا ما أشدَّ  ،" هلل در بني سميـ
 بناءىا " .

                                                 
شرح جمؿ  ،ابف عصفكر ،(4/423شرح المفصؿ )ج ،ابف يعيش :كانظر ،(3/39ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي (1)

 شرح ،األزىرم ،(2/52المساعد )ج  ،ابف عقيؿ ،(10/96التذييؿ كالتكميؿ )ج  ،أبك حياف ،(2/48الزجاجي )ج
 .(2/64التصريح )ج 

 .(4/38منيج السالؾ )ج  ،(8/2071الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
 .(157/ 2المساعد )ج ،ابف عقيؿ :كانظر ،(3/40ىمع اليكامع )ج ،السيكطي (3)
 .(2/296الدرر المكامع )ج ،الشنقيطي ،(3/40ىمع اليكامع )ج ،السيكطي  ،(2/158المساعد )ج ،ابف عقيؿ (4)
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كظاىره أٌف ىذا شعر كليس  ،استشيد بو عمى جكاز فصؿ التعجب مف معمكلو بالظرؼ كالمجركر
 بؿ ىك نثر مف كبلـ عمرك بف معد يكرب الزبيدم . ،كذلؾ

 .(1)المنع كالجكاز بقبح كالجكاز :كذىب بعض النحاة إلي جكاز الفصؿ بقبح فحصؿ ثبلثة آراء
 القول في فعل التعجب المتعدي إلى اثنين .60

كما ظننت أظرفؾ " بجعؿ أظف ناصبان في  ،ما أظف أظرفؾ :" كأجاز الكسائي : (2)قال أبو حيان
خكانو.  المعني " لما " كألظرؼ كتكقع " أظرؼ "عمي " الكاؼ " كأجاز ىشاـ ذلؾ في الظف كا 

 التوضيح والتحميل:

كنصبت الثاني عند البصرييف بفعؿ  ،إذا كاف فعؿ التعجب متعديان إلي اثنيف جررت األكؿ بالبلـ
كالككفييف ال يضمركف بؿ  ،ففي قكلؾ: " ما أظف عمران لبشر صديقان " يقدركف بظنو صديقان  ،مضمر

فعمي قكؿ الككفييف يككف أفعؿ الكاقع بعد " ما " ىك الناصب "  ،ينصبكف الثاني تالي " ما " نفسو
 صديقان ".

كال يجكز أف يتعدم  ،كنقؿ عف البصرييف في باب ظف االقتصار عمي الفاعؿ بنصبو في التعجب
 .(3)إلي شيء مف المفعكليف ال بحرؼ كال بنفسيا

 القول في شواذ التعجب .61

كذكر أنَّو قيؿ: فقر كغني كتقي كشيي كحيي كبمعنى:  ،"كحكي ىشاـ: ما أحكجو :(4)قال أبو حيان
 اشتيى كاستحى كرفع كقاـ بمعني استقاـ."

 :التوضيح والتحميل

 ،كما أشياه ،يقكؿ ابف مالؾ في شرح التسييؿ " أكثر النحكييف يجعمكف مف شكاذ التعجب " ما أفقره
كليس األمر كما  ،كاستحى " ميمؿ ،كاشتيي ،كما أمقتو " العتقادىـ أف ثبلثي " افتقر ،كما أحياه
 ككذلؾ استعمؿ مقيت الرجؿ مقاتو إذا صار مقيتان. ،بؿ استعممت العرب فقير فًقر ،اعتقدكا

                                                 
المساعد  ،ابف عقيؿ ،(2/1094شرح الرضي )ج ،الرضي :كانظر ،(3/40ىمع اليكامع )ج ،السيكطي (1)

 .(3/263أكضح المسالؾ )ج ،ابف ىشاـ ،(2/65التصريح )ج شرح  ،األزىرم ،(2/158)ج
 .(4/41منيج السالؾ )ج ،(8/2074الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
شرح  ،ابف عصفكر ،650شرح التسييؿ  ،المرادم ،2/43المساعد  ،ابف عقيؿ،3/43شرح التسييؿ  ،ابف مالؾ (3)

 .605شفاء العميؿ   ،السمسيمي ،2/43جمؿ الزجاجي 
 .(8/2077الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (4)
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ككذلؾ  ،كال ما أشياه مف اشتيى بؿ مف شيى ،فميس قكليـ ما أفقره مف افتقر بؿ ىك مف فقير كفًقر
 .(1) ما أحياه مف حيا كما أمقتو مف مقت

 من العاىات القول في التعجب .62

فذىب جميكر البصرييف إلى أنو ال يتعجب مف  ،" كاختمؼ في العاىات كاأللكاف :(2)قال أبو حيان
كذىب البصريكف عمى أنو ال  ،كأجاز ذلؾ األخفش كالكسائي كىشاـ نحك " ما أعكره " ،العاىات

نحك " ما أحمره " كأجاز بعض الككفييف ذلؾ  ،كأجاز ذلؾ الكسائي كىشاـ مطمقا ،يجكز مف األلكاف
 في السكاد كالبياض خاصة دكف سائر األلكاف ".

  التوضيح والتحميل:

مف األفعاؿ التي ال يجكز أف تستعمؿ في التعجب األفعاؿ المشتقة مف األلكاف كالعيكب نحك: 
 األحمر كاألصفر كاألعكر كاألحكر.

ما كاف مف ىذا لكنا أك عيبا فقد ضايح األسماء كصار خمقة   : " كذلؾ أنو(3)كقاؿ الخميؿ رحمو اهلل 
 كاليد كالرجؿ كالرأس كنحك ذلؾ ".

" األبيض كاألصفر كاألحكؿ كاألحكر"  فبل يقاؿ: " ما أبيض ىذا الطائر :كأما األلكاف كالعيكب فنحك
ككذلؾ العيكب الخمقية ال يقاؿ في شيء منيا " ما  ،فإف أريد كثرة البيض جاز  ،" إذا أريد البياض

كالككفيكف يجكزكف التعجب مف البياض كالسكاد خاصة كيحتجكف بقكؿ  ،أعكره كال ما أحكلو "
 :(4)الشاعر

 جاريةه في درعيا الفضفاض
 أبيض مف أخت بني أباض

" ما أفعمو " ك" أفعؿ مف كذا " ك   ،ككجو االستدالؿ بو أنو قاؿ " أبيض مف أخت بني باض "
كرد  ،كيأباه البصريكف ،كىذا ما يجيزه الككفيكف في البياض كالسكاد ،مجراىما كاحد كاستعماليا كاحد

                                                 
شرح  ،المرادم ،(2/41شرح جمؿ الزجاجي )ج  ،ابف عصفكر  :كانظر ،(3/46شرح التسييؿ )ج  ،ابف مالؾ (1)

 (.2/69التصريح )جشرح  ،األزىرم ،(652التسييؿ )ص 
 .(8/2082الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
 .(4/416شرح المفصؿ )ج  ،ابف يعيش :كانظر ،(4/98سيبكيو )ج ،الكتاب (3)
 ،4/124شرح المفصؿ )ج ،ابف يعيش  ،(150اإلنصاؼ )ص ،األنبارم  :انظر ،ف بحر الرجز لرؤبةمالبيت  (4)

 .(2/39شرح الجمؿ )ج  ،ابف عصفكر (،8/230البغدادم، خزانة األدب )ج ،(417
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مع أنو يحتمؿ أف يككف ىينا " أفعؿ ،فبل يقاس عميو ،بأنو قد يككف شاذ معمكؿ عمى فساد لمضركرة
 أحمر حمراء كليس التفضيؿ. :نحك ،" التي مؤنثيا " فعبلء "

ككفيكف إلى أنو يجكز أف يستعمؿ " ما أفعمو " في التعجب مف البياض كالسكاد خاصة مف كذىب ال
ك" ىذا الشعر ما أسكده " كذىب  ،نحك أف تقكؿ: " ىذا الثكب ما أبيضو " ،بيف سائر األلكاف

 البصريكف إلى أف ذلؾ ال يجكز فييما كغيرىما مف سائر األلكاف.

 كالقياس أما النقؿ فقد قاؿ الشاعر:أما الككفيكف فقد احتجكا بالنقؿ 
ـي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍكا كاٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٌد أىٍكميييػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إذا الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ شى

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـ ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربىاؿى طىبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخً    (1) فأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أبيضي
 

ذا جاز ذلؾ في " أفعميـ " جاز في " ما افعمو " ك" أفعؿ بو "  ،كجو االحتجاج أنو قاؿ " أبيضيـ" كا 
 ألنيما بمنزلة كاحدة.

 ،ألنيما أصبل األلكاف،إنَّما جكزنا ذلؾ مف السكاد كالبياض دكف سائر األلكاف :كأما القياس فقالكا
فؤلنيما األصؿ في األلكاف كميا  ،كمنيما يتركب سائرىا مف الحمرة كالصفرة كالخضرة إلى غير ذلؾ

 .(2)إذ كانا أصميف ليا كمتقدميف عمييا ،جاز أف يثبت ليما ما ال يثبت لسائر األلكاف
 القول في كل .63

 ،" كذىب الكسائي كالفراء كىشاـ إلى أنو ال يجكز أف يقاؿ مررت برجؿ كؿ رجؿ :(3)قال أبو حيان
كأجاز الكسائي "  ،" مررت برجؿ كؿ رجؿ " محاؿ ك " ما مررت برجؿ كؿ رجؿ " جائز :قاؿ ىشاـ

جؿ كأجاز الكسائي كالفراء كىشاـ " مررت برجؿ كؿ الر  ،فنقض ما كاف أصمو ،أكمت شاةن كؿ شاة "
كنفس الرجؿ " ال يجكز إال باأللؼ كاأللؼ  ،كغير الرجؿ ،" كقاؿ الكسائي مررت برجؿ كؿ الرجؿ

 في الثاني."

 

 

                                                 
 ،4/124شرح المفصؿ )ج ،ابف يعيش ،(149اإلنصاؼ )ص ،األنبارم  :انظر ،قيؿ أف البيت لطرفة بف العبد (1)

 .(2/39شرح الجمؿ )ج ،ابف عصفكر(، 8/230البغدادم، خزانة األدب )ج ،(417
 ،ابف عصفكر ،(1/102األصكؿ في النحك )ج  ،ابف السراج :كانظر ،(4/415شرح المفصؿ ) ،ابف يعيش (2)

 ،الزبيدم ،(606شفاء العميؿ )ص  ،السمسيمي ،(2/162المساعد )ج  ،ابف عقيؿ ،(2/39شرح جمؿ الزجاجي )ج 
 .،(100الكاضح )ص 

 .(8/1919الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (3)
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 التوضيح والتحميل:

دٌ  ،مف المنعكت بو " كؿ ؽٌ  ،كجى ٌد رجؿ :نحك ،مضافة إلى مماثؿ المكصكؼ ،كحى  ،" ىذا رجؿ جى
 كمررت برجؿ كؿ رجؿ "  كال خبلؼ بيف البصرييف في جكاز ذلؾ. ،كحٌؽ رجؿ

كأما ىشاـ كالكسائي كالفراء فيرل أنو ال يجكز " مررت برجؿ كؿ رجؿ " كيجكز " مررت برجؿ كؿ 
 ". (1)الرجؿ

 القول في كال .64
 :(2) قال ابن مالك

كيػػػػػػػػػػػػبل   ًكػػػػػػػػػػػػبلى   الش ػػػػػػػػػػػػميكؿً   ًفػػػػػػػػػػػػي  اٍذكيػػػػػػػػػػػػٍر   كى  كى

ًمٍيعىػػػػػػػػػػػػػػػػان   ًكمتىػػػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػػػػًمٍيرً   جى ػػػػػػػػػػػػػػػػبلى   ًبالضَّ  ميكصى

  

" كمف ألفاظ التأكيد " كبل " لمذكريف ك" كمتا " لمؤنثيف تقكؿ: " قاـ الزيداف  :(3)قال أبو حيان
ذا كاف المتبعض بذاتو قد استعمؿ حيث ال يراد بالتبعيض كال  ،كبلىما كقامت المرأتاف كمتاىما " كا 

كاختصـ الرجبلف كبلىما "  ،كالماؿ بيف الرجميف كمييما ،يحتممو نحك: " رأيت أحد الرجميف كمييما
كعف األخفش  ،كذىب الفراء كىشاـ كأبك عمي إلى المنع ،فمذىب الجميكر كمنيـ المبرد إلى الجكاز

ذا قمت ،ال يحفظ عف عربي شيء مف تمؾ الصكر ،كالصحيح المنع ،القكالف " المذاف اختصما  :كا 
ذا قمنا بالمنع  ذا قمنا  ،أك مبتدأ خبره أخكاؾ ،كاف كبلىما تأكيد لممكصكؿكبلىما أخكاؾ " كا  كا 

 كأنو يككف تأكيد لمضمير." ،بالجكاز جاز ىذاف

 التوضيح والتحميل:

ككمتا  ،مف األلفاظ التي تعرؼ بالتككيد المعنكم ثبلثة ألفاظ مف كؿ كىي: " كبل لممذكر المثنى
 لممؤنث المثنى ككؿ لمجميع " .

لذلؾ جاز  ،ككافة " يؤكد بيف لرفع احتماؿ تقدير بعض إلى متبكعيف،كجميع ،ككؿ ،ككمتا ،ك " كبل
كالمرأتاف كمتاىما " بجكاز أف يككف األصؿ " جاء أحد الزيديف أك  ،أف يقاؿ "جاءني الزيداف كبلىما

جهينىنُّ :(4)كما قاؿ اهلل تعالى ،كأريد بو كاحد ،إحدل المرأتيف " كأٌنو أطمؽ المثنى
 كالمرجاف صفاره. ،يخرج مف أحدىما كىك البحر المالح كالمؤلؤ كبار الدرٌ بتقدير  َّىهمه

                                                 
 .(2/411المساعد )ج  ،ابف عقيؿ :كانظر ،(3/315شرح التسييؿ )ج ،ابف مالؾ (1)
 .(35األلفية )ص ،ابف مالؾ (2)
 .(1948/ 8الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (3)
 .[22 :الرحمف] (4)
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" ضربت أحد الرجميف كمييما " ألف فيو فائدة كذلؾ أف مكضع  :(1)كقاؿ األخفش كال يمتنع عندم
 ،الرجميف صالح لمجمع فيمكف تكىـ السامع أف المتعمـ قصد الجمع فغمط بكضع المثنى مكضعو

كىذا القكؿ عف األخفش مناقض لما ذكر عنو  ،فبذكر كمييما يزكؿ ذلؾ التكىـ كال يخمك مف فائدة
خبلفا لؤلخفش نحك: "  ،مكضعو كاحد كقد يؤكداف ما ال يصح منو ،جميكركمكافؽ لما يركل عف ال
أما  ،دكرأيت إحدل المرأتيف كمتيما " كالجكاز مذىب الجميكر كمنيـ المبر  ،اختصـ الرجبلف كبلىما

كمف منع بحجة عدـ   ،كنقؿ ابف عصفكر عف األخفش الجكاز ،الفراء كىشاـ كأبك عمي فمنعكا ذلؾ
 . (2)الفائدة كعدـ سماع ذلؾ عف العرب

 سبؽ يتضح مكافقة أبي حياف لرأم ىشاـ الضرير في ىذه المسألة . مٌما
 عطف النسق

 "ليس ـ " القول في العطف ب .65
 : (3)قال ابن مالك

ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي  بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كىالى   كىأىٍتبىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت  لىٍفظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  فىحى

ؤ   لًكػػػػػػػػػٍف  طىػػػػػػػػػبلى    ـٍ  يىٍبػػػػػػػػػدي  اٍمػػػػػػػػػري  لىًكػػػػػػػػػٍف  كىمىػػػػػػػػػ

   
: " كأما ليس فحكى النحاس كابف بابشاذ عف الككفييف أنيـ ذىبكا إلى أنيا قد تككف (4)قال أبو حيان
" ضربت  :كقاؿ أبك جعفر النحاس قاؿ ىشاـ ،كحكاه ابف عصفكر عف البغدادييف ،حرؼ عطؼ

" ألنؾ ال تضمر المركر  اهلل ليس بزيدو  كمررت بعبدً  ،اهلل ليس زيده  كقاـ عبدي  ،اهلل ليس زيدان  عبدى 
 كال يجيز حذؼ الباء." ،كالباء

 التوضيح والتحميل:
ككذلؾ ابف  ،كقد حكى ىذا عنيـ النحاس كغيره ،أجاز الككفيكف استعماؿ ليس حرؼ عطؼ

كما يقاؿ:  ،"ليس عمركه  عصفكر حكاه عف البغدادييف كىي ؾ " ال " في العطؼ فيقكلكف: " قاـ زيده 
 .(5)" ال عمرك "

 

                                                 
 .(3/290شرح التسييؿ )ج ،ابف مالؾ (1)
شرح  ،ابف مالؾ ،(366تعميؽ ابف النحاس )ص ،ابف النحاس :كانظر ،(2/135التصريح )جشرح  ،األزىرم (2)

 ،ابف عقيؿ ،(603إرشاد السالؾ )ص ،ابف القيـ ،(2/386تسييؿ الفكائد )ج  ،ابف مالؾ ،(3/290التسييؿ )ج 
 .(2/386المساعد )ج

 .(36ألفية ابف مالؾ )صابف مالؾ،  (3)
 .(8/1977الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (4)
الجني  ،المرادم  ،(1/176شرح الجمؿ  )ج ،ابف عصفكر :كانظر ،(3/185ىمع اليكامع )ج ،السيكطي (5)

 .(2/155التصريح )ج شرح  ،األزىرم ،(3/441المساعد )ج ،ابف عقيؿ ،(500الداني )ص
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 ليس شبيوه  بالنبي   " بأبي شبيوه  :(1) كفي صحيح البخارم مف قكؿ أبي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو 
 .أم ليسو  ،كالخبر محذكؼ ،بابيارج عمى أٌف ليس عمى كخي  ،" شبيوه " برفع  ،"بعميٌ 

 كاحتج الككفيكف أيضا بقكلو:
فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  كاإًللىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي الٌطالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي         أىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى المى

 
ٍغميػػػػػػػػػػػػػػكبي لػػػػػػػػػػػػػػيس الغىاًلػػػػػػػػػػػػػػبي   ـي المى كاألىٍشػػػػػػػػػػػػػػرى

 (2) 
" ليس الغالب " فإٌف الككفييف احتجكا بأٌف " ليس " تجيء عاطفة بمنزلة " ال " كالتقدير  :الشاىد فيو  

كخبرىا  ،اسـ ليس" الغالب  " كيكجو ىذا البيت عمى مذىب البصرييف بأف يجعؿ ،" ال الغالب "
 .محذكؼ 
 كقاؿ لبيد:

ٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى قىرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍجًزه       ذىا أىٍقرى  كىا 
 

ػػػػػػػػػػػػؿي   مى  (3) إنَّمػػػػػػػػػػػػا يىٍجػػػػػػػػػػػػًزل الىفىتػػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػػيس الجى
كخرجو المانعكف  ،بمعنى " ال الجمؿ " ،استشيد بو الككفيكف عمى أفَّ " ليس " عاطفة :الشاىد فيو 

 عمى حذؼ خبر ليس لمعمـ بو .

كقد عمؽ أبك حياف عمى رأم الككفييف بقكلو كفي الحقيقة ليست " ليس " عندىـ أداة عطؼ ألنيـ 
كفي النصب كالجر جعمكا االسـ ضميرا  ،" قاـ زيد ليس عمرك " :أضمركا الخبر في قكليـ

 .(4)ي مكضع خبر ليس ىذا تحرير مذىبيـ"كذلؾ الفعؿ المضمر ف ،كأضمركا الفعؿ بعدىا ،لمجيكؿ

 بناء عمى ما ذكر يتضح مخالفة أبي حياف لرأم ىشاـ كمف معو مف الككفييف .
 العطف بكيف .66

 ،" كأما كيؼ فذىب ىشاـ إلى أنيا حرؼ نسؽ كزعـ أنو ال ينسؽ بيا إال بعد نفي :(5)قال أبو حيان
 كأجاز" مررت بزيد فكيؼ بعمرك".

 
                                                 

 .3750رقـ الحديث  :921 -رضي اهلل عنيما–باب فضؿ الحسف كالحسف  ،كتاب فضائؿ الصحابة ،البخارم (1)
ابف مالؾ، شرح  ،(4/122المقاصد النحكية ) ،العيني  :انظر ،لنفيؿ بف حبيب الحميرم ،مف بحر الرجزالبيت  (2)

(، السيكطي، 371(، ابف الناظـ ، شرح ابف الناظـ )ص1/325(، ابف ىشاـ، مغني المبيب )ج3/346التسييؿ )ج
 .(500الجني الداني )ص  ،المرادم(، 3/185ىمع اليكامع )ج

لبيدة ابف ربيعة، ديكاف  ،(4/171المقاصد النحكية )ج ،العيني  :انظر ،لمبيد بف ربيعة ،الرمؿالبيت مف بحر  (3)
التصريح شرح  ،األزىرم(، 9/296(، البغدادم، خزانة األدب )ج4/410(، المبرد، المقتضب )ج141لبيد )ص

 (.2/155)ج
  .(8/1978الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (4)
 .(8/1979)ج  المرجع السابؽ (5)
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 التوضيح والتحميل:

 زاد الككفيكف في أدكات العطؼ " كيؼ " كاستدلكا عمى ذلؾ بأف العرب تقكؿ: " ما أكمت لحمان  
كأثبت ىشاـ العطؼ ب " كيؼ " بعد النفي نحك: "  ،" فكيؼ شحـه  كما يعجبني محمده  ،فكيؼ شحمان 

و ت فكيؼ بأخيو " ىذا ردمء ال يتكمـ بر كقاؿ سيبكيو في " ما مر  ،فكيؼ عمرك " ما مررت بزيدو 
كمما يدؿ عمى أفَّ " كيؼ " ليست مف حركؼ العطؼ دخكؿ حرؼ العطؼ عمييا كىك  ،العرب
 .(1)الفاء
 سبؽ يتبيف مخالفة أبي حياف لرأم ىشاـ . مٌما

 " مع"  القول في العطف ب .67
 : (2)قاؿ ابف مالؾ

ٍطػػػػػػػػؼى الَّػػػػػػػػًذم الى ييٍغنًػػػػػػػػي ػػػػػػػػٍص  ًبيىػػػػػػػػا عى  كىاٍخصي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كىاٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطىؼَّ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىا كىاٍبنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   ٍتبيكعي  مى

   
 ،" كأجاز الكسائي كأصحابو: " اختصـ زيد مع عمرك" نابت " مع " مناب الكاك :(3)قال أبو حيان

كمنع ذلؾ الفراء كأجاز الكسائي " ظننت عبد اهلل ثـ زيدا مختصميف " ب " ثـ " ك ب "الفاء " ك ب 
كقاؿ الفراء: ال يجكز " أظف عبد اهلل مختصما فزيدا "  ،" أك " كمنع ذلؾ البصريكف كالفراء إال بالكاك

كال ب " ثـ " كال ب " أك " كحكى الكسائي " ألضربف عبد اهلل كمحمد عمى ىذه الصفة " ككذا قاؿ 
 الفراء كىشاـ."

 :التوضيح والتحميل
ظننت  ،تمتاز الكاك بعدـ االستغناء عنيا في عطؼ ما ال يستغني عنو مثؿ: " ىذاف زيد كعمرك 

 ،كالفاء ،ثـ" مختصميف " كأجاز الكسائي في " ظننت عبد اهلل كزيدا مختصميف "  اهلل كزيدان  عبدى 
 كأكجب البصريكف كالفراء الكاك. ،"كأك

كفاعؿ ما  ،" كتختص الكاك بعطؼ ما ال يستغنى عنو في الكبلـ بمتبكعو (4)كقاؿ ابف الناظـ
 ،" تضارب زيد كعمرك :كقكلؾ ،يقتضي االشتراؾ في الفاعمية لفظا كفييا كفي المفعكلية معنى

ـٌ " لـ يجز ." ،كاختصـ خالد كبكر "  كلك قمت بػ " الفاء " ك " ث

                                                 
 .(1/177شرح الجمؿ )ج  ،ابف عصفكر :كانظر ،(2/443المساعد )ج ،ابف عقيؿ (1)
 .(36األلفية )ص ،ابف مالؾ (2)
 .(8/1982الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (3)
 .(372شرح ابف الناظـ )ص ،ابف الناظـ (4)
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كعمى ىذا كاف األصمعي يركم " بيف الدخكؿ ك حكمؿ "  ،كىذا المكاف ىك اختصاص الكاك بذلؾ
 :القيس امرئفي قكؿ  ،بالكاك

ٍنػػػػػػػػػػًزؿ             مى ًبيػػػػػػػػػػبو كى  ًقفىػػػػػػػػػػا نىٍبػػػػػػػػػػًؾ ًمػػػػػػػػػػٍف ًذٍكػػػػػػػػػػرىل حى
 

كمػػػػػػػػػؿً   كًؿ فىحى ػػػػػػػػػٍقًط اٌلمىػػػػػػػػػكل بىػػػػػػػػػٍيفى الػػػػػػػػػٌدخي  (1) ًبسى
كالصكاب أف يقاؿ بالكاك عمى  ،فحكمؿ " مف حيث أناب الفاء مناب الكاك " :في قكلو :االستشياد 

كحجة  ،ألنيا قكؿ عمى الترتيب ،كىي القياس ألف البينية ال يعطؼ فييا بالفاء ،الركاية المشيكرة
 .(2)الجماعة السماع

 القول في العطف ببل .68
 :(3)قال ابن مالك

ٍسػػػػػػػػػػػػبي   بىػػػػػػػػػػػػؿ   كىالى   كىأىٍتبىعىػػػػػػػػػػػػٍت   لىٍفظىػػػػػػػػػػػػان   فىحى

ؤ   لًكػػػػػػػٍف  طىػػػػػػػبلى    ـٍ   يىٍبػػػػػػػدي   اٍمػػػػػػػري  لىًكػػػػػػػٍف   كىمىػػػػػػػ

   
 ،الككفيكف إلى أنو ال يككف " بؿ " نسقا إال بعد نفي أك ما جرل مجراه: " كذىب (4)قال أبو حيان

كككف  ،قاؿ ىشاـ: كمحاؿ " ضربت عبد اهلل بؿ أباؾ " كاختار ىذا المذىب أبك جعفر بف صابر
الككفييف كىـ أكسع مف البصرييف في إتباع كبلميـ شكاذ العرب يذىبكف عمى أٌف " بؿ " ال تجئ في 

 ."يؿ عمى عدـ سماعو مف العرب أك عمى قمة سماعوالنسؽ بعد إيجاب دل
 :التوضيح والتحميل

المعطكؼ ب " بؿ " مقرر بعد تقرير نيي نحك: " ال تضرب خالدا بؿ بشرا " أك نفي صريح نحك: " 
ما قاـ زيد بؿ عمرك " أك مؤكؿ نحك " زيد غير قائـ بؿ قاعد " أك بعد إيجاب لمذككر مؤطا بو 

   :(6)أك مردكد نحك قكلو تعالى َّىنمنخنحنجنيمىم ُّ  (5):نحك قكلو تعالى

 . َّييىيميخيحيجييهىهمهجهُّ 

كقالكا اتخذ الرحمف كلدا سبحانو بؿ عباد مكرمكف "أك مرجكع عنو لككنو غمطا في المفظ نحك: أنت 
 عبدم بؿ سيدم...

                                                 
التصريح شرح  ،األزىرم ،(373شرح ابف الناظـ )ص ،انظر ابف الناظـ ،كىك المرئ القيس ،( البيت مف الطكيؿ1)

الدرر  ،الشنقيطي  ،(1/332خزانة األدب )ج  ،البغدادم ،(3/162ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي ،(2/157)ج 
  ،(2/408المكامع )ج 

  .(3/156ىمع اليكامع )ج ،السيكطي ،(2/157التصريح )جشرح  ،األزىرم ،(2/445المساعد )ج ،ابف عقيؿ (2)
 .(37األلفية )ص ،ابف مالؾ (3)
 .(8/1995الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (4)
 [44 :الفرقاف] (5)
 [26 :األنبياء] (6)
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تقع عطؼ نسؽ كككف بؿ تأتي بعد اإليجاب ىك قكؿ البصرييف أما الككفيكف فقالكا إٌف "  بؿ " ال 
 (1)إال بعد نفي أك جار مجراه.

" كككف الككفييف كىـ أكسع مف  :سبؽ يتبيف مكافقة أبي حياف لرأم ىشاـ كالككفييف بدليؿ قكلو مٌما
البصرييف في إتباع كبلميـ شكاذ العرب يذىبكف عمى أٌف " بؿ " ال تجئ في النسؽ بعد إيجاب دليؿ 

 عمى عدـ سماعو مف العرب أك عمى قمة سماعو".

 القول في العطف بال .69

كممف منع ذلؾ  ،" كما جاء مف نفي " ال "  لمماضي قميؿ يحفظ كال يقاس عميو :(2)قال أبو حيان
 ،كأجاز بعض النحكييف " قاـ زيد ال قعد " إذا اقترنت بو قرينة تدؿ عمى أنو إخبار ال دعاء ،الزجاج

كال  ،كأجاز ىشاـ " ضربت بكران ال ضربت عمران " إذا لـ يكف دعاء كأردت معنى لـ تضرب عمرا
 يجكز عند البصرييف " ضربت بكرا ال ضربت عمرا " إال عمى الدعاء."

 توضيح والتحميل:ال

ؿ  النحكييف اختمؼ النحاة في العطؼ بػ كمنيـ مف  ،" ال " بعد الماضي فمنيـ مف أجاز ذلؾ كىـ جي
 منع ذلؾ كمنيـ الزجاج.

كعمؿ ذلؾ بأف العامؿ يقدر بعد العاطؼ  ،فمـ يجز " قاـ زيد ال عمرك " مع إجازة ذلؾ في المضارع
 .(3)كما جاء منو حفظ كلـ يقس عميو ،كال يقاؿ " ال جاء عمرك " إال عمى الدعاء

 كفي ىذه المسألة يخالؼ أبك حياف ىشاـ في رأيو .

 القول في العطف عمى عاممين .70

ف كاف أحد العامميف جارا فقاؿ الم :(4)قال أبو حيان في  دكم إف تأخر المجركر نحك: " زيده ي" كا 
 ،كليس كما ذكر بؿ مف أجاز ذلؾ مطمقا أجاز ىذه الصكرة ،كعمرك القصر" لـ يجز أحد الدارً 

ذا كاف أحدىما  ،كنص بعضيـ عمى أٌنو البد في العطؼ عمى عامميف أف يككف أحدىما جارا كا 

                                                 
التصريح شرح  ،األزىرم ،(2/464المساعد )ج  ،ابف عقيؿ :كانظر ،(3/180ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي (1)

 .(2/177)ج
 .(8/1997)ج  الضرب إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
المساعد  ،ابف عقيؿ ،(1/197شرح الجمؿ )ج ،ابف عصفكر :كانظر ،(3/184ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي (3)

 .(2/179التصريح )ج شرح  ،األزىرم ،(2/868)ج 
 .(8/2015الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (4)
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كنقؿ أبك جعفر النحاس  ،فالمشيكر عف سيبكيو المنع مطمقا ،كتقدـ المجركر المعطكؼ ،جارا
كىك مذىب  ،الف أحدىما: الجكاز كىك المشيكر عنوكأما األخفش فعنو في ىذه الصكرة قك  ،الجكاز

كالقكؿ  ،كأبك بكر بف طمحة ،كتبعيـ مف أصحابنا أبك جعفر بف مضاء ،الكسائي كالفراء كالزجاج
 "ذكره في كتاب المسائؿ لو كىك مذىب ىشاـ كالمبرد كابف السراج. ،الثاني المنع

 التوضيح والتحميل:

ميف إف لـ يكف أحدىما جارا كقاؿ ابف مالؾ ىك ممتنع أجمع النحاة عمى منع العطؼ عمى عام
كلكف نقؿ الفارسي  ،" أم ككاف أكبل تمرا بكر بكره  كتمران  ؾ عمركه طعامى  إجماعا نحك: " كاف أكبلن 

 الجكاز مطمقا عف جماعة مف النحاة كمنيـ األخفش.

