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 إقــــــــرار
 

 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:
 

 آراء أبي عثمان املازني النحوية والصرفية يف كتاب همع اهلوامع

 هــ(199للسيوطي )ت:

 ""دراسة وصفية تحليلية

The Grammatical and Morphological Views of Abu 

Othman Al-Mazni in "Hama' Al Hawame'a." 

(A descriptive-Analytic Study) 

اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليو أقر بأن ما 
ن ىذه الرسالة ككل، أو أي جزء منيا لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب عممي أو بحثي  حيثما ورد، وا 

 لدى أية مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرى.
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 الدراسةممخص 
 

الحمد  رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف، نبينا محمد صمى ا 
 عميو كعمى مف تبعو بإحساف إلى يـك الديف كبعد..

القرف  ف عمماء المغة كالنحك فيىػ( م249يعد بكر بف محمد بف بقية ابف كائؿ المازني )ت 
ة كالصرفية في كتاب فيسعى ىذا البحث إلى جمع آراء أبي عثماف المازني النحكي، الثالث اليجرم
فبدأت الرسالة ، تياكدراس ياكتحميم ياكتكثيق (ىػ911" لئلماـ جبلؿ الديف السيكطي )ت "ىمع اليكامع

أما الثاني فيشتمؿ عمى حياة ، بو ىمع اليكامعيشمؿ األكؿ حياة السيكطي ككتا، فيو مبحثاف بتمييد
 المازني كمكانتو العممية.

في كتاب ىمع اليكامع  مف البحث جمعت آراء المازني النحكية كالصرفية الفصل األولفي ك 
ازني في مقدمات النحك حيث اشتمؿ ىذا الفصؿ عمى أربعة مباحث كىي آراء الم ككثقتيا مف مصادرىا

 ات، كالمحركرات كالتكابع، كالصرؼ.، كالمنصكبكالمرفكعات

كالتي خالفيا كقد بمغت ثبلثيف ، آراء المازني التي كافقيا السيكطي جمعت الفصل الثانيفي ك 
كمف ثـ أعددت جدكال إحصائيا يكضح أثر المازني في ، مسألة كتـ ترتيبيا حسب كركدىا في األلفية

 كتاب ىمع اليكامع.

 ت كمف ثـ الفيارس الفنية.كختمت بحثي بأىـ النتائج كالتكصيا
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Abstract 
 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon 

the envoy, mercy to the worlds, our Prophet Muhammad (Peace and blessings 

of Allah be upon him) and those who followed him with kindness to the Day 

of Judgment and after. 

Bakr bin Mohammed bin Baqia bin Wael Al-Mazni (249 A.H) is 

considered one of linguistics and grammar scholars in the third Hijri century. 

This research seeks to collect, document, analyze and study Abi Othman Al-

Mazni’s grammar and morphology views in the book "Ham' al-Hawami' " by 

Imam Jalaluddin Al-Suyuti (911A.H). 

The thesis began with Introduction includes two sections; the first is 

about the life of Al-Suyuti and his book "Ham' al-Hawami' ", while the 

second section is about the life of Al-Mazni and his scientific position. 

In the first chapter of the research, Al-Mazini's grammatical and 

morphological views in the book "Ham' al-Hawami' " were collected and 

documenting its sources. This chapter includes four researches which are the 

views of Al-Mazni in the introduction to grammar, nominative, accusative, 

genitive, appositive and morphology. 

In the second chapter, thirty views of Al-Mazni that approved and 

rejected by Al-Suyuti, were collected and arranged according to the 

millennium, and then prepared in a statistical table showing the effect of Al-

Mazni in the book of "Ham' al-Hawami' ". 

My research ended with the most important conclusions, 

recommendations and the technical indexes. 
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 اإلىـــــداء


 به أينما رهبث... إىل والذي احلنىن الزي أفخش

 ..إىل أمي سمض احلب واحلنان والعطاء

 ..إىل أخي الغايل املهنذط "أبى سياض" سمض العىن والسنذ

 إىل إخىجي وصوجاهته وأخىاجي العضيضات..

 إىل دكحىسي الفاضل "حممذ إبشاهيم شبري" ...

 ..إىل صميالجي وصمالئي يف قسم اللغة العشبية

 ..إىل كل مه شجعين وساوذوي

 ..ليكم مجيعا أهذي هزا البحث املحىاضعإ
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 وتقديرٌ  شكرٌ 


 الدكتكر  ال يسعني إال أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كخالص التقدير إلى أستاذم العزيز:

 محمد مصطفى القطاوي 

 فقد كاف نعـ السند كالعكف إلنجاز ىذا البحث

 . أدامو ا ذخرا كعكنا لؤلجياؿ القادمة
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 حق وعرفان

 (5)إبراهيم:  "َلأِزيَدنََُّكِم َشَكِرُتِم َلِئن" 

فإنني أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير ، إنو لمف كاجبي أف أشكر أصحاب الفضؿ، كأساتذة العمـ
عمى تفضمو باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة،  -حفظو ا - محمد مصطفى القطاكم: لمدكتكر الفاضؿ

رشاد كتكجيو، فما كجد ت إال سعة صدر، كطكؿ صبر، فجزاه ا عني خير كعمى ما قدمو مف نصح كا 
 الجزاء، كبارؾ ا لو في صحتو كعممو كعممو.

 عمى تقبميا نقاش ىذه الرسالة  كالشكر مكصكؿ لؤلستاذيف الفاضميف عضكم لجنة المناقشة

 جياد يوسف العرجا         "مناقشًا خارجياً" األستاذ الدكتور: 

 جزر         "مناقشًا داخميًا"حسين موسى أبو    : الدكتور  

كما كأتقدـ بخالص الشكر ألساتذتي في قسـ المغة العربية مف جامعة األقصى عمى ما قدمكه 
، ككذلؾ الشكر لعميد الدراسات العميا األستاذ الدكتكر " محمد مف جيد مبارؾ خبلؿ مرحمتي الدراسية

 سمماف".

لخدمة  ا ككحد صفيا كيسرىا حرسيا –جامعة األقصى ، ككذلؾ الشكر ليذا الصرح الشامخ
  ـ.طمبة العم

كما ال يفكتني أف أشكر أستاذم الفاضؿ  الدكتكر " محمد إبراىيـ شبير"  عمى ما بذلو مف جيد 
 في تشجيعي أثناء إنجاز البحث.

إف لـ  فحسبيـ، كساعدني كلك بالقميؿ إلنجاز ىذا العمؿ را أشكر كؿ مف قدـ لي يد العكفكأخين 
 فجزاىـ ا خيرا.، ، أف ا تعالى يعمميـ، فيك يعمـ السر كما يخفىأذكرىـ
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 المقدمة
الذم يشاء، فيك  الحمد  العمي القدير حمدا لمف بيده زماـ األمكر يصرفيا عمى النحك

؛ إذا أراد أمرا فإنما يقكؿ لو كف فيككف، تقدست أسماؤه كجمت صفاتو، ككانت الفعاؿ لما يريد
أفصح مف نطؽ بالضاد محمد ، الحكمة كالصبلة كالسبلـ عمى النبي العربي األمي أفعالو عيكف

 كرسكلو كعمى آلو كأصحابو كمف نحا نحكىـ كاقتدل بيداىـ كبعد... ا  بف عبد

كما أف ، لقد كانت دراستي في مجاؿ المغة العربية؛ لغة الديف اإلسبلمي كالقرآف الكريـ
لصرؼ، فيما عمماف ضركرياف كأساسياف لقكاعد المغة اختص في النحك كا مكضكع الدراسة

كألنيما المفتاح لفيـ الكتاب كالسنة، كالمصمحاف لما فسد مف المساف العربي، فرغبت أف ؛ العربية
تككف الدراسة في كتاب ىمع اليكامع ؛ إذ ىك مجاؿ كاسع لبلطبلع عمى آراء العمماء المختمفة 

 النحكية.كمذاىبيـ، كالغكص في أعماؽ المسائؿ 

كثير مف الناس يرحمكف عف الدنيا بعد طكؿ عمر دكف أف يترككا ذكرل حميدة، أك عمبل 
أعماليـ كآثارىـ ينفع الناس، ككثير منيـ يغادركف الحياة إلى العالـ اآلخر، لكنيـ يبقكف أحياء ب

 . مف أف يأتي عميياز التي ال يمكف لم

ارة أفكارىـ لينتفعكا بيا عمى مر الزمف، ف ممف قدمكا لمناس عصيمف ىؤالء العمماء الصالح
الذم اخترتو لدراستي المتكاضعة كىك مف عمماء البصرة ، العالـ الجميؿ أبك عثماف المازني

كقد قاؿ عنو المبرد: "لـ يكف بعد سيبكيو أعمـ بالنحك مف . عمى خبلؼ( ىػ249المتكفى سنة )
 . أبي عثماف المازني"

كؿ مكضكع "آراء أبي عثماف المازني النحكية كالصرفية كمف ىنا كانت دكافعي لمدراسة ح
 في كتاب ىمع اليكامع لمسيكطي".

 :الموضوع اختيارأسباب 
يعد كتاب ىمع اليكامع في شرح الجكامع مف أىـ اآلثار النحكية لمسيكطي، فيك مف الكتب  -1

لكريـ كالسنة التي حظيت بمكانة عظيمة عند النحاة، كاستدؿ ليا بالشكاىد العربية مف القرآف ا
 كاألشعار، كبيف فيو آراء النحكييف كمذاىبيـ النحكية مف المسائؿ المختمفة.
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ككف المازني قد عاش في القرف الثالث اليجرم فآراؤه يعكؿ عمييا في التقعيد النحكم، كما  -2
 أف آراءه مبثكثة في كتب النحك كددت أف أجمعيا في رسالة عممية تفي الغرض.

 أىداف الدراسة:
 ىذه الدراسة إلى: تيدؼ

استعراض آراء المازني في المسائؿ النحكية كالصرفية التي ذكرىا السيكطي في كتابو ىمع  -1
 اليكامع.

تكثيؽ ىذه اآلراء مف كتب النحك المختمفة ذات الصمة بآراء المازني لبياف مدل مكافقة مسائمو  -2
 النحكية كالصرفية لمعمماء اآلخريف.

 أىمية الدراسة:
 لدراسة في اآلتي:تكمف أىمية ا

العمـك  كتب  الخكض في كتاب ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع لمسيكطي ككنو مف -1
 مغكية اليامة جدان.ال

 بياف مكانة أبي عثماف المازني كأىمية آرائو كخاصة عند اإلماـ السيكطي.  -2
 ىذا الكتاب يبيف مكافقات اإلماـ السيكطي آلراء المازني ، كاعتراضاتو عميو.  -3

 :ج الدراسةمني
كما أف ، ىك المنيج الكصفي التحميمي اإلحصائي فيك أنسب المناىج الذم اتبعتوالمنيج 

 طبيعة البحث تتطمب ىذا المنيج.

 :الدراسات السابقة
أما بالنسبة لمدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع آراء أبي عثماف المازني النحكية 

 كالصرفية في كتاب ىمع اليكامع لمسيكطي:

سماح سمير سمماف  لمباحثة: ستير(ماج اء األخفش في كتاب ىمع اليكامع لمسيكطي)رسالةأر  -1
 .2010 الجامعة اإلسبلمية _غزة، كمية اآلداب، دلكؿ

كمية التربية عدف ، عمي بف أحمد بف عمي المازني: ستير( لمباحثاجنحك المازني )رسالة م -2
2006. 
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رسالة ماجستير( ) كتاب ىمع اليكامعفي  آراء أبي حياف األندلسي النحكية كالصرفية -3
 . 2016ميند عكني عكاد، كمية اآلداب، الجامعة اإلسبلمية_ غزة  لمباحث:

 :خطة البحث
كتتبعيما ة ة في تمييد كفصميف تسبقيما مقدمالدراس اقتضت طبيعة المكضكع أف تنتظـ

 إضافة إلى قائمة المصادر كالمراجع.، تسجؿ أىـ نتائج البحث، خاتمة

كمنيج ، كأىميتو، كأىدافو، اكلت المقدمة ممخصا عف المكضكع كأسباب اختيارهحيث تن
 . إلى أىـ الدراسات السابقة كاإلشارة، الدراسة المتبع

 

 التمييد ويتضمن:

 .السيكطي ككتابو ىمع اليكامع :المبحث األول

 أبك عثماف المازني كآثاره العممية. :المبحث الثاني

 

 الفصل األول
 . ة والصرفية ألبي عثمان المازني في كتاب ىمع اليوامعاآلراء النحوي

 مسائؿ في مقدمات النحك كالمرفكعات :المبحث األول

 مسائؿ في المنصكبات المبحث الثاني:

 مسائؿ في المجركرات كتكابع النحك المبحث الثالث:

 مسائؿ في الصرؼ :المبحث الرابع
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 الفصل الثاني
 نيموقف السيوطي من أبي عثمان الماز 

 كقد تضمف المباحث اآلتية:

 مكافقات السيكطي آلراء المازني. :المبحث األول

 اعتراضات السيكطي عمى آراء المازني. المبحث الثاني:

 أثر آراء المازني في كتاب ىمع اليكامع مف خبلؿ جدكؿ إحصائي.: المبحث الثالث

 . كفييا نتائج البحث كتكصياتو، كمف ثـ الفيارس الفنية :الخاتمة

 

 ...أسأل اهلل التوفيق والسداد
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 التنويد

 :السيوطي وكتابو ىمع اليوامع المبحث األول. 
 :أبو عثمان المازني حياتو ومكانتو العممية المبحث الثاني. 
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 المبحث األول
 السيوطي وكتابو ىمع اليوامع

 السيوطي:

الديف بف عثماف بف محمد  أبك الفضؿ عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد بف أبي سابؽ
 .(1)سيكطي الخضيرم الشافعيبف ىماـ الديف بف كماؿ الديف ال بف خضر بف أيكب بف محمد

 مولده ونشأتو:

 .(3)ىػ809كقيؿ  ،(2)ق849كلد السيكطي بعد مغرب ليمة األحد، أكؿ مستيؿ رجب سنة 

كما حفظ ’ف عمره في أسرة متعممة، كما أنو حفظ القرآف كىك في الثامنة م بالقاىرةنشأ 
 العمدة كالمنياج كاألصكؿ كألفية ابف مالؾ.

لما بمغ سف األربعيف اعتزؿ الناس، كخبل بنفسو في ركضة المقياس عمى النيؿ، منزكيا 
 . (5)ه كىك في الخامسة كالنصؼ مف عمرهبعد كفاة كالد،فأصبح يتيمان (4)عف أصحابو جميعا

 مكانتو العممية:

في مستيؿ الرابعة كالستيف مف عمره، فأخذ الفقو كالنحك عف شرع في االشتغاؿ بالعمـ 
؛ الذم قاؿ عنو حيامس ض عف العبلمة شياب الديف الشارمف الشيكخ، كأخذ الفرائ جماعة

قرأت عميو في شرحو عمى  ،كا أعمـ بذلؾ ،إنو بمغ السف العالية بكثيركما قرأ عنو "، السيكطي
 .(6)المجمكع


 

 

 
 

                                                           

 .128ص /5لفيف، عمر رضا كٌحالة، جمعجـ المؤ ك ، 226ص  /1ائرة، نجـ الديف الغزم، جالككاكب الس (1)
 .51ص /7شذرات الذىب، ابف العماد الحنبمي، جك ، 328ص /1البدر الطالع، محمد عمي الشككاني، ج (2)
 .534ص /5باشا البغدادم، ج إسماعيؿكشؼ الظنكف،  (3)
 .128ص /5معجـ المؤلفيف، ج (4)
 .328ص /1كالبدر الطالع، ج ،52ص /7شذرات الذىب، ج (5)
 . 8ص /1مع اليكامع، جبلؿ الديف السيكطي، جى (6)
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 مؤلفاتو: 

فصٌنؼ العديد مف الكتب في النحك كالفقو كالمغة كاألصكؿ حتى ، كذاع صيتو كرهذ اشتير
 كتابان نذكر منيا: بمغت مصنفاتو ثبلثمائة

 الدر المنثكر في التفسير المأثكر. -1
 . المزىر في المغة -2
 . االقتراح في أصكؿ النحك -3
 المطمع السعيدة في شرح الفريدة.  -4
 . في عمـك القرآف اإلتقاف -5
 . في النحك جمع الجكامع -6
 . حسف المحاضرة في أخبار مصر كالقاىرة -7
 . األشباه كالنظائر في النحك -8
 . جزيؿ المكاىب في اختبلؼ المذاىب -9

 ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع. -10

  .(1)كقد ذكر البغدادم في كتابو كشؼ الظنكف جميع مصنفات السيكطي تقريبان 

 وفاتو: 

بعد أف مؤلىا بفكره كعممو الكافر في يكـ الخميس التاسع مف شير  الدنيا كدع السيكطي
 .(2)ىػػ  911جمادل األكلى سنة 

 بقصيدة مطمعيا  الحنفي* رثاه عبد الباسط بف خميؿ
 مــــــات جــــــالل الــــــدين  يــــــث الــــــور 

 
ـــــــــــام الوجـــــــــــود   (3)مجتيـــــــــــد العصـــــــــــر إم

 


                                                           

 . 543-535ص ص /5( كشؼ الظنكف، ج1)
 .11ص /1( ىمع اليكامع، ج2)

ىػػ، شغؼ بدراسة  844* اإلماـ عبد الباسط بف خميؿ الممطى الحنفي الممقب زيف الديف، كلد في ممطية سنة )
مف ثـ جمس لمتدريس في مجاؿ الطب، ككاف الطب كسافر إلى ببلد المغرب، كأخذ عف كبار عمماء الطب بيا، ك 

فقييا حنفيان كلو مؤلفات أشيرىا " الركض الباسـ في حكادث العمر كالتراجـ"، كذكرت المصادر أف اإلماـ عبد 
 ىػػ(.  920الباسط زىد في آخر حياتو حتى تكفي سنة )

 .339ص /1ج ،كالبدر الطالع ،11ص /1المرجع السابؽ، ج (3)
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  :كتاب ىمع اليوامع

ع الجكامع"، مكسكعة ضخمة آلراء النحاة في تمؾ يعد كتاب ىمع اليكامع في "شرح جم
كمع كؿ رأم يضع حججو  ،(1)ييف كبغدادييف كأندلسييف كمصرييفالقكاعد مف بصرييف كككف

 ة مصنؼ. ائحيث جمعيا مف نحك م، كأدلتو
 .مف بيف ىؤالء النحاة العالـ الجميؿ أبك عثماف المازني الذم ىك مكضكع دراستنا

  أىمية الكتاب:

 : ا الكتاب ذا قيمة بالنسبة لمؤلفات السيكطي كذلؾ لعدة أمكرىذيعٌد 

 . مف عصر سيبكيو حتى عصر المؤلؼ الكتاب حافؿ بمسائؿ نحكية -1
 ة مرجع كبعض ىذه الكتب مفقكدة في المكتبة العربية.ائم اعتماد الكتاب عمى أكثر مف  -2
بشكؿ كبير عمى التي يدرسيا الطبلب في الجامعات كغيرىا تعتمد  معظـ الكتب النحكية -3

 .(2)المسائؿ المكجكدة في كتاب ىمع اليكامع

 : و سبب تأليف

بعػػػد الثنػػػاء عمػػػى ا، ": فقػػػاؿ ،عػػػرؼ السػػػيكطي ليػػػذا الكتػػػاب قػػػدره، فأشػػػاد بػػػو فػػػي مقدمتػػػو
ككتابػػا لػػـ يغػػادر مػػف ، ". كبعػػد فػػإف لنػػا تأليفػػان فػػي العربيػػة جمػػع أدناىػػا كأقصػػاىاعمػػى نبيػػوكالصػػبلة 
إلى أف يقكؿ مع  ... بيرة إال أحصاىا، كجمكعا تشيد لفضمو أرباب الفضائؿصغيرة كال ك مسائميا

ليػـ  نجزتأفػكيطمعيػـ عمػى غرائبػو كشػكارده ، هإلحاح الطبلب عمي فػي شػرح يرشػدىـ إلػى مقاصػد
كتفكيػؾ نظامػو، كتحميػؿ أحكامػو مسػماه بيمػع ، كتكضػيح معانيػو، ىذه العجالة الكاممة بحؿ مبانيو

 (3)لجكامع".اليكامع في "شرح جمع ا
 : السيوطي في تأليف ىمع اليوامع منيج

بعد  كسبعة كتب، فقاؿ مشيران إلى منيجو حصر منيجو التأليفي ليذا الكتاب في مقدمات
 . االفتتاحمقدمة 

                                                           

  .364-363صية، شكقي ضيؼ، ص لمدارس النحك ا (1)
 . 12-11ص / ص1ىمع اليكامع، ج (2)
 . 15-14ص / ص1المرجع السابؽ، ج (3)
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 كالبناء كاإلعراب، كالقكؿ، كالجممة، كالكبلـ كالكمـ، في تعريؼ الكممة كأقساميا :المقدمات -
 .(1)كأقساميا لمعرفةكالنكرة كا، كالمنصرؼ كغيرىا

 . منصكب النكاسخ مف كمشابييا المرفكعات في العمد كىي :الكتاب األول -
 . في الفضبلت، كىي المنصكبات :الكتاب الثاني -
يتبعيا مف الكبلـ عمى  حمؿ عمييا مف المجزكمات كما كما، في المجركرات :الكتاب الثالث -

 . كؼ المعانيضـ إلييا بقية حر  كما، أدكات التعميؽ غير الجازمة
ألحؽ بو كختـ باشتغاليا عف  في العكامؿ مف ىذه األنكاع كىك الفعؿ كما :الكتاب الرابع -

 . معمكالتيا، كتنازعيا فييا
في التكابع ليذه األنكاع كعكارض التركيب اإلعرابي مف تغيير كاألخبار،  :الكتاب الخامس -

 (2)ي النحك.كالحكاية، كالتسمية، كضرائر الشعر. كىذه الكتب الخمسة ف
 . في األبنية :الكتاب السادس -
. (3)كاإلدغاـ، كالنقؿ، كاإلبداؿ، في تغيير الكمـ اإلفرادية كالزيادة كالحذؼ :الكتاب السابع -

 كختـ بما يناسبو مف خاتمة الخط.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 15ص /1ج ، ىمع اليكامع (1)
 . 15ص /1، جالمرجع السابؽ  (2)
 . 15ص /1المرجع السابؽ، ج (3)
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 المبحث الثاني
 أبو عثمان المازني حياتو ومكانتو العممية

 : حياتو ونسبو

كرت فييا ترجمة أبي عثماف المازني عمى أف اسمو بكر بف محمد أجمعت المصادر التي ذ
بف عكاية،  بف ثعمبة، ، بف حبيب. أحد بني مازف بف شيباف، بف ذىؿ،(1)بف بقية، كقيؿ بف عدم

 .(2)بف صعب، بف عمي، بف بكر ابف كائؿ المازني

، كما أنو مازني*، كفي الغالب ينسب إلى ال(3)ألنيا مكلده كمرباه ؛ا إلى البصرةينسب أحيانن 
 .(4)لقب بالنحكم

لـ تذكر كتب التراجـ تاريخ ميبلده كلكف يمكف تقدير مكلده في الربع األخير مف القرف 
نما أدرؾ األخف( ىػ 180الثاني؛ ألنو لـ يدرؾ سيبكيو المتكفى سنة ) ىػػ( 215ش المتكفى سنة )كا 

 .(5)كأخذ عنو

ىك كزميمو  ا بمف يأخذ عنو، حيث إنو لـز األخفشا رقيقن متخمقن  كاف أبك عثماف المازني
، كزعـ بعض الركاة أف الجرمي كالمازني خشيا بعد كفاة سيبكيو، كحمؿ األخفش لكتابو الجرمي

سرا، فعرض عميو شيئا مف الماؿ ليقرأ أف يٌدعيو لنفسو، حيث كاف المازني فقيرا ككاف الجرمي مك 
كيدؿ ذلؾ  ا، كما أنو كاف زاىدا كعفيفن (6)ىك كصاحبو عميو الكتاب، فأخذاه كأشاعاه في الناس

كتاب سيبكيو، كلكف المازني امتنع عف  ليقرأهعمى قصتو مع الييكدم الذم بذؿ لو مائة درىـ 
ىذا الكتاب يشتمؿ عمى ثمثمائة ككذا إف : لما امتنعت مع حاجتؾ كعيمتؾ ؟ فقاؿ: قيؿ لو، ذلؾ

حتى ، ديدةكلـ يمض عمى ذلؾ مي ، فكرىت أف أقرئ كتاب ا ألىؿ الذمة، آية مف كتاب ا
 .(7)تركو  أرسؿ الكاثؽ في طمبو، كأخمؼ ا عميو أضعاؼ ما

                                                           

 ،246ص /1قفطي، جأنباه الركاة عمى أنباه النحاة، لمك  ،107ص /7معجـ األدباء، ياقكت الحمكم، ج (1)
 .463ص /1بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة، لمسيكطي، جك 
 ،87لمغكييف، ألبي بكر األندلسي، صطبقات النحكييف اك  ،57لنحكييف البصرييف، لمسيرافي، صأخبار ا (2)
نباه الركاة عمى أنباه النحاة، صك   .346ا 
 .115المدارس النحكية، شكقي ضيؼ، ص (3)

 ازف بف شيباف التي نزؿ فييا. * ينسب إلى م
 .93ص /7تاريخ بغداد، ألبي بكر البغدادم، جك  ،107ص /7معجـ األدباء، ج (4)
 .115كالمدارس النحكية، ص ،264بغية الكعاة، ص (5)
 .112( المدارس النحكية، ص6)
 .141صكنزىة األلباء في طبقات األدباء، ألبي البركات األنبارم،  ،111ص /7ج ،معجـ األدباء (7)
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" فقد قكؿ الجاحظ في كتاب "البمداف كاف المازني مف فضبلء الناس كركاتيـ كدليؿ ذلؾ
أبك  منيـ ..."كفينا اليكـ ثبلثة رجاؿ نحكيكف ليس في األرض مثميـ: فضؿ البصرة كرجاليا ذكر

 يصاب مثميـ في شيء مف األمصار. كىؤالء ال ،(1)"عثماف بكر بف محمد المازني
 حتى كصفو أبك الطيب المغكم، حيث -رحمو ا  -كزىده  ىذا يدؿ عمى كرع المازني

 .(2)"مف أىؿ القرآف"ككاف المازني مف فضبلء الناس كعظمائيـ كركاتيـ كثقاتيـ، ككاف : قاؿ

 : مكانتو العممية

أكب منذ صباه عمى حمقات النحاة  النحك المشيكريفعمماء أبك عثماف المازني مف  دٌ يع
 .(3)المازني"د سيبكيو أعمـ بالنحك مف "لـ يكف أحد بع: ، فقاؿ عنو المبٌردكالمغكييف البصرييف

كاف المازني فطنان ذكيان كمناظران ألمعيان حيث عقد لو الكاثؽ كالمتككؿ مناظرات بينو كبيف 
يناظره أحد إال تفكؽ  ككاف ال، (4)قكة ذىنو، كسعة عممو، كخصب عقمو عمماء عصره أظير فييا

 .(5)فيياألخفش في أشياء كثيرة فقطعو عميو؛ لقدرتو عمى الكبلـ كقيؿ إنو ناظر أستاذه ا

كقد أخذ عف جمة ، " إف أبا عثماف قدكة كحجة: في كتابو "المنصؼ" قاؿ عنو ابف جني
 .(6)بقةكغيرىـ ممف ىك في الط عمر الجرمي ي، كأبعبيدة، كاألصمعي بيكأ، أىؿ العمـ كأبي زيد

كالمغة عمى الرغـ مما أتى  كالنحك لقد ترؾ المازني ثركة عممية مرمكقة في عمـ الصرؼ
 : منيا ،كمف ىذه الثركة مما ذكر في كتب التراجـ ،عميو الدىر منيا

كقد  .(8)و أكؿ كتاب كضع في الصرؼ مستقبلن كىك مف أشير كتبو ككن :(7)كتاب )التصريف( -1
 ابف جني الذم شرحو في كتابو "المنصؼ". كصؿ إلينا بفضؿ ا ثـ بفضؿ

 .(9)كتاب )األلؼ كالبلـ(  -2
 في جكامع كتاب سيبكيو. (10)(كتاب )الديباج  -3

                                                           

 .283ص /1ج ،أنباه الركاة عمى أنباه النحاة (1)
 .77النحكييف، ألبي الطيب المغكم، ص مراتب (2)
 . 270ص /12ج ،عبلـ النببلء، لئلماـ الذىبيسير أ (3)
 .116المدارس النحكية، ص (4)
 . 108كمعجـ األدباء، ص ،464بغية الكعاة، ص (5)
 .310ص /2ج ،المنصؼ، البف جني (6)
شارة التعييف، لميماني، ص ،122ص /7ج ،ـ األدباءمعج (7)  .62كا 
 .271ص /12ج ،سير أعبلـ النببلء (8)
 .94ص /7تاريخ بغداد، ج (9)
 .122ص/ 7ج ،معجـ األدباء (10)
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 .(1)كتاب )اإلكميؿ(  -4
 .(2)كتاب )العركض(  -5
 .(3)كتاب )القكافي( -6
 .(4)كتاب )عمؿ النحك(  -7
 .(5)ما تمحف بو العامة() كتاب  -8
 .(6)كتاب )القرآف(  -9

يران ؛ ألف المازني كاف يقكؿ: مف أراد أف يصنؼ كتابان كب(7)جـككؿ ىذه الكتب صغيرة الح
ككتب المازني جميعيا مفقكدة إال كتاب التصريؼ الذم شرحو  ،(8)في النحك بعد سيبكيو فميستح

 في كتابو "المنصؼ". ابف جني
 شيوخو: 

أخذ عمى يد العديد مف العمماف في عصره، كذكرت المصادر بأنو  أبك عثماف المازنيتتممذ 
 بار العمماء في عصره كمف أبرزىـ:المغة كالنحك كالصرؼ عف ك

خبار ىػػ( أخذ عنو المغة ككثيران مف األ208أبك عبيدة معمر بف المثنى، المتكفى سنة ) -1
سمعتو مف  ،قكـ سكاسكه"": في كبلميـ مثؿ مقاتكه إال قكليـ يجئلـ : كالشعر قاؿ المازني

 .(9)أبي عبيدة
البصرم المغكم أخذ  (. الممقب باألصمعي241أبك سعيد عبد الممؾ قريب، المتكفى سنة )  -2

سألت يقكؿ المازني في التصريؼ  عنو المازني المغة كالشعر كالمعاني، ككثيران ما
 . (12)...شدنا األصمعيكأن (11)...كأخبرني األصمعي (10)...األصمعي

                                                           

 .122ص /7ج، معجـ األدباء (1)
 .141نزىة األلباء، ص (2)
 .141، صالمرجع السابؽ (3)
 .465ص /1ج ،بغية الكعاة (4)
 .247ص /1ج ،كاة عمى أنباه النحاةإنباه الر  (5)
 .122ص /7ج ،معجـ األدباء (6)
 .68تاريخ العمماء النحكييف، لممفضؿ بف محمد المعرم، ص (7)
 .39أخبار النحكييف البصرييف، ص (8)
 .283ص /1ج ،ككفيات األعياف ،134-133صص  /2ج ،المنصؼ (9)
 .227ص /1ج المرجع السابؽ، (10)
 . 262-256-252صص  /1ج المرجع السابؽ، (11)
 .67ص /2ج المرجع السابؽ، (12)
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ي كقد أخذ عنو المازن .(1)(ىػ 215أبك زيد األنصارم سعيد بف أكس بف ثابت، المتكفى سنة ) -3
 .(2)المغة ككثير مف األخبار كالشعر

عنو المازني كتاب  كأخذ (3)ىػػ(215األخفش األكسط سعيد بف مسعدة، المتكفى سنة )  -4
 .(4)سيبكيو كامبلن 

تتممذ عمييـ أبك عثماف، كلكف لـ تذكره كلـ نتأكد مف ذكرىـ مف كىناؾ مف األساتذة الذيف 
 مصادرىـ.

 : تالمذتو

رت فييا الحمقات العممية يبيئة عممية، اشت ت البيئة التي نشأ فييا أبك عثماف المازنيكان
ـ مى عى  دٌ قات المتكمميف، كيعره، كلـز حمأبك عثماف المازني معتنيان بالعمـ منذ نعكمة أظفا مما جعؿ

 .(5)نحك كالتصريؼ بعد األخفش كالجرميالبصرة في ال
 يديو العديد مف العمماء أشيرىـ: تخرج عمى

زمة تامة، كقرأ فقد الزمو مبل (6)ىػػ(286، المتكفى سنة )أبك العباس محمد بف يزيد المبٌرد -1
 .(7)عميو كتاب سيبكيو

 .(8)(ىػ 257ف محمد اليزيدم، المتكفى سنة )الفضؿ ب -2
. قاؿ المبٌرد: سمعت (9)(ىػ 257أبك الفضؿ الرياشي العباس بف الفرج، المتكفى سنة )  -3

المازني يقكؿ: قرأ الرياشي عمٌي كتاب سيبكيو فاستفدت منو أكثر مما استفاد مني، يعني 
 .(10)فادني لغتو كشعره كأفاد ىك النحكأ

بغداد أخذ عنو أىميا كركل عنو أناس كثر منيـ:  لٌما كرد المازنيكغير ىؤالء الكثير 
 .(11)لجيـ الشمرم، مكسى بف سيؿ الجكنيالحارث بف أسامة، محمد بف أبي ا
                                                           

 .61إشارة التعييف، ص (1)
 .265-203/ ص ص1ج ،المنصؼ (2)
 .108ص /7ج ،معجـ األدباء (3)
 .66أخبار النحكييف البصرييف، ص (4)
 .115المدارس النحكية، ص (5)
نباه الركاة ،93ص /7ج ،تاريخ بغداد (6)  .281ص /1ج ،كا 
شارة التعييف، ص ،4ص /1ج ،سيبكيومقدمة الكتاب، ل (7)  .342كا 
 .84الفيرست، البف النديـ، ص (8)
 .27ص /2ج ،بغية الكعاة (9)
 .27المرجع السابؽ، ص (10)
نباه الركاة ،93ص /7ج ،تاريخ بغداد (11)  .28ص /1ج ،كا 
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 وفاتو:

، كقيػػػػػػؿ (2)ىػػػػػػػ( 249، كقيػػػػػػؿ )(1)(ىػػػػػػػػ 248اختمػػػػػػؼ المؤرخػػػػػػكف فػػػػػػي سػػػػػػنة كفاتػػػػػػو، فقيػػػػػػؿ )
 .(5)ق(230، كقيؿ )(4)(ىػػ 247، كقيؿ )(3)ىػػ(236)

، (ىػ 225)المتكفى سنة  ألنو عاصر الجرمي؛ (ىػػ 249فاتو أف تككف سنة )ك كأرجح سنة 
 .(6)ذكرت ذلؾ أغمب المصادر كأقدميا كما أف، (ىػ 215)المتكفى سنة  كاألخفش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .108ص /7ج ،معجـ البمداف (1)
 .282ص /1ج ،إنباه الركاة (2)
 . 286ص /1ج ،كفيات األعياف (3)
 .132ص /3ج ،الكنى كاأللقاب، لعباس القمي (4)
 .109ص /7ج، معجـ األدباء (5)
كطبقات النحكييف المغكييف، ألبي بكر الزبيدم،  ،108ص /7ج ،كمعجـ البمداف ،282ص /1ج ،إنباه الركاة (6)

 .93ص
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 لالفصل األو

اآلراء النحوية والصرفية ألبي عثنان املازني يف 

 كتاب هنع اهلوامع

 :مسائؿ في مقدمات النحك كالمرفكعات المبحث األول. 
 :مسائؿ في المنصكبات المبحث الثاني. 
 :كتكابع النحك مسائؿ في المجركرات المبحث الثالث . 
 :مسائؿ في الصرؼ المبحث الرابع. 
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 المبحث األول
 مقدمات النحو والمرفوعات مسائل في

 : مقدمات النحو :أولً 

نيؿ معارفو مف كبار العمماء ، إماـ عصره في النحك كالصرؼ أبك عثماف المازني دٌ يع
مف أف المازني قد  عمى الرغـ كقكة بيانو كببلغتو،، عمى نبكغو كقد ساعد، البصرييف حتى فاقيـ
جامع ك  ،كصؿ إلينا كامؿو )التصريؼ( كىك أكؿ كتاب مستقؿ و عبر كتابتمكف مف تعريؼ نفس

، فيك كتاب نفيس (1)صكلو كفصكلو بكصفو ميزاف العربيةألكثر مكضكعات الصرؼ العربي، كأ
جمع فيو مكضكعات التصريؼ المتناثرة في كتاب سيبكيو، كنظميا ألكؿ مرة كصاغيا صياغة 

نو. اإلتقافمستقمة إلى أبعد حدكد   .(2)عمـ يحتاج إليو جميع أىؿ العربية أتـ حاجة  كا 

أف أكد في مقدمتو أف عمى طالب النحك لو، الذم  كقد حظي ىذا الكتاب بشرح ابف جني
" التصريؼ، إنما ىك : يبدأ بتعمـ الصرؼ قبؿ أف يتكجو إلى تمقي النحك، فقاؿ في مقدمة شرحو

كالنحك إنما لمعرفة أحكالو المتنقمة، لذا يجب عمى مف أراد معرفة ، لثابتةلمعرفة أنفس الكممة ا
النحك أف يبدأ بمعرفة التصريؼ؛ ألف معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أف يككف أصبل لمعرفة 

 .(3)حالو المتنقمة 

ككتاب تفاسير كتاب ، (4)مثؿ: الديباج في جكامع سيبكيو ،فقد ذكرت المصادر لممازني
نجد ليا إلى اليكـ أثران إذا أتت األياـ عمييا ضياعا  ، كغيرىما مف آثاره النحكية التي ال(5)سيبكيو
 كاندثاران.

مف أراد أف يصنؼ كتابان كبيران في النحك بعد سيبكيو  -أم المازني –حيث إنو كاف يقكؿ: 
 .(6)فميستح

ف آراءه كمسائمو ؛ ألليذا العالـ مف معارؼ كفنكف أخرلصؼ تأف  ةلذا يتعذر عمى الباحث
ف يتفحص النظر حتى يصؿ الباحث أ كعمىبعده  كاالنحكية مبثكثة ىنا كىناؾ في كتب مف جاء

                                                           

 .34ص /1ج المنصؼ، ابف جني، (1)
 .34ص /1، جالسابؽالمرجع  (2)
 .39-34ص / ص1ابؽ، جالمرجع الس (3)
 .122ص /7ج معجـ البمداف، (4)
 .465ص/ 1ج بغية الكعاة، (5)
 .466ص /1ج المرجع السابؽ، (6)
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مف حيث مكقفو مف بعض المسائؿ ، مكاقؼ مف يقكـ بدراستيا تبلمس إلى الحقائؽ العممية التي
 النحكية كمقدمات النحك.

  -:تيولعل أبرز ما وقفت عميو من المسائل عند المازني ىو اآل

 اإلعراب والبناءالمسألة األولى: 

يقاؿ أعرب عف  ،(1)ىك اإلبانة عف المعاني باأللفاظ اإلعراب في المغةعرؼ النحاة بأف 
 .(2)حاجتو أباف عنيا

 حياف أبك فقد تعددت تعريفات اإلعراب عند عمماء النحك، فقد عرفو االصطبلحأما في 
 .(3)"ىك الحركات البلحقة في آخر المعربات مف األسماء كاألفعاؿأنو " األندلسي

كلعؿ أفضؿ تعريؼ مف كجية نظر الباحثة ىك تعريؼ ابف ىشاـ حيث عرؼ اإلعراب 
 ".أثر ظاىر أك مقدَّر يجمبو العامؿ في آخر الكممة قائبلن:"

ال ، ا مف السككف أك الحركةا كاحدن آخر الكممة ضربن البناء ىك لزكـ ": عرؼ ابف جنيك 
 .(4)"شيء أحدث ذلؾ مف العكامؿ

 أنواع اإلعراب:

 .(5)الرفع كالنصب كالجر: أنكاع اإلعراب ثبلثة إلى أف ذىب المازني

فالجـز عنده كعند البصرييف قطع اإلعراب بمعنى أف جـز الفعؿ المستقبؿ ىك قطع 
، كالتقدير  :مثؿ ،فالفعؿ المستقبؿ يعرب إذا كقع مكقع اسـ، اإلعراب عنو مررت برجؿ يقـك

فقد كقع ، زيد لـ يقـ: فإذا قمنا كالتقدير محمد منطمؽ،، حمد ينطمؽمررت برجؿ قائـ، ككذلؾ م
 .(6)الفعؿ مكقعا ال يقع فيو االسـ، فرجع إلى أصمو كىك البناء

كىي:  ،فقد ذكر في باب مجارم أكاخر الكمـ إلى أف عبلمات اإلعراب أربعة أما سيبكيو
،  . (7)كىذه عبلمات أصكؿ النصب، كالجر، كالرفع، كالجـز

                                                           

 .35الخصائص، ابف جني، ص (1)
 .833ص /2ؼ الضرب، ألبي حياف األندلسي، جارتشا (2)
 .833المرجع السابؽ، ص (3)
 .37ص /1الخصائص، ج  (4)
 .835ص /2ارتشاؼ الضرب، ج (5)
 .94عمؿ النحك، ألبي القاسـ الزجاجي، ص اإليضاح في (6)
 . 13ص /1الكتاب، لسيبكيو، ج (7)
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عمى النصب كالجر : ىذا باب مجارم أكاخر الكمـ كىي تجرم عمى ثمانية مجارفقاؿ: "
لمجارم الثمانية جميعيف في المفظ أربعة كىذه ا. كالكسر، كالكقؼ، كالضـ، كالفتح، كالجـز، كالرفع
لؾ الرفع، فالنصب كالفتح في المفظ ضرب كاحد، كالجر كالكسر فيو ضرب كاحد، ككذ: أضرب

، كالكقؼ  .(1)"كالضـ، كالجـز

"أف أكاخر الكمـ عمى ثبلثة  كأكثر الككفييف: ذىب إليو المازني ذىب إليو الكسائي كما
الرفع كالنصب كالخفض، فالرفع بالضمة كالنصب بالفتحة، كالجر كبالكسرة كالجـز : ىي أحرؼ

 .(2)عند مف أثبتو إعراب بالحذؼ

 األسماء الستة المسألة الثانية:
 ، كىفه ، كفكؾ، كذككؾ، كحمكؾ، كأخكؾأب: كىي ،الستة اختمؼ النحاة في إعراب األسماء

 عمى عدة مذاىب:
األلؼ  مف المتأخريف: "أف ىذه الحركؼ الثبلثة كجميكر البصرييف كغيرىـ : مذىب سيبكيوأولً 

 .(3)كالكاك كالياء ىي حركؼ اإلعراب فيذه األسماء معربة بالحركؼ نيابة عف الحركات"
 .(4)ؼ إعرابكليست حرك ، أنيا دالئؿ عمى اإلعراب كالحركات مذىب األخفش :ثانياً 
ذا كانت ذىب عمي بف عيسى الربعي أنيا إذا كانت مرفكعة م: ثالثاً  ففييا نقؿ ببل قمب ، كا 

ذا كانت مجركرة ففييا نقؿ كقمب  (5)منصكبة ففييا قمب ببل نقؿ، كا 
؛ أم (6)إشباعأف األسماء معربة بالحركات التي قبؿ الحركؼ، كالحركؼ  مذىب المازني :رابعاً 

فالكاك أصميا ضمة مشبعة، كاأللؼ فتحة مشبعة، ، أف الباء في )أبكؾ( حرؼ كقع عميو إعراب
 .(7)مشبعة ككذلؾ الياء كسرة

لضمة معربة مف مكانيف بالحركات كالحركؼ معا، أم أف ا أنيا كالفراء مذىب الكسائي :خامساً 
كالكاك كالفتحة كاأللؼ كالكسرة كالياء. فالمرفكع معرب بالضمة كالكاك، كالمنصكب معرب بالفتحة 

 .(8)كاأللؼ، كالمجركر معرب بالكسرة كالياء

                                                           

 .13ص /1الكتاب، ج (1)
 .836ص  /2ارتشاؼ الضرب، ج (2)
 .836ص /2ج ، ارتشاؼ الضرب،124ص /1ىمع اليكامع، ج  (3)
 .90ص /1إلعراب، ألبي البقاء العكبرم، جالمباب في عمؿ البناء كا  (4)
.121/ص1همعالهوامع،ج (5)

 .125ص /1، جالمرجع السابؽ  (6)
 .90ص /1المباب في عمؿ اإلعراب، جك  ،836ص /2ارتشاؼ الضرب، ج (7)
 .837ص /2، جارتشاؼ الضرب (8)
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فقد رٌد عميو ابف األنبارم بقكلو: "كىذا القكؿ  محركاتل إشباع ياأما ما يراه المازني مف أن
بكؾ، كرأيت أباؾ، فنقكؿ: ىذا أ، ا يككف في ضركرة الشعرظاىر الفساد؛ ألف إشباع الحركات إنم

عف الحركات كأف الحركات ليست  لئلشباعفدؿ عمى أنيا ليست  كىكذا "كسممت عمى أبيؾ
 .(1)لئلعراب

ا بالكاك، كنصبا باأللؼ، كجرا بالياء. إعراب ىذه األسماء بالحركؼ رفعن أف  ةالباحث وتر 
 كما ذكر سيبكيو كمف تبعو.