 زيده  في الدارً  سكاء تقدـ المجركر المعطكؼ نحك " ،كأجاز بعضيـ العطؼ إف كاف أحدىما جاران 
" كأجاز األخفش العطؼ عمى عامميف إف كاف  الحجرةً  أـ تأخر نحك " كعمركه  ،"عمركه  كالحجرةً 

كالحجرًة عمران " كىك أحد قكلي  ،" إف في الدار زيدان  :كاتصؿ المعطكؼ بالعاطؼ نحك ،أحدىما جارا
األخفش في المسألة كشرط حينئًذ أف يتقدـ المجركر المعطكؼ تقدـ المجركر المعطكؼ عميو أك 

 بو قاؿ الكسائي كالفراء كالزجاج كابف مضاء ك ،" لـ يجز  فمك قمت " كعمران الحجرةً  ،تأخر
 .(1)ؿ المبرد كابف السراج كىشاـبو قا ك ،كالقكؿ األخر لؤلخفش المنع كىك المعركؼ عف سيبكيو

 القول في تقديم المعطوف .71

 " كيجكز تقديـ المعطكؼ عمى المعطكؼ عميو بخمسة شركط عند أصحابنا: :(2)قال أبو حيان

ك  ،كثـ ،كأجاز ذلؾ ىشاـ  " بالفاء ،كىك مذىب البصرييف ،أحدىما: أف يككف العطؼ بالكاك خاصة
ف كانت األداة ترفع جاز تقديـ النسؽ تقكؿ ،كقاؿ ىك جيد ،كال " ،أك " متى كخرج األمير  :كا 

كأيف كفي جميع الصفات التامة نحك: " خمفؾ كعبد اهلل رجؿ " كال  ،خركجؾ " ككذلؾ في كيؼ
يجيز " ىؿ كزيد عمرك منطمقاف " كال  " فيؾ كزيد عمرك راغباف " كأجاز ىذا كمو أحمد بف يحيى 

 كال يجكز شيء مف ىذا عمى مذىب سيبكيو ال في التاـ كال في الناقص . "

 

                                                 
 ،ابف أبي الربيع اشبيمي ،(3/378شرح التسييؿ )ج ،ابف مالؾ  :كانظر ،(3/190ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي (1)

شرح الدماميني عمى مغني   ،الدماميني ،(2/471المساعد )ج  ،ابف عقيؿ ،(353البسيط في شرح الجمؿ )ص
 .(2/188التصريح )جشرح  ،األزىرم ،(2/380المبيب )ج

  .(8/2019الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
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 التوضيح والتحميل:

 عمى المعطكؼ عميو لمضركرة نحك قكؿ الشاعر:قد يقدـ المعطكؼ بالكاك 
        أىال يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نىٍخمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ذىاًت ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرؽو 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي المَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو السَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـي   مىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ كىرىٍحمى عى

 (1) 
 ،كلممسألة شركط لـ يذكر ابف مالؾ منيا إال ككف العطؼ بالكاك ،أنشده الككفيكف كذكر المغاربة 

 . (2) كال ،ك أك ،كثـ ،كأجاز ىشاـ كثعمب ذلؾ عمى الفاء ،كىذا قكؿ البصرييف

كمنع ىشاـ  ،كمذىب الككفييف جكازه في الكبلـ ،مذىب البصرييف اختصاصو بالشعر ،كمع الشركط
 .(3)" اختصـ زيد كعمر " :التقديـ فيما ال يستغني نحك

 النداء

 القول في الترخيم .72

يككف  كىك إما أفٍ  ،التأنيث في جكاز ترخيمو عمميتو: " كشرط ما عير ل مف تاء (4)قال أبو حيان
 :إف كاف ساكف الكسط نحك ،يككف ساكف الكسط أك متحركو فإما أفٍ  ،كاف ثبلثيا ثبلثيان أك أزيد فإفٍ 

ككىـ ابف عصفكر  ،كأجاز ذلؾ األخفش كبعض الككفييف ،بىٍكر كًىٍند فالمشيكر أنو ال يجكز ترخيمو
كالخبلؼ فيو نقمو ابف ىشاـ كأبك البقاء العكبرم كصاحب  ،قكال كاحدا أنو ال يجكز ترخيمو :في قكلو

 النياية كابف الخشاب عف ىشاـ."
 :التحميلالتوضيح و 

ىناؾ ثبلثة آراء مختمفة في ترخيـ الثبلثي أحدىا: ال يجكز أف يرخـ الثبلثي مطمقا كىذا رأم 
ليو ذىب الكسائي مف الككفييف .  البصرييف كا 

عممان  ،كنقؿ ابف الخشاب عف الككفييف جكاز ترخيـ الثبلثي ،بو قاؿ الككفيكف ككالثاني: الجكاز 
 سكف أكسطو أك تحرؾ.

."  كالثالث قكؿ بعض الككفييف أنو يجكز إذا كاف الحرؼ الثاني متحرؾ مثؿ قكلؾ في عنؽ " ياعيفي

                                                 
(، ابف جني 777مف الكافر، قائمو مجيكؿ كقيؿ ىك لؤلحكس، انظر: السيكطي، شرح شكاىد المغني )ص البيت (1)

 (.1/206(، ابف عصفكر، شرح الجمؿ )ج2/386الخصائص، )ج
شرح  ،ابف مالؾ ،(1/205شرح جمؿ الزجاج )ج  ،ابف عصفكر :كانظر ،(312المقرب )ص ،ابف عصفكر (2)

 .(2/475لمساعد )ج ا ،ابف عقيؿ ،(3/380التسييؿ )ج 
 .(2/475المساعد )ج ،ابف عقيؿ (3)
 .(9/2232الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (4)
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يؼ كاالسـ كحجة البصرييف في عدـ جكاز الترخيـ لمثبلثي أٌف الغاية مف الترخيـ ىك طمب التخف
 (1)الثبلثي في غاية الخفة فبل يحتمؿ الحذؼ.

 باب إعراب الفعل

 القول في إذن .73
كصار ليا  ،" كقاؿ بعض أصحابنا: إذا عطفت عمى الجممة المتقدمة عممت :(2) بو حيانقال أ

ف افتقر كافتقار الشرط إلى جزائو أك القسـ إلى جكابو ،حكميا إذا ابتدئت تعيف أف يككف ما يمييا  ،كا 
ككافتقار الخبر إلى المخبر  ،كاهلل إذف ألكرمنَّؾ :كنحك ،إف تزرني إذف أكرٍمؾ :جكابا فمـ تعمؿ نحك

كما إذا تكسط بيف الشرط  ،زيد إذف يكرميؾ :فمذىب البصرييف أنَّو ال يجكز اإلعماؿ نحك ،عنو
فيشاـ  ،زيده إذف يكرميؾ :دأ كخبر نحكإف كقع بيف مبت :كالقسـ كجكابيما كفٌصؿ الككفيكف فقالكا

 يجيز النصب كالرفع".
 :التوضيح والتحميل

أحدىما النصب  :فممنحاة في العمؿ كجياف ،إذا كقعت " إذف" بعد حرؼ العطؼ كلـ يتقدميا غيره
 (4)كبمغنا أف ىذا الحرؼ في بعض المصاحؼ :(3)كيؤيد ىذا الرأم قكؿ سيبكيو ،فإذف أكرمىؾ :فتقكؿ

 .َّمنخنحنجنيمىم ُّ 

 ،جكاب قسـ محذكؼ أم كاهلل إف استفزكؾ فخرجت ال يمبثكف ،: " "ال يمبثكف "(5)كقاؿ أبك حياف
كيحتمؿ أف يككف " ال يمبثكف " خبران  ،كلذلؾ لـ تعمؿ " إذف " ألنيا تكسطت بيف قسـ مقدر كالفعؿ

فكقعت " إذف " بيف المبتدأ  ،كالتقدير " كىـ إذف ال يمبثكف " ،لمبتدأ محذكؼ يدؿ عميو المعنى
ذف ال يمبثكا " بحذؼ النكف ،فألغيت ،كخبره  أعمؿ " إذف " فنصب بيا . ،كقرأ أبي " كا 

ذف أكرميؾ" كىك األكثر كمنو قكلو تعالى كالثاني الرفع فنقكؿ: "كا 
  َّخيحيجييهىهُّ (6)

                                                 
التبييف عف مذاىب  ،العكبرم ،(356اإلنصاؼ )ص ،األنبارم :كانظر ،(1/472شرح الرضي )ج  ،الرضي (1)

 .(2/552المساعد )ج   ،ابف عقيؿ ،(456البصرييف كالككفييف )ص
 .165)    /7الضرب )ج إرتشاؼ ،( أبك حياف2)
 .(3/13الكتاب )ج ،سيبكيو (3)
 [76 :اإلسراء]( 4)
 .(6/63البحر المحيط )ج  ،أبك حياف (5)
 [53 :النساء]( 6)
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كقرأ عبد اهلل بف  ،كعميو أكثر القراء ،األفصح إلغاء " إذف " بعد حرؼ العطؼ الكاك ك الفاءك 
 "  (1)تكا " بحذؼ النكف عمى إعماؿ إذف .كعبد اهلل بف عباس " ال يؤ  ،مسعكد

نما جاز الكجياف ،إذف أصبح عندنا كجياف لعمميا بتقدمو   " ألفَّ حرؼ العطؼ جعؿ " إذف ،كا 
 .(2)كأعممت تارة اعتبارا بككف العاطؼ غير معتد بو ،فألغيت تارة اعتبارا بتكسطيا ،عمييا كمتكسطة

ف افتقر ما بعدىا إلى ما قبميا افتقار الشرط لجزائو نحك أك القسـ  ،" إف تزرني إذف أكرمؾ " :كا 
  :لجكابو نحك

ٍبػػػػػػػػػػػدي العزيػػػػػػػػػػػًز ًبًمٍثًميىػػػػػػػػػػػا          ػػػػػػػػػػػادى ًلػػػػػػػػػػػي عى  لىػػػػػػػػػػػًئف عى
 

كىأىمكىنىنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًمنيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذىٍف ال أيًقيمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 (3) 

فالقسـ في البيت  ،لكقكعيا بيف القسـ كالجكاب ؿقكلو " إذف " حيث ألغيت عف العم :الشاىد فيو 
حمفت برب  :كالتقدير ،السابؽ " حمفت برب الراقصات إلى ًمنى " كجكاب القسـ " ال أقيميا "

إبؿ الحجيج التي  :كالمراد ب " الراقصات " ،بد العزيز بمثميا ال أقيميا إذفالراقصات لئف عاد لي ع
 ال أتركيا .  :" ال أقيميا " مف أقاؿ إقالة بمعنى ،تتبخترف في مشييٌف كأنيف يرقصف

 امتنع النصب في الصكر كميا . " زيده إذف يكرميؾ"  :أك الخبر إلى المخبر عنو نحك
نما أعممت مبتدأ  ،كبلـكالجكاب ال يتقدمو  ،كلـ تعمؿ عمى غير ذلؾ ألنيا أصؿ كصفيا جكاب ةكا 

 . (4)كلما كسطت كأخرت زاؿ عنيا مذىب الجكاب فبطؿ عمميا
 ،زيده إذف يكرميؾ :إذا تكسطت بيف المبتدأ كالخبر نحك ،كمذىب البصرييف يحتـ إلغاء عمؿ إذف

 قاؿ:  ،إذف يكرمؾ كالسماع كرد في مثمو إف زيدان  :كأجازه الكسائي كالفراء في ،كأجاز ىشاـ النصب
 شىًطيران ال تتركني فييـ 

 (5) إٌني إذف أىمىؾ أك أًطيرا

                                                 
 .(3/284البحر المحيط )ج ،أبك حياف (1)
 .(6/21المقاصد الشافية )ج  ،الشاطبي (2)
أكضح المسالؾ )ج  ،ابف ىشاـ ،(4/375المقاصد النحكية )ج ،العيني :انظر ،لكثير عزة ،مف الطكيؿالبيت  (3)

خزانة األدب )ج  ،البغدادم ،شرح شكاىد المغني ،السيكطي ،(2/295ىمع اليكامع )ج ،السيكطي ،(4/165
8/473 ). 

 .(6/19المقاصد الشافية )ج  ،الشاطبي (4)
المقاصد  ،الشاطبي ،(1/274معاني القرآف )ج ،الفراء :انظر ،كأنشده الفراء ،(البيت مف بحر الرجز المشطكر5)

ىمع  ،السيكطي ،(4/375المقاصد النحكية )ج ،العيني ،(363الجني الداني )ص ،المرادم ،(6/19الشافية )ج
 .(8/456خزانة األدب )ج ،البغدادم ،(2/296اليكامع )ج
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 ،" إٌني إذف أىمىؾ " حيث نصب الفعؿ المضارع بعد " إذف " مع أف إذف ليست مصٌدرة :الشاىد فيو
 :أم ،كخرجو البصريكف عمى حذؼ خبر إفٌ كىك ضركرة خبلفا لمفراء   ،بؿ ىي مسبكقة ب " إٌني "

 (1).إذف أىمؾ  :ثـ استأنؼ قكلو ،لؾإٌني ال اقدر عمى ذ
 القول في الفصل بين إذن والفعل .74

" كذىب الكسائي كالفراء كىشاـ إلى جكاز الفصؿ بيف " إذف " كالفعؿ بمعمكؿ  :(2)قال أبو حيان
ذف فيؾ أرغبي  ،إذف زيدان أكرـي  :الفعؿ نحك  ،كاختاره الفراء كىشاـ ،كأجازكا في المضارع الرفع ،كا 

 كالنصب كاختاره الكسائي ."

 :التوضيح والتحميل

 بطؿ العمؿ . ،فإف فصؿ بينيـ فاصؿ يعتد بو ،إذف أقكـى  :إذا اتصؿ الفعؿ " بإذف " نصبت فقمت

 ،إذف طعامىؾ آكؿه  :ككذلؾ إذا فصؿ بمفعكؿ أك غير ذلؾ نحك ،إذف أنا أكرمؾ :فبل يجكز أف تقكؿ
ذف درىمان أعطيؾ  .(3)كامتنع النصب ألجؿ الفصؿ بيف العامؿ كالمعمكؿ  ،كا 

ذف  ،إذف زيدا أكرـى  " :كأجاز الكسائي كىشاـ كالفراء الفصؿ بيف إذف كالفعؿ بمعمكؿ الفعؿ نحك كا 
 . (4)كعند ىشاـ الرفع  ،كاالختيار عند الكسائي حينئذ النصب ،" فيؾ أرغبى 

كأجاز  ،زيدا إذف أكـر فذىب الفراء إلى أنو يبطؿ عمميا :فمك قدـ معمكؿ الفعؿ عمى إذف نحك
 .الرفع كالنصب الكسائي 

سبؽ يتبيف أٌف أبا حياف أرجع جكاز  مٌما. (5)كال نص أحفظو عف البصرييف في ذلؾ :كقاؿ أبك حياف
 .مثمة إلى السماع منا لعربمثؿ ىذه األ

 

 

 
                                                 

الجني الداني )ص  ،المرادم ،(6/19المقاصد الشافية )ج ،الشاطبي :كانظر ،(3/76المساعد )ج ،( ابف عقيؿ1)
 ،.(3/295ىمع اليكامع )ج ،السيكطي (363

 .(7/1654الضرب )ج إرتشاؼ ،( أبك حياف2)
 .(6/20المقاصد الشافية )ج ،الشاطبي (3)
 .(364الجني الداني )ص ،المرادم (4)
 .(2/295ىمع اليكامع )ج ،( السيكطي5)
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 القول في حتى .75

كأجاز الككفيكف الفصؿ بينيما "  ،: " كال يجكز الفصؿ بيف حتى كالمنصكب بعدىا(1) قال أبو حيان
أقعد حتى عندؾ يجتمع  :كابف السراج الفصؿ بينيما بالظرؼ نحك ،كأجاز األخفش ،بأف " كتقدـ

 :كأجاز ىشاـ الفصؿ بالقسـ نحك ،أصحبؾ حتى إف قدر اهلل أتعمـ :كبالشرط الماضي نحك ،الناس
اصبر حتى  :أك الجار كالمجركر نحك ،حتى زيدا أضرب :كبالمعمكؿ مفعكال نحك ،حتى كاهلل أتيؾ

 إليؾ يجتمع الناس ." 
 التوضيح والتحميل:

 ،كحرؼ ابتداء ،كحرؼ عطؼ ،فيككف حرؼ جر :حتى حرؼ لو ثبلثة أقساـ عند البصرييف
فحتى عندىـ تنصب الفعؿ المضارع  ،كىك حتى الناصبة لمفعؿ ،كأضاؼ الككفيكف قسما رابعان 

 لك قمت " ألسيرفٌ  :" أف " كمع قكليـ أنيا ناصبة بنفسيا أجازكا إظيار أف بعدىا قالكا ػك ،بنفسيا
كأف تككيد .كعمى قكؿ البصرييف أٌنيا ىي  ،حتىػ ككاف الناصب ب ،حتى أف أصبح القادسية "  جاز

 كالناصب " أف " مضمرة بعدىا . ،الجارة

األخفش كابف السراج فصميا  كجكز ،صؿ بينيا كبيف الفعؿ بشيءكمف أحكاـ حتى أنيا ال يف
أصحبؾ حتى إف قدر اهلل "  :نحك ،كبشرط ماض ،" أقعد حتى عندؾ يجتمع الناس"  :بالظرؼ نحك
"اصبر حتى إليؾ يجتمع  :كجكز ىشاـ الفصؿ بالقسـ كالمفعكؿ كالجار كالمجركر نحك ،" أتعمـ العمـ

 . (2)"الناس

 سبؽ يتبيف مخالفة أبي حياف ليشاـ كاألخفش كابف السراج . مٌما
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(7/1667الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (1)
الجني الداني  ،المرادم ،(6/36المقاصد الشافية )ج  ،الشاطبي  :كانظر ،(206رصؼ المباني )ص ،المالقي (2)

 .(2/303ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي ،(556)ج 
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 المبحث الثاني
  ،الضرب ومنيج السالك إرتشافآراء ثعمٍب النحوية والصرفية في كتاَبي  

 والمرفوعات.مسائل في مقدمات النحو : المطمب األول
 القول في األسماء الستة .76

  :(1)قال ابن مالك
ـه  آخه  أىبه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىاؾى  حى  كىىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي  كى

ػػػػػػػػػػػػػػفي  ًفػػػػػػػػػػػػػػي كىاٍلػػػػػػػػػػػػػػنٍَّقصي     ىػػػػػػػػػػػػػػذىا األىًخٍيػػػػػػػػػػػػػػًر أىٍحسى

   
ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تىاًليىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  أىبو  كى  يىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديري  كى

قىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريىىا    أىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىري  نىٍقًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًيفَّ  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  كى

   
 ،فذكركا في " أب" النقص كالقصر ،كقد تعرض النحاة لمغات ىذه األسماء"  :(2)قال أبو حيان

ت )أم اتخذت كاشتقكا في المشدد فقالكا: استأبب ،كىذا أب ؾ ،كىذا أباؾ ،ؾفقالكا: ىذا أبي  ،كالتشديد
 ." كزعـ ثعمب أف التشديد في " أٌب " عكض مف الكاك المحذكفة ،بائيفػأبا( ب

 التوضيح والتحميل:

فيعرب بالحركات .  ،النقص فً جرت عادة النحاة أف يذكركا لغات ىذه األسماء فاألفصح في اليى 
 كمنو قكؿ الراجز: ،كحـ " مع أنو قميؿ ،كأخ ،كيجكز النقص في " أب

 ـٍ رى م  في الكى دً ل عى دى ًبو اقتى أى بً 
 (3)ـٍ ا ظمى مى فى  بىوي و أى ابً شى يي  فٍ مى كى 

فجر األكلى بالكسرة  ،أٌف " أب " استعمؿ في المكضعيف بحذؼ البلـ معربان بالحركات :الشاىد فيو
كىي لغة  ،كىذه لغة مف لغات العرب في األسماء الستة ،كنصب الثانية بالفتحة الظاىرة ،الظاىرة
 نادرة .

 كفي المثؿ  ،" كمررت بأباؾ ،ىذا أباؾ" كأخ " فيقاؿ:  ،كأب ،كقد يقصر " حـ
 " كقاؿ الشاعر:(4)" مكره أخاؾ ال بطؿ 

                                                 
 (.4األلفية )ص ،ابف مالؾ (1)
 .(839/ 4الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
شرح التسييؿ  ،ابف مالؾ ،(18اإلنصاؼ )ص ،انظر: األنبارم ،لرؤبة بف العجاج ،( البيت مف بحر الرجز3)

 ،(1/50شرح ابف عقيؿ )ج  ،ابف عقيؿ ،1/317تكضيح المقاصد  ،المرادم ،(20ابف الناظـ )ص ،(1/46)ج
ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي ،(44/  1أكضح المسالؾ )ج ،ابف ىشاـ ،(188/ 1المقاصد النحكية )ج  ،العيني

 .(1/31الدرر المكامع )ج  ،الشنقيطي ،(129/ 1
 .4117( رقـ 318| 2( ـ. الميداني )ج 4)
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 إفَّ أىبىاىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىأىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىبىاىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

ايىتىاىىػػػػػػػػػػػػػػػػا  ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػًد غى قىػػػػػػػػػػػػػػػػٍد بىمىغىػػػػػػػػػػػػػػػػا ًفػػػػػػػػػػػػػػػػي المى
(1) 

قكلو " ك أبا أباىا " حيث أتى بػ " أباىا " مجركرا بكسرة مقدرة عمى األلؼ مع ككنو  :الشاىد فيو 
   فدؿ عمى أف مف العرب مف يعرب األسماء الستة إعراب المقصكر. ،مضافا لغير ياء المتكمـ

 كأيضا ىناؾ لغة التشديد نحك: ىذا أب ؾ.

كفي أب كأخ  ،حالة اإلضافةفتمخص في " أب كأخ كحـ " القصر كالنقص كمصاحبة الحركؼ 
 فيقاؿ: "  ،. كذكر األزىرم أف تشديد خاء أخ كباء أب لغة(2)التشديد

نما ىي لغة ،(3)أستأببت فبلنا "  ،كبيف أبك حياف أف ىذا التشديد ليس عكضا عف الكاك المحذكفة كا 
 .كبذلؾ خالؼ ثعمب في رأيو 

 إعراب ما ال ينصرف .77
 :(4)قال ابن مالك

ػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ   ػػػػػػػػػػػػػػػػًرؼٍ كىجي ػػػػػػػػػػػػػػػػا  الى  يىٍنصى ػػػػػػػػػػػػػػػػًة  مى  ًباٍلفىٍتحى

ػػػػػػػػػػػػٍؼ أىٍك يىػػػػػػػػػػػػؾي بىٍعػػػػػػػػػػػػدى أىٍؿ رىًدؼٍ    ـٍ ييضى ػػػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػػػ  مى

   
 ،التأنيث المعنكم كالعممية باتفاؽممنكعا لمصرؼ " سقر  قدـ ك " " كفي البسيط: :(5)بو حيانقال أ

 أك مذكرا انصرؼ خبلفا لمفراء كثعمب إذ ذىب إلى أنو ال ينصرؼ تحرَّؾ كسطو أك سكف."
 التوضيح والتحميل:

تناكؿ ابف مالؾ في ىذا البيت الممنكع مف الصرؼ أك ما ال ينصرؼ فيجر بالفتحة نيابة عف 
" رجع إلى  بأؿ كىك ما فيو عمتاف أك عمة مف تسع فإذا أضيؼ ما ال ينصرؼ أك عرؼ " ،الكسرة

 أصمو فجر بالكسرة.
                                                 

اإلنصاؼ  ،األنبارم انظر: ،كقيؿ رؤبة بف العجاج ،قائمو ىك أبك النجـ العجمي ،البيت مف بحر الرجز (1)
شرح ابف الناظـ  ،ابف الناظـ ،(1/45شرح التسييؿ ) ،ابف مالؾ ،(1/155شرح المفصؿ )ج ،ابف يعيش  ،(18)ص
المقاصد  ،العيني ،(1/51شرح ابف عقيؿ )ج  ،ابف عقيؿ ،(1/318تكضيح المقاصد )ج  ،المرادم ،،(20)ص 

 ،الشنقيطي ،(1/129ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي ،(1/44أكضح المسالؾ )ج ،ابف ىشاـ ،(190/ 1النحكية )ج 
 . ( 1/32الدرر المكامع )ج 

ىمع اليكامع  ،السيكطي ،(1/44أكضح المسالؾ )ج  ،ابف ىشاـ :كانظر ،(1/46شرح التسييؿ )ج  ،( ابف مالؾ2)
 .(1/130)ج
 .(1/46شرح التسييؿ )ج  ،( ابف مالؾ3)
 .(4( ألفية ابف مالؾ )ص4)
 .(4/879الضرب )ج إرتشاؼ( 5)
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 ،كالجمع ،كالكصؼ كالعدؿ ،الفعؿ ككزف ،كالتأنيث ،كاألسباب المانعة مف الصرؼ ىي: العممية
 .(1)كاأللؼ كالنكف الزكائد ،كالعجمة ،كالتركيب

" فيجكز في  ،إذا كاف معرفة فالكجو منعو مف الصرؼ ،كما كاف ساكف الكسط مف الثبلثي المؤنث
ذا كاف الثبلثي متحرؾ األكسط فإف سميت بو مؤنثا حقيقيا ك ،كجياف" د نٍ ىً  ـ " في اسـ دى " قى  ػكا 

كلقياـ تحرؾ  ،فجميع النحكييف عمى منع صرفو لمتاء المقدرة ،ر" لجينـقى " سى  ػأك غير حقيقي ك ،امرأة
 .(2)الكسط مقاـ الحرؼ الرابع القائـ مقاـ التاء

ف سميت بو مذكرا حقيقيا أك غير حقيقي فبل خبلؼ عندىـ في كجكب "  :كقاؿ ابف عصفكر كا 
 .(3)" قدـ " ػ" سقر " ككتاب سميتو ب ػلعدـ تقرير تاء التأنيث كذلؾ كرجؿ سميتو ب ،صرفو

ككؿ اسـ كاف  ،ال يجرل ،اسـ مف أسماء جينـ :كقكلو " ذكقكا مس سقر " سقر :(4)كقاؿ الفراء
فيك ال يجرل إال أسماء مخصكصة خفت فأجريت كترؾ  ،لمؤنث فيو الياء أك ليس فيو الياء

 بعضيـ إجراءىا . "
 القول في وقوع الخبر جممة طمبية .78

 : (5)قال ابن مالك 
دىان  ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى مي يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأًتي يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأًتي كى ٍممىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  كى  جي

اًكيىػػػػػػػػػػػػػػػػةن    ٍعنىػػػػػػػػػػػػػػػػى حى  لىػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  ًسػػػػػػػػػػػػػػػػٍيقىتٍ  الَّػػػػػػػػػػػػػػػػًذم مى

   
خبلفان البف األنبارم كمف كافقو مف  ،جاز كقكعيا خبران  ،" فإف كانت الجممة طمبية :(6)قال أبو حيان
 و."ضربنٌ فان لثعمب نحك: زيد أقسـ باهلل ألكيجكز أف تككف قسمية خبل ،الككفييف ...

 الشرح والتوضيح: 

كلكف ذىب ابف  ،كال مانع مف ككف الجممة طمبية ،يأتي خبر المبتدأ جممة اسمية ككذلؾ جممة فعمية
كذلؾ ألف الخبر ما يحتمؿ الصدؽ  ،الخبر جممة طمبيةاألنبارم كبعض الككفييف إلي منع كقكع 

عمي الرغـ مف أنو ال  ،" عندؾ " يسمكف الظرؼ خبران  ،كلكف ىذا يرد بقكليـ " أزيد عندؾ " ،كالكذب

                                                 
 .(1/167شرح المفصؿ )ج  ،( ابف يعيش1)
شرح  ،ابف طكلكف ،(3/350المقتضب )ج  ،المبرد :كانظر ،(1/142شرح الرضي عمى الكافية )ج ،( الرضي2)

 .(2/189ابف طكلكف )ج 
 .(1/142شرح الرضي عمى الكافية )ج ،( الرضي3)
 .(3/110معاني القرآف )ج  ،الفراء (4()4)
 .(9األلفية )ص ،( ابف مالؾ5)
 .(5/1115الضرب )ج  إرتشاؼ ،( أبك حياف6)



 

 

93 

 

ملخلحلجلُّ  :ىي جكاز ككنيا طمبية قكؿ تعالكمـ يدلؿ عم ،يحتمؿ الصدؽ كالكذب
 .(1)َّهل

كيرد  ،كقكؿ ثعمب مردكد بالسماع ،لكف ثعمب منع ذلؾ ،ككذلؾ يجكز أف تأتي جممة الخبر قسمية
 .َّىينيميزيريٰىُّ :(2)ىعمي ثعمب مف القرآف الكريـ قكلو تعال

كعمى  ،(3) كال مانع مف ككنيا طمبية ،كفعمية ،سبؽ أف خبر المبتدأ يأتي جممة اسمية مٌمانستخمص 
 ىذا يخالؼ أبك حياف رأم ثعمب في ىذه المسألة .

 وقوع الخبر ظرفا أو جارا ومجروراالقول في  .79
 :(4)قال ابن مالك
كىا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌ  كىأىٍخبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًؼ جى  ًبظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرؼو أٍك ًبحى

ٍعنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًكٍيفى    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئفو   مى  اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىقىٍر  أىكً  كى

  

كبكر في  ،" يقع الظرؼ كالجار كالمجركر التاماف خبران لممبتدأ نحك: " زيد أمامؾ :(5)قال أبو حيان
قاؿ ابف مالؾ:  ،ككائف في الدار ،كالعامؿ فيو اسـ الفاعؿ مف ككف مطمؽ أم كائف أمامؾ ،الدار"

كالزمحشرم إلي أف  ،كذىب أبك عمي كتبعو ابف جني ،كأكما إليو سيبكيو ،نص عمي ذلؾ األخفش
كذىب سيبكيو فيما ذىب إليو ابف  ،كنسب ىذا إلي سيبكيو ،أم " زيد استقر أمامؾ " ،العامؿ الفعؿ

كابف خركؼ إلى أف الظرؼ منصكب بنفس المبتدأ ..... كذىب الكسائي كالفراء  ،العافية أبي
ال قبمو كال  ،كال يقدر لو ناصب ،كشيكخ الككفييف إلي أف المحؿ ينتصب بخبلفو لبلسـ ،كىشاـ
فيضمر فيو مف ذكر  ،كالمحؿ نائب عنو ،فقاؿ المحؿ ينتصب بفعؿ محذكؼ ،كخالفيـ ثعمب ،بعده
 يضمر في الفعؿ." ما ،االسـ

  :التوضيح والتحميل

 ،كلكف النحاة اختمفكا في تقدير العامؿ ،فبل بد ليما مف عامؿ ،إذا كقع الظرؼ كالمجركر خبريف
كذلؾ ألننا بحاجة إلي تقدير  ،تقديره: استقر أك كاف أك ثبت ،فمنيـ مف قاؿ أف العامؿ المقدر فعؿ

                                                 
 [60 :ص] (1)
 [69 :العنكبكت] (2)
التذييؿ  ،أبك حياف ،(1/310شرح التسييؿ )ج  ،ابف مالؾ :كانظر ،(1/268شرح الرضي )ج   ،الرضي (3)

تعميؽ  ،الدماميني ،(289شفاء العميؿ )ص ،السمسيمي ،(1/230المساعد )ج  ،ابف عقيؿ ،(4/26كالتكميؿ )ج 
 .(3/87الفرائد )ج 

 .(10األلفية )ص ،ابف مالؾ (4)
 .(1/143منيج السالؾ )ج  ،(5/1121الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (5)
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ك مف النحاة مف  ،كىك الفعؿ أكلي مف تقدير ما ليس بأصؿ ،كتقدير ما ىك أصؿ في العمؿ ،عامؿ
كقاؿ  ،فجعؿ المحذكؼ مفردان كرجحو ابف مالؾ ،قدر باسـ الفاعؿ ألف أصؿ الخبر أف يأتي مفردان 

كذىب  ،ابف خركؼ كغيره أف مذىب سيبكيو أف الظرؼ منصكب بالمبتدأ نفسو كىك خبر عنو
نما ينتصب  ،ينتصب عندؾ بإضمار فعؿ كال تقديره الككفيكف إلي أنؾ لك قمت " زيد عندؾ " لـ كا 

فكؿ كاحدان منيما رفع باآلخر كلكف "  ،بخبلؼ األكؿ ألنؾ لك قمت "زيد أخكؾ " ؼ " زيد " ىك األخ
كقاؿ ابف  ،(1) ؼفنصب بالخبل ،ألنو ليس ىك ،فػ " عندؾ " مخالؼ لػ " زيد " ،زيد عندؾ "

 ." بالخبلؼ النتصب األكؿ كما ينتصب الثانيكىذا فاسد ألنو لك نصب "  :(2)يعيش

أف المحؿ منصكب بفعؿ محذكؼ فاألصؿ في قكلنا "  :كقد خالؼ أحمد بف يحيي أصحابو فقاؿ
نبلحظ أف   .(3)فبقي الظرؼ منصكبان  ،فحذؼ الفعؿ كاكتفي بالظرؼ ،أمامؾ "  " زيد حؿ أمامؾ "

  رأم ىشاـ كثعمب في ىذه المسألة .أبا حياف خالؼ 
 القول في حكم تقديم معمول خبر كان وأخواتيا عمى االسم .80

 :(4)قال ابن مالك
بىػػػػػػػػػػػػػػٍر  ػػػػػػػػػػػػػػكؿى  الخى ٍعمي  كىالى  يىًمػػػػػػػػػػػػػػي  العىاًمػػػػػػػػػػػػػػؿى  مى

ػػػػػػػػػػػػػػرٌ    ػػػػػػػػػػػػػػٍرؼى  جى  ًإالَّ  ًإذىا  ظىٍرفػػػػػػػػػػػػػػان أىتىػػػػػػػػػػػػػػى أىٍك حى

   
ف كاف غير ذلؾ نحك: " كاف طعى    :(5)قال أبو حيان  ،أكبلن " منع ذلؾ البصريكف ؾ زيده امى " ..... كا 

كذكر أبك بكر بف األنبارم ما يدؿ عمى أف ذلؾ ال  ،كالمشيكر في النقؿ عف الككفييف إف ذلؾ جائز
بحضرة األمير  ،في محاكرة جرت بيف أحمد بف يحيى كمحمد بف يزيد ،يجكز عمى مذىب الككفييف
كأف ابف يحيى ألـز محمد بف يزيد جكاز: " طعامؾ جاءني أكؿ كحقؾ  ،محمد بف عبد اهلل بف طاىر

فقاؿ أحمد لـ يجز ىذا أحد ألف الصمة ال تتقدـ إال عند تصرؼ  ،لقيت أخذا " فقاؿ: أجيز المسألتيف
كيعني أنو اسـ  ،كيعني بالمكصكؿ: اسـ الفاعؿ ،يعنى بالصمة ىنا معمكؿ اسـ الفاعؿ ،المكصكؿ

كيتبيف مما  ،فكذلؾ يتصرؼ في معمكلو ،لفعؿ الذم يتصرؼ في نفسوأم ليس كا ،ال يتصرؼ
حكيناه عف أحمد بف يحيى أف الخبر إذا كاف اسما ال يحؿ محمو الفعؿ كلو معمكؿ فبل يتقدـ عمى 

 عاممو ال في ىذه المسألة كال في ما أشبييا." 
                                                 

التعميقة عمى   ،ابف النحاس ،(1/404الكتاب )ج ،سيبكيو :كانظر ،(1/232شرح المفصؿ )ج  ،( ابف يعيش1)
 .(1/235المساعد )ج ،ابف عقيؿ ،1/276شرح الرضي  ،الرضي ،(154المقرب )ص

 .(1/232شرح المفصؿ )ج  ،( ابف يعيش2)
 .(245اإلنصاؼ )ص ،( األنبارم3)
 .(11األلفية )ص  ،ابف مالؾ(4)
  .(201-1/200منيج السالؾ )ج  ،أبك حياف (5)
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 التوضيح والتحميل:
مجركرا جاز كقكعو بعد العامؿ مقدما عمى إذا جاء معمكؿ أخبار ىذه األفعاؿ ظرفا أك جارا أك 

ف لـ يكف ظرفا أك جارا كمجركرا لـ يجز أف يمي العامؿ ،االسـ نحك: " كاف عندؾ زيد مقيما "  ،كا 
كال يفصؿ  ،ألنيـ يعتبركف أف معمكؿ الخبر أجنبي بالنسبة لمعامؿ ،كىذا مذىب جميكر البصرييف
ذا أتي عمى  ،بيف العامؿ كمعمكلو  باألجنبي ذا لـ يحتمؿ  ،مثؿ ىذه الصكرة مف التقديـ تـ تأكيموكا  كا 

 التأكيؿ لظيكر نصب الخبر فيو اعتبركه مف الضركرات.
كرأل ابف سراج كالفارسي كابف عصفكر صحة تقدـ معمكؿ الخبر لكاف أك إحدل أخكاتيا إف تقدـ 

كلـ يركا  ،ء منو" ألف المعمكؿ مف كماؿ الخبر ككالجز  زيده  ؾ أكبلن معو الخبر نحك " كاف طعامى 
أكبل " كذىب الككفييف إلى جكاز ذلؾ مطمقا  ؾ زيده الجكاز إف تقدـ المعمكؿ كحده نحك: " كاف طعامى 

 كشاىدىـ عمى المثاليف قكؿ الشاعر:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿى بييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًتيـ      كفى حى  قىنىاًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّاجي

 

ػػػػػػػػػػػػػػافى إٌيػػػػػػػػػػػػػػاىي   ػػػػػػػػػػػػػػا كى دىا ـٍ ًبمى ػػػػػػػػػػػػػػكى ًطٌيػػػػػػػػػػػػػػةي عى عى
 (1) 

 

مع تأخير الخبر كىك  ،أنو قدـ معمكؿ خبر كاف " إياىـ " عمى اسميا كىك " عطية " :الشاىد فيو
 " فإياىـ " منصكب عندىـ بقكلو: " عكد " . ،جممة " عكدا "

 ،كعطية مبتدأ ،كالرد عمى ىذا االحتجاج أف يؤكؿ عمى أف ينكم في "كاف" ضمير الشأف كىك اسميا
ياىـ مفعكؿ ب " عك  ،كعكد في مكضع خبره د " مقدما عمى المبتدأ كجممة المبتدأ كالخبر في كا 

 (2)مكضع نصب خبر كاف.
 . ائؿ في جكاز تقديـ معمكؿ خبر كافخالؼ أبك حياف مذىب الككفييف الق

 أفعال المقاربة .81
 القول في فعمية ىذه األفعال

  :قال ابن مالك
ػػػػػػػػػػػػػػافى  ػػػػػػػػػػػػػػادى   كىكى ػػػػػػػػػػػػػػى  كى  نىػػػػػػػػػػػػػػدىٍر   لًكػػػػػػػػػػػػػػفٍ   كىعىسى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًرعو    ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ميضى بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر   ًليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىٍيفً   غى  خى

  

                                                 
 ،المبرد :كانظر ،(162ديكاف الفرزدؽ )ص ،البيت مف البحر الطكيؿ مف قصيدة لمفرزدؽ في ىجاء جرير( 1)

أكضح  ،ابف ىشاـ ،(2/24المقاصد النحكية )ج ،العيني ،99شرح ابف الناظـ  ،( ابف الناظـ4/101المقتضب )ج 
 .(1/375ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي ،(1/263التصريح )ج شرح  ،األزىرم ،(1/248المسالؾ )ج 

 ،الشاطبي ،(202التعميؽ عمى المقرب )ص ،ابف النحاس ،ك انظر ،(1/263التصريح )ج شرح  ،األزىرم (2)
البسيط  ،ابف أبي الربيع األشبيمي ،(1/377شرح جمؿ الزجاجي )ج  ،ابف عصفكر ،(2/193المقاصد الشافية )ج 

 ،(2/13الممحة البدرية )ج  ،ابف ىشاـ ،،(199إرشاد السالؾ )ص  ،ابف القيـ ،(1/706في شرح الزجاجي )ج 
 .(1/213شرح ابف طكلكف )ج  ،ابف طكلكف ،(1/375ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي
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كىي عمى قسميف قسـ جمع عميو أنو  ،" أطمؽ الناظـ عمى ىذه الكممات أفعاال :(1)قال أبو حيان
كذىب  ،فعؿ كىك ما عدا " عسى " كقسـ مختمؼ فيو كىك" عسى " فمذىب الجميكر أنيا فعؿ

كىك قكؿ أبي العباس أحمد بف يحيى  ،بعض النحكييف إلى أنيا حرؼ كينسب إلى أبي بكر السراج
 نصا نقمو عند غبلمو أبك عمرك الزاىد."

 التوضيح والتحميل:
 أفعاؿ المقاربة ىي أفعاؿ كما أطمؽ عمييا ابف مالؾ كىي عمى قسميف:

كقسـ مختمؼ فيو كىك " عسى " فذىب الجميكر  ،قسـ مجمع عميو أنو فعؿ كىك ما عدا " عسى "
كىك قكؿ أبي العباس  ،ـ إلى أنيا حرؼ كنسب ذلؾ إلى ابف السراجكذىب بعضي ،إلى أنيا فعؿ

كالدليؿ عمى فعميتيا اتصاؿ ضمائر الرفع بيا كىي ال  ،ثعمب نقمو عنو غبلمو أبك عمرك الزاىد
كلحاؽ عبلمة التأنيث ليا كما تمحؽ األفعاؿ في الفعؿ المؤنث نحك: " عست  ،تتصؿ إال باألفعاؿ

كشرط اسميا أف يككف ضميرا  ،ـ إلى أنيا حرؼ بمعنى " لعؿ "كذىب بعضي ،ىند أف تقكـ "
 :كقكلو

ػػػػػػػػػػػػػػػأسو لىعمَّيػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػاىىا نىػػػػػػػػػػػػػػػاري كى  فىقيمػػػػػػػػػػػػػػػتي عىسى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػكَّى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػآًتي نىٍحكىىػػػػػػػػػػػػػػػػػا فىأىعيكديىػػػػػػػػػػػػػػػػػا  تىشى
 (2) 

كالشاىد فيو: قكلو " عساىا نار كأس " حيث نصبت الضمير  ،ىذا البيت مف كبلـ صخر بف العكد 
"  فدؿ ذلؾ عمى أنيا تعمؿ عمؿ " إفَّ  ،محبل ب " عسى " كرفع بيا ما بعده عمى أنو الخبر

فإنو ذىب إلى أف " عسى " قد  ،(3) -رحمو اهلل -كىذا رأم سيبكيو  ،فتنصب االسـ كترفع الخبر
كبل منيما يدؿ عمى  في أفَّ  "لعؿ" فيي مثؿ  ،يجيء حرفا داال عمى الترجي فتعمؿ عمؿ إفَّ 

فتارة يككف  ،أف يككف لفظ " عسى " مشتركا ،كىذا يدؿ عمى صحة ىذا المذىب كيمزمو ،الرجاء
كذكر  ،كالفارسي ،ا المبردكخالؼ ىذ ،" إفٌ  " كتارة يككف حرفا يعمؿ عمؿ ،يعمؿ عمؿ كاف ،فعبل
كاالسـ مرفكع بعده اسـ " عسى " تأخر عف  ،تقدـ عمى اسمو ،الضمير في البيت خبر عسى أفَّ 

 . (4)الخبر

                                                 
 .(4/12243الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (1)
شرح  ،الدماميني ،(471الجنى الداني )ص  ،المرادم ،لصخر بف جعد الخضرم ،البيت مف البحر الطكيؿ (2)

 ،السيكطي ،(1/423ىمع اليكامع )ج ،السيكطي ،(1/329أكضح المسالؾ )ج  ،ابف ىشاـ ،(2/57الدماميني )ج 
  .(1/278الدرر المكامع )ج ،الشنقيطي  ،(5/350خزانة األدب )ج  ،البغدادم ،(446شرح شكاىد المغني )ص 

 .(1/330أكضح المسالؾ )ج  ،ابف ىشاـ (3)
الجني الداني )ص  ،المرادم ،(3/71المقتضب )ج  ،المبرد :كانظر ،(1/330أكضح المسالؾ )ج ،ابف ىشاـ (4)

 (.2/50)ج  شرح الدماميني ،الدماميني ،(469
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 القول في عسى .82

" كقاؿ أبك عمرك الزاىد: قاؿ أبك العباس أحمد بف يحيى كبلـ العرب كمو: "  :(1)قال أبو حيان 
فيقكؿ:  ،كاف :كقائما خبره قاؿ: كمف العرب مف يجعميا في معنىعسى زيد قائـ " فتجعؿ زيد مبتدأ 

كليذه المغة جاء الخبر عف عمر بف الخطاب أنو قاؿ لمرجؿ الذم كجده  ،" عسى زيدا قائما "
 " عسى الغكير أبؤسا." :منبكذا

 التوضيح والتحميل:

في " عسى " قكؿ  ،عسى مف أفعاؿ المقاربة التي ندر كقكع خبرىا غير فعؿ مضارع مثاؿ ذلؾ
 ،كىك مصدر جمع الختبلؼ أنكاعو ،" فأبكسا " خبر عسى ،: " عسى الغكير أبكسا "(2)العرب 

كىذا رأم الفارسي في  ،" عسى الغكير أف يبئس " فكضع " أبؤسا " مكضعو ثـ جمعو :ككأنو قاؿ
صير أبؤسا با بفعؿ محذكؼ كقدره عسى الغكير ي. كجعؿ ابف االعرابي أبؤسا منصك (3)ىذا المثؿ

كقدره الككفيكف عسى الغكير أف يككف أبؤسا كذىب قكـ إلى أف أبؤسا مفعكؿ بو لفعؿ محذكؼ 
كقدركه "  يأتي بأبؤس " كقاؿ ابف ىشاـ كأحسف مف ذلؾ كمو أف تقدير" عسى الغكير يبأس أبؤسا " 

حذؼ الفعؿ " فطفؽ مسحا "    أم يمسح مسحا ثـ  :كيككف مثؿ قكلو تعالى  ،فيككف مفعكال مطمقا
 .(4)كأقيـ المصدر مقامو

: " فظاىر ىذا النقؿ عف أحمد بف يحيى أنو يجكز " عسى زيده قائـه " كأنو كبلـ (5)كيقكؿ أبك حياف
 -أيضا  -فظاىر كبلمو  ،كىذا شيء ال يعرفو البصريكف ،العرب كال يككف ؿ " عسى " عمؿ ألبتة

مخالؼ  -أيضا  -كىذا  ،أنو يجكز " عسى زيده قائمان " كلذلؾ أشبيا لغة لمعرب ال ضركرة كال نادرا
 لرأم البصرييف ".

 كبذلؾ يكافؽ أبك حياف رأم ثعمب لمسماع . 
 
 

                                                 
 .(1/246منيج السالؾ )ج  ،أبك حياف (1)
 ،(2/363المقاصد الشافية )ج  ،الشاطبي ،(3/70المقتضب )ج ،المبرد :كانظر ،(1/51الكتاب )ج ،سيبكيو (2)

 .(3/303أكضح المسالؾ )ج  ،ابف ىشاـ
 .(2/363المقاصد الشافية )ج  ،الشاطبي (3)
المقاصد الشافية  ،الشاطبي ،(3/71المقتضب )ج  ،المبرد :كانظر ،(1/301أكضح المسالؾ )ج ،ابف ىشاـ (4)

 .( 1/230شرح ابف طكلكف )ج  ،ابف طكلكف ،(1/230الممحة البدرية  )ج  ،ابف ىشاـ ،(2/263)ج 
 .(1/246منيج السالؾ )ج  ،أبك حياف (5)
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 الم االبتداءالقول في  .83

" إف زيدان لقائـه " فذىب البصرييف  :" اختمفكا في البلـ الداخؿ عمي الخبر نحك   :(1)قال أبو حيان 
 كأف تككيد لبلسـ.... ،كذىب الكسائي إلي أنيا الـ تككيد لمخبر ،أنيا الـ االبتداء

كأحمد بف يحيي إلي أف قكلؾ: " إفَّ زيدان منطمؽ " جكاب " ما زيد  ،كذىب معاذ بف مسمـ اليراء
ك " إٌف"  بإزاء " ما " ك " البلـ " بإزاء "  ،"ك "أفَّ زيدان لمنطمؽ " جكاب " ما زيد بمنطمؽ  ،منطمقان "

الباء " كذىب ىشاـ كأبك عبداهلل الطكاؿ إلي أٌف " البلـ " جكاب لمقسـ كالقسـ قبؿ إفَّ محذكؼ 
 كحكي ىذا أيضاى عف الفراء .

 التوضيح والتحميل:

كقد سماىا ابف مالؾ " الـ االبتداء " حيث  ،اختمؼ النحكيكف في البلـ الداخمة عمي الخبر
 ،قاؿ " يجكز دخكؿ الـ االبتداء بعد إف المكسكرة... " كىي الـ االبتداء أيضان عند البصرييف

إذ خمت عمى  ،كالدليؿ عمى صحة مذىب ابف مالؾ أٌف ىذه البلـ مستغنية عف نكف التككيد
كلك كانت الـ القسـ لـ تستغف  ،َّىنننمنزن ُّ :(2)نحك قكلو تعالى ،المضارع

" فينا البلـ لبلبتداء مجردة  كأيضا دخكليا في " لعمرؾ ألفعمفٌ  ،عف النكف فتقكؿ " إف زيدا ليقكمف "
 ألف القسـ ال يدخؿ عمى القسـ . ،مف معنى القسـ

نؼ عمي بيف الكبلـ الذم يككف جكابان كبيف الكبلـ الذم يستأ ليفرقكاالبلـ ب إنما جاءكاالفراء  كقاؿ
فتقكؿ: " إٌف زيدان منطمؽ "  بغير الـ كتقكؿ: " إٌف زيدان لمنطمؽه "  كال يككف إال جكابان  ،غير جكاب

 . (3)لكبلـ قد معني

كذىب معاذ بف مسمـ اليراء كتبعو أحمد بف يحيي إلى أٌف قكلؾ " إفَّ زيدان منطمؽه " جكاب: " ما زيد 
" ما زيد بمنطمؽ " ؼ "إٌف" بإزاء " ما " ك" البلـ " بإزاء "  :ك" إفَّ زيدان لمنطمؽ " جكاب ،منطمقا "
 الباء ".

 .(4)كذىب ىشاـ كأبك عبد اهلل الطكاؿ إلى أف البلـ جكاب القسـ كاليميف قبؿ " إٌف " مضمرة

                                                 
 .(1/283منيج السالؾ )ج ،(5/1262الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (1)
 124سكرة النحؿ  (2)
 .(168إصبلح الخمؿ )ص ،البطميكسي (3)
التذييؿ  ،أبك حياف ،(82المسائؿ المشكمة )ص ،الفارسي :كانظر ،(2/348المقاصد الشافية )ج  ،الشاطبي (4)

 .(1/327التصريح )ج شرح  ،األزىرم ،(1/344أكضح المسالؾ )ج ،ابف ىشاـ ،(5/98كالتكميؿ )ج 
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 باب الفاعل

 القول في مجيء الفاعل جممة فعمية .84

 :(1)قال ابن مالك
ٍرفيػػػػػػػػػػػػػكعىٌي     أىتىػػػػػػػػػػػػػىاٍلفىاًعػػػػػػػػػػػػػؿي    الَّػػػػػػػػػػػػػًذم   كىمى

ـى   اٍلفىتىػػػػػػػػػػػى   ًنٍيػػػػػػػػػػػرىان   كىٍجييػػػػػػػػػػػوي   ًنٍعػػػػػػػػػػػ ٍيػػػػػػػػػػػده   مي  زى

   
" كذىب ىشاـ كثعمب كجماعة مف الككفييف إلى أنو يجكز أف يسند الفعؿ إلى  :(2)قال أبو حيان

 كظير لي أقاـ زيد أـ عمرك" ". ،فأجازكا " يعجبني يقـك زيد ،الفعؿ
 التوضيح والتحميل:

كالمصدر كاسـ الفاعؿ  ،نحك" أتى زيده " أك بما ىك في تأكيؿ الفعؿالفاعؿ ىك ما ارتفع بالفعؿ 
 كالصفة المشبية كاسـ الفعؿ كالظرؼ كالمجركر.

فأجازكا " يعجبني  ،كذىب ىشاـ كثعمب كجماعة مف الككفييف إلى جكاز أف يأتي الفاعؿ جممة فعمية
جبهئمئخئحئُّ  :(3)تعالىقكلو  كظير لي أقاـ زيد أـ عمرك " كاستدلكا بأدلة منيا ،يقـك زيد
 . َّحتجتهبمبخبحب

كذىب الفراء كجماعة مف النحكييف إلى جكاز ذلؾ إذا كانت الجممة في مكضع فاعؿ أك مفعكؿ لـ  
يسـ فاعمو لفعؿ مف أفعاؿ القمكب كالفعؿ معمؽ عنيا نحك: " ظير لي أقاـ زيد أـ عمرك"  كال 

 يجيزكف " يسرني يخرج عبد اهلل ".

ف جاء ما ظاىر ذلؾ ينبغي تأكيمو ،كالصحيح المنع "ثـ بدا ليـ مف بعد ما رأكا  :ففي قكلو تعالى ،كا 
ففاعؿ " بدا " "  ،استدؿ بيا بعض الككفييف عمى أف الفاعؿ يأتي جممة ،اآليات ليسجننو حتى حيف"

لكف النحاة أكلكا " ثـ بدا ليـ" عمى أف الفاعؿ ضمير يعكد عمى المصدر  ،كىك فعؿ،ليسجننو "
فبل مكضع ليا مف  ،كيككف " ليسجننو " جممة مفسرة لذلؾ الضمير ،البداء :أم ،فيكـ مف الفعؿالم

 . (4)اإلعراب

                                                 
 .(16األلفية )ص  ،ابف مالؾ (1)
 .(5/1320الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
 .[35 :يكسؼ] (3)
تسييؿ   ،المرادم ،(1/55التذييؿ كالتكميؿ )ج   ،أبك حياف :انظر ،(1/93شرح الجمؿ )ج  ،ابف عصفكر  (4)

ىمع  ،السيكطي ،(295إرشاد السالؾ )ص ،ابف القيـ ،(4/215تعميؽ الفرائد )ج ،المرادم ،(401المرادم )ص
 ،.(1/510اليكامع )ج 
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 سبؽ يتبيف مخالفة أبي حياف لرأم ثعمب .  مٌما
 القول في تقديم العامل عمى الفاعل .85

 :(1) قال ابن مالك
دً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًإذىا اٍلًفٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى  كىجى  أيٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًندىا مى

ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعو  أىكٍ  اًلٍثنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفً     اٍلش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىدىا كىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازى  جى

  

قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًعدىا ييقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي  كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًعديكا سى سى  كى

ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىدي  بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  ًلٍمظَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىرً  كىاٍلًفٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي     مي

  

كذىب الككفيكف إلى  ،" ذىب البصريكف إلى أنو يجب تقديـ العامؿ عمى الفاعؿ :(2)قال أبو حيان
فيجيز الككفيكف: " الزيداف قاـ " كال يجيز ذلؾ  ،كثمرة الخبلؼ تظير في التثنية كالجمع ،جكاز ذلؾ
 كذكر الخبلؼ في ىذه المسألة أصحابنا كابف الدىاف في الغرة كابف كيساف عف ثعمب ". ،البصريكف

 التوضيح والتحميل:

يجب أف يككف الفعؿ مقدما عمى االسـ مثؿ: " أتى زيد " فمك تقدـ االسـ عمى الفعؿ لـ يكف فاعبل 
نما كاف ىك  ألف العرب إذا قدمت االسـ عمى الفعؿ  ،الفاعؿ مف جية المعنى نحك " زيد أتى"كا 

أضمرت في الفعؿ ضميرا يمزمو ىك الفاعؿ كالدليؿ ظيكر الضمير في التثنية كالجمع نحك: " 
 الزيداف قاما ".

كقاـ  ،كالزيدكف قاـ " عمى تقدير " قاـ الزيداف ،كيجيز الككفيكف تقديمو فيقكلكف: " الزيداف قاـ
 .(3)الزيدكف" 

: " كاعمـ أٌف الفعؿ إذا تأخر عف االسـ كاف عمى حسبو مف إفراد كتثنية كجمع (4)كقاؿ ابف عصفكر 
كسبب ذلؾ أٌف الفاعؿ إذا تقدـ عمى الفعؿ عاد مبتدأ ك الفعؿ ال بد لو مف فاعؿ فتضمر  ،كتأنيث

 لو في الفعؿ فاعمو فيظير في التثنية كالجمع .
 
 
 

                                                 
 .(19األلفية )ص  ،ابف مالؾ (1)
 .(5/1320الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
 ،ابف مالؾ ،(1/99شرح جمؿ الزجاج )ج   ،ابف عصفكر :كانظر ،(2/534المقاصد الشافية )ج  ،الشاطبي (3)

ابف  ،(402شرح التسييؿ )ص  ،المرادم ،(6/178التذييؿ كالتكميؿ )ج  ،أبك حياف ،(2/107شرح التسييؿ )ج 
 .( 1/511ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي ،(1/397التصريح )ج شرح  ،األزىرم ،(1/387المساعد )ج  ،قيؿع
 .(1/104شرح الجمؿ )ج  ،ابف عصفكر (4)
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 فرسخين القول في نصب .86
" سير بزيد  :" كذىب ىشاـ كجميع الككفييف إلى أنو ال يجكز إال الرفع في نحك:(1)قال أبو حيان

كأجاز البصريكف  ،كال " ميميف " عمى الظرؼ ،كال يجكز نصب " فرسخيف " ،فرسخاف أك ميبلف "
 فييما الرفع كالنصب.

متأخريف كفي الكاضح: أجاز كأجاز سيبكيو: " سير عميو خمؼي دارؾ " بالرفع كمنعو بعض ال
البصريكف: " سير عميو خمفيؾ " كأبطؿ ىذا أحمد بف يحيى كتقكؿ: " ضرب زيد ظيره كبطنو أك 
الظير كالبطف " فقاؿ الفراء: ال يجكز فييما إال الرفع كقاؿ سيبكيو: يجكز الرفع عمى البدؿ كالنصب 

لنقؿ عف ىشاـ فحكى النحاس عنو كاختمؼ ا ،بمعنى " عمى " قاؿ المبرد: نصب ألنو يشبو الظرؼ
 "كمذىب سيبكيو يجيز الرفع كالنصب.

 التوضيح والتحميل:
" أحد "   :كأنو في محؿ رفع نحك ،األصؿ أف المجركر إف كاف بحرؼ زائد فبل خبلؼ في إقامتو

 في قكلنا "ما ضرب مف أحد".
 فإف جر بحرؼ غير زائد فاختمؼ عمى أقكاؿ:

المجركر في محؿ رفع كىك النائب نحك: " ًسير بزيد " فيعامؿ معاممتو أحدىا: كعميو الجميكر أف 
 لك كاف الجار زائدا.

 الثاني: كعميو ابف ىشاـ أف النائب ضمير مبيـ مستتر في الفعؿ.
كأنو في مكضع رفع كما أف الفعؿ في زيد يقـك في  ،الثالث: كعميو الفراء النائب حرؼ الجر كحده

 مكضع رفع.
كيرل ىشاـ  ،ائب ضمير عائد عمى المصدر المفيـك مف الفعؿ كالتقدير: سير ىككالرابع: أف الن

 كمف كافقو مف الككفييف أنو ال يجكز في قكلنا: " سير بزيد فرسخاف " إال الرفع.
ف شئت كاف بمنزلة  ،كيرل سيبكيو في قكلنا: " ضيرب عبدي اهلل ظيريه كبطنيو " الرفع عمى أنو بدؿ كا 

. ،أجمعيف تككيد ف شئت نصبت فتقكؿ: " ضيرب زيده الظيرى كالبطفى  كا 
نما معناه " دخمت في البيت ". ،كما أجازكا " دخمت البيتى "  كا 

 كتقكؿ "سير عميو يكـه " فترفعو عمى حد قكلؾ "يكماف" كتنصبو عميو.

أف  " خمؼ دارؾ كخكؼ دارؾ " فإٌف لـ تجعمو ظرفا رفعتو عمى :كيقاؿ: " أيف سير عميو؟ . " فتقكؿ
 .(2)" أيف " ليست ظرؼ

                                                 
 .(5/1334/1335الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (1)
  .(1/522ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي:كانظر ،(1/220،159الكتاب )ج  ،سيبكيو (2)
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 مسائل في المنصوبات.: ـانيلثالمطمب ا
 المفعول لوباب 

 القول في تقديم المفعول لو .87
ف لـ يكف في الفاعؿ مانع ،" كيجكز تقديـ المفعكؿ لو عمى عاممو :(1)قال أبو حيان كمنع ذلؾ  ،كا 

 قـك منيـ ثعمب كالسماع يرد عمييـ."
 :التوضيح والتحميل

 ،كيجكز تركيا ،إف لـ يكف فيو مانع فيجكز: " لمطمع جئتؾ " ،المفعكؿ لو عمى عاممويجكز تقديـ 
كمنو تقديمو مع أما نحك: " أما تقكيما فأنا أضربؾ " كيجكز أف يككف العامؿ فيو الفعؿ الذم دلت 

كمنع قكـ تقديـ المفعكؿ لو عمى العامؿ منيـ   ،كيككف أصمو البلـ كحذفت ىنا سماعا ،عميو أما
 مب كالسماع يرد عمييـ.ثع

 قاؿ الكميت:
مىا شىٍكقىا إلى البيض أىٍطػرىبي        طىًرٍبتي كى

 
كىالى لىًعبػػػان مٌنػػػي كذك الشَّػػػيب يىٍمعػػػبي  

(2)  
 .(3)فقدـ "شكقا" كىك مفعكؿ لو عمى العامؿ فيو كىك "أطرب" 

 كبناء عمى ما ذكر يتبيف مخالفة أبي حياف ثعمب الرأم في ىذه المسألة .
 المفعول فيو وىو المسمى ظرف

 القول في داخل وخارج .88
 : (4)قال ابن مالك

قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدير اٍلًجيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً  نىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىاٍلمى مى  كى

ػػػػػػػػػػى ًمػػػػػػػػػػفى  ًصػػػػػػػػػػٍيغى    مى ػػػػػػػػػػى ًمػػػػػػػػػػٍف رى  اٍلًفٍعػػػػػػػػػػًؿ كىمىٍرمى

   
كجكؼ الدار " إال   ،كخارج الدار ،" كقاؿ سيبكيو: ال يجكز " زيد داخؿ الدار :(5)قال أبو حيان

جفمغجغ ُّ :(6)كقاؿ ثعمب: المختار ما ذكره سيبكيو إال أنو قرئ  ،بإدخاؿ: " في "
                                                 

 .(6/1388الضرب )ج إرتشاؼ (1)
الخصائص )ج  ،ابف جني ،(1/50المحتسب )ج  ،ابف جني :انظر ،كىك لمكميت ،( البيت مف الطكيؿ2)

خزانة  ،البغدادم ،(34شرح شكاىد المغني )ص  ،السيكطي ،(2/101ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي ،(2/281
 .( 1/423الدرر المكامع )ج  ،الشنقيطي ،(4/313األدب )ج 

 .(7/247التذييؿ كالتكميؿ )ج  ،كانظر:أبك حياف ،(101/ 2ىمع اليكامع )ج ،السيكطي (3)
 .21األلفية  ،ابف مالؾ (4)
 .(2/167منيج السالؾ )ج ،أبك حياف (5)
 .[21 :اإلنساف] (6)
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يعني أنو يجكز أف يتعدل  ،عالييـ كعالي الدار بمنزلة " خارج الدار كداخؿ الدار"ػ " ف ،َّحف
بؿ ىك منصكب  ،كليس كما ذىب إليو ،إليو الفعؿ بغير كساطة " في" كذلؾ منصكب عمى الظرؼ

 عمى الحاؿ."