 إعراب المثنى وجمع المذكر السالم الثالثة:المسألة 
إلى أف األلؼ كالكاك كالياء نفسيا  سيبكيوك  فذىب الخميؿ، في إعرابيما اةاختمؼ النح

ذىب إليو سيبكيو كأستاذه ذىب إليو  فاإلعراب بحركات مقدرة فييا. كما، (2)حركؼ إعراب
ا إلى أنيا ليست بحركات كال حركؼ إعراب، ذىبف كاألخفش ، أما المازني(3)بصريكف كابف مالؾال

 . (4)كلكنيا تدؿ عمى اإلعراب
إعراب ؛ ألف ىذه إنما قمنا بأنيا حركؼ إعراب كليست ب" كحجة البصرييف بأف قالكا:

ال ترل أف الكاحد يدؿ عمى مفرد، فإذا زيدت أالحركؼ إنما زيدت لمداللة عمى التثنية كالجمع، 
ىذه الحركؼ دلت عمى التثنية كالجمع صارت مف تماـ صيغة الكممة التي كضعت لذلؾ المعنى، 

ؼ إعراب، فصارت بمنزلة التاء في "مدرسة" كاأللؼ في "مصطفى" ككما أف التاء كاأللؼ حر 
 .(5)فكذلؾ ىذه الحركؼ"

كذىب الككفيكف إلى أف األلؼ كالكاك كالياء في التثنية كالجمع بمنزلة الفتحة كالضمة 
الدليؿ عمى أنيا إعراب كالحركات ىي أنيا ": كالكسرة في أنيا إعراب. كحجة الككفييف بأف قالكا

. (6)الزيديف، كمررت بالزيديف" ال ترل أنؾ تقكؿ: قاؿ الزيداف، كرأيتأ، تتغير كتغير الحركات
وا النَّْجَو  الَِّذيَن َظَمُموا َىْل : كمنو قكلو تعالى عمى لغة "أكمكني البراغيث" َذا ِإلَّ َبَشٌر "َوَأَسرُّ ىََٰ

ْثُمُكم"  : الصمتأبي  كعميو مف الشعر قكؿ أمية بف (7)مِّ

                                                           

 .17ص /1اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ، ج (1)
 .18ص /1الكتاب، ج (2)
 .68ص /1( شرح التسييؿ، ابف مالؾ، ج3)
 .161ص /1( ىمع اليكامع، ج4)
 .35ص /1إلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ، جا (5)
 .34ص /1المرجع السابؽ، ج (6)
 .3( سكرة األنبياء، اآلية: 7)
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ــــــــــــ يمومـــــــــــونني ـــــــــــي اشـــــــــــتراء النخي  ف
 

 (1)فكميــــــــــــــــــــــــم يعــــــــــــــــــــــــذل أىمــــــــــــــــــــــــيل  
 

كال حركؼ كلكنيا تدؿ عمى ، أنيا ليست بإعراب" فقد ذىبكا إلى كمف كافقو نيأما الماز 
 الضمة مف داؿ كإسقاط بإسقاطياالكممة  ا لما اختؿ معنىألنيا لك كانت إعرابن " اإلعراب، فقاؿ:

فييا داللة عمى " لما كاف أنيا حركؼ إعراب كالداؿ مف "زيد "قاـ زيده" كلك: " في قكلؾ"زيد
"رجبلف" : قمت ؛ ألنؾ إذامف غير حركة كىي تدؿ عمى اإلعراباإلعراب، كما لك قمت: "قاـ زيد" 

مـ أنو رفعه  لكنيا تدؿ عمى ، فدؿ عمى أنيا ليست حركات إعراب كال حركؼ إعراب، عي
 . (2)اإلعراب"

القكؿ بنفي صفة كىذا المذىب غير مقنع؛ ألنو يبيف القكؿ بالداللة عمى اإلعراب تارة، ك 
أف رأم سيبكيو ىك األقرب إلى الصكاب؛  ةر  الباحثت؛ لذا تارة أخرل اإلعراب عف ىذه الحركؼ

بمعنى أنيا تظير عميو العبلمة اإلعرابية  لؼ كالكاك كالياء ىي حركؼ إعراباأل ؛ألف الحركؼ
 أك تقٌدر.

 المرفوعات: :ثانياً 

 . فاعؿ أيا منيما أصؿ كأيا فرعاختمؼ النحاة في أصؿ المرفكعات كالمبتدأ كال

إلى أنو العكس  إلى أف الفاعؿ ىك األصؿ كالمبتدأ فرع عنو، كذىب سيبكيو ذىب الخميؿ
كغيره  كذىب جماعة مف البصرييف كمنيـ األخفش، كىك أف المبتدأ ىك األصؿ كالفاعؿ فرع عنو

 .(3)إلى أف كبل منيما أصؿ، كليس أحدىما محمكال عمى األخر أك فرع منو
  اآلتي:ومن مسائل المرفوعات التي وردت في كتاب ىمع اليوامع 

 اتقديم الخبر وجوبً المسألة األولى: 

كػكف الخبػر لفظػا مػف  فييػا كذلػؾ كجػب النحػاة تقػديـ الخبػر عمػى المبتػدأالمكاضػع التػي أمػف 
 (4)الحاليةكأسماء االستفياـ المتضمنة معنى الظرفية أك ، الصدارة في الكبلـحؽ التي ليا  أللفاظا

فمثػؿ ىػذه األلفػاظ  المسػير، كأيػف المسػكف، ككيػؼ حالػؾ،كقكلنػا: متػى  مف نحك: متى، كيؼ، أيف
 .(5)"ُموَسى َيا َوَما ِتْمَك ِبَيِميِنكَ " ليا حؽ الصدارة، كذلؾ في قكلو تعالى:

                                                           

 .61شرح ديكاف أمية بف أبي الصمت، ص( 1)
 .162ص /1( ىمع اليكامع، ج2)
 .3ص /2( المرجع السابؽ، ج3)

 .1106ص /3كارتشاؼ الضرب، ج ،35ص /2المرجع السابؽ، ج (4)
 .17( سكرة طو، اآلية: 5)
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نَساُن َيْوَمِئٍذ َأْيَن اْلَمَفُر" ؾ قكلو تعالى:ككذل  .(1)"َيُقوُل اإلِْ

 ونظير ذلك من الشعر قول أبي تمام: 

(2)ومــا صــا وه مـــن زخــرف فييـــا ومــن كـــذب  
 

 أيــــــــن الروايــــــــُة بــــــــل أيــــــــن النجـــــــــومُ  
 

استفياـ، كعمى رأييما يمكف حرؼ ذىب األخفش كالمازني إلى جكاز تأخير الخبر إذا كاف 
فقد أكجب تقديـ الخبر  أما أبك حياف األندلسي (3)لؾ كيؼ، المسير متى، كالمسكف أيف؟القكؿ: حا

ا إليو أيف زيد؟ أك مضافن  :نحك ،استفياـحرؼ عمى المبتدأ حيث قاؿ:" يجب تقديـ الخبر إذا كاف 
بح أم يكـ السفر؟ ف رأم أبي حياف األندلسي ىك األقرب كعميو فإف الباحثة ترل بأ (4)نحك: صي

كالمازني فيو إرباؾ لقكاعد المغة العربية؛ ألنو مف  األخفشإلى الصكاب، كالذم نراه مف رأم 
 المعركؼ أف تقسيـ الكبلـ إلى مالو حؽ الصدارة مف الكبلـ، كما ليس لو مثؿ ىذه الصدارة.

 المسألة الثانية: البتداء بأن ومعمولييا 

كمعمكلييا" أىي في مكضع رفع عمى االبتداء؟ أـ في مكضع رفع  إلى "أفٌ  اختمؼ النحاة
 بإضمار محذكؼ؟

جاء في  كذلؾ نحك ما ،كمعمكلييا" في مكضع رفع عمى االبتداء فذىب سيبكيو إلى أف "أفٌ 
ف كاف ال يجيز أف تككف أف ف(5)"َوِمْن آَياِتِو َأنََّك َتَر  اأْلَْرَض َخاِشَعةً قكلو تعالى: " ي أكؿ ، كا 

 . (6)الكبلـ لكف لٌما كاف قبميا شيء صمح االبتداء بيا

يجكز أف  كمعمكلييا " في مكضع رفع بإضمار فعؿ، فيما ال أما المازني فقد رأل أف " أفٌ 
 .(7)يبتدئ بو، كما تقكؿ كيؼ زيد؟ كالتقدير: كيؼ استقر زيد؟

                                                           

 .10( سكرة القيامة، اآلية: 1)
 .33ص /1ف أبي تماـ، الخطيب التبريزم، ج( شرح ديكا2)
 .1106ص /3. ارتشاؼ الضرب، ج40ص /2( ىمع اليكامع، ج3)
 .1107ص /3( ارتشاؼ الضرب، ج4)
 .39( سكرة فصمت: اآلية 5)
 .144ص /1( الكتاب، ج6)
 .63ص /4آف الكريـ، ألبي جعفر النحاس، جإعراب القر  (7)
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عمكلييا" في مكضع رفع كعميو فإف الباحثة تذىب إلى ما ذىب إليو سيبكيو في أف " أف كم
، كألف أٌف ال تككف في أكؿ الكبلـ إال إذا كاف قبميا شيء عمى االبتداء كما جاء في سكرة القيامة

 . يصمح االبتداء بيا .
 المسألة الثالثة: مجيء الخبر بعد مبتدأين

، اختمؼ النحاة فيما بينيـ حكؿ مجيء الخبر بعد مبتدأيف، حيث دار الخبلؼ حكؿ ىذه المسألة
نحك: "زيده  ،إلى أننا إذا جئنا بعد مبتدأيف بخبر كاحد كافقو المازني كالمبرد فذىب سيبكيو ك

كعمرك قائـ" فإف المذككر ىك خبر لؤلكؿ كخبر الثاني محذكؼ؛ أم: أف قائـ ىي خبر لػ زيد أما 
 .(2)ُسوُلُو َأَحقُّ َأن ُيْرُضوُه ِإن َكاُنوا ُمْؤِمِنيَن"َوالمَُّو َورَ ، كمنو قكلو تعالى: "(1)عمرك فخبره محذكؼ

 طيـ:خكنظير ذلؾ قكؿ الشاعر قيس بف ال
ــــــــــــا ــــــــــــت بم ــــــــــــدنا وأن ــــــــــــا عن  نحــــــــــــن بم

 

ــــــــــــف  ــــــــــــرأي مختم  (3)عنــــــــــــدك راض وال
 

ف قائـ ىي خبر الثاني كأف خبر إلى أنو العكس؛ أم: أ كابف عصفكر كذىب ابف السراج
 .(5). كقاؿ آخركف "أنت مخير في تقديـ أييما شئت"(4)األكؿ محذكؼ
 بأف كبل القكليف صحيح، حيث ال يحدث أم خمؿ في الجممة.  وتر  الباحثة

 المسألة الرابعة: مجيء الفاعل جممة

سند إليو عامؿ أا أجمع النحاة عمى أف العامؿ ىك العمد، فعرفو السيكطي قائبل: "الفاعؿ م
 (6)مفرغ عمى جية كقكعو منو، أك قيامو بو".

كمف القضايا المطركحة في الفاعؿ إمكانية مجيئو جممة أك عدـ إمكانية ذلؾ، كقد اختمؼ 
 العمماء في ذلؾ. 

يجكز مجيء الفاعؿ جممة إال بشركط منيا: "أف يككف الفعؿ  حيث ذىب سيبكيو إلى أنو ال
ال فبل "قمبيا، كأف يكجد متعمؽ   .(7)لمفعؿ، نحك: ظير لي أقاـ زيده؟ صح كا 

                                                           

 .112ص /3ج ،كالمقتضب ،39ص /2ىمع اليكامع، ج (1)
 .62سكرة التكبة، اآلية:  (2)
 .81ديكاف قيس بف الخطيـ، ص( 3)
 .39ص /2ىمع اليكامع، ج (4)
 .39ص /2المرجع السابؽ، ج (5)
 .253ص /2المرجع السابؽ، ج (6)
 .524مغني المبيب، ص (7)
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فذىبكا إلى أف "الجممة ال تأتي فاعبل مطمقا،  كأما المازني ككافقو المبرد كأبك عمي الفارسي
 .(1)مثمما تأتي خبرا أك صفة أك حاال"

ُثمَّ َبَدا "جاء في قكلو تعالى:  اكحجة المازني أف فاعؿ "بدا" مضمر في نفسيا كنظير م
، فأضمر الفاعؿ  (2)"َلَيْسُجُننَُّو َحتَّى ِحين َبْعد َما رََأُوا اآْلَيات ِمنْ  َلُيمْ  كالتقدير: ثـ بدا ليـ بدكه

لعبلمة فعمو عميو. أما قكلو تعالى: "ليسجننو"، فحممو أبك عثماف المازني عمى أنو حكاية تقديرىا: 
ُدوِنِو  ِمن َوالَِّذيَن اتََّخُذوا" ، كأمثمة ذلؾ، قكلو تعالى:(3)كا: ليسجننو فأضمر القكؿثـ بدا ليـ أمره قال

(4)َما َنْعُبُدُىْم" َأْوِلَياءَ 
َواْلَماَلِئَكُة َيْدُخُموَن " نعبدىـ" كأيضان قكلو تعالى: "قالكا ما كالتقدير:

"يقكلكف سبلـ عميكـ  كالتقدير: (5)َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّاِر" ُتمْ َساَلٌم َعَمْيُكم ِبَما َصَبرْ ، ُكلِّ َبابٍ  مِّن َعَمْيِيم
ألىؿ  -عز كجؿ-، كىذه مكرمة مف ا (6)ألف في الكبلـ دليبلن عميو ؛بما صبرتـ" فأضمر القكؿ

 الجنة كالمعنى "يدخمكف عمييـ مف كؿ باب يقكلكف سبلـ عميكـ".
ب كذلؾ باعتبار أف الفاعؿ جممة، إذا أف رأم المازني ىك األقرب إلى الصكا وتر  الباحثة

كاف مقصكدا في لفظيا كحكايتيا؛ كألنيا تعد بمنزلة المفرد، نحك قكلنا: "يسرني أكممت الدراسة" 
 فقكلؾ: أكممت الدراسة، فاعؿ مرفكع بضمة مقدرة عمى آخره منع مف ظيكرىا حركة الحكاية.

 ا متصاًل الفاعل ضميرً : المسألة الخامسة

في مجيء بعض الضمائر المتصمة باألفعاؿ عمى أنيا فاعؿ، مف نحك ألؼ اختمؼ النحاة 
االثنيف، أك كاك الجماعة، أك ياء المخاطبة، أك نكف النسكة، كذلؾ في األمثمة اآلتية عمى نحك 

الترتيب السابؽ، الطالباف ساعدا، الطبلب ساعدكا، أنت تساعديف، الطالبات ساعدف، كذلؾ عمى 
 مذىبيف:

يبكيو كالجميكر، إلى أنيا ضميره كيسكف آخر الفعؿ المسند إلى التاء كالنكف : ذىب سأولً 
، كضربنا. كيحذؼ ما قبؿ آخر المسند مف الفعؿ المعتؿ،  الفاعميف نا ك ، كضربفى في ضربتي

                                                           

 .239صالمسائؿ الحمبيات، ألبي عمى الفارسي،  (1)
 .35سكرة يكسؼ، اآلية:  (2)
 .240المسائؿ الحمبيات، ص (3)
 .3سكرة الزمر، اآلية:  (4)
 .24-23 سكرة الرعد، اآلية: (5)

 .147ص /3معاني القرآف، الزجاج، ج (6)
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قمف، كال تقمف. كأحسف  :نحك: خفف، كال تخفف، كأيضا ،كيقتصر ذلؾ فعمي المضارع كاألمر
 :(1)ابو فجعؿ الضمائر حكميفسيبكيو حيف فصؿ ذلؾ في كت

مثؿ: "قاما الزيداف" عمى لغة  ،إف تقدـ الفعؿ فيي حرؼ مثميا مثؿ كاك الجماعة كألؼ االثنيف- أ
 "أكمكني البراغيث"، كنظيره قكؿ الشاعر عبيد ا بف قيس:

 تــــــــــولى قتـــــــــــال المـــــــــــارقين بنفســـــــــــو
 

ــــــــــــــيم  ــــــــــــــد وحم ــــــــــــــد أســــــــــــــمماه مبع    (2)وق
 

 داف قاما".إف تأخر الفعؿ فيي اسـ مثؿ: "الزي- ب
ذىب المازني إلى أف ىذه الضمائر األربعة النكف كاأللؼ كالكاك كالياء، حركؼ  :ثانياً 

، مثؿ: "زيد (3)عبلمات كتاء التأنيث في "قامت" كليست ضمائر كالفاعؿ ضمير مستكف في الفعؿ
. (4)"قاما أخكاؾ، كقامكا إخكتؾ، كقمف اليندات" فعؿ" ك"ىند فعمت"، كما يقكؿ الجميكر في

كشبية المازني أف الضمير في فعؿ، كفعمت استكف في التثنية كالجمع، كجيء بالعبلمات لمفرؽ 
 كما جيء بالتاء الساكنة في فعمت لمفرؽ أيضا.

أنو ماداـ أكثر النحاة متفقيف عمى أف األلؼ كالكاك كالنكف ىي الفاعؿ، كياء  وتر  الباحثة
ينا إال أف نأخذ برأم سيبكيو ؛ ألنو األقرب إلى ال يبؽ لد -إذف-المخاطبة تقع بمنزلة أم منيا

؛ ألف المازني يكافؽ أحد رأييو، كىك أف ىذه الضمائر إف تقدـ الفعؿ عمى لغة أكمكني الصكاب
 البراغيث فيي في أحد اإلعرابيف حركؼ تدؿ عمى التثنية كالجمع.

 المسألة السادسة: إعمال اسم الفاعل في الضمير المنفصل

 ي إعماؿ اسـ الفاعؿ في الضمير المنفصؿ أك في االسـ الظاىر.اختمؼ النحاة ف

نحك:  ،أما البصريكف فقد أجازكا إعمالو في الضمير المنفصؿ ككذلؾ في االسـ الظاىر
" عمى أف قائـه خبر مقدـ، كأنت مبتدأ مؤخر "أقائـه زيده" أك "أقائـه أنته
(5). 

 

                                                           

 .20-19ص / ص1الكتاب، ج (1)
 .389ص /1شرح األشمكني، ج (2)
 .195ص /1ىمع اليكامع، ج (3)
 914ص /2ارتشاؼ الضرب، ج (4)
 .1080ص /2المرجع السابؽ، ج (5)
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، بينما الككفيكف رفضكا رفع (1)"َيا ِإْبَراِىيمُ  َيِتيَأَراِ ٌب َأنَت َعْن آلِ كنظير ذلؾ قكلو تعالى: "
، فإذا قمت: "أقائـه أنت" جعمكا قائمان خبران مقدمان، كأنت (2)المضمر المنفصؿ في المثاؿ السابؽ
 مبتدأ مؤخر، كىذا ما أجازه البصريكف.

ك"أقائمكف  كتظير ثمرة الخبلؼ في التثنية كالجمع؛ فالككفيكف ال يجيزكف إال "أقائماف أنتما"
ذا عطؼ عمى ىذا ب)بؿ( انفصؿ الضمير فنقكؿ: "أقائـه الزيداف بؿ قاعده ىما" كىذا القكؿ  أنتـ" كا 

 .(3)نسب لممازني
أف الككفييف ال يجيزكف تقديـ خبر المبتدأ فعندىـ األصؿ تقديـ المبتدأ  وتر  الباحثة

لؾ، حيث إف المصادر تتفاكت كتأخير الخبر غير أنو يجكز تقديـ الخبر إذا لـ يمنع مانع مف ذ
 في معرفة ما يجكز مف ذلؾ كما ال يجكز.

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 .46( سكرة مريـ، اآلية: 1)
 . 1081ص /2ارتشاؼ الضرب، ج (2)
 .1081ص /2ارتشاؼ الضرب، ج (3)
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 المبحث الثاني
 المنصوبات



 فعال التي تتعدي ألكثر من مفعولاأل المسألة األولى:

مف الطالب. ك  نحك: أكـر المعمـ ،: اسـ يدؿ عمى شيء كقع عميو فعؿ الفاعؿالمفعول بو
 كىي:  ،تتعدم إلى أكثر مف مفعكؿ فعاؿالمعمـك أف في العربية تكجد أ

نحك:  ،أفعاؿ تنصب مفعكليف أصميما مبتدأ كخبر، كأفعاؿ التحكيؿ، كالرجحاف، كاليقيف- أ
 كجدت السفر مفيدان.

ان، كذلؾ كقكلو أعطيت الطالب كتاب نحك:، أفعاؿ تنصب مفعكليف ليس أصميما مبتدأ كخبر- ب
 .(1)ِإنَّا َأْعَطْيَناَك اْلَكْوَثر"": تعالى

َكذِلَك ُيِريِيُم ": نحك: أعممت زيدان العمـ مفيدان، كذلؾ كقكلو تعالى ،ؿأفعاؿ تنصب ثبلثة مفاعي - ت
 .(2)"المَُّو َأْعماَلُيْم َحَسراٍت َعَمْيِيمْ 

أما ما يخص األفعاؿ المتعدية إلى ثبلثة مفاعيؿ، فقد اختمؼ النحاة فييا مف حيث حذؼ 
  :المفاعيؿ بعدىا عمى ثبلثة أكجو

 .: أنو يجكز حذفيا اختصاران األول

 حذؼ اثنيف فييا اختصاران.: أنو يجكز الثاني

 .(3)ا: حذؼ كؿ منيما اختصارن الثالث

إلى أنو ال يجكز حذؼ المفعكليف الثاني كالثالث كاالقتصار عمى المفعكؿ  ذىب سيبكيو
يتعداه فعمو إلى ثبلثة مفاعيؿ كال يجكز أف ىذا الباب الذم خصص لذلؾ بابا قائبلن: "األكؿ كقد 
كالفاعؿ في الباب  -ىينا -األكؿ ألف المفعكؿ ؛عمى مفعكؿ منيـ كاحد دكف الثبلثةتقتصر 

 تاألكؿ الذم قبمو معنى، كذلؾ قكلؾ: أرل ا بشران زيدان أباؾ، كنبأت زيدان عمران أبا فبلف، كأعمم
 .(4)"زيدان عمران خيران منؾ

                                                           

 .1( سكرة الككثر، اآلية: 1)
 .167( سكرة البقرة، اآلية: 2)
 .2135/ ص4ج ،ارتشاؼ الضرب (3)
 .41/ ص1ج ،الكتاب (4)
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إلى جكاز حذؼ المفعكليف الثاني كالثالث كاالقتصار  نحاة كمنيـ المازنيكذىب أكثر ال
 أعممت زيدان.: فيجكز أف تقكؿ (1)عمى المفعكؿ األكؿ

 تتمخص في أمرين: مف كافقوكحجة المازني ك 

في باب المفعكؿ بو األكؿ ىك فاعؿ في المعنى، كالفاعؿ يجكز االقتصار عميو  أف األول:
 )ظننت(.