 :والتحميلالتوضيح 

كقمت  ،كصميت في المسجد ،ىناؾ كممات غير قابمة لمنصب عمى الظرفية نحك: " قعدت في البيت
كال  ،كال ىك داخؿ الدار ،" ىك جكؼ المسجد :في السكؽ" كقد صرح سيبكيو عمى أنؾ ال تقكؿ

 كفي داخؿ الدار" فيذه األشياء صارت مختصة ،إال إذا قمت " في جكؼ المسجد ،خارج الدار"
 .(1)كأماـ" كنحكىما فإنيما مبيمات تدخؿ عمى كؿ اسـ ،بخبلؼ " خمؼ

جعمكىا كالصفة  ،نصبيا أبك عبد الرحمف كعاصـ كالحسف البصرم ،: " عالييـ(2)كقاؿ الفراء 
 كعالييـ مف ذلؾ " ،كالعرب تقكؿ " قكمؾ داخؿى الدار ،فكقيـ

أف يككف  :أحدىما :كفي نصبو كجياف ،" مف قرأ عالييـ بفتح الياء جعمو منصكبان  :(3)كقاؿ األنبارم
 "بان عمى الحاؿ أف يككف منصك  :كالثاني ،ظرؼ بمعنى فكقيـ

نما ىك منصكب عمى الحاؿ ،كقد بيف أبك حياف أف عالييـ ليست ظرفان كما ذىب إليو ثعمب  ،كا 
 كبذلؾ خالؼ ثعمب في ىذه المسألة . 

 قربكالقول في  .89

" كقاؿ ثعمب: إف جعمت قريبا مف القرابة ثين ي كجمع أك مف القرب أك خمفا مف  :(4)قال أبو حيان
 مكصكؼ فبل يثنى كال يجمع كال يؤنث."

 التوضيح والتحميل:

كمف ذلؾ قكلنا: " ىك قربىؾ" أم ىك " في مكاف  -كىذا قميؿ  -مصدره قد ينكب عف ظرؼ المكاف 
 قربؾ " كأيضا " ىك قرابىتىؾ" أم قربؾ.

                                                 
 .(3/298المقاصد الشافية)ج  ،الشاطبي :كانظر ،(1/410الكتاب )ج  ،سيبكيو (1)
 .( 3/218معاني القرآف )ج  ،الفراء (2)
 .(2/483البياف في غريب إعراب القرآف ) ،األنبارم (3)
 .(6/1433الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (4)
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 ،أما مف القرب فبل يثنى كال يجمع ،كقاؿ ثعمب أف قريبا إذا كانت بمعنى القرابة يتـ جمعيا كتثنيتيا
نما امتنع ذلؾ  .(1)ألنو خمؼ مف مكصكؼ مذكر كىك مكاف ،كا 

 القول في فوق وتحت .90
ككذلؾ تحتيؾ رجميؾ  ،كفكقيؾ قمنسكتيؾ ،" كقاؿ بعض النحكييف يقاؿ: " فكقيؾ رأسيؾ :(2)قاؿ أبكحياف  
 كىذا مردكد عند ثعمب ألف فكؽ كتحت ترتيبيا النصب." ،"

 :التوضيح والتحميل

" إذا  كدكنىؾ ،كالكارد مف ذلؾ " فكقىؾ ،كىك يحفظ ،نصبت العرب عمى الظرؼ ما ليس بظرؼ
فكؽ" ألنيـ لـ فالعرب تقكؿ " فكقىؾ رأسيؾ" فينصبكف "  ،الرتبة مف الشرؼ ال المكافأردت بيما 

 تحت .كتقكؿ: " تحتىؾ رجبلؾ " ال يختمفكف في نصب ال ،يستعممكه إال ظرفا

كفكقؾ قمنسكتؾ ككذلؾ: تحتؾ  ،فكقيؾ رأسيؾ :يقاؿ :"قاؿ بعض النحكييف :كقاؿ ابف األنبارم
 .(3)كتحتؾ فعمؾ كفراشؾ" ،رجبلؾ

 :كالصقب ،كالقصد ،كالصدد ،صقبىؾ ،كقربىؾ ،" كقاؿ سيبكيو يقاؿ: ىك صددىؾ :(4)قال أبو حيان
 كمكاف قربؾ." ،مكاف مقعدؾ :القرب كىي منتصبة عمى معنى الظرؼ أم

ٍقبيؾ د ؾ كصى كصقبؾ مكاناف كاسماف كالنفض  ،مصدراف صددؾ ،كخالفو أحمد بف يحيى فقاؿ:  " صى
 كالنفص."
 والتحميل:التوضيح 

 .(5)كصقبىؾ كنصبت عمى معنى الظرؼ ،كىك صددىؾ ،ذكر سيبكيو مف المصادر: ىك قصدىؾ

دَّ فيما اسماف في  ،كلكف خالفو أحمد بف يحيى ألف فعميما عمى كزف فعؿ فالمصدر صقب  كصى
 .(6)معنى المصدر

                                                 
التذييؿ كالتكميؿ   ،أبك حياف ،(2/314المقاصد الشافية)ج  ،الشاطبي :كانظر ،(1/412الكتاب )ج ،سيبكيو (1)

 .(8/35)ج 
 .(2/179منيج السالؾ )ج ،أبك حياف (2)
 .(8/34التذييؿ كالتكميؿ )ج  ،أبك حياف :كانظر ،(234/ 2شرح التسييؿ )ج ،ابف مالؾ (3)
 .(2/182منيج السالؾ )ج :أبك حياف (4)
 .(1/405الكتاب )ج  ،سيبكيو (5)
 .(1/246النكت في تفسير كتاب سيبكيو )ج  ،األعمـ الشنتمرم :كانظر ،(8/36التذييؿ كالتكميؿ ) ،أبك حياف (6)
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 القول في أوردىا العراك .91

" في قكلنا " أكردىا العراؾ "  ليس منصكبا " كزعـ أحمد بف يحيى أف " العراؾ  :(1)قال أبو حيان
نما انتصب عمى أنو مفعكؿ ثاف ألكرد ،عمى الحاؿ كما يقاؿ: " أكردتؾ الحرب " كقاؿ  ،كا 

 .َّخمحمجم ُّ :(2)تعالى
 كقاؿ لبيد:

 فأكردىػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػراؾ كلػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػذدىا      
 

 (3) كلػػػـ يشػػػفؽ عمػػػى نغػػػص الػػػدخاؿ 
 :التوضيح والتحميل 

 العراؾ " قاؿ لبيد بف ربيعة:في قكؿ " أرسميا 
 فأكردىػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػراؾ كلػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػذدىا      

 
 (4) كلػػػـ يشػػػفؽ عمػػػى نغػػػص الػػػدخاؿ 

كالفعؿ يعمؿ في  ،كأنو قاؿ: اعتراكا: كشاىده نصب " العراؾ " عمى الحاؿ كىك معرفة ألنو مصدر 
ككضع ذلؾ الفعؿ مكضع الحاؿ فقاؿ: أرسميا  ،فكأنو أظير فعمو كنصبو بو ،المصدر معرفة كنكرة

 تعترؾ االعتراؾ.

 :كلمنحاة في مثؿ ىذه األسماء مذاىب ثبلثة

أرسميا  :ككأنو قاؿ ،كفي التأكيؿ كصؼ منكر ،كىك أف ىذا المصدر حاؿ :مذىب سيبكيو :األكؿ
 معاركة ..

كفي القرآف  ،كأرسؿ ىنا بمعنى أكرد ،مذىب الككفييف "أف العراؾ " مفعكؿ ثاف ألرسؿ :كالثاني
ككأنو لما قاؿ " فأرسميا العراؾ " قد قاؿ فأكردىا  ،الكريـ " يقدـ قكمو يكـ القيامة فأكردىـ النار "

 كىذا قاؿ بو ثعمب . ،العراؾ أم االزدحاـ

                                                 
 .(2/287منيج السالؾ )ج  (1)
 [98 :ىكد] (2)
 .(108ديكاف لبيد )ص  ،لبيد (3)
 المقتضب  ،المبرد ،(1/372الكتاب )ج  ،سيبكيو :كانظر 108ديكاف لبيد  ،البيت مف بحر الكافر (4)

  ،(2/822اإلنصاؼ )ج  ،األنبارم،(1/229النكت في تفسير سيبكيو )ج  ،األعمـ الشنتمرم ،(3/237)ج 
شرح التسييؿ   ،المرادم ،(9/33التذييؿ كالتكميؿ )ج  ،أبك حياف ،(3/435المقاصد الشافية )ج  ،الشاطبي

شرح  ،األزىرم ،(2/304أكضح المسالؾ )ج ،ابف ىشاـ  ،(3/174المقاصد النحكية )ج  ،العيني ،(561)ص
 .(2/230ىمع اليكامع )ج ،السيكطي ،(2/176الممحة البدرية )ج ،ابف ىشاـ ،(1/595)ج التصريح 
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كىك  ،كىك أف " العراؾ " مصدر باؽ عمى مصدريتو :مذىب أبي عمي  الفارسي :كالمذىب الثالث
فأرسميا  :كيككف ىذا العامؿ حاالن مف الضمير البارز ككأنو قد قاؿ ،ؿ مطمؽ مؤكد لعاممومفعك 

 (1)معتركة العراؾ .

 كأبك حياف يخالؼ ثعمب الرأم في ىذه المسألة .
 الجماء الغفير القول في  .92

تقدير: جماء زائدتاف منيما " كأما قكليـ: مررت بيـ الجماء الغفير: فاأللؼ كالبلـ  :(2)قال أبو حيان
كقد اختمفكا في ىذه األسماء المعارؼ لفظا المنتصبة عمى الحاؿ...... كزعـ ثعمب أف ،غفيرا

 انتصاب الجماء الغفير ليس عمى الحاؿ بؿ ينتصب عمى المدح."
 التوضيح والتحميل: 

كحتى ال يتكىـ كقكعيا نعتا عند نصب صاحبتيا  ،يجب في الحاؿ التنكير ألنيما خبر في المعنى
 أك خفاء إعرابيا كىذا مذىب الجميكر.

كقد يجيء الحاؿ معرفا باأللؼ كالبلـ أك باإلضافة فيحكـ بشذكذه... كقد كرد عف العرب قكليـ 
 كالناس فييا الجماء الغفير". فيذا ينتصب كانتصاب العراؾ. ،"مررت بيـ الجماء الغفير

كىك بمنزلة قكلؾ في المعنى: الجـ الكثير  ،كالغفير نعت ليا ،ي: "اعمـ أف الجماء اسـكقاؿ السيراف
ألنو يراد بو الكثرة كالغفير يراد بو أنيـ قد غطكا األرض مف كثرتيـ كنصبو في قكلؾ مررت بيـ 
الجماء الغفير عمى الحاؿ كالحاؿ إذا كاف اسما غير مصدر لـ يكف باأللؼ كالبلـ فأحكج ذلؾ 

 "   (3)يو كالخميؿ أف جعبل الجماء كالغفير في مكضع المصدر كالعراؾ.سيبك 
 .(4)كزعـ ثعمب أف انتصاب "الجماء الغفير" ليس عمى الحاؿ بؿ ينتصب عمى المدح

 نبلحظ مخالفة أبي حياف لرأم ثعمب في ىذه المسألة . كبناء عمى ذلؾ 

                                                 
التذييؿ كالتكميؿ  ،أبك حياف ،(1/372الكتاب )ج  ،سيبكيو  :كانظر ،(2/304أكضح المسالؾ )ج  ،ابف ىشاـ (1)

 ،(561)ص  شرح التسييؿ ،المرادم ،(1/229النكت في تفسير سيبكيو )ج  ،األعمـ الشنتمرم ،(9/33)ج 
 ىمع اليكامع  ،السيكطي ،(2/176الممحة البدرية )ج ،ابف ىشاـ ،(1/595التصريح )جشرح  ،األزىرم

  .(2/230)ج 
 .(2/214منيج السالؾ )ج  ،أبك حياف  (2)
 .(1/375الكتاب )ج  ،سيبكيو (3)
التذييؿ كالتكميؿ )ج  ،أبك حياف ،(2/326شرح التسييؿ )ج  ،ابف مالؾ ،(1/648شرح الرضي )ج   ،الرضي (4)
 (.2/230ىمع اليكامع )ج ،السيكطي ،(1/595التصريح )ج شرح  ،األزىرم ،(9/32
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 القول في أنت الرجل عمما وأدبا .93
 يطرد كقكعو حاالن عمى ما ذكره الناظـ في بعض كتبو ثبلثة مكاضع: " كالذم :(1)حيان قال أبو

كذىب  ،أم الكامؿ في حاؿ عمـ كحاؿ أدب كحاؿ نبؿ ،أحدىا: قكلؾ: أنت الرجؿ عممان كأدبان كنببلن 
كتأكؿ الرجؿ  ،عمى المصدر المؤكدثعمب إلى أف المصادر المنتصبة في مثؿ ىذا إنما انتصابيا 

كيحتمؿ عندم أف  ،العالـ كأنو قاؿ: أنت العالـ عمما كالمتأدب أدبا كالنبيؿ نببلعمى أنو في معنى 
 يككف منصكبا عمى التمييز."

  التوضيح والتحميل:

كىذا يتطمب أال يككف المصدر  ،مف المعمكـ أف الحاؿ خبر في المعنى كأف صاحبو مخبر عنو
 فإف كرد عف العرب شيئا فيو حفظ كلـ يقس عميو . ،حاال

اطرد كركد المصدر حاال في نحك:" أنت الرجؿ عممان كأدبان كنببلن أم العامؿ في حاؿ عمـ كحاؿ  كقد
كمذىب ثعمب في ىك الرجؿ عمما كنحكه أفَّ المصدر فيو مؤكد عمى تأكؿ الرجؿ  ،أدب كحاؿ نبؿ

أبك حياف:  كقاؿ  ،باسـ فاعؿ مف معناه فيك بمنزلة " أنت العالـ عممان كالمتأدب أدبان كالنبيؿ نببلن 
أم أدبو ألف الرجؿ يطمؽ كيراد بو  ،كأنو قاؿ أنت الكامؿ أدبان   ،كيحتمؿ عندم أف يككف تمييزا

 .(2)كأصمو " أنت الكامؿ أدبو " كانتصب أدبان كنببلن كعممان عمى التمييز ،الكامؿ

كبذلؾ يخالؼ أبك حياف رأم  ،كتمييز ،مفعكؿ مطمؽ ،كبذلؾ يككف في ىذه الكممات ثبلثة آراء حاؿ
 .ثعمب في ىذه المسألة 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .(296 -2/295منيج السالؾ )ج ،أبك حياف (1)
النكت في  ،األعمـ الشنتمرم ،(9/48التذييؿ كالتكميؿ )ج  ،أبك حياف ،(2/329شرح التسييؿ )ج  ،ابف مالؾ ،(2)

 ،ابف ىشاـ ،(599/ 1التصريح )شرح  ،األزىرم ،(564شرح التسييؿ )ص  ،المرادم ،(1/236تفسير سيبكيو )ج 
 .(2/228ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي ،(2/307أكضح المسالؾ )ج 
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 المجروراتمسائل في : المطمب الثالث
 وتوابع النحو

 باب حروف الجر
 "ما يجر الظاىر"

 القول في جر "رب" المضمر .94
 :(1)قال ابن مالك 

ػػػػػػػػػػػػػػا مى ٍكا  كى كى بَّػػػػػػػػػػػػػػػوي  نىٍحػػػػػػػػػػػػػػكً   ًمػػػػػػػػػػػػػػػفٍ   رى  فىتىػػػػػػػػػػػػػػػى ري

ػػػػػػػػػػػػػػػػذىا  نىػػػػػػػػػػػػػػػػٍزره    نىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػكيهي   كىيىػػػػػػػػػػػػػػػػا  كى  أىتىػػػػػػػػػػػػػػػػى  كى

  

كذكر أفَّ  ،يعني مف جرىا المضمر ،كما رككا مف نحك: ربو فتى نزر :" كقكلو :(2)حيان قال أبو
كأنشد أبك العباس  ،ذلؾ نزر كغيره مف النحكييف نقمكا جر "رب" المضمر كلـ يتعرضكا لقمة ذلؾ

 ثعمب:
ػػػػػػػٍدعى أعظيًمػػػػػػػًو                كاهو رىأىٍبػػػػػػػتي كشػػػػػػػيكان صى

 
بَّػػػػوي   ًطبػػػػان أىٍنقىػػػػذىٍت مػػػػف عىطىبًػػػػوكىري  (3) عى

  :التوضيح والتحميل 

ٌبو رجبل" كىذا  خمت " ريبَّ " عمى مضمر فيجب أفٍ إذا د يككف مفسران بنكرة منصكبة نحك: " ري
كال يثنى ىذا الضمير كال يؤنث بؿ يبنى عمى صكرة المذكر المفرد  ،الضمير نكرة فيك مفسر بالنكرة

ٌنما يككف ضميران مكضكعان عمى  ،كالضمير في " ريٌب " ال يككف مما يعكد عمى ما قبمو أصبل كا 
" فالضمير كربو رجاال  ،" ربو رجبل :اإلبياـ يفسر بمنصكب كنعـ في قكلؾ: " نعـ رجبل زيد " فتقكؿ

ف فحككا عف  ،كالمطابقة قكؿ الككفييف ،كاإلفراد مذىب البصرييف ،ما يفسره اختمؼ لـ يختمؼ كا 
 كربيما رجميف." ،العرب " ربيا امرأة

كمف النحكييف مف أكرد ىذا  ،لكف ىذا قميؿ كشاذ ،(4)كقد صرح ابف مالؾ أف " ريٌب " قد تجر ضميران 
كقاؿ قـك منيـ ابف عصفكر إنو  ،إف ىذا الضمير معرفة :كمنيـ مف قاؿ ،عمى أنو جائز فصيح

                                                 
 .(29األلفية )ص  ،ابف مالؾ (1)
 .(3/22منيج السالؾ )ج ،أبك حياف (2)
شرح ابف الناظـ  ،ابف الناظـ ،(3/12شرح ابف عقيؿ )ج ،ابف عقيؿ :انظر ،قائمو مجيكؿ ،البيت مف البسيط (3)

 (.1/116الدرر المكامع )ج  ،الشنقيطي ،(3/205المقاصد النحكية )ج ،العيني ،(259)ص 
  .(1/184شرح التسييؿ )ج  ،ابف مالؾ (4)
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كبالقمة بالنسبة إلى  ،كقد قاؿ أبكحياف إف ىذا ليس بصحيح إال إف عني بالشذكذ شذكذ القياس ،نكرة
 .(1)و أكثر مف جرىا الضميرجرىا الظاىر فإنَّ 

 كمكافقتو لرأم ثعمب . ،سبؽ يتبيف مخالفة أبي حياف لرأم ابف مالؾ مٌما
 القول في "حتى" .95

: "كحكى عف ثعمب أف "حتى" لمغاية كالغاية تخرج كتدخؿ يقاؿ: ضربت القكـ حتى (2)حيانقال أبو 
 زيد فيككف مرة مضركبا كغير مضركب."

 :التكضيح كالتحاليؿ
فعندما نقكؿ "ضربت القكـ حتى  ،كمف حركؼ الجر "حتى" كتعنى انتياء العمؿ بمجركرىا أك عنده

كيحتمؿ ككنو غير مضركب انتيى الضرب  ،زيد" فيحتمؿ ككف زيد مضركبا انتيى الضرب بو
فيي كالمجركر ب "إلى" كقد قاؿ بيذا سيبكيو كالفراء كثعمب كمف النحاة مف قاؿ: إف دلت  ،عنده

ال فيك داخؿ  .(3)قرينة عمى الثاني عمؿ بمقتضاىا كا 
 :ينة قكلوكمف الخارج بقر  

يػػػػػػػا األرضى حتٌػػػػػػػى أىمكيػػػػػػػفو عيًزيىػػػػػػػت    ػػػػػػػقىى الحى  سى
 

يػػػػػػػػػر مىجػػػػػػػػػذيكذا  لىييػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػبل زاؿى عنيػػػػػػػػػا الخى
 (4) 

 استشيد بو عمى أف القرينة ىنا دالة عمى عدـ دخكؿ الغاية فيما قبميا. 
 القول في أيّ  .96

 :(5)قال ابن مالك 
ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىدو  تيًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼٍ  كىالى   ميعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّؼو  ًلمي

فٍ  أىيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ٍرتىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىاً   فىأىًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼً  كىرَّ

   
ٍعًرفىػػػػػػػػػػػػػوٍ  ػػػػػػػػػػػػػٍف ًباٍلمى  أٍك تىٍنػػػػػػػػػػػػػًك االٍجػػػػػػػػػػػػػزىا كىاٍخصيصى

ػػػػػػػػػػػػػػفىوٍ    بًػػػػػػػػػػػػػػاٍلعىٍكًس  اٍلص  ػػػػػػػػػػػػػػٍكلىةن   أىي ػػػػػػػػػػػػػػا  كى  مىٍكصي

   

                                                 
المساعد )ج  ،ابف عقيؿ ،(214رصؼ المباني )ص  ،المالقي ،(259شرح ابف الناظـ )ص ،ابف الناظـ (1)
 (.2/352ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي ،(12/ 3شرح ابف عقيؿ )ج  ،ابف عقيؿ ،(2/289
 .(7/1754الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
ىمع  ،السيكطي ،(1/146مغني المبيب )ج  ،ابف ىشاـ  :كانظر ،(3/184شرح التسييؿ )ج  ،ابف مالؾ (3)

 .(2/345اليكامع )ج 
 ،السيكطي ،(2/345)ج  ىمع اليكامع ،السيكطي  ،(1/146مغني المبيب )ج  ،ابف ىشاـالبيت مف البسيط،  (4)

 (.2/42الدرر المكامع )ج  ،الشنقيطي (،3/235، األشمكني، شرح األشمكني )ج(371شكاىد المغني )ص 
 .(28األلفية )ص ،ابف مالؾ (5)
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كقكلو: "كاخصص بالمعرفة مكصكلة " أيا " يعنى أف " أيا " إذا كانت مكصكلة  :(1)قال أبو حيان
كقد خالؼ أحمد بف يحيى فزعـ أف " أيا " ال تككف مكصكلة  ،فتختص باإلضافة إلى المعرفة

 كمذىب الجميكر ىك الصحيح كىك محجكج بإثبات ذلؾ في لساف العرب.

 تأتي "أم" عمى أربعة معاني:

ُّ :(2)أحدىا: االستفيامية نحك قكلو تعالى  مئزئرئ كالثاني: الشرطية نحك قكلو  َّ
كالثالث: أف تككف صفة لنكرة نحك: "مررت برجؿ أم رجؿ"  َّهلملخلُّ :(3)تعالى 

كأم المكصكلة ال تضاؼ   َّىهمهجهينىنُّ :(4)كالرابع: المكصكلة نحك قكلو تعالى 
إال إلى المعرفة كىذا ىك األشير نحك "أييـ أشد" كأجاز بعضيـ إضافتيا إلى النكرة كمنيـ ابف 

ذا كقعت "أم" صفة لـ تضؼ إال إلى نكرة  كذلؾ عكس المكصكلة أما إذا كقعت "أم" عصفكر كا 
لى المعرفة.  شرطا أك استفياـ جاز إضافتيا إلى النكرة كا 

 . (5)كىذا مردكد بالسماع  ،كيرل أحمد بف يحيى أفَّ " أٌيا " ال تككف إال استفياما أك جزاء

 أك جزاء . بناء عمى ما ذكر يتضح مخالفة أبي حياف الرأم في أفَّ " أٌيا " ال تككف إال استفياما
 القول في " مع " .97

ذا أفردت عف اإلضافة فالغالب عمييا الحاؿ نحك: " قاـ زيد كعمرك معا :(6)قاؿ أبكحياف كقاـ  ،" كا 
ألنيا تشارؾ في الزماف  ،كىي أخص مف جميع ،الزيدكف معا " كما تقكؿ: " قاـ زيد كعمرك جميعا "

كقد سأؿ " أحمد بف  ،كقد يككف االشتراؾ في الزماف كقد ال يككف ،تشارؾ في الفعؿ ،كجميعان  ،نصان 
 ،" أحمد بف قادـ " كىما مف شيكخ الككفييف عف الفرؽ بيف " قاـ عبد اهلل كزيد معا ،يحيى ثعمب "

كفرؽ ثعمب بأف جميعا يككف لمقياـ في  ،كقاـ عبد اهلل كزيد جميعا " فمـ يزؿ يركض فييا إلى الميؿ
 كأما أذا قمت: معا فيككف في كقت كاحد." ،كاحدكفي كقت  ،كقتيف

                                                 
 .(3/190منيج السالؾ )ج  ،أبك حياف (1)
 .[38 :النمؿ] (2)
 .[28 :القصص] (3)
 [.2 :الممؾ] (4)
المقرب  ،ابف عصفكر  ،(2/149شرح المفصؿ )ج  ،ابف يعيش :كانظر ،(2/427ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي (5)

التصريح )ج  ،ابف ىشاـ ،(498إرشاد السالؾ )ص ،ابف القيـ ،(3/8تكضيح المقاصد )ج  ،المرادم ،(286)ص
1/727 ). 
 .(3/201منيج السالؾ )ج  ،أبك حياف (6)
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 التوضيح والتحميل:
 كيدؿ عمى اسميتيا تنكينا في قكلؾ: معان. ،مف الظركؼ " مع " كىي اسـ لمكاف االجتماع أك كقتو

ذا أفردت " مع " عف اإلضافة فتككف في األكثر منصكبة عمى الحاؿ نحك: " جاء زيد كعمرك  ،كا 
أف " مع "  قد تفرد عف اإلضافة فتنكف كتصير بمعنى "جميعا" : (1)معا " كجاء في التصريح 

 فتنصب عمى الحاؿ: قاؿ الشاعر: 
اًلكػػػػػػػػػػػػػػػا     مى ػػػػػػػػػػػػػػػأىن ي كى  فىمىٌمػػػػػػػػػػػػػػػا تىفىرٍقنػػػػػػػػػػػػػػػا كى

 
 (2)ًلطيػػكًؿ اشػػتياؽ لػػـ نىبًػػت لىيمىػػةن مىعىػػا  

  ،(3)جاء الزيداف معا  :في نحك ،جميع :كذىب ابف مالؾ إلى أف "مع" في اإلفراد مساكية لمعنى  
احتمؿ أف " ا جميعا " جاء :ح بدليؿ أف ثعمب قاؿ: إذا قمتكقاؿ أبك حياف أف ىذا ليس بصحي

ذا قمت: " جاءا معا " فالكقت كاحد.  (4)فعميما في كقت أك كقتيف كا 
 سبؽ يتبيف مكافقة أبي حياف لرأم ثعمب في ىذه المسألة .  مٌما

 الصفة المشبية إضافة القول في .98

كيا جميؿ  ،" يا حسفى الكجو :: " كمف قبيؿ المضاؼ قكلؾ في الصفة المشبية(5)قال أبو حيان
كأجاز أحمد بف يحيى فيو الضـ فتقكؿ: " يا  ،األنؼ " فبل يجكز فيو حالة اإلضافة إال النصب

 حسفي الكجو كأنو لـ يعتد بالمضاؼ إليو ".
 :التوضيح والتحميل

ف  ،ؼ كالبلـال يجكز ضـ المضاؼ الصالح لؤلل كلكف ثعمب أجاز ذلؾ نحك" يا ضارب الرجؿ " كا 
 كيا خيران زيد " لـ يجز ضميما. ،لـ يجز دخكؿ البلـ نحك " يا عبدى اهلل

كأف  ،كلعؿ ذلؾ في المضاؼ يككف جكاز دخكؿ البلـ فيو دليبل عمى أف اإلضافة غير حقيقة
كلـ يجز " يا زيدي ذا  ،كلذلؾ جاز " يا زيدي الحسفي الكجو " برفع الكصؼ اتفاقا ،المضاؼ كالمفرد

 (6)الماؿ " إال النصب.

                                                 
 .(1/731التصريح )جشرح  ،األزىرم (1)
لتصريح )ج اشرح  ،األزىرم ،(104الجني الداني )ص  ،المرادم :انظر،لمتتـ بف نكيرة ،البيت مف الطكيؿ (2)

 .(2/77الدرر المكامع )ج  ،الشنقيطي ،(1/732
 .(2/239شرح التسييؿ )ج  ،ابف مالؾ (3)
 ،(1/732التصريح )جشرح  ،األزىرم (،502)ص ابف القيـ، إرشاد السالؾ ،(310الجني الداني )ص ،المرادم (4)

 .(2/169ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي
 .(9/2187الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (5)
 .(2/29ىمع اليكامع)ج ،السيكطي ،الرضي ،(2/493المساعد )ج ،ابف عقيؿ ،(1/424شرح الكافية لمرضي )ج (6)
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 القول في الفعل المتعجب منو .99
ألف فعؿ  ،:  " كأما اشتراط ككنو مثبتا فاحترز مف المنفي ألنو ال يتعجب منو(1)قال أبو حيان

احترز مما ينفي لزكما  :الناظـ في بعض كتبو قاؿ ،فمحاؿ أف يبنى مف المنفي ،التعجب ىك مثبت
 ،يعيج بمعنى انتفع لـ تستعممو العرب اجى عى  عج " يعني أفٌ نحك: " لـ يعج زيده "  كجكازا نحك: " لـ يى 

كقد ذكر ثعمب في الفصيح قكلو: " كشربت  ،كعاج يعكج بمعنى ماؿ استعممتو العرب مثبتا كمنفيا
دكءا فما عجت بو " أم انتفعت بو كما ذىب إليو الناظـ مف أف عاج بمعنى انتفع استعممتو العرب 
منفيا ال مثبتا ليس بصحيح أنشد أبك عمي القالي في النكادر قاؿ: أنشد أحمد بف يحيى عف ابف 

 األعرابي:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيئا بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى لىيمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـٍ أىر شى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذ هي        كى

 
بىا أىٍركىل بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىًعيجي   ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى كىالى مى

  
 التوضيح: 

مف شركط الفعؿ الذم يتعجب منو أف يككف مثبتا فبل يبني مف الفعؿ المنفي كقد قاؿ ابف مالؾ أنو 
 " ع بو" كمضارعوبالدكاء أم ما انتف اجى ال يبني مف فعؿ "منفي سكاد كاف مبلزما لمنفي نحك" ما عى 

بك كأف العرب استعممتو مثبتا كأنشد أيضا كاعترض بأنو قد جاء في اإلثبات مبلـز لمنفي أ"  يجي عً يى 
 عمي القالي في نكادره: أنشدنا ثعمب عف ابف األعرابي:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيئا بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى لىيمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ هي         ـٍ أىر شى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كى

 
بىا أىٍركىل بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىًعيجي   ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى كىالى مى

 (2) 
 حيث كرد مثبتا في ىذا البيت . ،أم انتفع بو" قكلو " فىأًعيجي "  :الشاىد فيو 

 استعممتو مثبتا كمنفيا. العربى  يؿ" فإفٌ مً اؿ يى مى  " بمعنى " كجي عي يى  اجى عى  كأما " 
ٌنما شرط الثبكت ألف فعؿ التعجب مثبت  .(3)كا 
 القول في أفعل التفضيل .100

فقاؿ أبك بكر  ،كىك مضاؼ إلى معرفة في األفصح ،" كاختمفكا إذا كاف لمتفضيؿ :(4)قال أبو حيان
كتأنيثو عف تثنية أفعؿ  ،كجمعو ،أعنى تثنية ما أضيؼ إليو ،اإلفراد كالتذكير أفصح ،بف األنبارم

                                                 
 .(4/22منيج السالؾ )ج ،أبك حياف (1)
المقاصد النحكية  ،العيني ،(3/895تكضيح المقاصد )ج  ،المرادم :انظر ،قائمو مجيكؿ ،( البيت مف الطكيؿ2)

 (.2/71التصريح )ج شرح  ،األزىرم ،(3/488)ج 
تكضيح  ،المرادم ،(2/1085شرح الكافية الشافية )ج  ،ابف مالؾ ،(3/44شرح التسييؿ )ج  ،ابف مالؾ (3)

 ،األزىرم ،(3/268أكضح المسالؾ )ج  ،ابف ىشاـ ،(2/161المساعد )ج  ،ابف عقيؿ ،(895/ 3المقاصد )ج
 (.2/71التصريح )ج  شرح

 .(4/125منيج السالؾ )ج  ،(2327/ 9الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (4)
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كزعـ أبك منصكر الجكاليقي أف األفصح مف  ،كقاؿ ىذا المؤثر عف العرب ،في جمعو كتأنيثو
الفصيح " فاخترنا أفصحيف " قاؿ: ككاف األكلى أف الكجييف المطابقة فرد عمى ثعمب حيث قاؿ في 

كثعمب بني عمى مذىب ابف  ،يقكؿ " فاخترنا فصحاىف " ألف األفصح كما شرط ثعمب في كتابو
 األنبارم كككف " فعؿ" أحد ما يضاؼ إليو ىك مذىب ابف السراج كالفارسي كمذىب الككفييف ".

 التوضيح والتحميل:
ذا كاف  ،" ىك أفضؿ :لزمو التذكير كاإلفراد فتقكؿ إذا كاف أفعؿ التفضيؿ مجردان  كىي أفضؿ " كا 

كىي أفضؿ  ،معرفا باأللؼ كالبلـ لزمو المطابقة في التذكير كالتأنيث كاإلفراد " ىك أفضؿ رجؿ
 امرأة".

ف أضيؼ إلى معرفة جاز أف يكافؽ المجرد في اإلفراد كالتذكير  ،فيقاؿ: " ىي أفضؿ النساء " ،كا 
كىما أفضبل  ،كجاز أف يكافؽ المعرؼ باأللؼ كالبلـ في لزكـ المطابقة فيقاؿ: " ىي فضمى النساء

 القـك ".
" أال أخبركـ بأحبكـ إلى كأقربكـ مني مجالس  :كقد اجتمع الكجياف في قكلو "صمى اهلل عميو كسمـ

 المكطئكف أكنافا الذيف يألفكف كيؤلفكف." ،أحاسنكـ أخبلقا ،يـك القيامة
أفرد " بأحٌبكـ " ك " أقربكـ " كجمع " أحاسنكـ " كقاؿ أبك حياف " كأما القياس فشبيو بذم األلؼ ف

فإجراؤه مجراه في  ،كالبلـ أقكل مف شبيو بالعارم مف حيث اشتراكيما في أف كاف منيما معرفة
ريانو فإذا لـ يعط االختصاص بج ،المطابقة أكلى مف إجرائو في اإلفراد كالتذكير مجرل العارم

كاإللزاـ ترجيح أضعؼ الشبييف أك ترجيح أحد المتساكييف دكف  ،مجراه فبل أقؿ مف أف يشارؾ
 مرجح".

كرد عمى ثعمب في قكلو فاخترنا  ،كزعـ أبك منصكر الجكاليقي أف االفصح مف الكجييف المطابقة
أخذه  أفصحيف كقاؿ كاف األكلى أف يقكؿ فاخترنا فصحاىف الف األفصح كىك مذىب ثعمب الذم

 .(1)عف ابف األنبارم الذم اختار اإلفراد كالتذكير كقاؿ ىذا المحكي عف العرب

 باب التوكيد

 القول في حذف المؤكد .101
قامة المؤكد مقامو خبلؼ مثاؿ ذلؾ " الذم ضربتو نفسو  :(2)قال أبو حيان " كفي حذؼ المؤكد كا 

ذىب الخميؿ كسيبكيو كالمازني كابف طاىر  ،زيد " فتقكؿ " الذم ضربت نفسو زيد " تريد ضرٍبتيو
                                                 

التذييؿ كالتكميؿ )ج   ،أبك حياف ،(344ابف النظـ )ص :كانظر ،(2/103التصريح )شرح  ،األزىرم (1)
  .(2/177المساعد )ج  ،ابف عقيؿ ،(10/271
 .(8/1953الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
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كال يجكز  ،كذىب الفارسي كاألخفش كابف جني كثعمب عمى منع ذلؾ ،كابف خركؼ إلى جكاز ذلؾ
 الفصؿ بيف المؤكد كالتككيد بما ليس بينيما عبلقة كيجكز إف كاف بينيما عبلقة ".

 التوضيح والتحميل:
كىذا الرأم الراجح كىك مذىب األخفش كالفارسي كثعمب  ،ال يحذؼ المؤكد كيقاـ المؤكد مقامو  

التككيد ينافي الحذؼ كمذىب الخميؿ  ألفٌ  ،فبل يقاؿ: " الذم ضربت نفسو زيد " أم ضربتو ،كغيرىـ
 .(1)كسيبكيو كالمازني كغيرىـ الجكاز

قامة المؤكد مقا مٌما باب  موسبؽ يتبيف مكافقة أبي حياف ثعمب الرأم في عدـ جكاز حذؼ المؤكد كا 
 .العطؼ

 " لوالـ " القول في العطف ب .102
 " مررت بزيد فمكال عمرك" " كأما لكال فحكى أحمد بف يحيى عف الكسائي أنو أجاز  :(2)قال أبو حيان
 كأبي ذلؾ الفراء كلكال ىذه ىي التحضيضية ." ،بحذؼ الباء

 التوضيح والتحميل:
" لكال " نحك: " مررت بزيد فمكال عمرك " كرفضو الفراء ككذلؾ  أثبت الكسائي العطؼ بػ

 .(3)البصريكف

 " متىـ " القول في العطف ب .103
" كأما " متى " فحكى ثعمب عف الكسائي أنو أجاز " مررت بزيد فمتى عمرك "   :(4)قال أبو حيان

 بالجر كمنع ذلؾ الفراء كالبصرييف.
 :والتحميل التوضيح

 ،" متى " نحك: " ما مررت بزيد فمتى عمرك " نقؿ ىذا عنو ثعمب أثبت الكسائي العطؼ ب
 .(5)كرفضو الفراء ككذلؾ البصريكف

 
 
 

                                                 
 .(3/298شرح التسييؿ )ج  ،ابف مالؾ ،(2/60الكتاب )ج  ،سيبكيو :كانظر ،(2/392المساعد )ج ،ابف عقيؿ (1)
 .(8/1979الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
 .(2/443المساعد )ج  ،ابف عقيؿ (3)
 .(8/1980الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (4)
 .(2/443المساعد )ج ،ابف عقيؿ (5)
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 القول في العطف بالواو .104
 : (1)قال ابن مالك
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًبقىان  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاكو  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍعًطؼٍ   الىًحقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  أىك سى

ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً  ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًحبىان  أىك الحي  ميكىاًفقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  ميصى

  

 :جعفر بف أحمد بف جعفر الدينكرم إلى أف الكاك ليا معنياف" كذىب ىشاـ كأبك  :(2)قال أبو حيان
كرأيت زيدا كعمرا " إذا اتحد زماف  ،معنى اجتماع فبل تبالي بأييا بدأت نحك: " اختصـ زيد كعمرك

كال يجكز أف يتقدـ  ،فالمتقدـ في الزماف متقدـ في المفظ ،كمعنى افتراؽ بأف يختمؼ الزماف ،رؤيتيما
 المتأخر .
اه عف ىشاـ كالدينكرم مف أفَّ " الكاك " التي ليست لمعنى االجتماع ترتب ىك منقكؿ عف كما ذكرن

 قطرب كثعمب كأبي عمرك الزاىد غبلـ ثعمب."
 التوضيح والتحميل:

" الكاك " ىي حرؼ عطؼ لمطمؽ الجمع مف غير تقييد بترتيب فقكلنا: " جاء زيد كعمرك"  يحتمؿ  
 :(3)كمف كركدىا في المصاحب قكلو تعالى  ،يدا أكال أك آخراعمى السكاء أنيما جاءكا معا أك ز 

 ،ََُُِّّّّّّٰ :(4)كفي السابؽ قكلو تعالى ،َّىلملخلُّ 
  َّجنيمىمممخمحمجمُّ :(5)كفي المتأخر قكلو تعالى

لى الذيف مف قبمؾ."  كذلؾ يكحي إليؾ كا 

الدنيكرم ىي لمترتيب عند كقاؿ قطرب كالربعي كىشاـ كثعمب كغبلمو أبك عمر الزاىد كأبك جعفر 
كالصكاب  ،فالمتقدـ لفظا ىك المتقدـ في الزماف كممتنع عندىـ تقديـ المؤخر ،اختبلؼ الزماف

 .َّيفىفيثىث نثمثزثرثيتُّ  :(6)كاستدلكا بقكلو تعالى ،خبلفو
 ،كىذا غير صحيح ،كالكاك ىي التي دلت عمى ذلؾ ،فزلزاؿ األرض قبؿ إخراجيا أثقاليا  :الشاىد

كالذم يدؿ عمى أف الكاك ليست بمنزلة الفاء جكاز قكلنا " اختصـ زيد كعمرك "كال يجكز " اختصـ 
 (7)زيد فعمرك ".

                                                 
 .(36األلفية )ص  ،ابف مالؾ (1)
 .(1982-8/1981الضرب)ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
 .15العنكبكت  (3)
 .[26 :الحديد] (4)
 .[3 :الشكرل] (5)
 .[1،2 :الزلزلة] (6)
التصريح شرح  ،األزىرم ،(2/444المساعد )ج ،كانظر: ابف عقيؿ ،(1/179شرح الجمؿ )ج  ،ابف عصفكر (7)

  .(3/155ىمع اليكامع )ج ،السيكطي ،(2/156)ج 
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 القول في إّما .105
 :(1)قال ابن مالك

ًمٍثػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػا  القىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػدً   أىك  كى  الثَّاًنيىػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ   ًإمَّ

ػػػػػػػػػػػػػا  نىٍحػػػػػػػػػػػػػػكً   ًفػػػػػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػػػػػػا ًذم  ًإمَّ مَّ  النَّائىيًػػػػػػػػػػػػػػوٍ  كىاً 

  

النحاس عمى أفَّ البصرييف ال يجيزكف فييا إال التكرار كأجاز الفراء أال  " كنص :(2)قال أبو حيان
ما يعقد " كقاؿ أحمد بف يحيى  ،تكرر كأف تجرم مجرل أك كقاؿ الفراء يقكلكف " عبد اهلل يقكـ كا 

 كأجازكا أف تأتي إما بمعنى أك." 
 التوضيح والتحميل:

فقد تحذؼ " إما  ،كذلؾ قميؿ جدا ،بخبلؼ ذلؾاألكضح في استعماؿ " إما " أف تكرر كقد تستعمؿ 
 " األكلى كيستغني عنيا بالثانية كمثاؿ ذلؾ قكؿ الشاعر:

ٍيػػػػػػػػػػػػػػػديىىا       تييػػػػػػػػػػػػػػػاضي بًػػػػػػػػػػػػػػػدارو قىػػػػػػػػػػػػػػػٍد تىقىػػػػػػػػػػػػػػػادـى عى
 

يىالييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  َـّ خى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمكاتو ألىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مَّ  (3) كا 
كأجاز  ،التكريراستشيد بو عمى أٌف " إما " األكلى قد تحذؼ عمى أف البصرييف ال يجيزكف فييا إال  

 الفراء أٌف ال تكرر كأف تجرم مجرل " أك ".
ما يقعد " كذكر نحكه ثعمب كقاؿ النحاس ال يجيز البصريكف  ،كقاؿ الفراء: " يقكلكف عبد اهلل يقكـ كا 

 .(4)فييا إال التكرير
 شروط تقديم المعطوف عمى المعطوف عميوالقول في  .106

أف يككف الفعؿ ال يستغني بفاعؿ كاحد نحك " اختصـ زيد  :" الشرط الخامس :(5)قال أبو حيان
فذىب ىشاـ عمى أنو ال يجكز " اختصـ كعمركه زيد " كىك مذىب البصرييف كأجاز ذلؾ  ،كعمرك "

 أحمد بف يحيى."

 

                                                 
 .(37األلفية )ص ،ابف مالؾ (1)
 .(8/1992الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
 ،العيني ،(11/76خزانة األدب )ج  ،البغدادم ،(424ديكاف الفرزدؽ )ص  :انظر ،لمفرزدؽ ،( البيت مف الطكيؿ3)

شرح شكاىد المغني )ص  ،السيكطي ،(3/178ىمع اليكامع )ج ،السيكطي ،(4/148المقاصد النحكية )ج 
193). 

المساعد  ،ابف عقيؿ ،(1/186شرح الجمؿ )ج  ،كانظر: ابف عصفكر ،(3/178ىمع اليكامع  )ج ،السيكطي (4)
 (.2/461)ج
 .(2019/ 8الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (5)
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 التوضيح والتحميل:

كأجاز  ،نحك " اختصـ زيد كعمرك " كقاؿ النحاس ىك مذىب البصرييف ،منع ىشاـ فيما ال يستغني
ف لـ يستغف العامؿ بكاحد ،ذلؾ ثعمب فمـ يشترط األخير فالككفيكف ال يجيزكف في  ،كجكز التقديـ كا 

كال  " اختصـ  ،فبل يقاؿ: " كعمركه زيد قائماف " ،االختيار كالبصريكف ال يجيزكف في الضركرة
 .(1)كعمرك زيد "

 المضاف إلى ياء المتكمم المنادى القول في .107
 : (2)قال ابن مالك 

ػػػػػػػػػػػؿ نىػػػػػػػػػػػادنل كىاٍجعى ػػػػػػػػػػػحَّ  مي ػػػػػػػػػػػٍؼ ًليىػػػػػػػػػػػا صى  ًإٍف ييضى

ٍبػػػػػػػػػػػػًدم  كىعىٍبػػػػػػػػػػػػدً    ٍبػػػػػػػػػػػػدى   عى ٍبػػػػػػػػػػػػدىا  عى ٍبػػػػػػػػػػػػًديىا  عى  عى

   
ال  ،كيا ضاربي أقبؿ ،تسقط الياء منو ،يا غبلـً أقبؿ :" كفي المجالس لثعمب :(3)حيان قال أبو

 كذلؾ فرؽ بيف االسـ كالفعؿ . " ،تسقط الياء منو
 :التوضيح والتحميل

كقد أشار ابف مالؾ إلى  :المنادل المضاؼ إلى الياء إذا كاف صحيح اآلخر ستة أكجو يجكز في
الحذؼ  :كأفصح ىذه المغات كأشيرىا ،" يا عبدي ":نحك ،أف يضـ بنية اإلضافة :خمسة كالسادس

بقاء الكسر داالن عمييا  ،َّممامُّ :(4)لكثرة االستعماؿ نحك ،ألف المنادل كثير التغيير ،كا 
ثـ بعد ذلؾ قمبيا ألفا  ،َّجئييىي ُّ :(5)نحك ،ثـ بعد ذلؾ الفتح ،يميو اإلبقاء ساكنة

هلُّ :(6)نحك كىذا الكجو منعو  ،ثـ حذؼ األلؼ مع فتح المتمك ،َّخمحمجم
" إف كانت اإلضافة غير  :كقاؿ ابف مالؾ  َّىفيثىثنثُّ :(7)ثـ الضـ   ،األكثركف

فبل حذؼ كال قمب ألنيا في نية االنفصاؿ  ،محضة كإضافة " مكرمي " مرادا بو الحاؿ أك االستقباؿ

                                                 
 (.3/195ىمع اليكامع )ج  ،انظر: السيكطي،(2/476المساعد )ج  ،ابف عقيؿ (1)
 .(39)صاأللفية  ،ابف مالؾ (2)
 .(7/1853الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (3)
 [16: الزمر] (4)
 .[53 :الزمر] (5)
 .[56: الزمر] (6)
 .[33: يكسؼ] (7)
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كال تسقط مف " يا ضاربي " أم ال يجكز حذؼ  ،كقد قاؿ ثعمب أف الياء تسقط مف " يا غبلـ " ،"
 .(1)كىذا مطابؽ لرأم ابف مالؾ  ،الياء في اسـ الفاعؿ

 إعراب الفعلباب 

 القول في إذن .108
 :(2)الكـقال ابن م

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيكىا نىصى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍقبىبلى   بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًإذىفً   كى  المي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػد رىتٍ  ًإفٍ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى  صي  كىالًفٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػدي ميكصى

  

 كىاٍنًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب كىاٍرفىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اليىًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفي  قىٍبمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  أىك

ٍطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼو  بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  ًإذىفٍ  ًإذىا   قىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عى  كى

  

فإف تأخرت عف  ،مع المضارع التقديـ ك التكسيط كالتأخير" إذف " أحكؿ ػ" كل :(3)قاؿ ابف حياف 
ف تقدمت كالمضارع حاؿ فبل عمؿ ليا فيو أك مستقبؿ  :المضارع فبل عمؿ ليا نحك " أكرميؾ إذف كا 

 ،كحكى عيسى بف عمر أف بعض يمغييا ،فالمشيكر مف لساف العرب النصب في المضارع ،لييا
كلـ يجز ذلؾ الكسائي كال  ،يى عمى ندكر ىذه المغةكأحمد بف يح ،كقيؿ نقمو في ذلؾ البصريكف

 الفراء كال غيرىما ممف كافقيما ."

 :التوضيح والتحميل

عيسى بف عمر  كأشار بقكلو " غالبا " ألفٌ  ،قاؿ ابف مالؾ أٌف الفعؿ المضارع ينصب غالبا بإذف
كىي لغة  ،أم تمغي عمميا ،ركل أٌف بعض العرب ال تنصب ب " إذف " حتى لك استكفت الشركط

فمـ  ،كلـ يثبتيا مف الككفييف إال أحمد بف يحيى حيث خالؼ سائر الككفييف ،أثبتيا البصريكف ،نادرة
كمف حفظيا حجة عمى مف لـ  ،: كركاية الثقة مقبكلة(4)كقاؿ أبك حياف  ،يجز أحد منيـ الرفع بعدىا

كأخذىما بالشاذ  ،تساع حفظيماكلذلؾ أنكرىا الكسائي كالفراء عمى ا ،إال أنيا لغة نادرة جدا ،يحفظ
 كالقميؿ. 

                                                 
شرح المرادم  ،المرادم ،(3/108تكضيح المقاصد)ج  ،المرادم ،3/281ابف مالؾ شرح التسييؿ  (1)

ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي ،(2/706المساعد )ج ،ابف عقيؿ،(518إرشاد السالؾ)ص  ،ابف القيـ،(771)ص
2/438 ). 
 (.45األلفية )ص  ،ابف مالؾ (2)
 .(7/1651الضرب )ج  إرتشاؼ ،( أبك حياف3)
 .(2/297)ج ىمع اليكامع ،السيكطي (4)
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ما التأخير إذف "ػ كل تأخرت "إذف" نحك  فإف ،" أحكاؿ مع الفعؿ المضارع فإما أف تتقدـ أك تتكسط كا 
 ،"ؾ اآلف إذف أكرمي "  :ؿ . كمف شركط عمميا أال يككف المضارع حاال نحكط أكرميؾ إذف " لـ تعم

 .(1) إذف أكرمؾ :فتقكؿ ،آتيؾ غدا :كقكلنا لمف قاؿ ،كذلؾ ألف الناصب يخمص لبلستقباؿ
 كذلؾ ألف ركاية الثقة مقبكلة . ،حياف ثعمب الرأم يء عمى ما ذكر يتضح لنا مكافقة أببنا

 القول في الم الجحود .109

كبإضمار " أٍف "  ،كلقياميا مقاـ " أٍف " عند ثعمب ،" ناصبة بنفسيا عند الككفييف  :(2)قال أبو حيان
 ،أك معنى ناقص منفي بما أك بمـ ،كشرطيا أف يككف قبميا ككف ماض لفظا ،عند البصرييف كجكبا

 . َّحبجبهئمئُّ :(3)نحك

 :التوضيح والتحميل
 الـ الجحكد ىي البلـ الكاقعة بعد كاف الناقصة المنفية الماضية  لفظا أك معنى .

 ،كأما البصريكف فيي عندىـ الـ جر ،بنفسيا ذىب الككفيكف إلى أف الـ الجحكد ناصبةك 
في بعض المكاضع دليؿ عمى  ،كظيكر " أف " بعد ىذه البلـ ،كالناصب " أف " مضمرة بعدىا

 .(4)كذىب ثعمب إلى أف البلـ ىي الناصبة لقياميا مقاـ " أف " ،صحة رأم البصرييف
 ،زيد ليذىب ما كاف :معنى نحك كتقع الـ الجحكد بعد " كاف " الناقصة المنفية الماضية لفظا أك

 .(5)كسميت الـ الجحكد الختصاصيا بالنفي ،كلـ يكف زيد ليذىب

 القول في الم كي .110
كذىب ثعمب إلى أف ىذه البلـ " الـ كي " تنصب بنفسيا لقياميا مقاـ " أف "  :(6) قال ابو حيان

 :(7)كأمرت " قاؿ تعالى ،كزعـ الفراء أفَّ العرب تجعؿ " الـ كي " في مكضع " أف " في أردت
 

                                                 
  ،ابف عقيؿ ،(6/23المقاصد الشافية )ج  ،الشاطبي  :كانظر ،(2/269، األشباه كالنظائر )ج( السيكطي1)

 .(2/296)ج ىمع اليكامع ،السيكطي ،(3/616المساعد )ج 
 (.7/1656الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
 .[179 :آؿ عمراف] (3)
 .(1/238مغني المبيب )ج  ،ابف ىشاـ (4)
 .(118الجني الداني )ص  ،المرادم (5)
 .(7/1660الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (6)
 .[8 :الصؼ] (7)
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 . َّحقمف ُّ (3)ك  ،َّهتمت ُّ (2)ك  ،َّىلمل ُّ (1)ك ،َّيتىتُّ 

  :التوضيح والتحميل

ىنالؾ ك  ،كسميت الـ " كي " ألنيا تفيد ما تفيده " كي " مع التعميؿ ،الـ كي كىي الـ التعميؿ
 ففييا المذاىب الثبلثة . ،كىك كالخبلؼ في الـ الجحكد ،حكؿ الـ " كي "خبلؼ بيف النحاة 

كقاؿ  ،كقاؿ ثعمب ناصبة لكف لقياميا مقاـ " أف " ،فمذىب أكثر الككفييف أنيا ناصبة بنفسيا
 البصريكف جارة كالناصب مقدر  بعدىا كىك " أف " .

ىب الجميكر أفَّ " كمذ ،كيجكز أف يككف " كي " ،كقاؿ ابف كيساف كالسيرافي يجكز أف يككف " أف "
 .(4)مر كي " ال تض

 القول في الفاء والواو .111

  :" كفي الفاء كالكاك أيضا مذىباف :(5)قال أبو حيان

ألٌف معنى " ىؿ  ،ألنيما دال عمى شرط ،ما ذىب إليو أحمد بف يحيى مف أنيما نصبا :أحداىما
 ،فمزمت المستقبؿ ،فمـ نابت عف الشرط ضارعت " كي" ،" إف تزرني أحدثؾ " :تزكرني فأحدثؾ "

 فعممت عمؿ " كي " . 

إذ ما قبمو  ،كال الجـز ،كالثاني ما ذىب إليو ىشاـ مف أنو لما لـ يعطؼ عمى ما قبمو لـ يدخمو الرفع
كال جزمو النتفاء  ،فمما لـ يستقـ رفعو ،كلما لـ يستأنؼ بطؿ الرفع أيضا ،ال يخمك مف أحد ىذيف

 مكجبييما لـ يبقى لو إال النصب " .
 :التوضيح والتحميل

ذكر النحاة لمفاء كالكاك أقساـ منيا الناصبة لمفعؿ في جكاب األمر كالنيي كالدعاء كاالستفياـ 
 كالتحضيض ك التمني كالنفي كالترجي .

                                                 
 .[32 :التكبة] (1)
 .[71 :األنعاـ] (2)
 .[66 :غافر] (3)
 (.3/20األشباه كالنظائر)ج  ،السيكطي ،(117الجني الداني )ص  ،المرادم (4)
 .(1669-7/1668)ج  الضرب إرتشاؼ ،أبك حياف (5)
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كذىب بعضيـ  ،كمذىب بعض الككفييف أف الفاء كالكاك في ىذه األجكبة ىي الناصبة لمفعؿ بنفسيا
 كؿ لمخالفتو لو في المعنى فنصب.إلى انتصابو بالمخالفة ألنو لـ يصح عطفو عمى األ

كذىب  ،كالفعؿ منصكب بأف مضمرة بعد الفاء أك الكاك ،كمذىب البصرييف أف الفاء كالكاك عاطفة
" إف تزرني  ،ألف معنى " ىبل تزكرني فأحدثؾ " ،ثعمب إلى أنيما نصب ألنيما دال عمى شرط

 . (1)ت عمموفمما نابت عف الشرط شابيت " كي" فمزمت المستقبؿ كعمم ،أحدثؾ

 العددباب 

 القول في اسم الفاعل المشتق من العدد .112

" اسـ الفاعؿ المشتؽ مف العدد " كاحد كثاف إلى عاشر " كالمشيكر أنَّو ال يجكز  :(2)قال أبو حيان
كالكسائي كقطرب كثعمب إلى  ،كذىب األخفش في أحد قكليو ،إعماؿ اسـ الفاعؿ ىذا في مكافقو

 جكاز إعمالو فتقكؿ " ثاني اثنيف كثالث ثبلثة " ".
 :التوضيح والتحميل

 :استعمؿ اسـ الفاعؿ المشتؽ مف العدد عمى معنييف

  (4):كقكلو تعالى  َّمبخبُّ  (3)مثؿ قكلو تعالى :أف يككف المراد بو كاحدا مف جماعو :أحدىما

 ،مف ىذا الضرب فإضافتو محضةفما كاف  ،َّىكمكلكاكيقىقيفىفيثُّ 
ألنو  ،كال يجكز فيو أف ينكف كينصب في قكؿ أكثر النحكييف ،كبعض ثبلثة ،ألف معناه أحد ثبلثة

 ،األخفش كثعمب مف نصب الثاني كلـ يثبت ما أجازه الكسائي ك ،ليس مأخكذا مف فعؿ عامؿ
كال  ،" إذا كنت الثاني منيـ كعممو بأٌف العرب تقكؿ " ثنيت الرجميف ،كخص ابف مالؾ النصب بثاني

 . (5)أم أنو يستعمؿ مف ذلؾ ما سمع كال يقاس عميو ،تقكؿ " ثمثت الرجاؿ " إذا كنت الثالث

 

                                                 
الجني الداني  ،المرادم ،(3/85المساعد )ج ،كانظر: ابف عقيؿ ،(2/314ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي (1)

 .(74)ص
 (.3/767الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
 .[40التكبة ] (3)
 .[73المائدة ] (4)
 .(2/413شرح التسييؿ )ج ،ابف مالؾ (5)
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كخامس  ،كرابع ثبلثة ،" ثالث اثنيف :كأما الثاني كىك ما يككف فاعبل كسائر أسماء الفاعميف نحك
 :فمعناه الفعؿ كأنو قاؿ ،فيذا غير الكجو األكؿ فمعناه ىك الذم جعؿ االثنيف ثبلثة بنفسو ،أربعة "

بعيـ ،الذم ثىمثيـ مسيـ ،كرى يهىهمهجهينىنمنخنُّ :(1)كعمى ىذا قكلو تعالى ،كخى

ىيميخيحيجي كعمى  ،َّىئنئمئزئُّ :(2)كمثمو قكلو تعالى َّ
 .(3)ىذا الكجو يجكز أف ينكف كينصب ما بعده فيقكؿ " ثالث اثنيف" ك " رابع ثبلثة " 

 باب حروف المعاني وحصرىا

 القول في كال .113

كمف ذلؾ " كبٌل " مذىب الجميكر أنيا بسيطة كزعـ ثعمب أنيا مركبة مف كاؼ "  :(4)قال أبو حيان
كمذىب الخميؿ  ،كزيد بعد الكاؼ الـ لتخرج مف معناىا التشبييي ،التشبيو ك " ال " التي لمرد

 ."كعامة البصرييف أنيا حرؼ ردع كزجر  ،كسيبكيو
  :التوضيح والتحميل

كال  ،كىك مذىب الخميؿ كسيبكيو كالمبرد كالزجاج ككافة البصرييف ،" كبل " حرؼ ردع ك زجر 
 ،حتى إنيـ يجيزكف الكقؼ عمييا كاالبتداء بما بعدىا . كقد تؤكؿ بمعنى حقا ،معنى عندىـ إال ذلؾ

 قاؿ بو الكسائي كابف األنبارم كغيرىما  . :كىك مذىب مقابؿ لؤلكؿ

ك " كبل " مركبة عند ثعمب مف كاؼ التشبيو  ،كقد تساكل معنى إم نحك " كبل كاهلل" بمعنى إم كاهلل
كلدفع تكىـ بقاء معنى الكممتيف ك عند غيره ىي  ،ا لتقكية المعنىكقاؿ إنما شددت المي ،كال النافية

 في أف كبٌل حرؼ مركب. ي حياف ثعمب الرأمى بكبناء عمى ما ذكر يتبيف مخالفة أ.(5)بسيطة
 
 

                                                 
 [7 :المجادلة] (1)
 [22: الكيؼ] (2)
شرح الكافية الشافية  ،ابف مالؾ ،(2/179المقتضب )ج  ،المبرد ،كانظر ،(279التكممة )ص ،الفارسي (3)

المساعد )ج  ،ابف عقيؿ ،(2/574شفاء العميؿ )ج ،السميمي ،(842إرشاد السالؾ )ص  ،ابف القيـ ،(3/1684)ج
2/95.) 
 .(2370/ 9الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (4)
شرح الدماميني عمى مغني المبيب  ،الدماميني ،(4/235الكتاب )ج  ،سيبكيو ،(3/233المساعد )ج ،ابف عقيؿ (5)

 .(2/111)ج 
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 باب الضرائر

 القول في قد .114

بًد  :" كزعـ بعض الككفيكف أٌنو يجكز فيما بعد " قد " النصب كالخفض تقكؿ :(1)قال أبو حيان قىٍد عى
" قىًدم درىـه "  :كمف خفض قاؿ ،" قىٍدني درىـه " :فمف نصب قاؿ ،كقىٍد عبدى اهلًل درىـه  ،اهلًل درىـه 

 :كأنشد أحمد بف يحيى
 قىػػػػػػػػػػًد القمػػػػػػػػػػبى ًمػػػػػػػػػػف كىجػػػػػػػػػػد برحػػػػػػػػػػتي بًػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػدً 

 كلمقمػػػػػػػػػػػػػًب ًمػػػػػػػػػػػػػف كىٍجػػػػػػػػػػػػػدو بيػػػػػػػػػػػػػا أبػػػػػػػػػػػػػدان قىػػػػػػػػػػػػػًدم  

   
 :التوضيح والتحميل

كتعامؿ معاممة أسماء األفعاؿ مف  ،تككف " قد" اسما لكفى فتستعمؿ استعماؿ أسماء األفعاؿ 
 قدني . :احتماؿ  الضمير ك لزـك نكف الكقاية مع ياء المتكمـ نحك

 ،كفى أك يكفي :كعمى ىذا يككف معناىا ،" قىٍد عبدى اهلل درىـه " بنصب عبد اهلل :كحكى الككفيكف
بجر عبد اهلل  ،" قىٍد عبًد اهلل درىـه " :فتقكؿ ،كىذا الكجو الثاني ،في اإلضافةكترادؼ حسبا فتكافقيا 

" كزعـ الككفيكف أنو يجكز  :(2)كقاؿ ابف عصفكر " حسبي عبًد اهلل درىـه " . :باإلضافة كما تقكؿ
ألنو ال يحفظ " قدم "  ،كالصحيح ما ذىب إليو البصريكف ،في ما بعد " قد " النصب كالخفض

 نكف إال في ضركرة الشعر "بحذؼ ال

ككبلىما  ،كحسب معرب ،إال أفَّ " قد " اسـ مبني عمى السككف لككنو عمى حرفيف فأشبو الحرؼ
كرفع  ،كقكؿ الككفيكف إذا كانت قد بمعنى حسب أيعرب ،كالبناء قكؿ البصرييف ،خبره درىـ ،مبتدأ

ال  ،كفي إضافة قد إلى ياء المتكمـ ،كحككا أف العرب تقكؿ: " قدي عبد اهلل درىـ " ،عمى االبتداء
فحسب يضاؼ إلى الياء ببل نكف نحك " حسبي درىـ " أما قد فبل  ،تكافؽ حسب في اإلضافة

كقدني أعرؼ مف قدم عمى ىذا  ،" قدني درىـ " بمعنى حسبي :فتقكؿ ،تضاؼ إال بالنكف
 .(3)التقدير

 

 

                                                 
 .(9/2414الضرب )ج إرتشاؼ  ،أبك حياف (1)
 .(114ضرائر الشعر )ص  ،ابف عصفكر (2)
أكضح المسالؾ  ،ابف ىشاـ ،(2/370الكتاب )ج ،سيبكيو :كانظر ،(3/208)ج المساعد ،ابف عقيؿ (3)

 .(1/150)ج
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 مسائل في الصرف.: المطمب الـــرابع
 "القول في جمع "  فو  .115

 :(1)قال ابن مالك
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍحبىةن  أىبىانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف  ذىاؾى  ذيك  ًإٍف  صي

ـي   ًمٍنػػػػػػػػػػػػوي  بىانىػػػػػػػػػػػػا   ٍيػػػػػػػػػػػػثي   اٍلًمػػػػػػػػػػػػٍي ـي   حى  كىاٍلفىػػػػػػػػػػػػ

   
كحكى صاحب المكيعىب عف ثعمب أنو يجمع بالكاك كالنكف إذا نقص منو البلـ "  :(2)قال ابو حيان

 "فيقاؿ: فيكف كًفيف كىذا في غاية الغرابة.
 والتحميل:التوضيح 

يقصد أبك حياف أف "فاؾ" تجمع بالكاك كالنكف كيعمؽ أبك حياف في التذييؿ قائبل: " ككأف ىذا الجمع 
 .(3)كأما العيف فإنيا ذىبت ألجؿ كاك الجمع كيائو" ،عكض عما ذىب منو مف الـ الكممة

 كمف غريب ىذا الجمع قكليـ في ثدم: ًثديكف ك ًثًديف.