، كليس بمبتدأ في األصؿ، بخبلؼ " المفعكؿ األكؿ في أف "زيدان" ىنا مفعكؿ اإلعبلـ الثاني:
 .(2)نت(. فإنو في األصؿ غير مفعكؿ بو)ظن

يعرؼ ىؿ الفعؿ  كحجة سيبكيو أف الحذؼ يكقع في المبس؛ ألنؾ إذا قمت: "أعممت زيدان" لـ
بمعنى عرفت، أك الذم يتعدل إلى ثبلثة مفاعيؿ، فبل  )أعممت( المتعدم إلى مفعكليف، أـ الذم

 (3)ان أك أعممت زيدان عمران قائمان؟يدرم ىؿ أردت: أعممت زيدان عمر 

 لعدـ كجكد مانع يمنع ذلؾ؛ ألنوكافقيـ ىك األرجح  مذىب المازني كمف أف وتر  الباحثة
لذلؾ يجكز أف  الفاعؿ االقتصار عمىك  ؿ الثبلثةال خبلؼ بيف النحكييف في جكاز حذؼ المفاعي

 أكثر مف أف تعمـ أنو كقع منؾ إعبلـ الشخص المذككر. ، ال تريد"أعممت ": نقكؿ

 المنصوب عمى المفعوليةا( ر في )إيّ الضمي المسألة الثانية:

كتككف مفعكالن مقدمان في نحك ، )إٌيا(فصمة نالنصب المعمى أنو مف ضمائر أجمع النحاة 
يَّاَك َنْسَتِعينُ ": لو تعالىككذلؾ قك إٌياؾ أكرمت : قكلؾ  نحك الفعؿ، أك إلضمار (4)"ِإيَّاَك َنْعُبُد واِ 
 .(5)أكـر إال إياؾ" ما: حصر أك غيره نحكب عف الفعؿ األسد، أك النفصالوك  : إٌياؾقكلؾ

يامك إياه " الياء كالياء في الكاؼ( كمثمو) ؼ بيف النحاة فيخبل كقد كقع  فذىب الخميؿ  "،ا 
الياء كالياء؛ ألنو ال يفيد معنى بانفراده، ك  إلى أف )إٌيا( اسـ مضمر أضيؼ إلى الكاؼ بف أحمد

                                                           

 .2135ص /4ج ،ارتشاؼ الضرب (1)
 .259 -258ص / ص1ج ،بالمباب في عمؿ البناء كاإلعرا (2)
 .716ص  /2ج ،قاسـ بف عمي صفار ،شرح كتاب سيبكيو (3)
 . 5( سكرة الفاتحة، اآلية: 4)
 .144ص /1التسييؿ البف مالؾ، لؤلندلسي، جشرح  (5)
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و، كال يعمـ اسـ غيره مف المضمرات؛ فخص باإلضافة عكضان عما منع كال يقع معرفة بخبلؼ
 . (1)مضمر أضيؼ غيره"

، كما ذىب (2)مائر أضيؼ إلييا )إٌيا(المكاحؽ ض ، كأف)إٌيا( ضمير كذىب المازني إلى أف
 .(3)إلى المضمر بعده أف )إٌيا( اسـ ظاىر أضيؼ إليو المازني ذىب إليو ابف مالؾ

إلى سائر المضمرات، كأنيا في مكضع  خص باإلضافةإلى أنو اسـ مظير،  كذىب الزجاج
 .(4)ر باإلضافةج

ٌيام" ىي الضمائر الياء كالياء مف "ك  إلى أف الكاؼ كذىب الككفيكف ٌياه، كا  إٌياؾ، كا 
 كذىب بعضيـ إلى أفعمى ذلؾ بقكلو: " كعقب ابف األنبارم ،(5)المنصكبة، كأف )إٌيا( عماد ليا

 .(6)"إياؾ( بكمالو ىك الضمير)

الياء ك  ألف ىذه الكاؼ ؛إنما قمنا ذلؾ": األنبارم في قكلوكما ذكرىا ابف كحجة الككفييف 
إال إذا كانت  الياء كالياء التي تككف متصمة؛ ألنو ال فرؽ بينيما بكجو ما،ك  كالياء، ىي الكاؼ
الياء عمييا؛ إذ ال تقـك ك  لتعتمد الكاؼ كالياءبإٌيا( ) فأتى ،انفصمت عف العامؿك  عمى حرؼ كاحد

 .(7)لى الفراءبنفسيا كىك قكؿ منسكب إ

قكؿ سيبكيو أف )إٌيا( اسـ ال ظاىر كال مضمر بؿ ىك مبيـ  في كتابو كقد ذكر ابف يعيش
الياء، بيانان عف المقصكد كليعمـ المخاطب مف ك  كنى بو عف المنصكب كجعمت الكاؼ كالياء

 .(8)اإلعرابع ليا مف مكض الك  الغائب

 

                                                           

 .695ص /2ج ،اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ (1)
 .212ص /1ج ،كىمع اليكامع ،930ص /2ج ،ارتشاؼ الضرب (2)
 .145ص /1ج ،شرح التسييؿ (3)
 .48ص /1معاني القرآف، ج (4)
 .699ص /2ج ،اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼك ، 930ص /2ج ،ارتشاؼ الضرب (5)
 .965ص /2ج ،اإلنصاؼ (6)
 .570ص/ 2المرجع السابؽ، ج (7)
 .101ص /3شرح المفصؿ، ابف يعيش، ج (8)
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ذا بمغ الرجؿ الستيف فإٌياهفي قكليـ " خميؿكأما ما حكي عف ال فالذم ذكره ، ٌيا الشكاب"ا  ك  كا 
نما قاؿ: كحدثني مف ال أتيـ عف الخميؿ أنو  سيبكيو في كتابو، أنو لـ يسمع ذلؾ مف الخميؿ، كا 

يا الشكاب"سمع أعرابيان يقكؿ: إذا بمغ ا  .(1)لرجؿ الستيف فإٌياه كا 

يا الشكاب": لكال قكليـأنو قاؿ:  المازني كحكي عف أبي عثماف لكانت الكاؼ لممخاطب ، "كا 
 .(2)كالتي في ذلؾ

ٌياهإكىذا يدؿ عمى أف )إٌيا( مضافة لما بعدىا في نحك:  ٌياؾ، كا  كما أننا نرل بأف  ،ٌيام، كا 
تجكز  الك  ةاألسماء المضمرة ال تضاؼ إلى ما بعدىا لككنيا معرفيقبؿ اإلضافة؛ ألف  ذلؾ ال

 إضافتيا لغيرىا.

 بعد ل النافية لمجنس في جمع المؤنث السالم البناءالمة ع لة الثالثة:المسأ

ان بالضمة، فعر أف جمع المؤنث السالـ مف األسماء المعربة بالحركات  عمى أجمع النحاة
النافية لمجنس بأف التاء عبلمة )ال(  ػ، كقد اختمؼ النحاة في كقكعو اسمان لكنصبان كجران بالكسرة

 كسرة، كمنيـ مف أجاز الكجييف.أـ النصبيا الفتحة 

إال شيئان قاسو أبك عثماف ذكر ابف جني أنو لـ يجز أصحابو فتح ىذه التاء في الجماعة، 
كحدىا،  "مسمماتػ"ألف الفتحة ليست ل: قاؿ" بفتح التاء، ال مسمماتى لؾ": "أقكؿالمازني، فقاؿ: 
نما ىي ليا كل  .(3)" قبميا"ال" ػكا 

فإذا كانت الفتحة ليا كلغيرىا فقد زاؿ طريؽ ذلؾ الخطر : "كأكضح ذلؾ ابف جني قائبلن 
عمى ما مضى، كغيره يقكؿ: ال  -بفتح التاء -كتقكؿ عمى ىذا: ال سمات بإبمؾالذم كاف عمييا، 

 .(4)"بكسر التاء عمى كؿ حاؿ -سماًت بيا

ف كبالكجييكالفتح أشير،  يركل بكسر التاء كفتحيا،": الكجييف حيث قاؿ أجاز ابف مالؾك 
 ، كأنشد قكؿ الشاعر:(5)أيضان"

 

                                                           

 .279ص /1ج ،الكتاب (1)
 .100ص /3ج ،شرح المفصؿ (2)
 .305ص /3ج ،ف جنيالخصائص، اب (3)
 .305ص /3ج المرجع السابؽ، (4)
 .55ص /2ج ،شرح التسييؿ (5)
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 ل ســـــــــــــــــابةات ول جـــــــــــــــــأواء باســــــــــــــــــمة
 

 (1)تقــــــي المنــــــون لــــــد  اســــــتيفاء آجــــــال 
 

، كالصحيح جكاز الفتح  كالكسر. كزعـ أبك الحسف بف عصفكر أف الفتح في مثؿ ىذا الـز

الكسر غير ك  از الفتحكالصحيح جك ": قكلو كما ذىب إليو ابف مالؾ ذىب إليو أبك حياف
 .(2)تنكيف، كبو كرد السماع كلك عممكا بالسماع ما اختمفكا"

كبعد أف أكردت الباحثة رأم العمماء، ترل بأنو يجكز الكجياف في ىذه المسألة، كذلؾ 
 استنادا لما جاء مف كبلـ العرب.

 جواز النصب عمى المفعول معو  المسألة الرابعة:

 بجممة ذاتاالسـ الفضمة التالي كاك المصاحبة مسبكقة "و ىك أجمع النحاة أف المفعكؿ مع 
 .(3): "جئت كزيدان" أك ما فيو معناه"مثؿ

 المفعكؿ معو في خمسة أقساـ:ك  اآلراء في مسألة العطؼ تكقد اختمف

 ما يجب فيو العطؼ، كال يجكز النصب عمى المفعكؿ معو كذلؾ في شيئيف:  :أولً 

 ك: أنت كرأيؾ كىذا قكؿ الجميكر.نح ،أال يتقدـ الكاك إال مفرد- أ
نحك: أنت أعمـ كمالؾ، كالمعنى: بمالؾ،  ،أف يتقدـ الكاك جممة غير متضمنة معنى فعؿ- ب

 .(4)كىك عطؼ عمى )أنت( كنسبة العمـ إليو مجاز

سمية أك ما يجب فيو النصب، كال يجكز فيو العطؼ، كذلؾ أف تتقدـ الكاك جممة ا :ثانياً 
 ،لـ يؤكد بمتصؿكقبؿ الكاك ضمير متصؿ مجركر، أك مرفكع  ،(5)فعمية تتضمف معنى الفعؿ

اؾ، فيتعيف النصب عمى المفعكؿ معو، كال أبمالؾ كزيدان. كما شأنؾ كزيدان، كما صنعت ك نحك: 
 قكؿ الشاعر: كمنو  (6)ز العطؼ المتناعو إال في الضركرةيجك 

                                                           

 .143شرح قطر الندل كبؿ الصدل، ابف ىشاـ األنصارم، ص (1)
 .1297/ ص3ج ،ارتشاؼ الضرب (2)
 .237ص ،شذكر الذىب البف ىشاـ األنصارمك ، 235/ ص3ج ،ىمع اليكامع (3)
 .241/ ص3ج امع،ىمع اليك  (4)
 .242 -241ص/ ص 3ج ،السابؽ المرجع (5)
 .242/ ص3ج المرجع السابؽ، (6)
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ــــــــــــــــــدد ــــــــــــــــــك والتم  حــــــــــــــــــول نجــــــــــــــــــد فمال
 

ــــــــد  صــــــــو   ــــــــة بالرجــــــــالق  (1)ت تيام
 

ما يختار فيو العطؼ مع جكاز النصب، كذلؾ أف يككف المجركر ظاىران، أك  :الثالث
،: ضمير منفصؿ نحك ، كما أنت كزيدو كرفعو فاألحسف جر زيد في األكؿ،  ما شأف عبدا كزيدو

فيو كيجكز بقكلو: " ، كلقد عقب عمى ذلؾ السيكطي(2)األصؿ كفي الثاني، ال مكاف لمعطؼ كى
 .(3)"كمنعو بعض المتأخريف النصب مفعكالن معو

كما أنت كزيدان، كىك قميؿ في  كزيدان"، كيؼ أنت": زعمكا أف ناسان يقكلكف: "كقاؿ سيبكيو
 .(4)زيداك  كبلـ العرب، كأنو قاؿ: كيؼ تككف كقصعة مف ثريد، كما كنت

لتشريؾ كمخالؼ : أف ىذا مما يجب فيو النصب عمى المعية كال يجكز اكزعـ ابف عصفكر
 .(5)لكبلـ سيبكيو

ما يختار فيو النصب مع جكاز العطؼ، كذلؾ أف يجتمع شركط العطؼ. لكف  الرابع:
ألف النصب  مع الشبع: يعجبؾ األكؿ كالشبع، أم ال المقصكدة نحك: يخاؼ منو فكات المعية

 .(6)العطؼ ال يبينوك  بيف مراد المتكمـ

جاز النصب عمى المعية كعمى إضمار الفعؿ الصالح كاف الفعؿ ال يصمح بتالي الكاك، إذا 
كـ" معطكفان، ء شركاك ": ال يجكز أف يجعؿ (7)"َفَأْجِمُعوا َأْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكمْ : "قكلو تعالى نحكلذلؾ 
 .اجعؿ مفعكالن معو أك مفعكالن بو مقدرن كالكيد كنحكىما فإما أف يي  ،أجمع" ال ينصب إال ألمرألف "

ذا لـ يصح تقد  (8)ذلؾ ككف الكاك بمعنى "مع" تعيف إضمار ما يصحتالفعؿ مع الكاك، كال  يركا 
 قكؿ الشاعر: كمنو ما جاء في

                                                           

 .258 -257ص/ ص 2ج ،شرح التسييؿ (1)
 .1487/ ص3ج ،ارتشاؼ الضربك ، 242/ ص3ج ،ىمع اليكامع (2)
 .242ص /3( المرجع السابؽ، ج3)
 .303/ ص1ج ،الكتاب (4)
 .411/ ص2ج ،شرح الجمؿ البف عصفكر (5)
 .244/ ص 3ج ،ىمع اليكامع (6)
 .71سكرة يكنس، اآلية:  (7)
 .1490ص/ 3ج ،ارتشاؼ الضرب (8)
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ـــــــــــــــرزن يومـــــــــــــــا ـــــــــــــــات ب  إذا مـــــــــــــــا الةاني
 

 (1)وزججـــــــــــــن الحواجـــــــــــــب والعيونـــــــــــــا 
 

)مع(  ػججف" غير صالح لمعمؿ في العيكف، كمكضع الكاك غير صالح لف "ز حيث كال
 ".العيكنا "كحمفك: فيقدرٌ 

كيككف العامؿ قد  إلى أف التالي الكاك معطكؼ عمى األكؿ،اعة كمنيـ المازني كذىب جم
 .، أم: حٌسف الحكاجب كالعيكنا(2)ضمف معنى يتسمط عمى المتعاطفيف

ف يككف المازني كذلؾ؛ ألف امتناع المعية المتناع أ إليو ذىب ىنا إلى ما تذىب الباحثةو 
ال تزجح، كصحة إضمار عامؿ يصح بالسياؽ مف لككف العيكف  (حسفٌ العامؿ في العيكف الفعؿ )

 (.حسفٌ ): نحك
 منو وصفتو المستثنىبين توسط المستثنى  المسألة الخامسة:

 " أك إحدل أخكاتيا بشرط اإلفادة، فإف كاف بعضان فمتصؿ،"إال ػػػالمستثنى: ىك المخرج ب
ال فمنقطع يقدر ب "لكف"ك   .(3)ا 

عمى االستثناء، أك االتباع عمى البدؿ، إذا  أنو يجكز في المستثنى النصب ذىب سيبكيو:
 : كعميو يجكز عند النحاة (4)كاالتباع فيو ىك المختار تكسط المستثنى بيف المستثنى منو

 ما جاءني أحده إال زيدان خير منؾ. -
 ما قاـ القكـ إال زيدان العقبلء. -
 .(5)ا مررت بأحدو إال زيدو خيرو منؾم -

و فقتكنقؿ عنو مكا في ىذه المسألة (6)بؿ كجكبوإلى اختيار النصب،  كذىب المازني
؛ ألنؾ لـ تقدمو عمى الخبلؼ قائـ إما عمى رأم سيبكيوفالظاىر أف  ،(7)سيبكيو، كاختياره النصبل

ما رأم المازني؛  بعد المستثنى، فإذا تأممت تعميمو  ؤلنؾ جئت بصفةفالمستثنى، فاألبداؿ قائـ، كا 
 .نصبياكجدتو 

 
                                                           

 .242ص/ 2( شرح ابف عقيؿ، ج1)
 .245/ ص3ج، ىمع اليكامع (2)
 .247/ ص3ج ،المرجع السابؽ (3)
 .336/ ص2ج ،الكتاب (4)
 .257/ ص3ج ،ىمع اليكامع (5)
 .257ص / 3ج المرجع السابؽ، (6)
 .257/ ص3ج لسابؽ،المرجع ا (7)
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 :الحال

 .(1)مفعكؿ بو، أك الشبو بو، أك الظرؼمة دالة عمى ىيئة صاحبو، كنصبو الىك فض الحال:

 أفعل التفضيل إذا كان عامل الحالمسألة 

في ىذه المسألة يقتصر حديثنا ىنا عمى عامؿ الحاؿ، إذا ما كاف أفعؿ التفضيؿ، حيث 
قائمان أخطب منو  ران أطيب منو رطبان، كزيدسلعامؿ في الحاليف في قكلو: ىذا باختمؼ النحاة في ا

 قاعدان.

ف منيـ ابف جني: إلى أف أفعؿ التفضيؿ ىك العامؿ في ذىب المازني كتابعو آخرك 
 . (2)الحاليف

 ضمير منو،ال الياء في حاؿ مف "كرطبان "، "أطيب"كف في تران حاؿ مف الضمير المسسفب
 .(3)"أطيب"العامؿ فييما ك 

، كالتقدير ىذا إذا ف عمى إضمار كاف التامةإلى أنيما منصكبا فقد ذىبكا المبرد كطائفة أما
 .(4)أطيب إذا كاف رطبان" كاف بسران 

المفضؿ عميو، لئبل يقع ك  كذىب الزجاج في قكلو: أنيـ أرادكا أف يفصمكا بيف المفضؿ
 .(5)قدـ المفضؿ كأخر المفضؿ عميو اااللتباس، كال يعمـ أييما المفضؿ فمذ

أجاز بعض " ، فيقكؿ:"قياس، لكنو يحتاج إلى سماعكىذا حسف في الفقاؿ: " أبك حياف أماك 
أصحابنا تأخير الحاليف عف أفعؿ التفضيؿ عمى شرط أف تمي أفعؿ التفضيؿ األكلى مفضكالن 

ران منو رطبان، كزيد أشجع أعزؿ مف سالمفضؿ عميو، فتقكؿ: ىذا أطيب ب ، كتمي الثانية(6)بيا
 .(7)العربج ىذا التركيب إلى سماع مف عمرك ذا سبلح، كيحتا

 .(8)ران منو رطبان أطيب، فبل يجكز بإجماعسأما التقديـ نحك: ىذا نحك: ىذا ب

                                                           

 .7/ ص3ج ،ىمع اليكامع (1)
 . 31ص /4( المرجع السابؽ، ج2)
 .31/ ص4ج ،كىمع اليكامع، 1588/ ص3ج ،ارتشاؼ الضرب (3)
 .251-250ص/ ص 3ج ،المقتضب (4)
 .32/ ص4ج ،ىمع اليكامع (5)
 .1588/ ص3ج ،ارتشاؼ الضرب (6)
 .32/ ص4ج ،كىمع اليكامع، 1588/ ص3ج المرجع السابؽ،( 7)
 .1588ص /3الضرب، ج( ارتشاؼ 3)
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 :التمييز

إلبياـ جممة، أك مفرد، أك مبيـ مقدار أك مماثمة، أك مغايرة،  عىك نكرة بمعنى )مف( كاق التمييز:
 .(1)عد تماـ بإضافة أك تنكيف أك نكفأك تعجب بالنص عمى جنس المراد ب

 : م الباحثة بالحديث عنوىنا ستقو 

 التمييز: أوًل: عامل

 : في قكليف ىما الجممة تمييز تعددت أراء عمماء النحك في عامؿ

تقدمو مف فعؿ كشبيو؛ لكجكد  ىك ما ناصب التمييزحيث ذىب إلى أف  ،قكؿ سيبكيو :األول
 .(3)، كما ذىب إليو سيبكيو ذىب إليو المازني(2)أصؿ العمؿ لو

، انتصب عف تماـ الكبلـ، ال الفعؿ عصفكر كىك أف العامؿ في الجممة نفسياقكؿ ابف : الثاني
 .(4)يزه المفرد ناصبو نفس االسـ الذم انتصب عف تمامويكال االسـ الذم جرل مجراه، كما أف تم

في ىذه المسألة ىك ما ذىب إليو سيبكيو كالمازني، حيث إنو أقرب  تذىب إليو الباحثةكالذم 
 إلى الصكاب. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .62/ ص4ج ،ىمع اليكامع (1)
 .105/ ص1ج ،الكتاب (2)
 .32ص /3المقتضب، ج (3)
 .69/ ص4ج ،ىمع اليكامع (4)
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 :تقديم التمييز عمى عامموثانيًا: 

عمى عاممو، ما بيف مؤيد لذلؾ كما بيف  الجممة تعددت آراء عمماء النحك في تقديـ تمييز
 معارض لو:

إلى منع تقديـ التمييز عمى عاممو، فبل يقاؿ: نفسان المنع، ذىب سيبكيو كمف تابعو  :أولً 
، كمنو ما جاء (1)د، كما كرد مف ذلؾ فيك لمضركرةي تمييز المفر ، كما يمتنع التقديـ فطاب زيده 

 في قكؿ الشاعر:

 أنفســـــــــــــــًا تطيـــــــــــــــب بنيـــــــــــــــل المنـــــــــــــــى
 

 (2)وداعـــــــي المنـــــــون ينـــــــادي جيـــــــارا 
 

مكطف الشاىد: )أنفسان تطيب( حيث تقدـ التمييز عمى عاممو "تطيب" مع أنو فعؿ 
 .(3)كحكـ تقديـ الحاؿ الجكاز بندرة عند سيبكيو كالجميكر، متصرؼ

تقػديـ تمييػػز  إلػػى جػكاز كابػف مالػؾ الكسػػائيك  المبػردك  المػازنيك  ذىػػب الجرمػي ،الجػكاز :ثانيـاً 
 ، كلقػػػد استشػػػيد لػػػذلؾ ابػػػف مالػػػؾ بقػػػكؿ(4)متصػػػرفان  فعػػػبلن لعامػػػؿ عمػػػى عاممػػػو بشػػػرط كػػػكف االجممػػػة 
 الشاعر:

ــــــــراق حبيبيــــــــا ــــــــى لمف ــــــــر ليم  أتيج
 

  (5)كــــــــــان نفســــــــــا بــــــــــالفراق تطيــــــــــب ومــــــــــا 
 

منو قكؿ ك "تطيب" كاألصؿ "تطيب نفسان"  عمى عاممو "نفسان ": تقديـ التمييز ن الشاىدموط
 : االشاعر أيضن 

ـــــــال ـــــــادي األم ـــــــي إبع  ضـــــــيعت اصـــــــمي ف
 

 (6)ومـــــــا ارعويـــــــت ورأســـــــي شـــــــيبًا اشـــــــتعال 
 

"شيبان اشتعبل" حيث تقدـ التمييز شيبان عمى العامؿ المتصرؼ "اشتعؿ" كقد : موطن الشاىد
  لؾ كالمبرد كالمازني كالكسائي.احتج بو مف أجاز ذ

                                                           

 .71/ ص4ىمع اليكامع، ج (1)
 .305 -304صص  /2( أكضح المسالؾ، ج2)
 .305ص /2)اليامش(، ج ( المرجع السابؽ3)
 .41/ ص4ىمع اليكامع، ج (4)
 .389/ ص2ؿ، جشرح التسيي (5)
 .154/ ص2األشمكني، ج (6)
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، فبل كذلؾ ألنو يؤدم معنى الجامد  كفىبػػػ  المتصرؼ بعض العمماءمف ذلؾ  ستثنىكا
فكفى فعؿ متصرؼ غير أنو بمعنى فعؿ التعجب كىك غير  ان كفى با بإجماع،شييد يقاؿ:

جني كتابعو بعض  ابف، إال أف (1)األندلسي حياف كىذا رأم أبيمتصرؼ ؛ ألف معناه ماأكفاه ! 
النحاة، تكممكا بأف ذلؾ يعد قبيحان، قاؿ ابف جني:" يقبح تقديـ التمييز عمى االسـ المميز، حتى 

ف كاف ناصبو فعبلن متصرفان، فبل يجيز  .(2)"شحمان تفقأت، كال عرقان تصببت: كا 

 أبك عثماف كتبله فيو أبك العباس مف قكؿ المخبؿ: أما ما أنشده

 حبيبيــــــــــاأتيجــــــــــر ليمــــــــــى لمفــــــــــراق 
 

ـــــــــــب   (3)ومـــــــــــا كـــــــــــان نفســـــــــــًا بـــــــــــالفراق تطي
 

ف ىك المميز، إذا كاالتمييز عمى فكما ال يجكز تقديـ الفاعؿ عمى الفعؿ، ال يجكز تقديـ 
 .(4)الفاعؿ في المعنى عمى الفعؿ

 ؛ ألف التمييز بكصفويو كمف تبعوىك رأم سيبك إليو في ىذه المسألة  تذىب الباحثةكالذم 
زالة إبيامو، ككما أف الصفة في األصؿ ال ـ نان لشيء فيو إبيايتبي أال يتقدـ عمى ما يأتي لتفسيره كا 

تتقدـ عمى المكصكؼ لككنيا تكضيحان أك تخصيصان لما قبميا، كذلؾ التمييز بالنسبة لعاممو يمنع 
 تقديمو عميو.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1635/ ص4ارتشاؼ الضرب، ج (1)
 .384/ ص2الخصائص، ج (2)

 .389/ ص2شرح التسييؿ، ج (3)
 .384/ ص2ج الخصائص، (4)
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 المبحث الثالث
 المجرورات والتوابع



 :أوًل: المجرورات

 .(1)ك بإضافة، كتبعيةيككف بحرؼ، أ ف الجرأأجمع النحاة عمى 

 المجركرات عند المازني تتمثؿ في الجر بػػ "رب" ككذلؾ الجر بػ " حاشا". ك  

 مسألة "رب" - أ
ذىب البصريكف إلى أنيا فالنحاة في "رب" مف حيث ككنيا حرفان أك اسمان،  تباينت آراء

 .(2)جر، كذىب الككفيكف إلى أنيا اسـحرؼ 

 ػػػػكذلؾ ل ،(3)حرؼأبك عثماف المازني عمى أنيا ف بينيـ البصرييف م كثير مف ذىب
نيا إمساكاتيا الحركؼ في الداللة عمى معنى غير مفيكـ جنسو بمفظيا، بخبلؼ أسماء الشرط ف"

 .(4)معنى في مسمى مفيـك جنسو بمفظيا"تدؿ عمى 

 ،سميتيااأنيا اسـ يحكـ عمى مكضعو باإلعراب"، كاستدلكا عمى  لىإف كذىب الككفيك 
 :باإلخبار عنيا في قكؿ الشاعر

 قتمـــــــــــك لـــــــــــم يكـــــــــــن إن يقتمـــــــــــوك فـــــــــــ ن
 

ـــــــــل عـــــــــارُ   ـــــــــك، ورب قت  (5) عـــــــــار عمي
 

" خبرهك حيث جاءت "رب" مبتدأ، "عاري
(6) . 