سبؽ نبلحظ مخالفة أبي حياف لرأم ثعمب حيث يقكؿ عف جمع ثعمب لػ " فـ " كىذا في غاية  مٌما
 الغرابة .

 القول في إييا .116

كمعناه طمب الكؼ  ،" إيىو " فبل ينكف :: " فػ " إييا " ك ىييا " كمف العرب مف يقكؿ(4)قال أبو حيان
ذا قمت ،عف فعؿ ك " إيوو "  كمف العرب مف ال ينكف فيقكؿ  ،ا" إييا " قمت أيٍَّيت بو أكٌية "  تأي ي :كا 

 كقاؿ ثعمب " كييا " إذا زجرتو عمى الشيء كأغريتو بو." ،" إيًو " كمعناه زد أك حد ث

 التوضيح والتحميل:

كمف العرب مف يترؾ التنكيف فيقكؿ " إيٍو " مبنية عمى  ،" إييا " بمعنى طمب الكؼ عف فعؿ
 " إيًو" أك " إيوو ".:كمنيـ مف يكسر ببل تنكيف كبو فيقكؿ ،السككف

كفي البسيط  ،كقاؿ الصفار البطميكسي إنو بمعنى حد ث أك زد ،ك" إيو " بمعنى امضي في حديثؾ 
 أف التنكيف يمـز  " إيوو " عمى مذىب سيبكيو كأف المغكييف نقمكا " إيًو "

                                                 
 .4األلفية  ،ابف مالؾ (1)
 .(1/27) منيج السالؾ ،أبك حياف (2)
 .(1/329)التذييؿ كالتكميؿ  ،أبك حياف (3)
 .(9/2297الضرب )ج  إرتشاؼ  ،أبك حياف (4)
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فمعنى " كييا " تسمط  ،كاإلغراء التسميط ،بالمد لصؽ ك" كييا " ألغر يقاؿ غىًرم بكذا يىٍغرىم غراء
 (1)كبعضيـ يقكؿ ىك اسـ ال تزجر أك أغر .

 القول في ىييات .117

 ،إذ جعميا بمعنى البعد ،كخبلفا ألبي إسحاؽ ،: " ك " ىييات " اسـ فعؿ " بعد "(2)قال أبو حيان

كفتحت ألٌنيا  ،َّجحمجحجمثهت ُّ :(3)فيي في مكضع رفع نحك قكلو تعالى 
 كجعميا ثعمب كممة كاحدة مركبة  ،بمنزلة األصكات كتكرارىا تككيد اآلية

 :التوضيح والتحميل

 ،كقرئ بيف ،كبعضيـ يضـ ،كأسد كتميـ تكسر ،كالحجاز يفتح التاء ،" ىييات " بمعنى بعد
كقاؿ ابف  ،كعمى الضـ قاؿ الفارسي تكتب تاء ،كعمى الكسر تكتب تاء ،كعمى الفتح تكتب ىاء

 (4)جني ىاء .

مقاة "  ،في البعد :: " فأما ىييات فتأكيميا(5)كقاؿ المبرد  كمنيـ مف يجعميا كاحدا كقكلؾ " عى
كمنيـ مف  ،فمف قاؿ ذلؾ فالكقؼ عنده ىيياه ،فيقكؿ " ىييات ىييات لما تكعدكف " بفتح ىيياتى 

ذا كقؼ كقؼ بالتاء "  ،يجعميا جمعا كػ " بيضات " فيقكؿ " ىيياًت ىيياًت لما تكعدكف "  كا 
 التصغيرباب 

 القول في تصغير االسم المبدوء بيمزة وصل .118

 :كفي استضراب ،بينيٌ  :فتقكؿ في ابف ،" كتزاؿ ألؼ الكصؿ مما ىي فيو :(6)قال أبو حيان
كحذؼ  ،بإبقاء اليمزة ،أضيرب :كذىب ثعمب إلى أٌنو يقكؿ في اضطراب ،كافتقار فتيقير ،تضيريب

 . " ضتيريب برد التاء :كالتاء زائدة كمذىب الجميكر ،الطاء ألٌنيا بدؿ مف تاء االفتعاؿ

 

 
                                                 

 .(2/649)ج المساعد ،ابف عقيؿ (1)
 (.9/2302الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
 .[36 :المؤمنكف] (3)
 .(2/650المساعد )ج  ،ابف عقيؿ (4)
  .(3/182المقتضب )ج  ،المبرد (5)
 (.2/365الضرب )ج  إرتشاؼ  ،أبك حياف (6)
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 :التوضيح والتحميل

فبل حاجة إلييا  ،كذلؾ ألٌف ثاني المصغر متحرؾ ،تزاؿ ألؼ الكصؿ مف الكممة المراد تصغيرىا
 ك تضيرب . ،تطيميؽ ،فتقكؿ في اسـ كانطبلؽ كاستضراب: سيميٌ 

أضيرب حذؼ الطاء لككنيا بدؿ تاء  :كحكى الفارسي عف ثعمب أٌنو قاؿ في تصغير اضطراب
 . (1)كأبقى اليمزة ألنيا فضمتيا بالتقدـ ،االفتعاؿ

 القول في تصغير الترخيم .119

 بحذؼ الزكائد كانت إللحاؽ أك لغيره..." كتصغير الترخيـ  :(2)قال أبو حيان

 ،عيعؿ " فتقكؿ في زعفراف " زعيفر" كىك جائز عندنا في العمـ ك غيرهفالرباعي األصكؿ يرد إلى " في 
 ."كقيؿ خبلفا لمككفييف فإنو مختص عندىـ بالعمـ  ،خبلفا لمفراء كثعمب
 :التوضيح والتحميل

 ،فإف كانت األصكؿ ثبلثة عمى مثاؿ فعيؿ ،لغيرهتصغير الترخيـ بحذؼ الزكائد كانت إللحاؽ أك 
كقد  ،ككثير ما يستكم إذ ذاؾ تصغير الترخيـ كخبلفو مف التصغير ،أك أربعو عمى مثاؿ فعيعؿ

كال يخص األعبلـ  ،زعيفراف :كفي غيره ،يفترقاف فتقكؿ في زعفراف في تصغير الترخيـ " زعيفر"
كأجاز البصريكف ذلؾ  ، يجكز في حارث إال حكيرثفبل ،كىذا مذىب الككفييف ،خبلفا لمفراء كثعمب

كىك  ،يجرم بيميؽه كيذـ :عممان كاف ذلؾ أك غيره كيشيد ليـ قكؿ العرب ،حيريث :فتقكؿ عندىـ
 (3)تصغير أبمؽ .

 بناء عمى ما ذكر يتضح لنا مخالفة أبي حياف ثعمب الرأم في ىذه المسألة .

 اإلمالةباب 

 القول في أسباب اإلمالة .120

 "  اإلمالة أف ينحي باأللؼ نحك الياء.... :(4)أبو حيانقال 

 

                                                 
 (.3/502المساعد )ج  ،ابف عقيؿ (1)
 (.2/399الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
 (.3/529المساعد )ج ،ابف عقيؿ (3)
 .(2/523الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (4)
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  :الكسرة :السبب األول

  (2) ،َّجف مغجغمعُّ  :(1).... فإف كاف اإلدغاـ مف كممتيف نحك قراءة أبي عمر

كىك مذىب  ،كقاؿ األكثركف تماؿ ،فقاؿ النحاة مف أىؿ البصرة ال تماؿ أصبل َّلكاكُّ 
 ثعمب كىك الصحيح ."

 :والتحميلالتوضيح 

ف تقاربا في كصؼ قد تباينا مف حيث أف األلؼ  اإلمالة تناسب الصكت كذلؾ أفَّ األلؼ كالياء كا 
كال يمكف أف  ،فقاربكا بينيما بأف نىحكا باأللؼ نحك الياء ،مف حركؼ الحمؽ كالياء مف حركؼ الفـ

 ينحى بيا نحك الياء حتى ينحى بالفتحة نحك الكسرة فيحصؿ بذلؾ التناسب .

في إمالة األلؼ التي قبؿ الراء المدغمة في مثميا أك في البلـ نحك قكلو تعالى   ىنالؾ خبلؼ ك
يمنع اإلمالة في ذلؾ لذىاب الجالب ليا كىي  :"مع األبرار* ربنا" ك "النيار آليات" فقاؿ بعضيـ

اإلمالة ثابتة في ذلؾ  :كقاؿ األكثركف ،كىذا مذىب ناشئ مف النحكييف البصرييف ،الكسرة باإلدغاـ
كذلؾ أف تسكيف الحرؼ لئلدغاـ عارض بمنزلة تسكينو لمكقؼ إذ  ،مع اإلدغاـ كثبكتيا مع غيرىا

 (3). يحيىىك بصدد أال يدغـ كال يكقؼ عميو كالعارض ال يعتد بو كالى ىذا ذىب احمد بف 

 كنبلحظ مكافقة أبي حياف الرأم لثعمب في ىذه المسألة .
 إلمالةالقول في أسباب ا .121

كذلؾ ىاء لمتأنيث ...  ،شبو باأللؼ المشبية باأللؼ المنقمبة :" السبب الخامس :(4)قال أبو حيان
كسكاء  ،الحياة :كال تماؿ األلؼ قبميا نحك ،ككؿ ىاء تأنيث فاإلمالة جائزة في الفتحة التي تمييا

فذىب ثعمب كابف  ،كتابيو :فإف كانت ىاء سكت نحك ،عبٌلمة أـ لغيرىا :كانت الياء لممبالغة نحك
كقد قرأ بو أبك مزاحـ الخاقاني في قراءة الكسائي كالصحيح  ،األنبارم إلى جكاز اإلمالة فيما قبميا

 المنع ."

 

 
                                                 

 .[194-193 :آؿ عمراف] (1)
 .[190 :آؿ عمراف] (2)
 .(3/375ىمع اليكامع )ج ،السيكطي (3)
 (.2/533الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (4)
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 :التوضيح و التحميل

نما أميؿ تشبييا لياء التأنيث باأللؼ ،كمف الفتحات ما تمتو ىاء تأنيث مكقكؼ عمييا كخرج بقيد  ،كا 
كالياء األصمية نحك " فمما تكجو " فبل إمالة في  ،" كتابيو " ك " ماليو " :نحك التأنيث ىاء السكت

 ذلؾ.

" إنؾ تميؿ ما  :(2)كقيؿ لو ،(1)سكاء رسمت تاء أك ىاء  ،كقد اختص الكسائي بإمالة ىاء التأنيث
 ،ضربت ضربوٍ  :سمعت العرب يقكلكف :قاؿ سيبكيوك  ،فقاؿ ىذا طباع العربية ،قبؿ ىاء التأنيث

 :نحك ،كيدخؿ في كبلمو ما كانت ىاء التأنيث فيو لممبالغة ،فأماؿ ،شبو الياء باأللؼ ،كأخذت أخذه
 .كنسَّابة ،عبٌلمة

قاؿ أبك الحسف بف  ،كركم عف قراءة الكسائي ،ذىب ثعمب كابف األنبارم إلى جكاز اإلمالة معيا ك
مالة الفتحة  ،كفيو جية الشبو المفظي بياء التأنيث :الباذش  .(3)قبؿ ىاء التأنيث في الكقؼ مطردةكا 

 حيث قاؿ كالصحيح المنع . ،كبناء عمى ما ذكر يتبيف مخالفة أبي حياف الرأم لثعمب
 
 
 
 
 

                                                 
 (. 1/292اإلتحاؼ )ج ،أحمد البنا (1)
 (.2/82النشر)ج  ،ابف الجزرم (2)
 (.984إرشاد السالؾ )ص ،ابف القيـ :كانظر ،(4/296المساعد )ج ،ابف عقيؿ (3)



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 إرتشافَمْوِقُف َأِبي َحيَّاَن ِفي ِكَتاِبْيِو 

َرِب َوَمْنَيِج السَّاِلِك من آراِء   الضَّ
 ىشاٍم الضرير وثعمبٍ 
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 المبحث األول
ِرير  موافقات واعتراضات أبي حيان آلراء ِىَشاٍم الضَّ

فنجد آراءه متناثرة  ،مف عمماء النحك كاضحو   عمى اىتماـو لقد حظيت آراء ىشاـو الضرير 
الضرب كمنيج  إرتشاؼكمف أبرز الكتب التي اشتممت عمى آراء ىشاـ كتابا  ،في كتب النحك

ككاف ألبي حياف مكافقو الخاصة مف  ،رأيان  (77)حيث بمغت آراؤه  ،ألبي حياف األندلسي ،السالؾ
 ،كيمتـز السككت فيما لـ يعمؽ عميو ،كيخالفو في أغمب األحياف ،فنجده يكافقو الرأم حينا ،آراء ىشاـ

ليكـ بعض النماذج التي تدؿ عمى ذلؾ .    كا 
ًريًر   :أكال  مكافقات أبي حياف آلراء ًىشىاـو الضَّ

كىي  ،( مسائؿ10بمغ عددىا ) ،في مجمكعة مف المسائؿالضرير  كافؽ أبك حياف ىشاـ
 . (66 ،65 ،56 ،37 ،27 ،25 ،17 ،12 ،9 ،6)التي تحمؿ األرقاـ 
 -:كنذكر منيا

 الضمير.  6
غبلميو ضرب"  :(1)قال أبو حيان كمنعيا  ،" في كؿ تصريؼ الفعؿ كأجاز البصرم كىشاـ: " زيدا ن

 "الفراء جميعيا كأجازىا الكسائي في اسـ الفاعؿ.

 التوضيح والتحميل:

رىبى  رىبى زيده "  ،أجاز البصريكف تقديـ المنصكب عمى الفعؿ في نحك " زيدان غبلميو ضى  كغبلمىو ضى

كذلؾ ألفَّ " زيدا " في قكؿ " زيدان غبلميو ضرب "   ،كلكف الككفييف يمنعكف ىذه المسائؿ كأمثاليا
  :متأخر في التقدير مف كجكه

 بالنظر إلى غبلمو ألنو مف تماـ خبره . :أحدىا

 بالنظر إلى ضرب ألٌنو معمكلو . :كالثاني

فيبقى الضمير المتصؿ بغبلمو كأنو  ال مفسر لو  ،بالنظر إلى فاعؿ ضرب ألنو مفعكلو :كالثالث
 .(2)قبمو 

فمثاؿ " زيدان غبلميو ضىرىبى " قكؿ رجؿ مف طيىء في كعب بف  ،كرأم الككفييف مردكد بالسماع
 زىير كأخيو:

                                                 
 .(4/945الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (1)
 .(1/395شرح الرضي عمى الكافية )ج  ،الرضي (2)
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ٍنتىًييػػػػػػػػػػػػػػػػا      ػػػػػػػػػػػػػػػػكه نىيىػػػػػػػػػػػػػػػػى فىاٍنقىػػػػػػػػػػػػػػػػادى مي  كىٍعبىػػػػػػػػػػػػػػػا أىخي
 

ػػػػػػػػػػػػػقىرا  لىػػػػػػػػػػػػػك أىبىػػػػػػػػػػػػػى بىػػػػػػػػػػػػػاءى ًبالٌتخًميػػػػػػػػػػػػػًد ًفػػػػػػػػػػػػػي سى كى
 (1) 

كه نىيىى " حيث  :الشاىد فيو  الفاعؿ المتصؿ بو ضمير المفعكؿ كأخر ـ المفعكؿ عمى قد" كىٍعبىا أىخي
  الفعؿ عنيما .

كذلؾ لسماع مثميا في  ،مما سبؽ كافؽ أبك حياف البصرييف كىشاـ في جكاز مثؿ ىذه المسائؿ
 كىذا مخالؼ لرأم الككفييف . ،أشعار العرب كأقكاليـ

 زيدًا أبوه ضرب أو يضربالقول في .  17

ذا التبس المبتدأ : (2)قال أبو حيان بضمير اسـ ممتبس بالخبر نحك: " زيدان أبكه ضرب أك " كا 
كىي خطأ مف قكؿ الكسائي كالفراء فمك كاف مكاف الفعؿ  ،يضرب " جاز مف قكؿ البصرييف كىشاـ

 اسـ فاعؿ نحك: " زيدا أبكه ضارب " جازت مف قكؿ البصرييف الكسائي كىشاـ كأحاليا الفراء."
 التوضيح والتحميل:

اـ قكؿ " زيدان أبكه ضرب " أك" زيدان أبكه ضارب " لتقدـ صاحب الضمير لقد أجاز البصريكف كىش
 المتصؿ بالمبتدأ كمنعيا جميكر الككفييف

فأجاز في  ،" زيدان أبكه ضرب " :ال في نحك ،ككافؽ الكسائي في جكاز نحك: " زيدان أبكه ضارب "
 .(3)لكسائي  كالسماع حجة عمييـ كعمى ا ،كخالؼ في مسألة الفعؿ ،مسألة اسـ الفاعؿ

 كالحجة عمييـ قكلو:
، كا ً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخى   ـٍ ف لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا المبتغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػيى   ، فالسى ػػػػػػػػػػػػػػػعي بالرى قػػػػػػػػػػػػػػػضى  (4) اد رشػػػػػػػػػػػػػػػادي شى
 كقد قدـ ىنا صاحب الضمير المتصؿ بالمبتدأ . ،أف أصمو المبتغي خيران حازه :كالشاىد فيو 

" كالصحيح ما ذىب إليو البصريكف مف التسكية في الجكاز بيف " زيدان أجمو  :(5)وقال أبو حيان
كعامؿ المثاؿ األكؿ اسـ  ،كزيدان أجمو أحرز " بؿ اآلخر أكلى بالجكاز ألف العامؿ فيو فعؿ ،محرز
 كمف منعيما فقد ضيؽ رحيبان " ،فمف يمنع األكؿ دكف اآلخر فقد رجح فرعا عمى أصؿ ،فاعؿ

                                                 
التذييؿ كالتكميؿ  ،أبك حياف ،(2/153شرح التسييؿ )ج ،ابف مالؾ :انظر ،قائمو مجيكؿ ،البيت مف البسيط (1)

 .(4/1744تمييد القكاعد )ج ،ناظر الجيش ،(1/436المساعد )ج ،ابف عقيؿ ،(7/40)ج
 .(1109/ 5الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
 .(1/224المساعد )ج ،ابف عقيؿ (3)
ابف  ،(1/303شرح التسييؿ )ج  ،انظر ابف مالؾ ،كقيؿ قالو أبك األسكد ،البيت مف الخفيؼ مجيكؿ القائؿ (4)

 .(1/224المساعد )ج ،عقيؿ
 .(3/356التذييؿ كالتكميؿ )ج ،أبك حياف (5)
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 كخالؼ الككفييف كالكسائي . ،اف رأم البصرييف كىشاـإذف كافؽ أبك حي
 اعتراضات أبي حيان آلراء ىشاٍم الضرير . :ثانيا

كىذه  ،مسألةن  (25)كقد بمغ عددىا  ،الضرير في عدد مف المسائؿ خالؼ أبك حياف آراء ىشاـ 
  :المسائؿ تحمؿ األرقاـ

(1، 2، 5، 10، 11، 15، 16، 19، 29، 31، 32، 33، 34، 36، 39، 40، 43، 45، 
48، 51) . 

  :كنذكر منيا
 النائب عن الفاعلالقول في  .33

 :(1)يقول ابن مالك
ٍفعيػػػػػػػػػػػػػػٍكؿه   يىنيػػػػػػػػػػػػػػٍكبي  ػػػػػػػػػػػػػػفٍ   بًػػػػػػػػػػػػػػوً   مى  فىاًعػػػػػػػػػػػػػػؿً   عى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ًنٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى   لىػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   ًفٍيمى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػري   كى  ًنائًػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً   خى

  

 كمختمؼ فييا المتفؽ عميو أربعة: ،" كالذم يقكـ مقاـ الفاعؿ أشياء متفؽ عمييا :(2)قال أبو حيان

أحدىا: المفعكؿ بو: نحك " ضيرب زيد " ثـ إف الفعؿ إما أف يككف تاما أك ناقصا إف كاف ناقصا مف 
عؿ يفعؿ " في "  ،باب أفعاؿ المقاربة فبل نعمـ أحدا أجاز بناءه لممفعكؿ إال الكسائي كالفراء أجازا " جي

ف كاف مف غيره جامداجعؿ زيد يفعؿ " كالخبلؼ فيو كالخبلؼ ا فكذلؾ أك  ،آلتي في " ًكيف ييقاـ " كا 
كىشاـ إلى جكاز  ،كالفراء ،كالكسائي ،كالككفيكف ،كالسيرافي ،متصرفا نحك:" كاف " فذىب سيبكيو

 كذىب الفارسي إلى المنع كىك الذم نختاره."  ،ذلؾ
 :التوضيح والتحميل

أقساـ األكؿ: اتفؽ النحاة عمى أنو ال يجكز تنقسـ األفعاؿ بالنسبة لبنائيا لممجيكؿ إلى ثبلثة 
 كحبذا ". ،ليس ،عسى ،بئس ،بناؤه لممفعكؿ كىك األفعاؿ الجامدة نحك: " نعـ

كقسـ اتفؽ النحاة عمى جكاز بنائو لممفعكؿ كىك ما بقى مف األفعاؿ المتصرفة. كقسـ فيو 
كمنع  ،الكسائي كالفراء كىشاـ :فأجاز ذلؾ سيبكيو كالسيرافي كالككفيكف ،خبلؼ كىك" كاف كأخكاتيا "

 . (3) الفارسي ذلؾ مطمقا

                                                 
 .(17األلفية )ص  ،ابف مالؾ (1)
 .(5/1325الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
 .(6/255التذييؿ كالتكميؿ )ج  ،أبك حياف (3)
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فمذىب الفراء جكاز بنائيا لما لـ يسـ فاعمو كتحذؼ المرفكع الذم نسبو الفاعؿ كتقيـ المنصكب     
 ألنو يؤدم إلى بقاء الخبر دكف مخبر عنو ال لفظا كال تقديرا. ،ألنو يشبو المفعكؿ كىذا فاسد ،مقامو

 ،كيقاـ ضمير المصدر مقاـ المحذكؼ ،يحذؼ االسـ فيحذؼ بحذفو الخبركمذىب السيرافي أنو 
 كىذا فاسد ألف كاف كأخكاتيا ال مصدر ليا.

 .(1)كليذه العمؿ ذىب الفارسي إلى منع بناء ىذه األفعاؿ

لكف بشرط أف يككف في الكبلـ  ،كىك مذىب سيبكيو ،كيرل ابف عصفكر أنو يجكز بناؤىا لممفعكؿ
 . (2)مقاـ المحذكؼ فيقكؿ " ًكيف في الدار " مف " كاف زيده قائما في الدار " ظرؼ أك مجركر يقكـ

عؿ يفعؿ " خبلفا لمكسائي كالفراء " ًكيف يقاـ ،فيجكز " كاف زيد يقـك " ،كال يجكز " كيف يقاـ " كال " جي
عؿ ييفعؿ " ببنائيما ،ككذلؾ في " جعؿ زيد يفعؿ " ،" ببناء كؿ مف الفعميف ؿ مف كقيؿ في ك ،" جي
 .  (3)كال يجكز شيء مف ذلؾ عند البصرييف  ،كقيؿ ال تقدير فييما ،الفعميف ضمير مجيكؿ

 كبذلؾ خالؼ رأم ىشاـ . ،كقد خالؼ أبك حياف الرأم القائؿ بجكاز بناء كاف كأخكاتيا لممفعكؿ
 القول في الفعل الالزم .34

ف كاف تاما الزما لـ يتعد ظاىرا إال إلى (4)قال أبو حيان مصدر ال زماف كال مكاف نحك: " : " كا 
كقد نسب جكاز ذلؾ  ،كقعد " فذىب أكثر النحاة مف البصرييف كالككفييف إلى أنو ال يجكز ،جمس

كأجاز ذلؾ الفراء عمى أف الفعؿ  ،كىك غمط عمى سيبكيو ،إلى سيبكيو عمى أف فيو ضمير المصدر
 اف أك مكاف لـ يعمـ أييما ىك".كالكسائي كىشاـ عمى أف فيو مجيكال مف ضمير مصدر أك زم ،فارغ

 

 

 

 
                                                 

شرح  ،ابف مالؾ ،(117المقرب )ص ،ابف عصفكر :كانظر ،(1/563شرح جمؿ الزجاج )ج ،ابف عصفكر (1)
 ،يالسيكط ،(1/400المساعد )ج ،ابف عقيؿ ،(131التعميؽ عمى المقرب )ص ،ابف النحاس ،(2/130التسييؿ )ج 

 (.1/542ىمع اليكامع )ج
 .(1/563شرح جمؿ الزجاج )ج ،ابف عصفكر (2)
 .(1/400المساعد )ج ،ابف عقيؿ (3)
 .(5/1327الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (4)
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 التوضيح والتحميل:

ذىب أكثر النحاة إلى أنو ال يجكز أف يبني الفعؿ البلـز لممفعكؿ كالي نسب إلى سيبكيو مف  
كخصو أبك البقاء بما ال يتعدل بحرؼ جر مثؿ " جمس " ك " قعد "   ،(1)إجازتو ليس بمشيكر 

 .(2)كذلؾ ألنو لك بني لممفعكؿ لبقي الفعؿ خبرا بغير مخبر عنو

ذا بني الفعؿ البلـز لممفعكؿ ففي النائب أقكاليا:  كا 

 أحدىا: ضمير المصدر كجمس أم الجمكس.

ذؼ الفاعؿ أسند الفعؿ إلى أحد ما يعمؿ الثاني: ضمير المجيكؿ كعميو الكسائي كىشاـ ألنو لما ح
 فيو المصدر أك الكقت أك المكاف فمـ يعمـ أييا المقصكد.

 . (3)الثالث: أنو فارغ ال ضمير فيو كعميو الفراء

 كبذلؾ خالؼ مذىب ىشاـ كالكسائي . ،كقد بيف أك حياف أٌف الفعؿ البلـز ال يجكز بناؤه لممفعكؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(210إصبلح الخمؿ )ص ،السيد البطميكسي (1)
 .(1/330شرح ابف طكلكف )ج ،ابف طكلكف (2)
 ،أبك مكسى الجزكلي  ،(2/128شرح التسييؿ )ج ،ابف مالؾ :كانظر ،(1/525ىمع اليكامع )ج ،السيكطي  (3)

 .(1/330شرح ابف طكلكف )ج ،ابف طكلكف ،(1/444التصريح )جشرح  ،األزىرم ،(144الجزكلية )ص
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 المبحث الثاني
 موافقات واعتراضات أبي حيان آلراء َثْعَمب .

كقد بمغت  ،الضرب كمنيج السالؾ إرتشاؼاإلماـ ثعمب دكران كاضحان في كتابي  لقد كاف آلراء
  مسائؿ في الصرؼ . (7)ك  ،مسألة في النحك (39)منيا  ،رأيا نحكيان كصرفيان  (46)ىذه اآلراء 

كالتزامو السككت فيما لـ يعمؽ  ،كاعتراضاتو عمييا غالبان  ،ككانت مكافقات أبي حياف ليا أحيانا
 عميو مف تمؾ اآلراء .

 موافقات أبي حيان آلراء ثعمب . :أوال

كىي التي تحمؿ  ،مسائؿ (5)بمغ عددىا  ،كافؽ أبك حياف ثعمب في مجمكعة مف المسائؿ
 . (122 ،110 ،99 ،84)األرقاـ  

 :كنذكر منيا

 باب إعراب الفعل

 إذنالقول في  .110
 :(1)قال ابن مـالك
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيكىا نىصى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍقبىبلى   بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًإذىفً   كى  المي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػد رىتٍ  ًإفٍ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى  صي  كىالًفٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػدي ميكصى

   
 كىاٍنًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب كىاٍرفىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اليىًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفي  قىٍبمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  أىك

ٍطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼو  بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  ًإذىفٍ  ًإذىا   قىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عى  كى

   
فإف تأخرت عف  ،التكسيط كالتأخير : " كلػ" إذف " أحكؿ مع المضارع التقديـ ك(2) قال ابن حيان

ف تقدمت كالمضارع حاؿ فبل عمؿ ليا فيو أك مستقبؿ  :المضارع فبل عمؿ ليا نحك " أكرميؾ إذف كا 
 ،كحكى عيسى بف عمر أف بعض يمغييا ،فالمشيكر مف لساف العرب النصب في المضارع ،لييا

كلـ يجز ذلؾ الكسائي كال  ،كأحمد بف يحيى عمى ندكر ىذه المغة ،كقيؿ نقمو في ذلؾ البصريكف
 الفراء كال غيرىما ممف كافقيما ."