 

 

 
                                                           

 .1695ص /4كارتشاؼ الضرب، ج ،153ص /4ىمع اليكامع، ج (1)
 .1737ص /4ضرب، جارتشاؼ ال (2)
 .174ص /4كىمع اليكامع، ج ،1737ص /4ارتشاؼ الضرب، ج (3)
 .438حركؼ المعاني، لمحسف المرادم، ص الجني الداني في (4)
 .174ىمع اليكامع، ص (5)
 .174ص /4( المرجع السابؽ، ج6)
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 (1)كتستعمؿ "رب" عمى ثبلثة أكجو:

 : ال تجر إال اسـ ظاىر عمى األرجح.الوجو األول 

عمى المضمر نصبكا االسـ  إذا أدخمكىا: دخكليا عمى المضمر، شريطة التفسير، فالوجو الثاني
كالمضمر في  - ىنا –رجبلن"، كالمضمر  وي بٌ " ري : الذم يذكركنو لمتفسير بعد المضمر، فيقكلكف

 .(2)"نعـ رجبلن زيده": نعـ" إذا قمت"

 : كعميو قكؿ الشاعر 

 ربــــــــــــــو فتيــــــــــــــة دعــــــــــــــوت إلــــــــــــــى مــــــــــــــا
 

 (3)يــــــــــورث المجــــــــــد دائبــــــــــًا فأجــــــــــابوا 
 

ستأنؼ "ما" بعدىا كتكفيا عف العمؿ، فنقكؿ: ربما قاـ زيد كربما قعد، أف تصميا فت :الوجو الثالث
كلما كانت "رب" تأتي لما مضى فكذلؾ "ربما" كقع بعدىا الفعؿ، كاف حقو أف  كربما زيد قاـ،

ذا كقع بعدىا مضارع كمعو "ما" فثى  َبَما َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َلوْ "إضمار كأف قالكا:  ـٌ يككف ماضيان، كا   رُّ
نما اختمفكا أيضان  (4)"َكاُنوا ُمْسِمِمينَ  كلـ يكف خبلؼ النحاة في "رب" عمى حرفيتيا أك اسميتيا، كا 

 ، منيا:(5)عمى معناىا في أقكاؿ عدة

، كمثاؿ ذلؾ " رب (7)المازنيك  كاألخفش (6)سيبكيولمتقميؿ كىذا مذىب أكثر النحاة كػػػ  : أنيااألول
 أخ لؾ لـ تمده أمؾ".

، كمثاؿ ذلؾ قكؿ (8)أنيا لمتكثير، كلـ يذكر أنيا تجئ لمتقميؿ الخميؿا لمتكثير كزعـ : أنيالثاني
 .(9)بعض العرب عند انقضاء رمضاف "يا رٌب صائمو لف يصكمو، كقائمو لف يقكمو"

 

                                                           

 .419-418صص  /1النحك، البف السراج البغدادم، جاألصكؿ في  (1)
 .179ص /4ج ىمع اليكامع، (2)

 .17ص /3أكضح المسالؾ، ج (3)
 .2اآلية:  ،رة الحجرسك  (4)
 .440-439صالجني الداني، ص  (5)
 .115ص /3الكتاب، ج (6)
 174ص /4ىمع اليكامع، ج (7)
 .440الجنى الداني، ص (8)

 .104ص /2ج شرح األشمكني، (9)
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 .(1)بي في كتابو الحركؼاالتكثير فيي مف األضداد، كىك مذىب الفار ك  : أنيا تككف لمتقميؿالثالث

 كثر ما تككف لمتقميؿ.أنيا أ :الرابع

 .(2)التقميؿ بيا نادرك  : أنيا أكثر ما تككف لمتكثير،الخامس

نما يفيـ (3)تقميؿ حرؼ إثبات ال يدؿ عمى تكثير كال : لـ تكضع لكاحد منيما، بؿ ىيالسادس ، كا 
 .(4)حيث قاؿ: " كىذا الذم نختاره مف المذاىب" كاختاره أبك حياف، مف خبلؿ السياؽ

 .(5)ذلؾار، كلمتقميؿ فيما عدا فتخاالك  متكثير، في مكضع المباىاة: أنيا لالسابع

 ، كذلؾمف ىذه األقكاؿ ما ذىب إليو الجميكرفي ىذه المسألة  تذىب إليو الباحثةالذم ك 
السابقة، كالدليؿ  األقكاؿمف بيف ما جاءت بو في  ؛ ألف ذلؾ ىك المطرد فيياحرؼ تقميؿ أنيا

 :عمى مجيئيا لمتقميؿ قكؿ الشاعر

ــــــــــــــــو أب ــــــــــــــــيس ل ــــــــــــــــود ول  أل رب مول
 

 

 (6)*وذي ولــــــــــــــد لـــــــــــــــم يمــــــــــــــده أبـــــــــــــــوان 
 

 :"حاشا" مسألة - ب

 حاشا" أىي فعؿ أـ حرؼ؟ اختمؼ النحاة في مكضع "

 ى" ما بعدىا كفيو معنى االستثناء،ذىب سيبكيو إلى أنيا حرؼ يجر ما بعده كما تجر "حت
 قكؿ الشاعر:جاء في  ، كمنو ما(7)ما بعدىا كذلؾ قياسان عمى حتى التي ىي حرؼ جر تجر

 

 

                                                           

 .175ص /4ىمع اليكامع، ج (1)
 .175ص /4، جىمع اليكامعك ، 440الجنى الداني، ص (2)
 .175ص /4ىمع اليكامع، ج (3)
 .1738ص /4ارتشاؼ الضرب، ج (4)
 .175ص /4ىمع اليكامع، ج (5)
 .شرح المفردات: مكلكد ليس لو أب "عيسى بف مريـ"، كذك كلد لـ يمده أبكاف " أدـ" أبك البشر عميو السبلـ *

 .398شرح شكاىد المغني، لمسيكطي، ص (6)
 .349ص /2الكتاب، ج (7)
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ــــــــــــو ــــــــــــان  إن ب ــــــــــــي ثوب  حاشــــــــــــا أب
 

 (1)ضــــــــــــــــّنا عمــــــــــــــــى الممحــــــــــــــــاة والشــــــــــــــــتم  
 

ضو استعمؿ استعماؿ األدكات كاحتجكا ى أف "حاشا" في االستثناء فعؿ ماكذىب الككفيكف إل
 قكؿ النابغة:بعمى ذلؾ  يفمستدلتصرؼ مفعؿ، أنو  أنوعمى 

 ول أر  فــــــــاعاًل فــــــــي النــــــــاس يشــــــــبيو
 

 (2)قـــــــوام مـــــــن أحـــــــدول أحاشـــــــي مـــــــن األ 
 

 ما بعدىا حرفان فتجر حاشا إلى أف تككف (6)كالزجاج (5)المبردك  (4)المازنيك  (3)كذىب الجرمي
 كما ذكر سيبكيو.

 "عدا" كىك الصحيح؛ ألنو قد ثبت عف العرب الكجياف،ك كقد تككف فعبلن، فتنصب "خبل"
" الميـ اغفر لي كلمف كقد حكى عف بعض العرب  .(7)الفراءك  ممف حكى النصب بيا األخفشك 

كمف ذلؾ ما كراء  حاشاػػ بالنصب. فنصب الشيطاف ب (8)اإلصبعكأبا  يسمعني حاشا الشيطاف
 األخطؿ:

 رأيــــــــــت النــــــــــاس مــــــــــا حاشــــــــــا قريشــــــــــاً 
 

 (9)ف نــــــــــــــا نحــــــــــــــن أفضــــــــــــــميم فعــــــــــــــالً  
 

 .(10)، كأحاشيوريؼ ىذه الكممة نحك: حاشيت زيدان كاستدؿ المبرد عمى فعمية "حاشا" بتص

كذىاب  ،في حرفيتيا سيبكيوسيبكيو إلى أنيا حرؼ يقكم مذىب أف ذىاب  ةوتر  الباحث
 . المازني أيضان في فعميتيا الككفييف إلى أنيا فعؿ يقكم مذىب

                                                           

عت الركاية في الصحاح كالمساف بجر ما بعد "حاشا" كالصكاب أف الشاىد في مكضع نصب كليس جر فكق (1)
 ثكباف إف أبا... ثكباف ليس ببكمة فدـ.  أبيكالشاىد ىك: حاشا 

 عمرك بف عبدا إف بو... ضنيان عف الممحاة كالشتـ. 
 .164المعمقات العشر كأخبار شعرائيا، أحمد األميف الشنقيطي، ص (2)
 .287ص /4ىمع اليكامع، ج (3)
 .287ص/ 4ج، ع السابؽالمرج (4)
 .288ص /4، جالمرجع السابؽ (5)
 .561الجنى الداني، ص (6)
 .282ص /4ىمع اليكامع، ج (7)
 .283ص /4المرجع السابؽ، ج (8)

 .165ص /2ألفية ابف مالؾ، لؤلشمكني، ج ىشرح األشمكني عم (9)
 .392-391صص  /4ج المقتضب، (10)
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 التوابع: :ثانياً 

كنعني في ىذا المبحث أف التكابع تتمثؿ في النعت، عطؼ بياف، تككيد، بدؿ، عطؼ 
 النسؽ.

فقد عٌبر ، ابع عنكانان لممعنى االصطبلحي النحكملـ يستعمؿ النحاة في البداية لفظ الت
كالبدؿ ، كالشريؾ عمى الشريؾ، ىذا باب مجرل النعت عمى المنعكت:"سيبكيو عف التكابع بقكلو

 .(1)كما أشبو ذلؾ"، عمى المبدؿ منو

 .(2)"مف مشارؾ ما قبمو في إعرابو كعاممو مطمقان  ىك ما ليس خبران ": التابعابف مالؾ  كعرؼ

 ، فبل يحتاج إلى حدكلـ يحده جميكر النحاة؛ ألنو محصكر بالعد"حياف فقاؿ:  أما أبك
نعت كعطؼ بياف، كتككيد، كبدؿ كعطؼ نسؽ؛ ألنو إما أف  "التكابع: قاؿ السيكطي (3)"لذلؾ

حصكرة، لفاظ مكىك عمى نية تكرار العامؿ، فالبدؿ أكالن كىك بأ، يككف بكاسطة حرؼ، فالنسؽ أكالن 
 .(4)"فالبياف أك مشتؽ فالنعت فالتأكيد أكالن كىك جامد

 وقد خص المازني من التوابع 

 توكيد المحذوفالمسألة األولى: 
المازني تككيد المحذكؼ فيقاؿ في " الذم ضربتو نفسو زيد" فيقكؿ: ك  أجاز الخميؿ كسيبكيو

 .(5)الذم ضربت نفسو زيد" تريد ضربتو

، فقد منعا ذلؾ بأف قالكا: "ال يجكز الفصؿ بيف المؤكد كالتككيد (7)ك حيافكأب (6)أما األخفش
َوَيْرَضْيَن ِبَما آَتْيَتُينَّ بما ليس بينيما عبلقة، كيجكز إف كاف بينيما عبلقة" نحك قكلو تعالى "

 )فكميف( ىنا تككيد لنكف اإلناث. (8)"ُكمُُّينَّ 

                                                           

 .421ص /1الكتاب، ج (1)
 .163ص /2شرح التسييؿ، ج (2)
 .1907ص /4جارتشاؼ الضرب،  (3)
 .165ص /5ىمع اليكامع، ج (4)
 .205ص /5المرجع السابؽ، ج (5)
 .205ص /5، جالمرجع السابؽ (6)
 .1953ص /4ارتشاؼ الضرب، ج (7)
 .51 :اآلية ،سكرة األحزاب (8)
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"، كأبكا يقكؿ صاحب الدر المصكف: قكلو "كميف" العامة ع يفى مى رفعو تككيدان لفاعؿ "يىرضى
" َيْرَضْيَن ِبَما آَتْيَتُينَّ ُكمُُّينَّ ، كيقكؿ صاحب الفريد: "كقكلو (1)أناس بالنصب تككيد لمفعكؿ "آتيتيف"

الجميكر عمى رفع كميف، عمى أنيا تككيد لمضمير في "يرضيف"، أم: يرضيف كميف بما 
تككيد باب اإلطناب، كالحذؼ لبلختصار فتدافعا؛ ألنو ال كقد ضعفو جماعة؛ ألف ال ،(2)أعطيتيف"

 . (3)دليؿ عمى المحذكؼ؛ كألف إجازة ذلؾ يحتاج إلى سماع عف العرب

 المسألة الثانية: الصفة

عرفيا السيكطي بقكلو: "ىي تابع مكمؿ لػػ متبكعو؛ لداللتو عمى معنى فيو أك أمر في 
( إذا كقع صفة غير مفيدة صرؼ نحك قكلؾ: كمما نسب إلى المازني أف )أفعؿ (4)متعمؽ بو

 "مررت برجؿ أفعؿ" صٌرؼ أفعؿ لما لـ تكف الصفة مفيدة. 

كذلؾ كقكؿ أبي عثماف: ال تككف الصفة غير مفيدة، في باب إسقاط الدليؿ: " قاؿ ابف جني
سقاط ىذا أف يقاؿ  فمذلؾ قمت: مررت برجؿ أفعؿ فصرؼ أفعؿ ىذه لما لـ تكف الصفة مفيدة، كا 

قد جاءت الصفة غير مفيدة، كذلؾ في جكاب مف قاؿ: رأيت زيدان آلمٌني* يا فتى؛ فالفتى  لو:
 .(5)صفة غير مفيدة"

أما سيبكيو قد اعتبر "أفعؿ" في المثاؿ السابؽ ممنكع مف الصرؼ، حكمو حكـ أسكد كنحكه 
 مف الصفات، كقكلؾ "ىذا رجؿ أفعؿ؛ ألف اقترانو برجؿ نزلو منزلة المكزكف، فمنع مف

 .(6)الصرؼ

ىذا رجؿ أفعؿ، فيصرؼ أفعبلن ىذا، كيقكؿ: ألنو ليس " كعقب المازني عمى ذلؾ بقكلو:
 .(7)بنعت معمكـ، كأما أفعؿ زيد فيجعمو فعبلن؛ ألنو قد رفع زيدان بو

                                                           

 .137ص /9كتاب المكنكف، السميف الحمبي، جالدر المصكف في عمـك ال (1)
 .48-47صص  /4بك العز اليمذاني، جفي إعراب القرآف المجيد، أ( الفريد 2)
 .206-205صص  /5ىمع اليكامع، ج (3)
 .171ص /5المرجع السابؽ، ج (4)

 * نسبة إلى "مىف" ككأننا نريد السؤاؿ عف نسبو، كالمنٌي منسكب إلى "مف" كالبكرم كغيرىا.
 .199ص /1الخصائص، ج (5)
 .204-203ص / ص3الكتاب، ج (6)
 .384ص /3المقتضب، ج (7)
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كما ذىب إليو سيبكيو ذىب إليو المبرد حيث قاؿ: كقكؿ سيبكيو أقكؿ عندنا، فإذا قمت: 
نما بدأت بو لذلؾ، فكأنؾ قمت: ىذا  )أفعؿ( إذا كانت نعتان لـ ينصرؼ )أفعؿ(؛ ألنو معرفة، كا 

 .(1)البناء إذا كاف نعتان 

كقد احتج المازني لمذىبو بكجكب صرؼ )أفعؿ( باإلتقاف في قكلؾ " كؿ أفعؿ إذا كاف 
نما ىك اسـ عمى كزف الفعؿ كليس فيو إال عمة كاحدة كىي كزف الفعؿ؛  صفة فإنو غير مفيدة كا 

 .(2)ىذا رجؿ أفعؿ""قكلؾ: فيصرؼ في 
 :ثالثًا: العطف

 العطف عمى الضمير المخفوض - أ
تعددت آراء العمماء حكؿ مسألة العطؼ عمى الضمير المخفكض، فمنيـ مف أجاز العطؼ 

كافقيـ بعض البصرة، كمنيـ مف  عمى الضمير المخفكض دكف إعادة الخافض كىـ أىؿ الككفة ك
 بإعادة الخافض. لـ يجز العطؼ عمى الضمير المخفكض إال

 المخفكض ذىب البصريكف كمنيـ سيبكيو كالمازني إلى أنو ال يجكز العطؼ عمى الضمير
 .(3)إال بإعادة الخافض

كرأل سيبكيو أف "عدـ جكاز العطؼ عمى المضمر المخفكض يعكد لككنو بمنزلة  
 .(4)التنكيف"

 .(5)ادة الخافض"أما الككفيكف فجكزكا ذلؾ، أم: العطؼ عمى الضمير المخفكض دكف إع

: "أما البصريكف فاحتجكا بأف ككجدنا كؿ فريؽ منيـ يحتج لما ذىب إليو، يقكؿ ابف األنبارم
قالكا: إنما قمنا إنو ال يجكز؛ ألف الجار كالمجركر، بمنزلة كاحدة، فإذا عطفت عمى الضمير 

 . (6)ار، كعطؼ االسـ عمى الحرؼ ال يجكزالمجركر فكأنؾ عطفت االسـ عمى الحرؼ الج

 

                                                           

 .384ص /3ضب، جالمقت (1)
 .240ص /1ىمع اليكامع، ج (2)
 .381ص /2رأم المازني مف ىامش الكتاب، جك ، 381ص /2الكتاب، ج (3)
 .381ص /2المرجع السابؽ، ج (4)
 .463ص /2اإلنصاؼ، ج (5)
 .466ص /2المرجع السابؽ، ج (6)
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كمنيـ مف تمسؾ بأف قاؿ: أجمعنا عمى أنو ال يجكز عطؼ الضمير المجركر عمى 
فبل يجكز أف يقاؿ: مررت بزيد كؾ"؛ ألف المعطكؼ  (1)المظير المجركر، كىذا مذىب المازني

يجكز أف يقاؿ: كالمعطكؼ عميو شريكاف، ال يدخؿ أحدىما إال ما دخؿ في اآلخر، فكما ال 
 "مررت بزيد كؾ" ال يجكز مررت بؾ كزيد".

كذىب البعض بقكليـ: "إنما قمنا ذلؾ؛ ألف الضمير قد صار عكضان عف التنكيف؛ فينبغي 
 .(2)"أف ال يجكز العطؼ عميو، كما ال يجكز العطؼ عمى التنكيف

قالكا: الدليؿ عمى أنو قد أكرد ابف األنبارم رأم الككفييف بقكلو: "أما الككفيكف فاحتجكا بأف ك 
بالخفض أم:  (4)"َواأْلَْرَحامِ  ِبوِ  َواتَُّقوا المََّو الَِّذي َتَساَءُلونَ : "(3)يجكز قد جاء ذلؾ في قكلو تعالى

 .(5)بجر األرحاـ عطفان عمى الضمير المخفكض بو، كىي قراءة حمزة الزيات

ء في قكلو تعالى ما يدلؿ قد جاءت شكاىد عديدة تؤيد ما ذىب إليو الككفيكف، كمف ما جاك 
فػػ  (6)"ُقِل المَُّو ُيْفِتيُكْم ِفيِينَّ َوَما ُيْتَمىَٰ َعَمْيُكمْ  النَِّساءِ  ِفيَوَيْسَتْفُتوَنَك "عمى حجة الككفييف أيضان: 

لِكِن " ، كقكلو تعالى:(7))ما( في مكضع خفض؛ ألنو عطؼ عمى الضمير المخفكض في )فييف(
ُيْؤِمُنوَن ِبَما أُْنِزَل ِإَلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِمَك َواْلُمِقيِميَن  ِمْنُيْم َواْلُمْؤِمُنونَ  اْلِعْممِ  ِفي الرَّاِسُخونَ 

الةَ  ، )فالمقيميف( مكضع خفض بالعطؼ عمى الكاؼ في إليؾ كالتقدير: "يؤمنكف بما أنزؿ (8)"الصَّ
لى المقيميف الصبلة، كيجكز أف تككف عطفا عمى الكاؼ في  ، كقكلو تعالى (9))قبمؾ(إليؾ كا 

، فعطؼ المسجد الحراـ عمى الياء في (10)"َوُكْفٌر ِبِو َواْلَمْسِجِد اْلَحرَامِ  َوَصدٌّ َعن َسِبيِل المَّوِ أيضان: "
 قد كجد نظائر لذلؾ في كبلـ العرب فمنو قكؿ الشاعر:ك  (11)"بو"

                                                           

 .431ص /1إعراب القرآف، لمنحاس، ج (1)
 .467ص /2نصاؼ، جاإل (2)
 .463ص /2لسابؽ، جالمرجع ا (3)
 .1 :اآلية ،سكرة النساء (4)
تحاؼ فضبلء ال ،188حجة القراءات، ألبي زرعة بف زنجمة، ص (5)  /1بشر في القراءات األربعة عشر، جكا 

عراب القرآف الكريـ، ج ،502-501ص ص  .431ص /1كا 
 .127 :اآلية ،سكرة النساء (6)
 .463ص /2اإلنصاؼ، ج (7)

 .162سكرة النساء، اآلية:  (8)
 .463ص /2كاإلنصاؼ، ج ،825ص /3إعراب القرآف، لمزجاج، ج (9)

 .20سكرة الحجر، اآلية:  (10)
 .464ص /2( اإلنصاؼ، ج11)
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 أكـــــــــــر عمـــــــــــى الكتيبـــــــــــة ل أبـــــــــــالي 
 

ـــــــــــــــي أم ســـــــــــــــواىا  ـــــــــــــــان حتف  (1)أفييـــــــــــــــا ك
 

 سكاىا( بأـ عمى الضمير في )فييا( كالتقدير: أـ في سكاىا.فعطؼ )

 كمنو يقكؿ اآلخر:

ـــــــل الســـــــواري ســـــــيوفنا ـــــــق فـــــــي مث  تعم
 

 (2)ومــــــــا بينيــــــــا والكعــــــــب  ــــــــوط نفــــــــانف 
 

)فالكعب( مخفكض بالعطؼ عمى الضمير المخفكض في بينيا، كالتقدير: كما بينيا كبيف 
 الكعب غكط نفانؼ.

لككفييف بقكلو: "أما الجكاب عف كممات الككفييف كقد عقب ابف األنبارم عمى حجة ا
 " فبل حجة ليـ فييا مف كجييف: ِبِو َواأْلَْرَحامِ  َواتَُّقوا المََّو الَِّذي َتَساَءُلونَ كاحتجاجيـ بقكلو تعالى: "

نما ىك مجركر أحدىما  : أف قكلو: )كاألرحاـ( ليس مجركران بالعطؼ عمى الضمير المجركر، كا 
 .إن اهلل كان عميكم رقيباً"لقسـ قكلو: "بالقسـ، كجكاب ا

، فحذفت ""كاألرحاـ" مجركر بباء مقدرة غير ممفكظ بيا، كالتقدير: "كباألرحاـ : أف قكلوالثاني
 .(3)لداللة األكلى عمييا

" فقد عقب ُكمْ ُقِل المَُّو ُيْفِتيُكْم ِفيِينَّ َوَما ُيْتَمىَٰ َعَميْ  النَِّساءِ ِفي  َوَيْسَتْفُتوَنكَ " :أما قكلو تعالى
 ابف األنبارم عمى رأم الككفييف قائبلن: فبل حجة ليـ فيو أيضان مف كجييف:

نما ىك في مكضع رفع بالعطؼ عمى )ا( كالتقدير أحدىما  : أنا ال نسمـ أنو في مكضع جر، كا 
ضدان ، ثـ كقؼ ابف األنبارم مع(4)فيو: ا يفتيكـ فييف كيفتيكـ فييف ما يتمى عميكـ، كىك القرآف

 رأييـ قائبلن: "ىذا القكؿ الراجح".

بالعطؼ  : أنا نسمـ أنو في مكضع جر، كلكفوالثاني"ثم أورد بعد ذلك الرأي الثاني فقال: 
 يستفتكنؾ في النساء" ال عمى الضمير المجركر في )فييف(.عمى )النساء( مف قكلو: "

 كأما قكؿ الشاعر: 
                                                           

 .430ص /2مى ألفية ابف مالؾ، لؤلشمكني، ج( شرح األشمكني ع1)
 .430ص /2( المرجع السابؽ، ج2)
 .467ص /2( اإلنصاؼ، ج3)
 .467ص /2جع السابؽ، جالمر  (4)



46 
 

 أفييا حتفي أم سواىا

رؼ، كليس مجركران عمى ظألف "سكاىا" في مكضع نصب عمى ال ؛فبل حجة ليـ فيو أيضان 
 .(1)العطؼ؛ ألنيا ال تقع إال منصكبة عمى الظرؼ

 كأما قكؿ اآلخر:

 وما بينيا والكعب  وٌط نفانف

نما محركر عمى تقدير تكرار  فبل حجة ليـ فيو أيضان؛ ألنو ليس مجركران عمى ما ذكركا، كا 
بينيا كبيف الكعب، فحذؼ الثانية لداللة األكلى عمييا، كما تقكؿ )بيف( مرة أخرل، فكأنو قاؿ: كما 

العرب: "ما كؿ بيضاء شحمة، كال سكداء تمرة" يريدكف )كال كؿ سكداء( فيحذفكف كؿ الثانية 
 .(2)لداللة األكلى عمييا

 :عطف السم عمى الفعل والعكس - ب

لد معطكؼ عمى زيد نحك: "جاء زيد كخالد" فػػ خا ،أجاز النحاة عطؼ االسـ عمى االسـ
مرفكع مثمو، كعطؼ الفعؿ عمى الفعؿ "جاء محمد كجمس" فالفعؿ جمس معطكؼ عمى الفعؿ 

ِمَن  اْلَميِِّت َوُمْخِرُج اْلَميِّتِ  ِمنَ  ُيْخِرُج اْلَحيَّ "جاء، كعطؼ االسـ عمى الفعؿ نحك قكلو تعالى: 
 ".ات ويقبضنصاف" :كيجكز عطؼ الفعؿ عمى االسـ نحك قكلو تعالى (3)"اْلَحيِّ 

أما المازني فقد منع عطؼ االسـ عمى الفعؿ كعكسو؛ ألف العطؼ أخذ التثنية فكما ال 
 .(4)ينضـ فييا فعؿ إلى اسـ، كذلؾ ال يعطؼ أحدىما عمى اآلخر

كما ذىب إليو المازني إلى المنع، ذىب إليو المبرد حيث قاؿ: "اعمـ أنؾ ال تعطؼ اسمان 
مكضع مف العربية إال إذا كاف مثمو، بقكلؾ: مررت بزيد  عمى اسـ، كال فعبلن عمى فعؿ في

، كذىب ابف عصفكر إلى عدـ جكاز عطؼ (5)كعمرك، كرأيت زيدان كعمران، كأنا آتيؾ كأكرمؾ"
االسـ عمى الفعؿ أك العكس إال في مكضع يككف الفعؿ فيو في مكضع اسـ أك العكس، كقد ذكر 

مى الفعؿ كال الفعؿ عمى االسـ إال في مكضع ذلؾ في كتابو قائبل: "كال يجكز عطؼ االسـ ع

                                                           

 .472ص /2اؼ في مسائؿ الخبلؼ، جاإلنص (1)
 .472ص /2المرجع السابؽ، ج (2)

 .95سكرة األنعاـ، اآلية:  (3)
 .272ص /5ىمع اليكامع، ج (4)
 .387ص /4المقتضب، ج (5)
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في مكضع االسـ أك االسـ في مكضع الفعؿ، كقد كضح لنا مثاالن عمى  (1)يككف الفعؿ فيو"
المكضع الذم يككف االسـ فيو مكضع الفعؿ كػ اسـ الفاعؿ حيث قاؿ: "فمذلؾ يجكز عطؼ الفعؿ 

 .(2)ذم ضربني كقائـ"عمى االسـ ىنا فنقك: "جاءني الضارب كقاـ" ك"قاـ زيد ال

أما أبك حياف فقد أجاز عطؼ االسـ عمى الفعؿ أك العكس كذلؾ بقكلو: "كيجكز عطؼ 
الفعؿ عمى االسـ كقكلو تعالى "صافات كيقبضف" كاالسـ عمى الفعؿ كقكلو تعالى: "يخرج الحر 
مف الميت كمخرج الميت مف الحي" كال يككف ذلؾ إال إذا كاف كؿ كاحد منيما في تقدير 

، كما ذىب إليو أبك حياف ذىب إليو ابف مالؾ األندلسي في جكاز عطؼ الفعؿ عمى (3)اآلخر"
االسـ كعكسو، كقد ذكر ذلؾ في كتابو: " ثـ نبيت عمى جكاز عطؼ الفعؿ عمى االسـ، كعطؼ 

، فمف عطؼ الفعؿ عمى االسـ في قكلو (4)االسـ عمى الفعؿ، إذا سيؿ تأكليما بفعميف أك اسميف"
، كمف عطؼ االسـ عمى الفعؿ قكلو (5)"َفْوَقُيْم َصافَّاٍت َوَيْقِبْضنَ  الطَّْيرِ  ِإَلى َأَوَلْم َيَرْوا" :تعالى

 .(6)"اْلَحيِّ  ِمنَ  اْلَميِِّت َوُمْخِرُج اْلَميِّتِ  ِمنَ  ُيْخِرُج اْلَحيَّ تعالى: "

 كنظير ذلؾ مف الشعر قكؿ الراجز: 

ـــــــــــواىج ـــــــــــن الع ـــــــــــاُرّب بيضـــــــــــاء م  *ي
 

ـــــــــــــــــد ح  ـــــــــــــــــا أو دارجأم صـــــــــــــــــِبّي ق  (7)ب
 

أنو يجكز عطؼ االسـ عمى الفعؿ أك  تر  الباحثةكمما سبؽ لنا مف أمثمة القرآف كالشعر، 
 العكس إذا كاف كؿ منيما في تقدير اآلخر لقكلو تعالى: "صافات كيقبضف" كالتقدير: قابضات. 









                                                           

 .248ص /1( شرح الجمؿ، ابف عصفكر، ج1)
 .249ص /1، جالمرجع السابؽ( 2)
 .2022ص /4( ارتشاؼ الضرب، ج3)
 .387ص /4( شرح التسييؿ، ج4)
 .19( سكرة الممؾ، اآلية: 5)
 .95 :( سكرة األنعاـ، اآلية6)
 العكاىج: طكيمة العنؽ. *

 .345ص /2خزانة األدب، ج (7)
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 المبحث الرابع
 مباحث في الصرف



 أوًل: التصريف:

قد فيمو األكائؿ "إنما ىك لمعرفة تى اليـك ك مراحؿ منذ نشأتو حلقد مر تحديد عمـ الصرؼ ب
 .(1)أنفس الكمـ الثابت"

لغة التقميب مف حالة إلى حالة، كالتصريؼ مصدر مف الفعؿ ٌصرؼ  تعريف الصرف: أما
كقاؿ  ،(2)"انُظْر َكْيَف ُنَصرُِّف اآْلَياِت َلَعمَُّيْم َيْفَقُيونَ " كمعناه: قٌمب في أنحاء كثيرة، قاؿ تعالى:

 جعمناه في أنحاء كجيات متعددة. :أم ؛(3)"اْلُقْرآن ِلَيذَّكَُّروا ِفي َىَذا َوَلَقْد َصرَّْفَناتعالى: "

أما في االصطبلح فقد تعددت آراء العمماء في تعريفيـ لمصرؼ، فعرفو سيبكيو عمى ما 
مؿ في البناء الذم "ىك أف تبني مف الكممة بناء عمى كزف ما بنتو، ثـ تع حكى عنو النحكيكف:

يقكؿ سيبكيو: "ىذا باب ما بنت العرب مف األسماء كالصفات  ،(4)بنتو ما يقتضيو قياس كبلميـ"
كاألفعاؿ غير المعتمة كالمعتمة، كما قيس مف المعتؿ الذم ال يتكممكف بو، كلـ يجيء في كبلميـ 

، كجاء أبك عثماف (5)إال نظيره مف غير بابو، كىك الذم يسميو النحكيكف: التصريؼ كالفعؿ"
المازني بعد سيبكيو فجمع في كتابو التصريؼ الذم شرحو ابف جني في كتابو" المنصؼ" معظـ 
بحكث الصرؼ، حيث جاء بعده ابف جني كسار عمى منكاؿ سيبكيو فيقكؿ: "التصريؼ ىك أف 

 (ضرب)، ككضح ذلؾ في نماذج عدة منيا (6)تأتي إلى الكممة الكاحدة فتصرفيا عمى كجكه شتى"
" كأيضا كممة ظريؼ "ضريب". (جعفر)لك بنيت عمى كزف   أصبحت "ضيربب" كمثميا ًقمىطر "ًضرىبِّ

                                                           

 .4ص /1المنصؼ، ج (1)
 .46 :سكرة األنعاـ، اآلية (2)
 .41سكرة اإلسراء، اآلية:  (3)
 .7-6صص  /1( شرح شافية ابف الحاجب، ج4)
 .315ص /2( الكتاب، ج5)
 .4ص /1( المنصؼ، ج6)
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كاتخذ عمـ الصرؼ تعريفان أكثر دقة كشمكالن عند المتأخريف، فعرفو ابف مالؾ في كتابو حيث 
قاؿ: عمـ يبحث فيو عف أحكاـ بنية الكممة العربية، كما لحركفيا مف أصالة كزيادة كصحة 

عبلؿ"ك   .(2)كشبو ذلؾ كتسمى ىذه األحكاـ بعمـ التصريؼ ،(1)ا 

، فمما كاف عمـ (3)أما أبك حياف فعرفو: "معرفة ذكات الكمـ في أنفسيا مف غير تركيب"
الصرؼ مندرجا في عمـ النحك، فقد كاف تعريفو داخبل في تعريؼ عمـ النحك عند القدماء، فقد 

 .(4)ا"كتركيبن ان ء: "عمـ يعرؼ بو أحكاؿ الكمـ إفرادذكر صاحب كتاب اليداية النحك عند القدما

فكبل العمميف يدرس كبلـ العرب، إذف فالنحك كالصرؼ متقارباف لككف الثاني مف مبادئ 
 النحك كطريقة استنباطو كطريقة استنباط النحك.

 أىمية التصريف:

ف عمـ التصريؼ، الذم كاف مندرجان في عمـ النحك كحدد ابف  ،(5)يعد المازني أكؿ مف دكِّ
جني أىمية التصريؼ بقكلو:" يحتاج إليو أىؿ العربية أتـ حاجة، كبيـ أشد فاقو؛ ألنو ميزاف 
العربية كبو تعرؼ أصكؿ كبلـ العرب مف الزكائد الداخمة عمييا، كال يكصؿ إلى معرفة االشتقاؽ 

 .(6)التصريؼ" إال بو، كقد يؤخذ جزء كبير مف المغة بالقياس كال يكصؿ إلى ذلؾ، إال عف طريؽ

كمف ىنا انفرد الصرؼ بالتأليؼ كتميز عف النحك كميان، فكاف كتاب المازني مثبلن يحتذل بو 
 في الصرؼ، كما كاف كتاب لسيبكيو مثبلن يحتذل بو في النحك.

 ومن آراء أبي عثمان المازني الصرفية في كتاب ىمع اليوامع كما ذكرىا السيوطي ىي:

يىيد، أك تقميؿ :مثؿ ،تحقيرمىك الصكغ ل: كيقاؿ التحقير، ك التصةير مثؿ: كميب أك تقريب  :زي
 .(7)مثؿ: قبيؿ كبعيد، أك تعطؼ، أك تعظيـ، بضـ أكلو كفتح ثانيو، زيادة ياء ساكنة بعده، أك ألؼ

 

                                                           

 .191ص /2الديف بف عقيؿ، ج ءشرح ابف عقيؿ، بيا (1)
 .360ص /4مى ألفية ابف مالؾ، ابف ىشاـ، جأكضح المسالؾ ع (2)

 .49ي التصريؼ، أبك حياف األندلسي، صالمبدع ف (3)
 .16اليداية في النحك، أبك حياف محمد بف يكسؼ، ص (4)
 .412ص /1كف، جكشؼ الظن (5)
 .2ص /1المنصؼ، ج (6)
 .351ص /1ارتشاؼ الضرب، جك ، 130ص /6مع، جىمع اليكا (7)
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 المسألة األولى: تصةير أسماء شيور السنة

ىب سيبكيو اختمفت آراء العمماء حكؿ ىذه المسألة مف حيث جكاز التصغير مف عدمو، ذ
إلى أف اليكـ كالشير كالساعة كالسنة تصغِّر، أما أسماء الشيكر فعنده ال تصغِّر، كقد ذكر ذلؾ 
نما  في كتابو حيث قاؿ: "كال تحقر أسماء شيكر السنة، فعبلمات ما ذكرنا مف الدىر ال تحقر، كا 

 .(1)يمايحتقر االسـ غير العمـ الذم يمـز كؿ شيء مف أمتو، نحك: رجؿ كامرأة كأشباى

، (3)، ككافقو أبك عمر الجرمي كالككفيكف(2)أما المازني فقد أجاز تصغير أسماء شيكر السنة
كما ذكره ابف يعيش كتابو حيث قاؿ: "كذلؾ ال يختمؼ فيصغِّر بعضيا عف بعض، كذىب 

، صفير،  (4)الككفيكف كأبك عثماف المازني كالجرمي إلى جكاز تصغير ذلؾ" فيقكلكف: محيـر
 جميد أك حميد، كرحيب، كشعيباف، كرميضاف، كشكيكيؿ، كذكم القعدة، كذكم الحجة.كربيع، ك 

كما ذىب إليو المازني، ذىب إليو تمميذه المبرد في جكاز تصغير أسماء شيكر السنة حيث 
أال ترل أنؾ لك صغرت غبلـ زيد لقمت: غمٌيـ  قاؿ:" ألف التصغير إنما يقع عمى االسـ األكؿ،

 (5)أشبيو"زيد: فكذلؾ ىذا ما 

 المسألة الثانية: تصةير أيام األسبوع

منع سيبكيو تصغير أياـ األسبكع كذلؾ في قكلو: "كاستغنكا عف تحقير أكؿ مف أمس، 
 .(6)كالبارحة، كأشباىيف ال يحقرف" كالثبلثاء كاألربعاء،

، كثمييثاء، أجازكا تصغير أياـ األسبكع فتقكؿ:" أيحٌيد، كثينياف (8)و الجرميقككاف (7)أما المازني
ميعة، كسيبيت".  كأيريبعاء، كخيمٌيس، كجي

المازني كالجرمي " :ما ذكره ابف يعيش إلى أف ،كقد ذكر صاحب كتاب المخصص
كذلؾ في قكلو: "ليعمـ أنو اليكـ األكؿ مف األسبكع أك  "كالككفييف، أجازكا تصغير أياـ األسبكع

                                                           

 .480ص /3الكتاب، ج (1)
 .152ص /6ىمع اليكامع، ج (2)
 .139ص/ 5ابف يعيش، ج مي في شرح المفصؿ،رأم الجر  (3)
 .139ص /5( المرجع السابؽ، ج4)
 .277ص /2المقتضب، ج (5)
 .480ص /3سيبكيو، ج (6)
 .152ص /6ىمع اليكامع، ج (7)
 .139ص /5شرح المفصؿ، ج (8)
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نيما شيء يختص فيعبر بو، فيمزمو الثاني، أك الشير األكؿ مف السنة أك الثاني، كليس م
التصغير، ككاف الككفيكف يركف تصغيرىا كأبك عثماف المازني كقد حكي عف الجرمي يرل 

، كما ذىب إليو المازني ذىب إليو تمميذه المبرد إلى جكاز تصغير أياـ األسبكع، (1)تصغير ذلؾ"
بىيت، كفي تصغير أحد حيث قاؿ: "كتقكؿ فيما كاف عمما في األياـ، كذلؾ في تصغير سبت سي 

ٍيد، كفي االثنيف ثينىٌياف؛ ألف األلؼ ألؼ كصؿ فيي بمنزلة قكلؾ ابف: بني، كفي الثبلثاء:  أيحى
ثميثاء؛ ألنؾ إنما صغرت ثبلثا فتسمـ الصدر، ثـ تأتي بعده بألفي التأنيث، كفي األربعاء أربيعاء، 

ٍيعة" مى مٌيس، كفي الجمعة جي  .(2)كفي الخميس الخي

حياف إلى جكاز تصغير أياـ األسبكع، كأضاؼ إلى ذلؾ، في قكلو: "كقيؿ: إذا  كذىب أبك
قمت اليكـي الجمعة، كاليكـي السبت فيرفع اليكـ، فإذا رفع اليكـ جاز تصغير الجمعة كالسبت، أما إذا 

، أما المازني (3)نصبت فبل يجكز التصغير، كقيؿ: يجكز التصغير في النصب كيبطؿ في الرفع"
 .(4)يرىما في الرفع كالنصبأجاز تصغف

كالرأم الراجح لدل الباحثة في ىذه المسألة ىك تصغير أياـ األسبكع، كذلؾ استنادان لما 
 ذىب إليو المازني كالجرمي كالككفييف.