 
 
 

                                                 
 (.45األلفية )ص  ،ابف مالؾ (1)
 .(7/1651الضرب )ج  إرتشاؼ ،( أبك حياف2)
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 :التوضيح والتحميل

كأشار بقكلو " غالبا " ألٌف عيسى بف عمر  ،قاؿ ابف مالؾ أٌف الفعؿ المضارع ينصب غالبا بإذف
كىي لغة  ،أم تمغي عمميا ،ركل أٌف بعض العرب ال تنصب ب " إذف " حتى لك استكفت الشركط

فمـ  ،كلـ يثبتيا مف الككفييف إال أحمد بف يحيى حيث خالؼ سائر الككفييف ،أثبتيا البصريكف ،نادرة
كمف حفظيا حجة عمى مف لـ  ،: كركاية الثقة مقبكلة(1)كقاؿ أبك حياف  ،يجز أحد منيـ الرفع بعدىا

كأخذىما بالشاذ  ،كلذلؾ أنكرىا الكسائي كالفراء عمى اتساع حفظيما ،إال أنيا لغة نادرة جدا ،يحفظ
 كالقميؿ. 

ما التأخير فإف تأخرت "إذف" نحك  ،كلػ " إذف " أحكاؿ مع الفعؿ المضارع فإما أف تتقدـ أك تتكسط كا 
 ،" إذف أكرميؾ اآلف " :ط أكرميؾ إذف " لـ تعمؿ . كمف شركط عمميا أال يككف المضارع حاال نحك

 .(2)إذف أكرمؾ  :فتقكؿ ،آتيؾ غدا :كقكلنا لمف قاؿ ،ؾ ألف الناصب يخمص لبلستقباؿكذل

 كذلؾ ألف ركاية الثقة مقبكلة . ،حياف ثعمب الرأم يء عمى ما ذكر يتضح لنا مكافقة أببنا

 القول في أسباب اإلمالة .122

 "  اإلمالة أف ينحي باأللؼ نحك الياء.... :(3)قال أبو حيان

  :الكسرة :السبب األول

 (5) ،َّجفمغجغمعُّ  :(4).... فإف كاف اإلدغاـ مف كممتيف نحك قراءة أبي عمر

كىك مذىب  ،كقاؿ األكثركف تماؿ ،فقاؿ النحاة مف أىؿ البصرة ال تماؿ أصبل  َّلكاكُّ 
 ثعمب كىك الصحيح ."

 
 
 

                                                 
 .(2/297)ج ىمع اليكامع ،السيكطي (1)
  ،ابف عقيؿ ،(6/23المقاصد الشافية )ج  ،الشاطبي  :كانظر ،(2/269األشباه كالنظائر )ج  ،( السيكطي2)

 .(2/296)ج ىمع اليكامع ،السيكطي ،(3/616المساعد )ج 
 .(2/523الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (3)
 .[194-193 :آؿ عمراف] (4)
 .[190 :آؿ عمراف] (5)
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 :التوضيح والتحميل

ف تقاربا في كصؼ قد تباينا مف حيث أف األلؼ  اإلمالة تناسب الصكت كذلؾ أفَّ األلؼ كالياء كا 
كال يمكف أف  ،فقاربكا بينيما بأف نىحكا باأللؼ نحك الياء ،مف حركؼ الحمؽ كالياء مف حركؼ الفـ

 ينحى بيا نحك الياء حتى ينحى بالفتحة نحك الكسرة فيحصؿ بذلؾ التناسب .

نحك قكلو تعالى   ك ىنالؾ خبلؼ في إمالة األلؼ التي قبؿ الراء المدغمة في مثميا أك في البلـ
يمنع اإلمالة في ذلؾ لذىاب الجالب ليا كىي  :"مع األبرار* ربنا" ك "النيار آليات" فقاؿ بعضيـ

اإلمالة ثابتة في ذلؾ  :كقاؿ األكثركف ،كىذا مذىب ناشئ مف النحكييف البصرييف ،الكسرة باإلدغاـ
ض بمنزلة تسكينو لمكقؼ إذ كذلؾ أف تسكيف الحرؼ لئلدغاـ عار  ،مع اإلدغاـ كثبكتيا مع غيرىا

 (1). يحيىىك بصدد أال يدغـ كال يكقؼ عميو كالعارض ال يعتد بو كالى ىذا ذىب احمد بف 

 كنبلحظ مكافقة أبي حياف الرأم لثعمب في ىذه المسألة .
 اعتراضات أبي حيان آلراء ثعمب . :ثانيا

كىي التي  ،مسألة (18)بمغ عددىا  ،لقد خالؼ أبك حياف آراء ثعمب في مجمكعة مف المسائؿ
 ،115 ،102 ،98 ،96 ،95 ،94 ،93 ،90 ،89 ،86 ،82 ،81 ،80 ،78)تحمؿ األرقاـ 

116، 117، 121، 123) . 
   :كنذكر منيا

 القول في كال .115

" كمف ذلؾ " كبٌل " مذىب الجميكر أنيا بسيطة كزعـ ثعمب أنيا مركبة مف كاؼ  :(2)قال أبو حيان
كمذىب الخميؿ  ،كزيد بعد الكاؼ الـ لتخرج مف معناىا التشبييي ،التشبيو ك " ال " التي لمرد

 كعامة البصرييف أنيا حرؼ ردع كزجر ". ،كسيبكيو

  :التوضيح والتحميل

كال  ،كىك مذىب الخميؿ كسيبكيو كالمبرد كالزجاج ككافة البصرييف ،" كبل " حرؼ ردع ك زجر 
 ،كاالبتداء بما بعدىا . كقد تؤكؿ بمعنى حقاحتى إنيـ يجيزكف الكقؼ عمييا  ،معنى عندىـ إال ذلؾ

 قاؿ بو الكسائي كابف األنبارم كغيرىما  . :كىك مذىب مقابؿ لؤلكؿ

                                                 
 .(3/375ىمع اليكامع )ج ،السيكطي (1)
 .(2370/ 9الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
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ك " كبل " مركبة عند ثعمب مف كاؼ التشبيو  ،كقد تساكل معنى إم نحك " كبل كاهلل" بمعنى إم كاهلل
كلدفع تكىـ بقاء معنى الكممتيف ك عند غيره ىي  ،كقاؿ إنما شددت الميا لتقكية المعنى ،كال النافية

 كبناء عمى ما ذكر يتبيف مخالفة أم حياف ثعمب الرأمى في أف كبٌل حرؼ مركب..(1)بسيطة
 القول في أسباب اإلمالة .123

كذلؾ ىاء لمتأنيث ...  ،شبو باأللؼ المشبية باأللؼ المنقمبة :" السبب الخامس :(2)قال أبو حيان
كسكاء  ،الحياة :كال تماؿ األلؼ قبميا نحك ،ككؿ ىاء تأنيث فاإلمالة جائزة في الفتحة التي تمييا

فذىب ثعمب كابف  ،كتابيو :فإف كانت ىاء سكت نحك ،عبٌلمة أـ لغيرىا :كانت الياء لممبالغة نحك
احـ الخاقاني في قراءة الكسائي كالصحيح كقد قرأ بو أبك مز  ،األنبارم إلى جكاز اإلمالة فيما قبميا

 المنع ."
 :التحميلالتوضيح و 

نما أميؿ تشبييا لياء التأنيث باأللؼ ،كمف الفتحات ما تمتو ىاء تأنيث مكقكؼ عمييا كخرج بقيد  ،كا 
كالياء األصمية نحك " فمما تكجو " فبل إمالة في  ،" كتابيو " ك " ماليو " :التأنيث ىاء السكت نحك

 ذلؾ.

" إنؾ تميؿ ما  :(4)كقيؿ لو ،(3)سكاء رسمت تاء أك ىاء  ،كقد اختص الكسائي بإمالة ىاء التأنيث
 ،ضربت ضربوٍ  :سمعت العرب يقكلكف :ك قاؿ سيبكيو ،فقاؿ ىذا طباع العربية ،قبؿ ىاء التأنيث

 :نحك ،غةكيدخؿ في كبلمو ما كانت ىاء التأنيث فيو لممبال ،فأماؿ ،شبو الياء باأللؼ ،كأخذت أخذه
 كنسَّابة. ،عبٌلمة

قاؿ أبك الحسف بف  ،كركم عف قراءة الكسائي ،ك ذىب ثعمب كابف األنبارم إلى جكاز اإلمالة معيا 
مالة الفتحة قبؿ ىاء التأنيث في الكقؼ مطردة ،كفيو جية الشبو المفظي بياء التأنيث :الباذش  .(5)كا 

 .ذكر يتبيف مخالفة أبي حياف الرأمكبناء عمى ما 

                                                 
شرح الدماميني عمى مغني المبيب  ،الدماميني ،(4/235الكتاب )ج  ،سيبكيو ،(3/233المساعد )ج ،ابف عقيؿ (1)

 .(2/111)ج 
 (.2/533الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (2)
 (. 1/292اإلتحاؼ )ج ،أحمد البنا (3)
 (.2/82النشر)ج  ،ابف الجزرم (4)
 (.984إرشاد السالؾ )ص ،ابف القيـ :كانظر ،(4/296المساعد )ج ،ابف عقيؿ (5)
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 المبحث الثالث
ِريِر َوَثْعَمباالتفاق واالختالف بين رأيي   ِىَشاٍم الضَّ
كقد صنؼ ضمف الطبقة الثالثة مف المدرسة  ،يعد ىشاـ بف معاكية الضرير مف أئمة النحك

كثالث ثبلثة قامت عمى أعماليـ  ،إماـ الككفييف في عيده ،ككذلؾ اإلماـ أحمد بف يحيى ،الككفية
 مدرسة الككفة النحكية .

كلكف مف خبلؿ االطبلع عمى آرائيـ نجد أٌف كؿ مف  ،فالعاًلماف ينتمياف إلى المذىب الككفي
 كيخالفو أحيانا . ،يكافؽ اآلخر الرأم في بعض المسائؿ يحيىىشاـ الضرير أحمد بف 

ًريًر االتفاؽ بيف رأيي  :أكالن  ثىٍعمىبًىشىاـو الضَّ  . كى

 مسائؿ نحكية. (4)كقد بمغ عددىا  ،نجد أٌف ىشاـ الضرير كثعمب قد اتفقا في بعض المسائؿ

   :نذكر منيا ،(106 ،88 ،86 ،4)كىي التي تحمؿ األرقاـ 
 القول في نصب فرسخين .88

 " كذىب ىشاـ كجميع الككفييف إلى أنو ال يجكز إال الرفع في نحك:  " سير بزيد :(1)قال أبو حيان
كأجاز البصريكف  ،كال " ميميف " عمى الظرؼ ،كال يجكز نصب " فرسخيف " ،فرسخاف أك ميبلف "
 فييما الرفع كالنصب.

كأجاز سيبكيو: " سير عميو خمؼي دارؾ " بالرفع كمنعو بعض المتأخريف كفي الكاضح: أجاز 
يره كبطنو أك البصريكف: " سير عميو خمفيؾ " كأبطؿ ىذا أحمد بف يحيى كتقكؿ: " ضرب زيد ظ

الظير كالبطف " فقاؿ الفراء: ال يجكز فييما إال الرفع كقاؿ سيبكيو: يجكز الرفع عمى البدؿ كالنصب 
كاختمؼ النقؿ عف ىشاـ فحكى النحاس عنو  ،بمعنى " عمى " قاؿ المبرد: نصب ألنو يشبو الظرؼ

 كمذىب سيبكيو يجيز الرفع كالنصب."
 التوضيح والتحميل:

" أحد "   :كأنو في محؿ رفع نحك ،المجركر إف كاف بحرؼ زائد فبل خبلؼ في إقامتواألصؿ أف 
 في قكلنا "ما ضرب مف أحد".

 فإف جر بحرؼ غير زائد فاختمؼ عمى أقكاؿ:

                                                 
 .(5/1334/1335الضرب )ج إرتشاؼ ،أبك حياف (1)
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أحدىا: كعميو الجميكر أف المجركر في محؿ رفع كىك النائب نحك: " ًسير بزيد " فيعامؿ معاممتو 
 لك كاف الجار زائدا.

 كعميو ابف ىشاـ أف النائب ضمير مبيـ مستتر في الفعؿ.الثاني: 
كأنو في مكضع رفع كما أف الفعؿ في زيد يقـك في  ،الثالث: كعميو الفراء النائب حرؼ الجر كحده

 مكضع رفع.
كيرل ىشاـ  ،كالرابع: أف النائب ضمير عائد عمى المصدر المفيـك مف الفعؿ كالتقدير: سير ىك

 أنو ال يجكز في قكلنا: " سير بزيد فرسخاف " إال الرفع.كمف كافقو مف الككفييف 
ف شئت كاف بمنزلة  ،كيرل سيبكيو في قكلنا: " ضيرب عبدي اهلل ظيريه كبطنيو " الرفع عمى أنو بدؿ كا 

. ،أجمعيف تككيد ف شئت نصبت فتقكؿ: " ضيرب زيده الظيرى كالبطفى  كا 
نما معناه " دخمت في ،كما أجازكا " دخمت البيتى "  البيت ". كا 

 كتقكؿ "سير عميو يكـه " فترفعو عمى حد قكلؾ "يكماف" كتنصبو عميو.
" خمؼ دارؾ كخكؼ دارؾ " فإٌف لـ تجعمو ظرفا رفعتو عمى أف  :كيقاؿ: " أيف سير عميو؟ . " فتقكؿ

 .(1)" أيف " ليست ظرؼ
 القول في العطف بالواو.  106

 : (2)قاؿ ابف مالؾ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًبقىان  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاكو  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍعًطؼٍ   الىًحقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  أىك سى

ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً  ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًحبىان  أىك الحي  ميكىاًفقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  ميصى

  
 :" كذىب ىشاـ كأبك جعفر بف أحمد بف جعفر الدينكرم إلى أف الكاك ليا معنياف :(3)قال أبو حيان

كرأيت زيدا كعمرا " إذا اتحد زماف  ،معنى اجتماع فبل تبالي بأييا بدأت نحك: " اختصـ زيد كعمرك
كال يجكز أف يتقدـ  ،فالمتقدـ في الزماف متقدـ في المفظ ،كمعنى افتراؽ بأف يختمؼ الزماف ،رؤيتيما

 المتأخر .

كما ذكرناه عف ىشاـ كالدينكرم مف أفَّ " الكاك " التي ليست لمعنى االجتماع ترتب ىك منقكؿ عف 
 قطرب كثعمب كأبي عمرك الزاىد غبلـ ثعمب."

 

                                                 
  .(1/522ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي:كانظر ،(1/220،159الكتاب )ج  ،سيبكيو (1)
 .(36األلفية )ص  ،ابف مالؾ (2)
 .(1982-8/1981الضرب)ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (3)
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 التوضيح والتحميل:

" الكاك " ىي حرؼ عطؼ لمطمؽ الجمع مف غير تقييد بترتيب فقكلنا: " جاء زيد كعمرك"  يحتمؿ  
 :(1)كمف كركدىا في المصاحب قكلو تعالى  ،عمى السكاء أنيما جاءكا معا أك زيدا أكال أك آخرا

 ،ََُُِّّّّّّٰ :(2)كفي السابؽ قكلو تعالى ،َّىلملخلُّ 
 . َّجنيمىمممخمحمجمُّ :(3)كفي المتأخر قكلو تعالى

كقاؿ قطرب كالربعي كىشاـ كثعمب كغبلمو أبك عمر الزاىد كأبك جعفر الدنيكرم ىي لمترتيب عند 
كالصكاب  ،فالمتقدـ لفظا ىك المتقدـ في الزماف كممتنع عندىـ تقديـ المؤخر ،اختبلؼ الزماف

 .َّىفيثىث نثمثزثرثيتُّ  :(4)كاستدلكا بقكلو تعالى ،خبلفو

 ،كىذا غير صحيح ،كالكاك ىي التي دلت عمى ذلؾ ،فزلزاؿ األرض قبؿ إخراجيا أثقاليا  :الشاىد
كالذم يدؿ عمى أف الكاك ليست بمنزلة الفاء جكاز قكلنا " اختصـ زيد كعمرك "كال يجكز " اختصـ 

 (5)زيد فعمرك ".

ِريِر َوَثْعَمباالختالف بين رأيي  :أوالً   . ِىَشاٍم الضَّ

 مسائؿ نحكية . (5)كقد بمغ عددىا  ،في بعض المسائؿ اختمفانجد أٌف ىشاـ الضرير كثعمب قد 
   :نذكر منيا ،(113 ،108 ،107 ،85 ،81)كىي التي تحمؿ األرقاـ 

 القول في وقوع الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا .81
 :(6)قال ابن مالك

ػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًؼ جى كىا  ًبظىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرؼو أٍك ًبحى  كىأىٍخبىػػػػػػػػػػػػػػػػػري

ػػػػػػػػػػػػػاًئفو  أىًك  اٍسػػػػػػػػػػػػػتىقىٍر   نىػػػػػػػػػػػػػاًكٍيفى    ٍعنىػػػػػػػػػػػػػى   كى  مى

   
 

                                                 
 .[15 :العنكبكت] (1)
 .[26 :الحديد] (2)
 .[3 :الشكرل] (3)
 .[1،2 :الزلزلة] (4)
التصريح شرح  ،األزىرم ،(2/444المساعد )ج ،كانظر: ابف عقيؿ ،(1/179شرح الجمؿ )ج  ،ابف عصفكر (5)

  .(3/155ىمع اليكامع )ج ،السيكطي ،(2/156)ج 
 .(10األلفية )ص ،ابف مالؾ (6)
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كبكر في  ،" يقع الظرؼ كالجار كالمجركر التاماف خبران لممبتدأ نحك: " زيد أمامؾ :(1)قال أبو حيان
قاؿ ابف مالؾ:  ،ككائف في الدار ،كالعامؿ فيو اسـ الفاعؿ مف ككف مطمؽ أم كائف أمامؾ ،الدار"

كالزمحشرم إلي أف  ،كذىب أبك عمي كتبعو ابف جني ،كأكما إليو سيبكيو ،نص عمي ذلؾ األخفش
كذىب سيبكيو فيما ذىب إليو ابف  ،كنسب ىذا إلي سيبكيو ،أم " زيد استقر أمامؾ " ،العامؿ الفعؿ
كابف خركؼ إلى أف الظرؼ منصكب بنفس المبتدأ ..... كذىب الكسائي كالفراء  ،أبي العافية

ال قبمو كال  ،كال يقدر لو ناصب ،ف إلي أف المحؿ ينتصب بخبلفو لبلسـكشيكخ الككفيي ،كىشاـ
فيضمر فيو مف ذكر  ،كالمحؿ نائب عنو ،فقاؿ المحؿ ينتصب بفعؿ محذكؼ ،كخالفيـ ثعمب ،بعده
 ما يضمر في الفعؿ." ،االسـ

  :التوضيح والتحميل

 ،اختمفكا في تقدير العامؿكلكف النحاة  ،فبل بد ليما مف عامؿ ،إذا كقع الظرؼ كالمجركر خبريف
كذلؾ ألننا بحاجة إلي تقدير  ،تقديره: استقر أك كاف أك ثبت ،فمنيـ مف قاؿ أف العامؿ المقدر فعؿ

ك مف النحاة مف  ،كىك الفعؿ أكلي مف تقدير ما ليس بأصؿ ،كتقدير ما ىك أصؿ في العمؿ ،عامؿ
كقاؿ  ،ذكؼ مفردان كرجحو ابف مالؾفجعؿ المح ،قدر باسـ الفاعؿ ألف أصؿ الخبر أف يأتي مفردان 

كذىب  ،ابف خركؼ كغيره أف مذىب سيبكيو أف الظرؼ منصكب بالمبتدأ نفسو كىك خبر عنو
نما ينتصب  ،الككفيكف إلي أنؾ لك قمت " زيد عندؾ " لـ ينتصب عندؾ بإضمار فعؿ كال تقديره كا 

فكؿ كاحدان منيما رفع باآلخر كلكف "  ،بخبلؼ األكؿ ألنؾ لك قمت "زيد أخكؾ " ؼ " زيد " ىك األخ
كقاؿ ابف  ،(2) ؼفنصب بالخبل ،ألنو ليس ىك ،فػ " عندؾ " مخالؼ لػ " زيد " ،زيد عندؾ "

 " كىذا فاسد ألنو لك نصب بالخبلؼ النتصب األكؿ كما ينتصب الثاني ". :(3)يعيش
صؿ في قكلنا " أف المحؿ منصكب بفعؿ محذكؼ فاأل :كقد خالؼ أحمد بف يحيي أصحابو فقاؿ

.  نبلحظ أف (4)فبقي الظرؼ منصكبان  ،فحذؼ الفعؿ كاكتفي بالظرؼ ،أمامؾ "  " زيد حؿ أمامؾ "
  أبا حياف خالؼ رأم ىشاـ كثعمب في ىذه المسألة .

 
 

                                                 
 .(1/143منيج السالؾ )ج  ،(5/1121الضرب )ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (1)
التعميقة عمى   ،ابف النحاس ،(1/404الكتاب )ج ،سيبكيو :كانظر ،(1/232شرح المفصؿ )ج  ،( ابف يعيش2)

 .(1/235المساعد )ج ،ابف عقيؿ ،1/276شرح الرضي  ،الرضي ،(154المقرب )ص
 .(1/232شرح المفصؿ )ج  ،( ابف يعيش3)
 .(245اإلنصاؼ )ص ،األنبارم( 4)
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 القول في الفاء والواو .113

  :" كفي الفاء كالكاك أيضا مذىباف :(1)قال أبو حيان

ألٌف معنى " ىؿ  ،ألنيما دال عمى شرط ،ما ذىب إليو أحمد بف يحيى مف أنيما نصبا :أحداىما
 ،فمزمت المستقبؿ ،فمـ نابت عف الشرط ضارعت " كي" ،" إف تزرني أحدثؾ " :تزكرني فأحدثؾ "

 فعممت عمؿ " كي " . 

إذ ما قبمو  ،الجـزكال  ،كالثاني ما ذىب إليو ىشاـ مف أنو لما لـ يعطؼ عمى ما قبمو لـ يدخمو الرفع
ء كال جزمو النتفا ،فمما لـ يستقـ رفعو ،كلما لـ يستأنؼ بطؿ الرفع أيضا ،ال يخمك مف أحد ىذيف

 ".مكجبييما لـ يبقى لو إال النصب
 :التوضيح والتحميل

ذكر النحاة لمفاء كالكاك أقساـ منيا الناصبة لمفعؿ في جكاب األمر كالنيي كالدعاء كاالستفياـ 
 التمني كالنفي كالترجي . كالتحضيض ك

كذىب بعضيـ  ،كمذىب بعض الككفييف أف الفاء كالكاك في ىذه األجكبة ىي الناصبة لمفعؿ بنفسيا
 إلى انتصابو بالمخالفة ألنو لـ يصح عطفو عمى األكؿ لمخالفتو لو في المعنى فنصب.

كذىب  ،اء أك الكاككالفعؿ منصكب بأف مضمرة بعد الف ،كمذىب البصرييف أف الفاء كالكاك عاطفة
" إف تزرني  ،ألف معنى " ىبل تزكرني فأحدثؾ " ،ثعمب إلى أنيما نصب ألنيما دال عمى شرط

 . (2)فمما نابت عف الشرط شابيت " كي" فمزمت المستقبؿ كعممت عممو ،أحدثؾ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(1669-7/1668الضرب)ج  إرتشاؼ ،أبك حياف (1)
الجني الداني  ،المرادم ،(3/85المساعد )ج ،كانظر: ابف عقيؿ ،(2/314ىمع اليكامع )ج  ،السيكطي (2)

 .(74)ص
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 الخاتمة:
لي إنجاز ىذا البحث الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات ، كالفضؿ هلل أكالن كآخران ، إذ يسر 

المتكاضع ، في رحمة عممية رائعة بيف عمماء النحك العظماء ، كآرائيـ النحكية كالصرفية ، كالتي 
أظيرت فييا عمك منزلتيـ كرفعة قدرىـ كمكانتيـ ، كيجد ربي أف أعرض أبرز النتائج كالتكصيات 

 التي تكصمت إلييا .

 : النتائج: أوالً 
 كاف عمى عمـ جٍـّ ،  كبار عمماء القرف السابع اليجرماألندلسي الغرناطي مف  أبك حياف

بالعربية؛ لغة، كنحكان، كصرفان، كشعران. ككاف فكؽ ذلؾ صاحب يد طكلى في التفسير، 
  .كالحديث، كتراجـ الرجاؿ، كالقراءات القرآنية

  سيبكيو ، كلكننا ال نممس كاف أبك حياف ينحاز في أكثر المسائؿ إلى رأم البصرييف ، كرأم
 تعصبا أك اعتراضا غير مكضكعي .

  ، ف أئمة النحك في م ىشاـيعد ك العالماف ىشاـ الضرير كثعمب ينتمياف لممذىب الككفي
الرجؿ ال يزاؿ مجيكؿ النسب كالميبلد ، لكف  في النَّحك المدرسة الككفية الطبقة الثالثة مف

مدرسة  كثالث ثبلثة قامت عمى أعماليـ إماـ الككفييف في عيده ،أما ثعمب فيعد   ، كالنشأة
 .النحكية الككفة

 أىم توصيات الدراسة:
 ئيا بآراء النحاة في شتى العصكر.اإلقباؿ عمى كتب أبي حياف لثرا 
  ، إيبلء كؿ مف ىشاـ الضرير كثعمب حظان أكثر بالبحث كالدراسة في شخصيتيما العممية

 كآرائيما النحكية.
 .المذاىب النحكية كآراء النحاة بحاجة إلى دراسة مكازنة في معطيات عمـ النحك الحديث 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9&action=edit&redlink=1


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والمراجعالمصادر 
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 المصادر والمراجع:
النجكـ الزاىرة في ممكؾ جماؿ الديف أبك المحاسف بف يكسؼ بف تغرل بردل. )د.ت(.  ،األتابكي

 . )د.ط(. )د.ـ(. طبعة مصكرة عف طبعة دار الكتب .مصر كالقاىرة

)د.ط(. تحقيؽ: . المنيؿ الصافي كالمستكفى بعد الكافييكسؼ بف تغرم بردل. )د.ت(.  ،األتابكي
 محمد أميف.  القاىرة:  دار الكتب كالكثائؽ القكمية .

. تحقيؽ: 1. طإتحاؼ فضبلء البشر بالقراءات األربعة عشر(. ـ1987أحمد بف محمد. ) ،البنا
 اف إسماعيؿ. بيركت: عالـ الكتب .شعب

. تحقيؽ: ميدم ناصر الديف. بيركت: دار الكتب 2. طديكاف األخطؿ(. ـ1994) ،األخطؿ
 العممية.

. )د.ط(. تحقيؽ: د. معاني القرآف(.  ـ1990أبك الحسف سعيد بف مسعدة. ) ،األخفش األكسط
 ىدل قراعة. القاىرة: مكتبة الخانجي .

. تحقيؽ: محمد محيى الديف عبد 2. طاألشمكني عمى ألفية ابف مالؾشرح )د.ت(.  ،األشمكني
 الحميد. )د.ـ(. )د.ف( .

. )د.ط(. النكت في تفسير كتاب سيبكيوأبك الحجاج يكسؼ بف سميماف. )د.ت(.  ،األعمـ الشمنترم
 تحقيؽ: يحيى مراد.  دكف إشارة إلى دار النشر .

. 2. طصحيح مسمـجاج النيسابكرم. )د.ت(. الحافظ أبك الحسيف مسمـ بف الح ،اإلماـ مسمـ
 تحقيؽ: أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي. الرياض: دار طيبة .

البياف في غريب إعراب ـ(. 1980أبك البركات كماؿ الديف عبد الرحمف بف محمد. ) ،األنبارم
 . تحقيؽ: د. طو طو. )د.ـ(. الييئة المصرية العامة لمكتاب .القرآف

نزىة األلباء في طبقات ـ(. 1985بركات كماؿ الديف عبد الرحمف بف محمد. )أبك ال ،األنبارم
 . تحقيؽ: د. إبراىيـ السامرائي.  األردف: مكتبة المنار .3. طاألدباء

. اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼكماؿ الديف أبي البركات عبد الرحمف بف محمد . )د.ت(.  ،األنبارم
 )د.ط(. )د.ـ(. دار الفكر .

. )د.ط(. دمشؽ: دار ابف صحيح البخارم(. ـ2002بك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ. )أ ،البخارم
 كثير .
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. الحمؿ في إصبلح الخمؿ مف كتاب الجمؿأبك محمد عبد اهلل بف محمد. )د.ت(.  ،البطميكسي
 )د.ط(. تحقيؽ: سعيد سعكدم.  دكف إشارة لدار النشر .

.  تحقيؽ: 1. طتاريخ مدينة السبلـ(. ـ2001الحافظ أبك بكر أحمد بف عمي الخطيب. ) ،البغدادم
 د. بشار معركؼ.  )د.ـ(. دار الغرب اإلسبلمي .

. تحقيؽ: عبد 3. طخزانة األدب كلب لباب لساف العربـ(. 1997عبد القادربف عمر. ) ،البغدادم
 السبلـ ىاركف.  القاىرة: مكتبة الخانجي .

. معجـ الشيكخ(. ـ2000قاضي القضاة عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي. ) ،السبكيتاج الديف 
 . تحقيؽ: الحسف بمعيد. بيركت:  دار الكتب العممية .7ط

طبقات الشافعية قاضي القضاة عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي. )د.ت(.   ،تاج الديف السبكي
 فتاح الحمك. )د.ـ(. دار إحياء الكتب العربية.عبد ال ،. )د.ط(. تحقيؽ: محمكد الطناجيالكبرل

. )د.ط(. نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب(. ـ1968أحمد بف محمد المقرم. ) ،التممساني
 تحقيؽ: إحساف عباس. بيركت: دار صادر .

 ،)عبد الفتاح الحمك( :. تحقيؽتاريخ النحكييف(. ـ1981أبك المحاسف المفضؿ بف محمد ) ،التنكخي
 إدارة الثقافة كالنشر بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد .

 . )د.ط(. )د.ـ(. دار بيركت لمطباعة .ديكاف جرير)د.ت(.  ،جرير

. النشر في القراءات العشرالحافظ أبك الخير محمد بف محمد الدمشقي. )د.ت(.  ،ابف الجزرم
 مية .عمى محمد الضباع.  بيركت: دار الكتب العم :)د.ط(. أشرؼ عمى تصحيحو

. غاية النياية في طبقات القراء(. ـ2006شمس الديف أبك الخير محمد بف محمد. ) ،ابف الجزرم
 . تحقيؽ: ج. برجستراسر. بيركت: دار الكتب العممية .1ط

. )د.ط(. تحقيؽ: المقدمة الجزكلية في النحكأبك مكسى عيسى بف عبد العزيز. )د.ت(.  ،الجزكلي
 شعباف محمد . )د.ـ(. )د.ف( .