 المسألة الثالثة: إزالة ألف الوصل عند التصةير

ؿ في ابف: أجمع عمماء العربية مف أىؿ الصرؼ بأف ألؼ الكصؿ تزاؿ مما ىي فيو، فتقك 
كما ذكر في باب  (6)، كىذا مذىب سيبكيو(5)بيني، كفي استضراب: تيضيريب، كفي افتقار: فيتيقير

ما تيحذؼ منو الزكائد مف بنات الثبلثة مما أكائمو األلفات المكصكلة حيث قاؿ: "كذلؾ قكلؾ في 
فحذفت  ؛ريكوألف ما يمييا مف بعدىا البد مف تح ؛استضراب: تضيريب، حذفنا األلؼ المكصكلة

ذا صغرت االفتقار حذفت األلؼ لتحرؾ ما  ألنيـ قد عممكا أنيا في حالة استغناء عنيا... كا 
يمييا، كال تحذؼ التاء؛ ألف الزائدة إذا كانت ثانية مف بنات الثبلثة، ككاف االسـ عدد حركفو 

                                                           

 .111ص /14المخصص، ج (1)
 .277-276صص  /2المقتضب، ح (2)
 .353ص /1ارتشاؼ الضرب، ج (3)
 .152ص /6ىمع اليكامع، ج (4)
 .137ص /6، ىمع اليكامع، ج364ص /1ارتشاؼ الضرب، ج (5)
 .433ص /3الكتاب، ج (6)
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ؿ خمسة رابعيف حرؼ الميف، لـ يحذؼ منو شيء في تكسيره لمجمع؛ ألنو يجيء عمى مثا
 .(1)مفاعيؿ"

أما المازني فذىب إلى أنو: "البد في المصغر مما فيو ىمزة الكصؿ أف يككف عمى مثاؿ 
، فتقكؿ في تصغير انطبلؽ كافتقار: طيمٌيؽ، كفيقٌير بالحذؼ، حتى يصير عمى مثاؿ (2)األسماء"

ؿ في األسماء، كيمٌيب، كلـ يجز في انطبلؽ: نيطيميؽ، كال في افتقار: فيتيقير؛ ألنيما ليس ليا مثا
 .(3)بؿ يحذؼ حتى يصير إلى مثاؿ األسماء فيقاؿ: طيميؽ، فيقير

فقد خالؼ الذيف أجازكا الحذؼ حيث إنو أثبت ىمزة الكصؿ في حاؿ  أما اإلماـ ثعمب
فتعؿ التصغير كلـ يسقطيا، فيقاؿ في اضطراب: "أضيريب"، فحذؼ الطاء؛ ألنيا بدؿ مف تاء ا

 .(4)كىي زائدة كأبقى ىمزة الكصؿ؛ ألف فضمتيا بالتقدـ

"كليس خبلؼ المازني مختصان بانفعاؿ كافتعاؿ، بؿ الشرط في  كقاؿ أبك حياف األندلسي:
 .(5)المصغر كمو أف يككف عمى مثاؿ األسماء

كمذىب سيبكيو ىك األقرب إلى الصكاب؛ ألنو حذؼ األلؼ كحرؾ ما يمييا كما ذكر في 
 "ابف" عند تصغيرىا تحذؼ األلؼ كيحرؾ ما يمييا لتصبح "بني". المثاؿ

 المسألة الرابعة: تصةير التي، الالتي

كتقكؿ في تصغير الذم كالتي: المذيا كالمتيا بزيادة ياء التصغير ثالثة، كفتح ما قبميا، كفتح 
ألكلى جمعان بيف كقد حكي المذيا، كالمتيا بضـ ا الياء التي بعد ياء التصغير؛ لتسمـ الؼ العكض،

 .(6)العكض كالمعكض منو

 

 

 
                                                           

 .434-433صص  /3، جالكتاب (1)
 .364ص /1ارتشاؼ الضرب، جك ، 138ص /6ىمع اليكامع، ج (2)
 .138ص /6، جالمرجع السابؽ (3)
 .138ص /6المرجع السابؽ، ج (4)
 .364ص /1ارتشاؼ الضرب، ج (5)
 .288ص /1ف الحاجب، لمرضي االستراباذم، جشرح شافية اب (6)
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 قاؿ العجاج:

 بعـــــــــــــد المتّيــــــــــــــا والمتّيـــــــــــــا والتــــــــــــــي
 

 (1)إذا عمتيــــــــــــــــــــــــا أنفــــــــــــــــــــــــس تــــــــــــــــــــــــردت 
 

يرل سيبكيو أنؾ إذا ثنيت الذم كالتي في قكلؾ:"المذيا، كالمتيا" حذفت ىذه األلفات كما 
تماع الساكنيف، كذلؾ في تحذؼ األلؼ ذكاتا؛ لكثرتيا في الكبلـ، فحذفيا قبؿ عبلمتي التثنية؛ الج

 ".(2)الجمع فيقكؿ: المذيكف كالمذييف بضـ الياء ككسرىا، كفي التثنية تقكؿ: المذياف كالمتياف

أما األخفش فقد كافؽ سيبكيو في تثنية المذياف كالمتياف، أما الجمع فيقكؿ:" المذيكف، 
 .(3)كالمذييف" بالفتح كالمقصكر

فقاؿ: " استغنكا بجمع  ،أف العرب ال تصغر البلتي أما في تصغير " البلتي" فيرل سيبكيو
إذا قمت: المتياف، تصغر )التي( كتجمعيا كما تفعؿ بالجمع مف غير  -المصغر-الكاحد المحقر

 .(4)كاحده" -أم يصغر-المبيـ الذم يحقر

 .(5) كأجاز األخفش تصغير "البلتي" فقاؿ: المكيا، كالبلئي: المكيا أيضا"

تصغير "البلتي": المتيا، كذلؾ استنادا لما كرد عف العرب في البيت أما المازني فيرل أف 
السابؽ، كقاؿ: "إذا كاف البد مف الحذؼ، فحذؼ الزائد أكلى، يعني األلؼ التي بعد البلـ، 

 .(6)فتصغر البلتي، كتصغير التي سكاء

عمى  كقاؿ الفراء:" إذا صغرت المكاتي رددتيا إلى األصؿ فقمت، المتياتي، فإذا صغرتيا
 .(7)جيتيا قمت المكياتي، كلك صغرتيا عمى ىمزتيا قمت: المكياتي

                                                           

 تي عمى المتيا.لىنا: تصغير ا، كالشاىد 289ص /2، كالمقتضب، ج488ص /3انظر سيبكيو، ج (1)
 .488ص /3الكتاب، ج (2)
، 393ص /1، جب، ارتشاؼ الضر 289ص /2، كالمقتضب، ج288ص /1شرح شافية ابف الحاجب، ج (3)

 .150ص /6ىمع اليكامع، ج
 .151ص /6، ىمع اليكامع، ج489ص /3الكتاب، ج (4)
 .289ص /2، المقتضب، ج288ص /1شرح شافية ابف الحاجب، ج (5)
 .288ص /1، شرح شافية ابف الحاجب، ج394ص /1ارتشاؼ الضرب، ج (6)
 .394ص /1، جالمرجع السابؽ (7)
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"كالصحيح أنو ال يجكز تصغير  ال يجكز تصغيرىما حيث قاؿ: أما أبك حياف فيرل أنو
البلئي، كالآلم، كالمكاتي استغناءن بجمع المتيا عف ذلؾ، كىذا مذىب سيبكيو، كتصغير ىذه 

 .(1)ال يتعدل فيو مكرد السماع" األسماء ال يقتضيو قياس، فينبغي أف

كالراجح لدل الباحثة ما كصؿ إليو سيبكيو في حذؼ األلفات قبؿ عبلمتٌي التثنية؛ ألنو ال 
 يجكز التقاء ساكنيف.

 :الشتقاق :ثانياً 

 كىما:  ،قسـ عمماء المغة االشتقاؽ إلى قسميف

كالقمك، كالكلؽ، كالكقؿ، نحك: القكؿ،  ،كىك عقد تقاليب الكممة كميا عمى معنى كاحد األكبر
 .(2)كالمكف. عمى معنى الخفة كالسرعة

فيك إنشاء مركب مف مادة يدؿ عمييا كعمى معناه كأحمر كالحمرة، ىذا  األصةرأما 
 .(3)االشتقاؽ أثبتو الجميكر في أف بعض الكممة، قد تشتؽ مف بعض

كالمازني كالمبرد قاؿ السيكطي: "كاختمفكا في االشتقاؽ األصغر، فذىب الخميؿ كسيبكيو 
 .(4)كالزجاج، كالكسائي كالفراء كثعمب إلى أف الكمـ بعضو مشتؽ، كبعضو غير مشتؽ

كمنيـ ابف جني فقد ذكر في  (5)كذىبت طائفة إلى أنو لـ يشتؽ مف شيء، بؿ كؿ أصؿ
ف  ،كتابو عمى أف االشتقاؽ األصغر ىك: "أف تأخذ أصبل مف األصكؿ لتجمع بيف معانيو حتى كا 

كقد ذكر لنا مثاال كتركيب )س ؿ ـ( حيث قاؿ: "فإنؾ تأخذ منو معنى  (6)صيغة مبانيو"اختمفت 
السبلمة في تصرفو، نحك سمـ كيسمـ، كسالـ كسمماف، كسممى كالسبلمة، كالسميـ: المديغ أطمؽ 

 .(7)بالسبلمة" عميو تفاؤالن 

                                                           

 .394ص /1، ارتشاؼ الضرب، ج150ص /6ىمع اليكامع، ج (1)
 .13-5صص  /1الخصائص، ج (2)
 .230ص /6ىمع اليكامع، ج (3)
 .23ص /1، ارتشاؼ الضرب، ج231ص /6، جالمرجع السابؽ (4)
 .348ص /1سيكطي، جالمزىر، لم (5)
 .134ص /2( الخصائص، ج6)
 .134ص /2ابؽ، جالمرجع الس( 7)



55 
 

زجاج كأف كذىبت طائفة أخرل، إلى أف كؿ كممة مشتقة مف األخرل، كنسب ىذا القكؿ لم
 .(1)سيبكيو كاف يراه

 :(2)كقاؿ أبك حياف:" كاعمـ أنو يعرض في المفظ المشتؽ تغييرات كىي 

ـى مف ًعٍمـ. -1  زيادة حركة كعىم
 زيادة حرؼ كجاذع مف جذع. -2
 زيادة حركة كحرؼ كضارب مف ضرب. -3
 نقص حركة كفرس مف الفرس. -4
 نقص حرؼ كنبت مف النبات كخرج مف الخركج. -5
 ا مف النزكاف.نقص حركة كحرؼ كنزن  -6
 نقص حركة، كزيادة حرؼ كغضبي مف الغضب. -7
 نقص حرؼ، كزيادة حركة كحـر مف الحرماف. -8
 زيادة حركة كحرؼ، كنقصاف حركة كحرؼ نحك: استنكؽ مف الناقة. -9

فالعيف في الناقة ساكنة كفي استنكؽ متحركة، كالفاء في الناقة متحركة، كفي استنكؽ 
كفي استنكؽ مفقكدة، كالسيف في الناقة مفقكدة، كفي استنكؽ ساكنة، كالتاء في الناقة مكجكدة، 

 .(3)مكجكدة"

 وفيما يمي أمثمة عمى الشتقاق من القرآن وأقوال العرب:

 اْلَوْزنَ َوَأِقيُموا (8) اْلِميزَانِ  َتْطَةْوا ِفي َألَّ ( 7َوالسََّماَء َرَفَعَيا َوَوَضَع اْلِميزَان )" قاؿ تعالى: -1
 .(4)" (9)ِباْلِقْسِط َوَل ُتْخِسُروا اْلِميزَانَ 

معنى الكممات التي تحتيا خط " الميزاف كالكزف" ىاتاف الكممتاف فييما تناسب في المفظ كال
كتركيب الحركؼ مع اختبلؼ الصيغة، فالكممة األكلى في صيغة اسـ اآللة التي بمعنى آلة تكزف 

 في صيغة المصدر الذم بمعنى ىيئة المكازنة. الثانيةاألشياء، كالكممة 

                                                           

 .23ص /1، ارتشاؼ الضرب، ج231ص /6ىمع اليكامع، ج (1)
 .23ص /1ارتشاؼ الضرب، ج (2)
 .249-248صص  /1المزىر، ج (3)

 .9-8-7الرحمف، اآلية:  ةسكر  (4)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura55-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura55-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura55-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura55-aya9.html
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لذلؾ إذا أردنا أف نبحث عف االشتقاؽ في القرآف، عمينا أف نيتـ جيدا في تناسب المفظ 
 ألف ذلؾ يسيؿ عمينا فيـ االشتقاؽ األصغر. ؼ ميما اختمفت الصيغة؛كالمعنى كتركيب الحرك 

 أما قكؿ العرب فقد كرد قكؿ امرئ القيس في معمقتو إذ يقكؿ:  -2

 وتضــــحي فتيـــــُت الِمســـــِك فـــــوَق فراشـــــيا
 

ـــل  ـــحى لـــم َتْنُتِطـــْق عـــن تفضُّ  (1)نـــُؤوَم الضُّ
 

أضفى -ىنا  -اؽ االشتقاؽ ىنا في: "تضحى" كىي فعؿ، ك"الضحى" كىي مصدر. فاالشتق
 جرسا مكسيقيا لمبيت.

 كيقكؿ الحارث بف حمزة:   -3

ـــــــــــــا  َأجــَمـُعـــــــــــــوا َأمـَرُىـــــــــــــم ِعـــــــــــــشاًء َفَممَّ
 

 (2)وا َأصَبَحت َلُيم َضْوَضـاءـــــــــــــــــــــــَأصَبحُ  
 

كىك النيار، كىك  اإلصباحفي "أصبحكا كأصبحت" فاألكلى بمعنى  - ىنا –يكمف االشتقاؽ 
 الثاني فعؿ ناقص بمعنى بدأت. فعؿ تاـ، ك 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                           

 .698شرح المعمقات، أبك عبد ا الحسيف الزكزني، ص (1)
 .373، صالمرجع السابؽ (2)
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 الثانيالفصل 

 موقف السيوطي من أبي عثنان املازني

  :مكافقات اإلماـ السيكطي آلراء المازني.المبحث األول 
  :اعتراضات السيكطي آلراء المازني.المبحث الثاني 
  :ؿ دك أثر آراء المازني في كتاب ىمع اليكامع مف خبلؿ جالمبحث الثالث

 إحصائي.
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 مقدمة:
يعد السيكطي أحد نحاة المدرسة المصرية، حيث قامت مؤلفاتو عمى ما اعتمدت عميو 

 البصرية، الككفية، البغدادية، األندلسية، كالشامية.المدرسة مف االنتقاء مف المدارس النحكية 

كيتطكر حينان بعد كأخذ ينمك شيئان فشيئان،  سكد الدؤليكقد بدأ النحك بصريان عمى يد أبي األ
يدييما تطكرت  حيف إلى أف تسمـ قيادة الدراسات النحكية الخميؿ بف أحمد، كتمميذه سيبكيو، فعمى

 .(1)مسائمو كنضجت عممو

حتى انتيى  ،ثـ ظير بعد ذلؾ نحاة الككفة كعمى رأسيـ أبك جعفر الرؤاسي كمف جاء بعده
كجرت بينيـ المناظرات فنشأت  ،البصرة الفراء كثعمب الذيف نافسكا نحاةك  إلى الكسائي األمر

مف حيث استقرار  ،ف كانت المدرسة البصرية قد تطكرت ككصمت إلى القمةأالمدرسة الككفية بعد 
متأخرة في ميداف النشاط النحكم  العمر الزمني تعتبر مف حيث ، فالككفةلقكاعد النحكيةكنضج ا

ب كركاية األشعار، كالممح في حيف كانت حيث اشتغؿ عمماؤىا بالدراسات القرآنية، كعمـ األنسا
 ك قرف مف الزمف.إلى دراسة عمـ النحك بنحالبصرة قد سبقتيا 

إلى أف كصمت المدرسة  ، كالشاميةكاألندلسية ،كمف ثـ جاءت المدراس األخرل البغدادية
ال نحاة المدرسة المصرية، إ مف -السيكطي -المصرية التي ينتمي إلييا السيكطي كعمى الرغـ أنو

اعتمد في منيجو عمى فقد ، اعتمد عمى االنتقاء مف مدارس النحك دكف االلتزاـ بمدرسة بعينيا أنو
نما المدارس األخرلنحاة البصرة كمف نحاة الككفة ك  خذ مفاأل ، كلكنو لـ يكف ناقبلن فحسب، كا 

منيا ف سكت عف القميؿ ا  كاف يبدم رأيو في كثير مف المسائؿ سكاء بالقبكؿ أك بالرفض حتى ك 
 فقد كاف لو رأيو المستقؿ.

يجنح إلى الكسطية كلكنو كاف  ،ىمع اليكامع" لـ يتعصب لرأم بعينوفنجده ىنا في كتابو "
يرتضي مذىب مف أحسف االستشياد، بؿ كجدناه في كثير مف األحياف كالككفييف، البصرييف  بيف

افؽ فييا البصرييف أكثر مما كافؽ ك ناقشيا قد االحتجاج أيان كاف، بيد أف اآلراء التي ك  ،ثـ التعميؿ
الككفييف كلكف نجده ىنا قد خالؼ المازني أكثر مما كافقو ككاف الراجح لدل الباحثة رأم 

 كسنرل ذلؾ كاضحا في المباحث اآلتية. سيكطي لا

                                                           

 .12ص /1بف سبلـ الجمحي، ج طبقات فحكؿ الشعراء، محمد (1)
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 المبحث األول
 موافقات السيوطي آلراء المازني



 واو الجماعة إعراب المضارع المتصل بو ألف الثنين أو األولى:مسألة ال

إذا اتصؿ بو كذلؾ  المضارع عف الفعؿ ذكر السيكطي في الباب السادس مف أبكاب النيابة
، أك "يقكمكف الزيدكفػػ "أك كاك جمع ك "الزيداف يقكمافػ "أك ضميران ك "يقكماف الزيدافػ "كاثنيف ألؼ 

 .(1)الزيدكف يقكمكف""

بحركات مقدرة  ف، كيقكمكف كتقكميف"ذىب الخميؿ كسيبكيو إلى أف إعراب األفعاؿ " يقكما
 .(2)عمى األحرؼ

ذىبا إلى أف اإلعراب بحركات مقدرة عمى ما قبؿ الحركؼ فالمازني األخفش ككافقو أما 
النكف دليؿ عمييا؛ ألنيا تحذؼ في حالتي الجـز ك  الثبلثة في نحك يقكماف، يقكمكف، كتقكميف،

 .(3)كالنصب، لذلؾ فيي ليست عبلمة إعراب

كافؽ أستاذه المازني عمى أنيا حركات مقدرة تدؿ عمى اإلعراب كليس ىي  برد فقدأما الم
كالقكؿ الذم نختاره كنزعـ أف األلؼ إذا كانت حرؼ إعراب، فينبغي أف ": اإلعراب، حيث قاؿ

يككف فييا إعراب ىك غيرىا، كما كاف في الداؿ في زيد كنحكىا، كلكنيا دليؿ عمى اإلعراب؛ ألنو 
 .(4)إعراب كال إعراب فيو، كال يككف إعراب إال في الحرؼ"ال يككف حرؼ 

 قكؿ كالدليؿ عمييا ،النكفك  كقيؿ: اإلعراب بحركات مقدرة قبؿ الثبلثة: "قاؿ السيكطي
 .(5)اجة إلى ذلؾ مع صبلحية النكف لو"ه ابف مالؾ بعد الحكردٌ  ،السييميك  ،المازنيك  األخفش

                                                           

 .175ص /1ىمع اليكامع، ج (1)
 .4ص /1( الكتاب، ج2)
 .176ص /1ىمع اليكامع، ج (3)
 .152ص /2ج ( المقتضب،4)
 .176ص  /1ىمع اليكامع، ج (5)
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 :أم ؛الباحثة قكؿ الجميكر بأنيا تعرب بالثبكتالراجح لدل ك  كلـ يعمؽ السيكطي عمى ذلؾ،
 الجر.ك  حذؼ النكف في حالتي النصبك  ثبكت النكف في حالة الرفع

 المضمر الثانية:مسألة ال

 عمى أنيا فاعل مرفوعة مجيئ بعض الضمائر المتصمة باألفعال

، قسماف متصؿ كمنفصؿ، فاألكؿ *قاؿ السيكطي: ىذا مبحث المضمر كيسمى الكناية
 :يقع إال مرفكعان، كىي خمسة ألفاظألفاظ: منيا ال  تسعة

 التاء المفردة، كىي مضمكمة لممتكمـ، كمفتكحة لممخاطب، كمكسكرة لممخاطبة. :أحدىا

اليندات النكف المفردة، كىي لجمع اإلناث، مخاطبات كغائبات، نحك: اذىبف يا ىندات، ك  :الثاني
 .(1)ذىبف، كىي مفتكحة أبدان"

 تضربكف.ك  جمع الذككر، مخاطبيف أك غائبيف، كما ضربكا، كضربكا، كيضربكفالكاك ل :الثالث

ضربا، كيضرباف، ك  األلؼ لممثنى مذكران كاف، أك مؤنثان، مخاطبان أك غائبان كما ضربا، :الرابع
 كتضرباف.

 نحك: اضربي، كأنت تضربيف. ،الياء كىي لممخاطبة :الخامس

قامت" ليا حركؼ عبلمات كتاء التأنيث في " ءالكاك كالياك  كقيؿ األربعة النكف كاأللؼ
 .(2)المازني ككافقو األخفشرأم الفاعؿ ضمير مستكف في الفعؿ كعميو ك  ضمائر،

 أف الضمير لما استكف في فعؿ، فعمت، استكف في التثنية" كعمؿ السيكطي شبية المازني
 .(3)، كما جيء بالتاء في فعمت لمفرؽ"الجمع كجيء بالعبلمات لمفرؽك 

                                                           

صكد، كآخر مخفي كىك المقصكد، كىي مصطمح ككفي * الكناية ىك لفظ يعتمد عمى معنييف كاحد ظاىر غير مق
 كيقابمو في مدرسة البصرة مصطمح المضمر أك الضمير.

 .194ص /1ىمع اليكامع، ج (1)
 .194ص /1المرجع السابؽ، ج (2)
 .195ص /1المرجع السابؽ، ج (3)
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 .نجد السيكطي قد كافؽ المازني في رأيو كىنا

 إّيا" المنصوب عمى المفعوليةالضمير في " :الثالثةمسألة ال

 قاؿ ابف مالؾ:

  انِفَصــــــــــال ُجِعــــــــــال يفــــــــــ انِتَصــــــــــابٍ  وذو
 

 (1)إيَّـــــــــــاَي والتفِريـــــــــــُع لـــــــــــيَس ُمْشـــــــــــِكاَل   
 

 ،احدما لمنصب كىك لفظ ك ": حيث قاؿ ،ذكر السيكطي النكع الثاني مف المضمر المنفصؿ
أك مخاطب أك غائب إفرادان كتثنية كجمعان، تذكيران كتأنيثان، ، ما يراد مف متكمـ كذلؾ "إٌيا" كيميو

ياكما، إياكف، إياه، إياىا، إياىما، إياىـ، إياىف  .(2)"فيقاؿ: إيام، إيانا، إياؾ، إياًؾ، كا 

لمكاحؽ في اسـ كاك  كىذه المكاحؽ حركؼ تبيف الحاؿ كالبلحقة في، أنت، أنتما، أنتـ، أنتف،
المازني كاختاره ابف مالؾ إلى أنيا أسماء ك  كذىب الخميؿ ،الفارسيك  ،اإلشارة، كىذا مذىب سيبكيو

ٌيا الشكاب"  .(3)مضمرة أضيؼ إلييا الضمير الذم ىك "إٌيا" لظيكر اإلضافة في قكليـ " فإٌياه كا 

أنيا في ذىب الزجاج إلى أنو: "اسـ مظير كخص باإلضافة إلى سائر المضمرات، ك 
 كىناؾ شكاىد مف القرآف عمى "إٌيا" كىي كثيرة منيا قكلو تعالى: (4)مكضع جر باإلضافة"

يَّاَك َنْسَتِعينُ إ" -1  .(5)"يَّاَك َنْعُبُد واِ 
يَّاُكمْ  َوَل َتْقُتُموا َأْوَلَدُكْم َخْشَيَة ِإْماَلقٍ " -2  .(6)"اْتَمُيْم َكاَن ِخْطًئا َكِبير ِإنَّ قَ  نَّْحُن َنْرُزُقُيْم َواِ 
 .(7)"َواْشُكُروا ِلمَِّو ِإْن ُكنُتْم ِإيَّاُه َتْعُبُدونَ " -3

 

                                                           

 .12ألفية ابف مالؾ في النحك كالصرؼ، أبك عبدا جماؿ الديف ببف مالؾ األندلسي، ص  (1)
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كمما سبؽ يتضح لدل الباحثة مكافقة السيكطي لممازني كذلؾ مف خبلؿ قكلو: " ذىب 
إٌياه،  إٌيا" مضافة لما بعدىا في نحك:اره ابف مالؾ" كىذا يدؿ عمى أف "الخميؿ كالمازني كاخت

ٌيام، ككما أننا نرل أف ا ألسماء المضمرة ال تضاؼ إلى ما بعدىا لككنيا معرفة، فبل يجكز كا 
 إضافتيا لغيرىا.