 المحتسب في تبيف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا.(. ـ1986أبك الفتح عثماف. ) ،ابف جني
 عبد الفتاح شمبي. )د.ـ(. دار سزكيف . ،. تحقيؽ: عمي ناصؼ2ط

. )د.ط(. تحقيؽ: محمد النجار. )د.ـ(. دار الكتب الخصائصأبك الفتح عثماف.  ،ابف جني
 المصرية .
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. الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنةشياب الديف أحمد بف عمي بف محمد. )د.ت(.  ،ابف حجر
 )د.ط(. )د.ـ( .

الضرب  إرتشاؼ(. ـ1998أثير الديف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ. ) ،أبك حياف األندلسي
 رمضاف عبد التكاب.  القاىرة: مكتبة الخانجي . ،. تحقيؽ: رجب محمد1. طمف لساف العرب

منيج السالؾ في (. ـ2013أثير الديف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ. ) ،بك حياف األندلسيأ
عبد العزيز فاخر.   ،أحمد السكداني ،عمي فاخر :. تحقيؽ1. طالكبلـ عمى ألفية ابف مالؾ

 األزىر:  دار الطباعة المحمدية .

تفسير البحر .ت(.  أثير الديف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ. )د ،أبك حياف األندلسي
 . )د.ط(. تحقيؽ: د. عبد الرازؽ الميدم. بيركت:  دار إحياء لبتراث العربي .المحيط

. بيركت: دار  1. تحقيؽ: محمد السكاد. طشرح التصريح عمى التكضيح(. ـ2000) ،خالد األزىرم
 الكتب العممية .

. )د.ـ(. دار  . تحقيؽ: عبد3. طالحجة في القراءات السبع(. ـ1979) ،ابف خالكيو العاؿ مكـر
 الشركؽ .

 . )د.ط(. القاىرة: مكتبة المتنبي .مختصر في شكاذ القرآف مف كتاب البديع)د.ت(.  ،ابف خالكيو

 . بغداد: مكتبة النيضة .1. طأبك حياف النحكم(. ـ1966خديجة الحديثي. )

. )د.ط(.  ناطةاإلحاطة في أخبار غر لساف الديف أبك عبد اهلل محمد. )د.ت(.  ،ابف الخطيب
 تحقيؽ: بكرزباني الدراجي. )د.ـ(. دار األمؿ لمدراسات .

. كفيات األعياف كأنباء أبناء الزمافأبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد. )د.ت(.  ،ابف خمكاف
 )د.ط(. تحقيؽ: إحساف عباس. بيركت:  دار صادر .

ر الديف قبادة. )د.ـ(. مؤسسة . تحقيؽ: فخ1. طالجمؿ في النحك(. ـ1985) ،الخميؿ الفراىيدم
 الرسالة .

. )د.ط(.  بيركت: دار طبقات المفسريفالحافظ شمس الديف محمد بف عمي. )د.ت(.  ،الداككدم
 الكتب العممية .

.  تحقيؽ د. رمزم منير 1. طجميرة المغةـ(. 1987أبك بكر محمد بف الحسف. )  ،ابف دريد
 بعمبكي. بيركت:  دار العمـ لممبلييف .
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. )د.ط(. تعميؽ الفرائد عمى تسييؿ الفكائدمحمد بدر الديف بف أبي بكر. )د.ت(.   ،الدماميني
 تحقيؽ: محمد المغدم .

. تحقيؽ: أحمد 1. طشرح الدماميني عمى مغني المبيب(. ـ2007محمد بف أبي بكر. ) ،الدماميني
 عناية.  بيركت: مؤسسة التاريخي العربي .

 . )د.ط(. بيركت: دار الكتب العممية .تذكرة الحفاظالديف. )د.ت(. أبك عبد اهلل شمس   ،الذىبي

. )د.ط(.  سير أعبلـ النببلءأبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف أحمد تايماز. )د.ت(.  ،الذىبي
 )د.ـ(. بيت األفكار الدكلية .

. 1ط .البسيط في شرح جمؿ الزجاجي(. ـ1986عبيد اهلل بف أحمد األشبيمي. ) ،ابف أبي الربيع
 تحقيؽ: عياد بف البثيتي. بيركت: دار الغرب اإلسبلمي .

.  1. طشرح الرضي لكافية ابف الحاجب(. ـ1996محمد بف الحسف االستراباذم. ) ،الرضي
 تحقيؽ: يحيى مصرم. )د.ـ(. اإلدارة العامة لمثقافة كالنشر بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد .

. )د.ط(. تحقيؽ: محمد أبك طبقات النحكييف كالمغكييف أبك بكر محمد بف الحسف. )د.ت(. ،الزبيدم
 الفضؿ إبراىيـ.  القاىرة:  دار المعارؼ . 

. تحقيؽ: مازف المبارؾ.  بيركت: 3. طاإليضاح في عمؿ النحك(. ـ1979أبك القاسـ. ) ،الزجاجي
 دار النفائس .

 لممبلييف ..  بيركت:  دار العمـ 15.  طاألعبلـ(. ـ2002خير الديف. ) ،الزركمي

. المستقصى في أمثاؿ العرب(. ـ1987الزمخشرم. العبلمة أبك القاسـ جار اهلل محمكد بف عمر. )
 . بيركت:  دار الكتب العممية . 2ط

تفسير الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ ـ(. 2009أبك القاسـ جار اهلل محمكد بف عمر. ) ،الزمخشرم
بو كعمؽ عميو: خميؿ مأمكف شيما.  بيركت:  . اعتنى 3. طكعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ

 دار المعرفة .

. )د.ط(. تحقيؽ: عب الحسيف الفتمي. األصكؿ في النحكأبك بكر محمد بف سيؿ.  ،ابف السراج 
 )د.ـ(. مؤسسة الرسالة .

. )د.ط(. تحقيؽ: عبد الحسيف الفتمي.  )د.ـ(. األصكؿ في النحكأبك بكر. )د.ت(.  ،ابف السراج
 الة .مؤسسة الرس
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كعمي عمي.   ،. تحقيؽ: أحمد ميدلي1. طشرح كتاب سيبكيو(. ـ2008) ،أبك السعيد السيرافي
 بيركت:  دار الكتب العممية .

.  تحقيؽ: 1. طشفاء العميؿ في إيضاح التسييؿأبك عبد اهلل محمد بف عيسى. )د.ت(.  ،السمسيمي
 الشريؼ عبد اهلل البركاتي. مكة: المكتبة الفيصمية .

 ،. تحقيؽ: عادؿ المكجكد1ط نتائج الفكر في النحك.(. ـ1992أبك القاسـ عبد الرحمف. ) ،السييمي
 عمي معكض.  بيركت:  دار الكتب العممية .

. تحقيؽ: عبد السبلـ ىاركف.  الكتاب(. ـ1992أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر. ) ،سيبكيو
 القاىرة:  مكتبة الخانجي . 

 . تحقيؽ: عمي محمد عمر. )د.ـ(. مكتبة كىبة .1. طقات المفسريفطب(. ـ1976) ،السيكطي

عمي البجارم.  ،. )د.ط(. تحقيؽ: محمد بؾالمزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا(. ـ1986) ،السيكطي
 صيدا: منشكرات المكتبة العصرية .

إبراىيـ. . تحقيؽ: أبك الفضؿ 1. طبغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة)د.ت(.  ،السيكطي
 )د.ـ(. )د.ف( .

. )د.ط(. تحقيؽ: شرح شكاىد المغنيجبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر. )د.ت(.   ،السيكطي
 محمد الشنقيطي. )د.ـ(. لجنة التراث العربي .

.  1. طىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع(. ـ1998جبلؿ الديف عبد الرحمف. ) ،السيكطي
 :  دار الكتب العممية .  تحقيؽ: أحمد شمس الديف. بيركت

. )د.ط(. تحقيؽ: إبراىيـ عبد اهلل. األشباه كالنظائر في النحكجبلؿ الديف. )د.ت(.  ،السيكطي
 دمشؽ: مطبكعات مجمع المغة العربية .

. المقاصد الشافية في شرح الخبلصة الكافية(. ـ2007أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى. ) ،الشاطبي
 بد المجيد قطاش. )د.ـ(. )د.ف( .ع ،. تحقيؽ: محمد البنا1ط

 )د.ف(. (.ـ)د.ط(.)د..  أمالي ابف الشجرم (.ت)د.ىبة اهلل بف عمي بـ محمد ،ابف الشجرم

.  بيركت: 1. طالدرر المكامع عمى ىمع اليكامع شرح جمع الجكامع(. ـ1999) ،أحمد ، الشنقيطي
 دار الكتب العممية .
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. البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابعشيخ اإلسبلـ محمد بف عمي. )د.ت(.  ،الشككاني
 )د.ط(. القاىرة: دار الكتاب اإلسبلمي .

. )د.ط(. )د.ـ(. نكت الييماف في نكت العمياف(. ـ1911صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ. ) ،الصفدم
 دار المدينة .

تحقيؽ:  ،.1أعياف العصر كأعكاف النصر. ط(. ـ1998صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ. ) ،الصفدم
 نبيؿ أبك عمشة. دمشؽ: دار الفكر . ،عمي أبك زيد

 ،. تحقيؽ: أحمد األرناكؤط1. طالكافي بالكفيات(. ـ2000صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ. ) ،الصفدم
 تركي مصطفى.  بيركت: دار إحياء التراث العربي .

شرح ابف طكلكف عمى ألفية ابف (. ـ2002أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف عمي. ) ،ابف طكلكف
 . )د.ط(.  تحقيؽ: عبد الحميد الكبيسي.  بيركت:  دار الكتب العممية .مالؾ

 .  مصر:  دار المعارؼ .3. طالنحك الكافي)د.ت(.  عباس حسف.

. 1. طمعجـ الشيكخ(. ـ2000اإلماـ الحافظ أبك القاسـ عمي بف الحسف الشافعي. )  ،عساكر ابف 
 تحقيؽ: كفاء تقى الديف. )د.ـ(. دار البشائر .

. 1. طضرائر الشعر(. ـ1980أبك الحسف عمي بف مؤمف بف محمد بف عمي. ) ،ابف عصفكر
 تحقيؽ: السيد إبراىيـ محمد. )د.ـ(. دار األندلس .

الميقر ب كمعو ميثيؿ ـ(. 1998أبك الحسف عمي بف مؤمف بف محمد بف عمي. ) ،ابف عصفكر
 عمي معكض. بيركت:  دار الكتب العممية . ،. تحقيؽ: عادؿ عبد الجكاد1. طالميقٌرب

. تحقيؽ:  1. طجمؿ الزجاجيشرح (. ـ1998أبك الحسف عمي مؤمف بف محمد . ) ،ابف عصفكر
 إميؿ يعقكب. بيركت:  دار الكتب العممية .  

 . القاىرة:  دار التراث .20. ط شرح ابف عقيؿبياء الديف عبد اهلل .  ،ابف عقيؿ

. )د.ط(. تحقيؽ: محمد بركات. المساعد عمى تسييؿ الفكائد(. ـ1984بياء الديف. ) ،ابف عقيؿ
 )د.ـ(. دار المدني لمطباعة .

. 1. طالمباب في عمؿ البناء كاإلعرابـ(. 1995أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف. )  ،عكبرمال
 تحقيؽ: غازم مختار طميمات. دمشؽ: دار الفكر .
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.  1. طالمباب في عمؿ البناء كاإلعراب(. ـ1995أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف. ) ،العكبرم
 تحقيؽ: غازم طميمات.  دمشؽ:  دار الفكر . 

. تحقيؽ: 1. طالتبييف عمى مذاىب النحكييف البصرييف كالككفييف(. ـ1986أبك البقاء. ) ،كبرمالع
 عيد الرحمف العثيميف. )د.ـ(. دار الغرب اإلسبلمي .

 . تحقيؽ: محمد أحمد .1. طالمسائؿ البصريات(. ـ1985) ،أبك عمي الفارسي

. تحقيؽ: حسف الينداكم. 1ط. شرح األبيات المشكمة اإلعراب(. ـ1987) ،أبك عمي الفارسي
 دمشؽ: دار القمـ .

. )د.ط(. تحقيؽ: يحيى مراد. بيركت: دار الكتب المسائؿ المشكمة(. ـ2003) ،أبك عمي الفارسي
 العممية .

. شذرات الذىب في أخبار مف ذىبشياب الديف أبك الفبلح العكرم الحنبمي. )د.ت(.  ،ابف العماد
 بيركت: دار ابف كثير . –محمكد األرناؤكط. دمشؽ  ،. تحقيؽ: عبد القادر األرناؤكط1ط

المقاصد النحكية في شرح شكاىد شركح (. ـ2010بدر الديف محمكد بف أحمد بف مكسى. ) ،العيني
 كآخركف.  القاىرة:  دار السبلـ . ،. تحقيؽ: عمي فاخر1. طاأللفية

 بيركت: عالـ الكتب ..  3. طمعاني القرآف(. ـ1983أبك زكريا يحيى بف زياد. ) ،الفراء 

 . )د.ط(. شرحو: أ. عمي فاعك.  بيركت: دار الكتب العممية .ديكاف الفرزدؽـ(. 1987) ،الفرزدؽ

. 1. طالببلغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة(. ـ2000مجد الديف محمد بف يعقكب. ) ،الفيركزبادم
 تحقيؽ: محمد المصرم. دمشؽ: دار سعد الديف . 

. تحقيؽ: إنباه الركاة عمى أنباه النحاةأبك الحسف عمي بف يكسؼ. )د.ت(. جماؿ الديف  ،القفطي
 محمد أبك الفضؿ إبراىيـ. القاىرة:  دار الفكر .

. )د.ط(. تحقيؽ: محمد السيمي. إرشاد السالؾ إلى حؿ ألفية ابف مالؾ)د.ت(.  ،ابف القيـ الجكزية
 )د.ـ(. أضكاء السمؼ .

 بيركت: دار صادر . . )د.ط(.ديكاف لبيدلبيد بف ربيعة. )د.ت(. 

. )د.ط(. تحقيؽ: رصؼ المباني في شرح حركؼ المعانيأحمد بف عبد النكر. )د.ت(.  ،المالقي
 أحمد الخراط . دمشؽ: مطبكعات مجمع المغة العربية .
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. )د.ط(. تحقيؽ: محمد بركات. )د.ـ(. دار تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد(. ـ1967) ،ابف مالؾ
 ي .الكاتب العرب

.  1. طشرح التسييؿ(. ـ1990جماؿ الديف محمد بف عبد اهلل بف عبد اهلل الطائي. ) ،ابف مالؾ
 محمد المختكف. الجيزة: ىجر لمطباعة كالنشر . ،تحقيؽ: عبد الرحمف السيد

. 1. طشرح الكافية الشافية(. ـ1982جماؿ الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل. ) ،ابف مالؾ
 المنعـ ىريدم. )د.ـ(. دار المأمكف لمتراث .تحقيؽ: عبد 

 . )د.ط(. بيركت: المكتبة الشعبية .ألفية ابف مالؾ)د.ت(.  ،ابف مالؾ

. تحقيؽ: محمد عضيمة. )د.ـ(. 4. طالمقتضب(. ـ1994أبك العباس محمد بف يزيد. ) ،المبرد
 )د.ف( .

. )د.ط(. تحقيؽ: شكقي ضيؼ. مصر: دار كتاب السبعة في القراءات)د.ت(.  ،ابف مجاىد
 المعارؼ . 

 . القاىرة:  دار المعارؼ .2. طنشأة النحك كتاريخ أشير النحاةمحمد الطنطاكم. )د.ت(.  

. الميذب في القراءات العشر كتكجيييا مف طريؽ طيبة النشر(. ـ1997محمد محمد محيسف. )
 )د.ط(. )د.ـ(. المكتبة األزىرية لمتراث .

. تحقيؽ: فخر الديف بف قبادة.  1. طالجنى الداني في حركؼ المعاني(. ـ1992) ،المرادم
 بيركت:  دار الكتب العممية .

. تحقيؽ: عبد الرحمف 1. طتكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ(. ـ2000) ،المرادم
 سميماف. القاىرة: دار الفكر العربي .

 . تحقيؽ: محمد عبيد.  المنصكرة: مكتبة اإليماف . 1. طشرح التسييؿ(. ـ2006) ،المرادم

. )د.ط(.  تحقيؽ: شرح المككدم عمى األلفية (.ت)د.أبك زيد عبد الرحمف بف عمي.  ،المككدم
 إبراىيـ شمس الديف. بيركت:  دار الكتب العممية . 

بيركت: دار . )د.ط(.  لساف العربأبكالفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرؾ. )د.ت(.   ،ابف منظكر
 صادر .

شرح التسييؿ المسمى تمييد  ،(ـ2007محب الديف محمد بف يكسؼ بف أحمد ) ،ناظر الجيش
 دار السبلـ . ،القاىرة ،1كآخركف( ط ،)عمي فاخر :تحقيؽ ،القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد
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. 1. طمالؾشرح ابف الناظـ عؿ ألفيك ابف (. ـ2000أبك عبد اهلل بدر الديف محمد . ) ،ابف الناظـ
 تحقيؽ: محمد السكد. بيركت:  دار الكتب العممية .

 . تحقيؽ: جميؿ عكيضة. عماف: كزارة الثقافة .1. طالتعميقة عمى المقرب(. ـ2004) ،ابف النحاس

 . )د.ط(. القاىرة: نسخة مصكرة عف طبعة دار الكتب .ديكاف اليذلييف(. ـ1965) ،اليذلييف

. )د.ط(. أكضح المسالؾ عمى ألفية ابف مالؾأبك محمد عبد اهلل جماؿ الديف. )د.ت(.  ،ابف ىشاـ
 صيدا: منشكرات المكتبة العصرية .

. )د.ط(. مغني المبيب عف كتب األعاريبأبك محمد عبد اهلل جماؿ الديف. )د.ت(.  ،ابف ىشاـ
 تحقيؽ: محمد عبد الحميد.  بيركت:  المكتبة العصرية .

.  4. طشرح قطر الندل كبؿ الصدل(. ـ2000اؿ الديف أبك محمد عبد اهلل . )جم ،ابف ىشاـ
 بيركت:  دار الكتب العممية .

. شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب(. ـ2001جماؿ الديف أبك محمد عبد اهلل . ) ،ابف ىشاـ
 )د.ط(. تحقيؽ: محمد عاشكر.  بيركت:  دار إحياء التراث العربي .

. )د.ط(. تحقيؽ: ىادم شرح الممحة البدرية في عمـ المغة العربية)د.ت(.  ،صارمابف ىشاـ األن
 نير. عماف: دار اليازكرم .

 :. )د.ط(. تحقيؽمعجـ األدباء إرشاد األديب إلى معرفة األديب(. ـ1993ياقكت الحمكم. )
 إحساف عباس.  بيركت: دار الغرب اإلسبلمي .

 .1شرح المفصؿ لمزمخشرم. ط(. ـ2001مكفؽ الديف أبك البقاء يعيش بف عمي. ) ،ابف يعيش
 تحقيؽ: إيميؿ يعقكب.  بيركت:  دار الكتب العممية .
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 فيرس اآليات القرآنية

رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 سورة البقرة 
 58 235 َّىفيثىثنث ُّ   .1

 68 251  َّختحتجتهبُّ َّختحتجتهب ُّ   .2

حطمضُّ  معجعمظحطمضُّ    .3

  َّمغجغمعجعمظ

161 69 

 سورة ال عمران
 120 179 َّحبجبهئمئُّ   .4
-193 َّ جفٱمغجغمعُّٱ   .5

194 
128 

 128 190  َّلكاكُّ   .6
 سورة النساء

 87 53  َّخيحيجييهىهُّ  .7

 سورة المائدة
 46 69 َّمخجخمحجحمجحجُّ   .8

 122 73  َّىكمكلكاكيقىقيفىفيثُّ   .9

 سورة االنعام
 121 71  َّهتمت ُّ   .10

 سورة التوبة
 121 32  َّىلمل ُّ   .11
 122 40   َّمبخبُّ   .12
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 سورة ىود
 106 98 َّخمحمجم ُّ   .13

 سورة يوسف 
 100 35  َّمبخبحبجبهئمئخئحئُّ   .14
 118 33  َّىفيثىثنثُّ   .15

 سورة الحجر 
 64 2 َّينىنمنخنحنجنيمىم ُّ   .16

 سورة النحل
 99 124 َّىنننمنزن ُّ   .17

 سورة االسراء
 87 76 َّمنخنحنجنيمىم ُّ   .18

 سورة الكيف
 62 31 َّحبجبهئمئخئحئ ُّ   .19
 72 18 َّزنرنمماميل ُّ   .20
 123 22 َّىئنئمئزئُّ   .21

 سورة االنبياء
 83 26  ميخيحيجييهىهمهجهُّ   .22

 سورة الحج
 45 25 .....ينىنمنخنحنجنُّ   .23

 سورة المؤمنون
 126 36 َّجحمجحجمثهت ُّ   .24

 سورة الفرقان
 83 44 َّىنمنخنحنجنيمىم ُّ   .25

 سورة النمل
  ث 19 .....هئمئخئحئجئ ُّ  .26
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 111 38 َّمئزئرئُّ   .27
 سورة القصص

 111 28 َّهلملخلُّ   .28

 سورة العنكبوت
 93 69 َّىينيميزيريٰىُّ   .29

 116 15   َّىلملخلُّ   .30
 سورة الروم

 52 47 َّمبخبحبجبهئ ُّ   .31
 سورة فاطر

 61 3 َّخلحلجلمكلك  ُّ  .32

 سورة يس
 53    َّمغجغمعُّ   .33
خصحصُّ  َّحضجضمصخصحصُّ    .34

   َّحضجضمص

 54 

 سورة ص
 93 60  َّهلملخلحلجلُّ   .35

 سورة الزمر
 118 16 َّممامُّ   .36
 118 53 َّجئييىي ُّ   .37
 118 56 َّخمحمجمهلُّ   .38

 سورة غافر
 121 66  َّحقمف ُّ   .39

 سورة الشورى 
 116  3 َّجنيمىمممخمحمجمُّ   .40
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 سورة االحقاف
 62 31  َّمتزترتيبُّ   .41

 سورة محمد
 62 15  َّمتزترتيبُّ   .42

 سورة الرحمن
 79 22 َّىهمهجهينىنُّ   .43

 سورة الحديد
44.   ََُُِّّّّّّٰ 26 116 

 سورة المجادلة
 123 7 ىهمهجهينىنمنخنُّ   .45

 سورة الصف
 121 8   َّيتىتُّ    .46

 سورة الممك
 111 2   َّىهمهجهينىنُّ   .47

 سورة االنسان
 103 21 َّحفجفمغجغ ُّ   .48

 سورة البمد
 67 15-13 حسجسمخجخمح جحمجحجُّ   .49

 سورة الزلزلة
 116 2-1  َّيفىفيثىث نثمثزثرثيتُّ   .50
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 فيرس األبيات الشعرية

 الشاعر البحر البيت
رقم 
 الصفحة

يَّػػزت ىىػػا باإًليىػػاـً تىحى  فىمىٌمػػا اجتىبلى
 

مىييػػػػا ذيل يىػػػػا كىاكًتئابييػػػػا   ثيبىاتػػػػا عى
  

أبك ذؤيب  الطكيؿ 
 24 اليذلي

كػػػػؿ  الظػػػػف  ظٌنػػػػي     ػػػػا أىٍدًرم كى  فىمى
 

 أميٍسًمميًني إلػى قىػكًمي شىػرىاًحي 
  

 26 يزيد بف محـر الكافر 
اًئبىػػػا     ػػػكىاًفيني ًلييٍرًفػػػدى خى لىػػػٍيسى المي  كى

 
 فىإفَّ لو أىٍضعاؼى مىا كىافى آًمػبل 

  

 26 قائمو مجيكؿ الطكيؿ 
ًفػػػي النَّػػػاًس  ٍعًيًينػػػى كى لىػػػٍيسى ًبمي كى
ٍمتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعه   مى

 

مىػػػػػػػػػػػٌي   ػػػػػػػػػػًديؽه ًإذا أىعيىػػػػػػػػػػا عى صى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًديؽي   صى

 
 

 

 27 قائمو مجيكؿ الطكيؿ 
ٍنتىًييػا      ػكه نىيىػى فىاٍنقىػادى مي  كىٍعبىا أىخي

 
لىػػػك أىبىػػػى بىػػػاءى ًبالٌتخًميػػػًد ًفػػػي   كى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىرا  سى
 

 

 28 قائمو مجيكؿ البسيط 
ػػػباعا  ًقًفػػػي قىٍبػػػؿى التَّفىػػػر ًؽ يػػػا ضي

 
  كىالى يىػػؾي مىكًقػػؼ منػػؾ الكداعػػا. 

  
عمير بف  الكافر 

 29 شبيـ
ػػػؽى اليىػػػكاًجر كلىٍحمىييػػػفَّ مػػػع  مىشى

 الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل   
 

ػػديكران    حتػػى ذىػػبف كىبلًكػػبلن كصي
  

 36 جرير الكامؿ 
ف لػػػػػـ  خيػػػػرا المبتغيػػػػػة حػػػػاز كا 

 
يقػػػػػض فالسػػػػػعي فػػػػػي الرشػػػػػاد  

 رشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد
 

 

 37 قائمو مجيكؿ الخفيؼ 
 إفَّ الًخبلفىػػػػػػػػػة كالن بػػػػػػػػػكة فػػػػػػػػػػييـ                 

 
 كالمكرمػػػػػػػات كسػػػػػػػادة أطيػػػػػػػار 

  
 46 جرير الكامؿ 

ػػي  دىايىٍنػػتى أىٍركىل كىالػػٌديكفي تيقضى
    

دىايىٍنتى أىٍركىل كىالٌديكفي تيقضىي          
 دىايىٍنتى أىٍركىل كىالٌديكفي تيقضىي          

 

ػػػػػان    فمىطىمىػػػػػٍت بىعضػػػػػان كىأٌدٍت بىٍعضى
 

 

 

ان فمىطىمىٍت بىعضان كىأٌدٍت   بىٍعضى

 

 

كا ُي
() 
 

 
رؤبة بف  الرجز 

 55 العجاج
ذا الحػػػرب شػػػمرت لػػػـ تكػػػف  كا 
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

  
ذا الحرب شمرت لـ تكف  كا 

 كي         
ذا الحػػػرب شػػػمرت لػػػـ تكػػػف  كا 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي         
 

 حػػيف تػػدعك الكمػػاة فييػػا نػػزاؿ 
  

 60 قائمو مجيكؿ الخفيؼ 
 أال رب مكلػػػكد كلػػػيس لػػػو أب

        
 أال رب مكلكد كليس لو أب               

 أال رب مكلػػػكد كلػػػيس لػػػو أب               
 

 كذم كلػػػػػػػػد لػػػػػػػػـ يمػػػػػػػػده أبػػػػػػػػكاف 
كذم شػػػػامة سػػػػكداء فػػػػي حػػػػر  

 كجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو           
 

 مجممػػػػػػػػػػػػػة ال تنقضػػػػػػػػػػػػػي ألكاف 
  

رجؿ مف أزد  الطكيؿ 
 64 السراة

ؤيكسى قػكـو       ًبضىربو ًبالس ػييكًؼ ري
 

ًقيػػػػػػػؿً   ػػػػػػػف المى ٍلنىػػػػػػػا ىىػػػػػػػامىييفَّ عى  أىزى
  

 67 مرار بف منقذ الكافر  
مٍَّعتي مف  أىفنىى ًتبلدم كما جى

 نىشىب      
مٍَّعتي مف  أىفنىى ًتبلدم كما جى

 نىشىب      
مٍَّعػػتي مػػف  أىفنىػػى تًػػبلدم كمػػا جى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب        نىشى
 

 قىػػػػٍرعي القىػػػػكاًقيز أىٍفػػػػكىاهى األبىػػػػاًريؽً  
  

األقيشر  البسيط 
 68 األسرم

 أكفػػػػػران بعػػػػػد رٌد المػػػػػكت عنػػػػػي     
 

 كبعػػػد عطائػػػؾ المائػػػة الرتاعػػػا 
  

 71 القطامي الكافر 
ػػػػػػؾى ًىٍنػػػػػػدان كىٍىػػػػػػيى  قىػػػػػػاليكا: كىبلمي

 ميٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًغيةه       
 

ػػًحٍيحه ذىاؾ لىػػك   ؟ قيٍمػػتي صى يىٍشػػًفيؾى
 كىانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 
 71 قائمو مجيكؿ البسيط 

 إذا الرجػػاؿي شػػتكا كاشػػتد أكميػػـ
  

 إذا الرجاؿي شتكا كاشتد أكميـ      
 إذا الرجػػاؿي شػػتكا كاشػػتد أكميػػـ      

 

 فأنػػػت أبيضػػػيـ سػػػرباؿ طبػػػاخ 
  

طرفة بف  البسيط 
 77 العبد
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 الشاعر البحر البيت
رقم 
 الصفحة

فىػػػػػػر  كاإًللىػػػػػػوي الٌطالػػػػػػبي         أىٍيػػػػػػفى المى
 

ٍغميػػػػػػػػػػػكبي لػػػػػػػػػػػيس   ـي المى كاألىٍشػػػػػػػػػػػرى
 الغىاًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي 

 

 
نفيؿ بف  الرجز 

 80 حبيب
ٍضػػػػػػتى قىرضػػػػػػان فىػػػػػػأٍجًزه       ذىا أىٍقرى  كىا 

 
ػؿي   مى  إنَّما يىٍجًزل الىفىتى ليس الجى

  
 80 لبيد بف ربيعة الرمؿ  

ًبيػػػػبو  ًقفىػػػػا نىٍبػػػػًؾ ًمػػػػٍف ًذٍكػػػػرىل حى
ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًزؿ             مى  كى
 

كًؿ   ػػػػػػٍقًط اٌلمىػػػػػػكل بىػػػػػػٍيفى الػػػػػػٌدخي ًبسى
كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً   فىحى

 

 

 82 امرؤ القيس الطكيؿ 
 أال يػػػػا نخمػػػػة مػػػػف ذات عػػػػرؽ       

 
 عميػػػػػػػػؾ كرحمػػػػػػػػة اهلل السػػػػػػػػبلـ 

  
 85 األحكص  الكافر  

ٍبػػػػػدي العزيػػػػػًز  ػػػػػادى ًلػػػػػي عى لىػػػػػًئف عى
 ًبًمٍثًميىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا         

 

 كىأىمكىنىنًػػػػي ًمنيىػػػػا إذىٍف ال أيًقيمييػػػػا 
  

 87 كثير عزة الطكيؿ 
 إفَّ أىبىاىىػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىأىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىبىاىىػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

 
ايىتىاىىػػػػا  ٍجػػػػًد غى  قىػػػػٍد بىمىغىػػػػا ًفػػػػي المى

  
أبك النجـ  الرجز 

 91 العجمي 
ػػػكؿى بييػػػكًتيـ      كفى حى  قىنىاًفػػػذي ىىػػػدَّاجي

 
دىا  ػػػكى ًطٌيػػػةي عى ـٍ عى ػػػافى إٌيػػػاىي ػػػا كى ًبمى

  
  

 96 الفرزدؽ الطكيؿ 
 فىقيمتي عىسىاىىا نىػاري كىػأسو لىعمَّيػا

 
تىشىػػكَّى فىػػآًتي نىٍحكىىػػا فىأىعيكديىػػا 

  
  

صخر بف  الطكيؿ 
 97 جعد

مىا شىػٍكقىا إلػى البػيض  طىًرٍبتي كى
 أىٍطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىبي      

 

كىالى لىًعبػػػػػػػان مٌنػػػػػػػي كذك الشَّػػػػػػػيب  
  يىٍمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي 

 

 

 103 الكميت الطكيؿ 
 فأكردىػػػػػا العػػػػػراؾ كلػػػػػـ يػػػػػذدىا      

 
كلػػػػػػػػـ يشػػػػػػػػفؽ عمػػػػػػػػى نغػػػػػػػػص  

  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدخاؿ
 

 
 106 لبيد الكافر  

 