 المسألة الرابعة: تجويز المازني أن تكون الجممة الواقعة صمة دعائية

 قاؿ ابف مالؾ:

 ِشـــــــــْبُيَيا الَّـــــــــِذي ُوِصـــــــــلأوْ  َوُجْمَمـــــــــةٌ 
 

ــــــــِدي   ــــــــِذيِبــــــــِو َكَمــــــــْن ِعْن ــــــــُو ُكِفــــــــلْ  الَّ  (1)اْبُن
 

جكيز المازني أف تككف الجممة الكاقعة صمة دعائية، إذا كانت بمفظ الخبر ذكر السيكطي "ت
ضربو أك ال أنحك: الذم  ،نحك: الذم يرحمو ا زيد، كجٌكز الكسائي الكصؿ بجممة األمر كالنيي

ككافقو أبك حياف حيث قاؿ: "كمقتضى مذىب الكسائي مكافقتو بؿ أكلى، لما فييا  (2)تضربو زيده 
 .(3)مف صيغة الخبر"

قاؿ ابف يعيش: "كقكلو مف الجمؿ التي تقع صفات، يريد مف الجمؿ التي تكضح التي 
كذب،  أكتكضح كتبيف، كىي الجمؿ المتمكنة في باب الخبر، كصح فييا أف يقاؿ: فيو صدؽ، 

 .(4)كجاز أف تقع صفة النكرة

لذم أزيده أبكه فأما االستفياـ فبل يجكز أف يكصؿ بو: "الذم، كأخكاتيا" كال يجكز "جاءني ا
قائـ" ككذلؾ األمر كالنيي، لما ذكرناه مف أنيا ال تقع صفة لمنكرة إف كاف تحتمؿ الصدؽ 

 .(5)كالكذب"
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 .295ص /1ىمع اليكامع، ج (2)
 .7ص /3ج التذييؿ كالتكميؿ، (3)
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كلـ يعمؽ السيكطي عمى ذلؾ في ىذه المسألة، لذا تجد الباحثة أنو قد كافؽ المازني فيما 
 ذكرناه.

 المسألة الخامسة: األفعال التي تتعد  إلى ثالثة مفاعيل

ؼ النحاة في األفعاؿ التي تتعدل إلى ثبلثة مفاعيؿ مف حيث حذؼ المفاعيؿ التي اختم
 بعدىا إلى عدة أكجو.

أأعممت زيدان بكران  :فاعيؿ الثبلثة كبعضيا بدليؿ قكلؾ"يجكز حذؼ ىذه الم قاؿ السيكطي:
 .(1)؟قائمان 

ى المفعكؿ كذىب سيبكيو إلى أنو ال يجكز حذؼ المفعكليف الثاني كالثالث كاالقتصار عم
، كقد خصص لذلؾ بابان في كتابو حيث قاؿ: "ىذا الباب يتعداه فعمو غمى ثبلثة مفاعيؿ (2)األكؿ

كال يجكز أف تقتصر عمى مفعكؿ كاحد منيـ دكف الثبلثة؛ ألف المفعكؿ ىينا كالفاعؿ في الباب 
ران أبا فبلف، كأعمـ األكؿ الذم قبمو معنى، كذلؾ قكلؾ: أرل ا بشران زيدان أباؾ، كنبأت زيدان عم

 .(3)زيدان عمران خيران منؾ"

أما المازني فقد ذىب إلى جكاز حذؼ المفعكليف الثاني كالثالث كاالقتصار عمى المفعكؿ 
 .األكؿ فيجكز أف تقكؿ "أعممت زيدان"

كقد كافؽ السيكطي المازني حيث قاؿ: "أما االقتصار، كىك الحذؼ لغير دليؿ ففيو مذاىب 
ألكثر منيـ المبرد كابف كيساف كرجحو ابف مالؾ: كيجكز حذؼ األكؿ بشرط ذكر حدىما كعميو اأ

حذؼ اآلخريف بشرط ذكر األكؿ كقكلؾ:" أعممت كبشؾ سمينا بحذؼ الميعمىـ، أك  اآلخريف أك
عممت زيدان بحذؼ الثاني كالثالث إف لـ يخؿ الكبلـ مف فائدة بذكر الميعمىـ بو في الصكرة األكلى 

 .(4)ي الصكرة الثانية"كالميٍعمـ بو ف

                                                           

 .250ص /2ىمع اليكامع، ج (1)
 .41ص /1الكتاب، ج (2)
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كترجح الباحثة ىنا رأم المازني كمف تبعو؛ لعدـ كجكد مانع يمنع ذلؾ؛ ألنو ال خبلؼ بيف 
النحكييف في جكاز حذؼ المفاعيؿ الثبلثة كاالقتصار عمى الفاعؿ، لذلؾ ال يجكز أف نقكؿ: 

 ككر."أعممت زيدان" كال تريد أكثر مف أف تعمـ أنو قد كقع منؾ إعبلـ الشخص المذ

 المسألة السادسة: عامل الحال إذا كان أفعل التفضيل

اختمؼ النحاة في عامؿ الحاؿ كذلؾ فيما قالو النحاة: "ىذا بيسران أطيب منو رطبان" "كزيد 
 .قائمان أحسف منو قاعدان"

ذىب المازني إلى أف أفعؿ التفضيؿ ىي العامؿ في الحاليف، فبسرا حاؿ مف المستكف في 
، كنسب ىذا القكؿ إلى سيبكيو (1)اؿ مف الضمير فيو، كالعامؿ فييما أطيب)أطيب(، كرطبا ح
كذىب المبرد إلى "أنيما منصكباف عمى إضمار كاف التامة كالتقدير: ىذا  .(2)كاختاره أبك حياف

، كذىب الزجاج في قكلو:" أنيـ أرادكا أف يفصمكا بيف (3)إذا كاف بسرا أطيب منو إذا كاف رطبا"
عميو، لئبل يقع التباس، كال يعمـ أييما المفضؿ، فمذا قدـ المفضؿ، كأٌخر  المفضؿ كالمفضؿ

 .(4)المفضؿ عميو"

نما يجيئاف معو لمختمفي  قاؿ السيكطي: "بؿ كجب عمى األصح تكسط أفعؿ بيف حاليف، كا 
 . (5)"حاؿ، أك ذات، كاألصح أنو يعمؿ فييما

 فؽ المازني كسكت عنو. كىنا نجد في ىذه المسألة أف جبلؿ الديف السيكطي قد كا
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 المسألة السابعة: تمييز الجممة

 :(1)ىما ،ذىب النحاة إلى أف ناصب التمييز يتعيف في قكليف

ما ذىب إليو سيبكيو كالمازني، كمف تابعيما مف النحاة، إلى أف ناصب التمييز تقدمو مف  األول:
 فعؿ كشبيو لكجكد أصؿ العمؿ لو.

عامؿ فيو نفس الجممة التي انتصب عف تماميا ال الفعؿ، كال صححو ابف عصفكر أف ال الثاني:
 االسـ الذم جرل مجراه، كما أف تمييز المفرد ناصبو نفس االسـ الذم انتصب عف تمامو.

و، لكجكد ي"كفي ناصب الجممة قكالف، أصحيما ما فييا مف فعؿ كشبي ذكر السيكطي قكلو:
 .(2)دما أصؿ العمؿ لو كعميو سيبكيو كالمازني كالمبر 

 مما يدلؿ في ىذه المسألة عمى مكافقة السيكطي لممازني كذلؾ يتضح حينما سكت عنو. 

 لثامنة: توكيد المحذوفا المسألة

 .(3)قاؿ السيكطي: "في تككيد المحذكؼ خبلؼ"

اختمؼ النحاة في تككيد المحذكؼ، فأجاز الخميؿ كسيبكيو كالمازني، تككيد المحذكؼ فيقاؿ 
 .(4)أم ضربتو ؛الذم ضربت نفسو زيده  :في الذم ضربتو نفسو زيد فيقكؿ

حياف بأنو ال يجكز الفصؿ بيف التككيد  أبككمنع األخفش كالفارسي كابف جني كصححو 
التككيد بابو اإلطناب، كالحذؼ لبلختصار، فتدافعا؛ ألنو ال كالمؤكد بما ليس بينيما عبلقة؛ ألف 

 دليؿ عمى المحذكؼ؛ كألف إجازة ذلؾ تحتاج إلى سماع عف العرب.

 كلـ يعمؽ السيكطي ىنا عمى ىذه مما يدؿ عمى مكافقتو لممازني.

 

                                                           

 .67ص /4ىمع اليكامع، ج (1)
 .69ص /4المرجع السابؽ، ج (2)
 .205ص /5المرجع السابؽ، ج (3)
 .205ص /5المرجع السابؽ، ج (4)



66 
 

 المسألة التاسعة: إبدال ألف المبني ىمزة

بداؿ األلؼ مطمقان قاؿ السيكطي: "كيجكز إبداؿ ألؼ المبني ىمزة، ك  قرارىا كلحكؽ الياء، كا  ا 
 . (1)ىمزة أك ياء، أك كاك لغة" 

كالمختار كفاقان لممازني كالمبرد كابف عصفكر، كخبلفان لمجميكر الكقؼ عمى )إذف( بالنكف، 
 كفي )كائف( خمؼ، كترد نكف )لـ يؾ(، كمنع القراء ذلؾ.

 مما يدؿ عمى مكافقة السيكطي لممازني. 

 شرة: الشتقاق األصةرالمسألة العا

"إنشاء مركب مف مادة يدؿ عمييا كعمى معناه كىذا  قاؿ السيكطي في االشتقاؽ األصغر:
ا–االشتقاؽ   .(2)فيو خبلؼ" -أيضن

ذىب الخميؿ كسيبكيو كالمازني كالمبرد كغيرىـ إلى أف الكمـ بعضو مشتؽ، كبعضو غير 
 .(3)مشتؽ

 .(4)كمو مشتؽ كقد نسب ىذا المذىب لمزجاج كذىب طائفة مف متأخرم أىؿ المغة، أف الكمـ

منيـ ابف  (5)كزعـ قكـ مف أىؿ النظر أف الكمـ كمو أصؿ، كليس منو شيء اشتؽ مف غيره
ىك: "أف تأخذ أصبل مف األصكؿ لتجمع  ،جني فقد ذكر في كتابو عمى أف االشتقاؽ األصغر

ف اختمفت صيغة مبانيو" كتركيب )س ؿ ـ( حيث قاؿ:  كقد ذكر لنا مثاال (6)بيف معانيو حتى كا 

                                                           

 .199ص /6ىمع اليكامع، ج (1)
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"فإنؾ تأخذ منو معنى السبلمة في تصرفو، نحك سمـ كيسمـ، كسالـ كسمماف، كسممى كالسبلمة، 
 .(1)كالسميـ: المديغ أطمؽ عميو تفاؤال بالسبلمة"

 كلـ يعمؽ السيكطي عمى ىذه المسألة مما يدؿ عمى مكافقتو لممازني. 
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 المبحث الثاني 
 آراء أبي عثمان المازنيعمى ضات السيوطي اعترا



 المسألة األولى: الخالف في اإلعراب والبناء

 ذكر السيكطي أنكاع اإلعراب أربعة، الرفع كالنصب كالجر كالجـز خبلفان لممازني كالككفييف،
حيث قاؿ:" أنكاع اإلعراب أربعة: الرفع، كىك إعراب العمد، كالنصب كىك إعراب الفضبلت، 

: خبلفان لممازني كالجر لم ا بيف العمدة كالفضمة؛ ألنو أخؼ مف الرفع، كأثقؿ مف النصب، كالجـز
نما ىك يشبو اإلعراب"  .(1)في قكلو: إنو ليس بإعراب، كا 

، كقد ذكر  ذىب سيبكيو إلى أف عبلمات اإلعراب أربعة، كىي النصب كالجر كالرفع كالجـز
اؿ: "كىي تجرم عمى ثمانية مجار عمى ذلؾ في باب مجارم أكاخر الكمـ في العربية حيث ق

أم: النصب بالفتحة كالرفع بالضمة كالخفض بالكسرة كالجـز  ؛النصب كالرفع كالخفض كالجـز
 .(2)بالسككف"

أما المازني فذىب إلى أف أنكاع اإلعراب ثبلثة: الرفع كالنصب كالجر كأف الجـز ليس مف 
ع اإلعراب، أم: جـز الفعؿ المضارع ىك االسـ حتى يحمؿ عميو المضارع، بمعنى أف الجـز قط

قطع اإلعراب عنو، فالفعؿ المضارع يعرب إذا كقع مكقع اسـ، مثؿ: مررت برجؿ يقكـ كالتقدير: 
مررت برجؿ قائـ، ككذلؾ محمد ينطمؽ، كالتقدير: محمد منطمؽ كقد كقع الفعؿ مكقعان ال يقع فيو 

 .(3)االسـ فرجع إلى أصمو كىك البناء

"كخص بالجـز بالفعؿ؛ ليككف فيو كالعكض عما فاتو مف المشاركة كالجر،  قاؿ السيكطي:
؛ أم: االسـ لو الرفع كالنصب (4)ليككف لكؿ كجو مف صنفي المعرب ثبلثة أكجو مف اإلعراب"

.  كالجر، كالفعؿ لو الرفع كالنصب كالجـز
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عة: كمف ىنا نرل بكضكح معارضة السيكطي لممازني، حيث إنو ذكر أنكاع اإلعراب أرب
، أما المازني فذىب إلى أنيا ثبلثة الرفع كالنصب كالجر، كاستبعد  الرفع كالنصب كالجر كالجـز

.  الجـز

 مما يدؿ عمى مخالفة السيكطي لممازني.

 المسألة الثانية: الخالف في إعراب األسماء الستة

 قاؿ ابف مالؾ:
ــــــــَبنَّ ِبــــــــاأَلِلفْ   ــــــــْع َبــــــــَواٍو واْنِص  َواْرَف
 

 (1)َمــــــا ِمــــــَن األْســــــَما َأِصــــــفْ واْجــــــُرْر ِبَيــــــاٍء  
 

 ذكر السيكطي: الخبلؼ في إعراب األسماء الستة كىي عمى عدة مذاىب: 

مػػذىب جميػػكر البصػػرييف كغيػػرىـ مػػف المتػػأخريف كىػػك "أف ىػػذه الحػػركؼ الثبلثػػة األلػػؼ  أحــدىا:
 .(2)كالكاك كالياء نيابة عف الحركات"

مقدرة مف الحركؼ، كأنيا اتبػع فييػا مػا قبػؿ  مذىب سيبكيو كابف مالؾ أنيا معربة بحركات الثاني:
اآلخػػر لآلخػػر، فػػإذا قمػػت: قػػاـ أبيػػكؾ، فأصػػمو أبيػػكيؾ، فأتبعػػت حركػػة البػػاء لحركػػة الػػكاك، فأصػػحبت 
ذا قمػت: رأيػت أبػاؾ، فأصػمو أبػكىؾ تحركػت الػكاك  أبكؾ، ثػـ اسػتثقمت الضػمة عمػى الػكاك فحػذفت، كا 

ذ ا قمت: سممت عمػى أبيػؾ، فأصػميا أبػكؾ ثػـ أتبعػت كانفتح ما قبميا، فقمبت ألفا فأصبحت أباؾ، كا 
حركة الباء لحركة الكاك فصارت عمػى أبػًكؾ فاسػتثقمت الكسػرة عمػى الػكاك، فحػذفت كسػكنت كقبميػا 

 .(3)كسرة فانقمبت ياء

 كنظير ما سبؽ مف الشعر قكؿ الشاعر:  

 إنَّ أباىــــــــــــــــــــا وَأبــــــــــــــــــــا َأباىــــــــــــــــــــا
 

 (4)قــــــــــد بمةــــــــــا فــــــــــي المجــــــــــد  ايتاىــــــــــا 
 

                                                           

 . 10ألفية ابف مالؾ في النحك كالصرؼ، ص (1)
 .123ص /1ىمع اليكامع، ج (2)

 .124ص /1، جالمرجع السابؽ (3)
 .51ص /1شرح ابف عقيؿ، ج (4)
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اىا( الثانية كىي في مكضع جر، فأعربت مضاؼ إليو مجركر بالكسرة الشاىد ىنا: )أب
مقدرة عمى األلؼ، كىي مضاؼ كالياء مضاؼ إليو، أيضان: )غايتاىا( أعربت مفعكؿ بو 
منصكب بالفتحة المقدرة عمى األلؼ، منع مف ظيكرىا التعذر عمى لغة مف يمـز المثنى األلؼ 

 كىي مضاؼ كالياء في محؿ جر مضاؼ إليو. 

لذلؾ، حيث  ان مذىب المازني أنيا معربة بالحركات قبؿ الحركؼ، كجاءت الحركؼ إشباع الثالث:
 كرد اإلشباع إلى أنو لمضركرة الشعرية، كما قاؿ الشاعر:

ـــــــو  بصـــــــري ـــــــي الي ـــــــا َيْثِن ـــــــي حيثم  وأنن
 

ـــــــن   (1)ســـــــمكوا أدنـــــــو َفـــــــَأْنُظورُ  حيثمـــــــا م
 

" فأشبع الضـٌ حتى تكلد من"الشاىد ىنا:   يا الكاك.فىأىٍنظيري

قاؿ السيكطي: كىك المشيكر أف ىذه األحرؼ نفسيا ىي اإلعراب" ترفع بالكاك كتنصب 
 .(2)كتجر الياء"

مما يدؿ عمى مخالفة السيكطي لممازني، كالراجح لدل الباحثة في ىذه المسألة رأم 
ي الجميكر في أف األسماء الستة ترفع بالكاك كتنصب باأللؼ كتجر بالياء، كما ىك معركؼ ف

 القكاعد النحكية.

 المسألة الثالثة: الخالف في المثنى وجمع الذكر السالم

 قاؿ ابف مالؾ:

ـــــــا اْجـــــــُرْر واْنِصـــــــبِ   َواْرَفـــــــْع ِبـــــــواٍو َوِبَي
 

 (3)َســــاِلَم َجْمــــٍع َعــــاِمٍر َوُمــــْذِنب 
 

عمى أف  اختمفت آراء النحاة في ىذه المسألة، منيـ ابف مالؾ، كقطرب، كالزجاج كالزجاجي
إعراب المثنى كالجمع بالحركؼ المذككرة، كذىب سيبكيو إلى: "أف األلؼ كالكاك كالياء نفسيا 

                                                           

 .78ص /1شرح الرضي عمى الكفاية، ج (1)
 .123-122صص  /1ىمع اليكامع، ج (2)
 .11ألفية ابف مالؾ في النحك كالصرؼ، ص (3)
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، كرأل األخفش "أنيا حركات مقدرة فيما قبميا (1)حركؼ إعراب، فاإلعراب بحركات مقدرة فييا"
يست حركات إعراب كال كرأل المازني "أنيا ل ،(2)كىي الداؿ مف الزيداف، كالزيدكف، كالزيديف"
، كذىب الككفيكف إلى: "أف األلؼ كالكاك كالياء في (3)حركؼ إعراب، كلكنيا تدؿ عمى اإلعراب"

أم: أنيا إعراب كالحركات التي  ؛(4)التثنية كالجمع بمنزلة الفتحة كالضمة كالكسرة في أنيا إعراب
 تتغير بتغير مكقعيا.

س اإلعراب في المثنى كالجمع بمقدرة قبميا، أك أما السيكطي فقد عقب عمى ذلؾ بقكلو: "كلي
 .(5)فييا، أك بدالئؿ، أك بالبقاء كاالنقبلب خبلفان لزاعمييا"

 اإلعرابكيتضح لنا في ىذه المسألة مخالفة السيكطي لممازني كتبيف لنا ىذا مف قكلو: " أف 
نما ىي نفسيا حركؼ إعراب.  في المثنى كالجمع ليس بمقدرة قبميا، أك فييا، أك بدالئؿ عمييا، كا 

كترل الباحثة أف رأم سيبكيو كالسيكطي كمف تبعيـ ىك األقرب إلى الصكاب؛ ألف القكاعد 
 المشيكرة في التثنية كالجمع ىي أنيا ترفع بالكاك كتنصب كتجر بالياء.

 المسألة الرابعة: الخالف في أصل المرفوعات
 الفاعؿ فرع منو أـ العكس؟اختمؼ النحاة في أصؿ المرفكعات، ىؿ المبتدأ ىك أصؿ ك 

"اختمؼ في  ذكر السيكطي في مسألة الخبلؼ في أصؿ المرفكعات عدة مذاىب حيث قاؿ:
ككجيو أنو  (6)أصؿ المرفكعات فقيؿ: المبتدأ، كالفاعؿ فرع منو، كعزل ىذا القكؿ إلى سيبكيو

ف تأخر، كالفاعؿ تزكؿ فاع ميتو إذا تقدـ، كأنو مبدكء بو في الكبلـ كأنو ال يزكؿ عف ككنو مبتدأ كا 
 .(7)عامؿ كمعمكؿ كالفاعؿ معمكؿ ال غير ككافقو المازني بأف أصؿ المرفكعات ىك المبتدأ"

                                                           

 .18ص /1الكتاب، ج (1)
 .161ص /1( ىمع اليكامع، ج2)
 .162ص /1، جالمرجع السابؽ( 3)
 .34ص /1ائؿ الخبلؼ، جمس ( اإلنصاؼ في4)
 .161ص /1( ىمع اليكامع، ج5)
حيث ذكر سيبكيو أف المبتدأ ىك األصؿ يقكلو: "كاعمـ أف االسـ أكؿ )أحكالو(  ،23ص /1ج ،الكتاب( 6)

 االبتداء.
 .3ص /2ىمع اليكامع، ج (7)
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كقيؿ: "الفاعؿ أصؿ، كالمبتدأ مرفكع عنو كعزل ىذا القكؿ لمخميؿ، ككجيو: أنو عاممو 
المبتدأ كذلؾ،  لفظي، كىك أقكل مف عامؿ المبتدأ، فإنما رفع لمتفريؽ بينو كبيف المفعكؿ بو، كليس

 .(1)كاألصؿ في اإلعراب أف يككف لمفرؽ بيف المعاني"

كقيؿ: كبلىما أصبلف، كليس أحدىما بمحمكؿ عمى اآلخر كال فرع عنو. كاختاره 
 .، كنقمو عنو األخفش كابف السراج(2)الرضي

كؿ  -كفاقان لمرضي-كالمختار"المبتدأ: اختمؼ ىؿ ىك أصؿ أك الفاعؿ؟  كقاؿ السيكطي:
 .(3)أصؿ"

كىنا في ىذه المسألة نرل أف جبلؿ الديف السيكطي، يخالؼ في رأيو ما ذىب إليو أبك 
عثماف المازني في أف المبتدأ ىك أصؿ المرفكعات، حيث ترل الباحثة أف رأم المازني ىك 

 إلى الصكاب. األقرب

 اً المسألة الخامسة: تقديم الخبر عمى المبتدأ وجوب

 كىي:  ،ذكر السيكطي منع تأخير الخبر ككجكب تقديمو ألسباب عدة

 (4)أف يستعمؿ كذلؾ في مثؿ؛ ألف األمثاؿ ال تغير، كقكليـ:" في كؿ كادو بنك سعد" أوًل: 

ليو نحك: إ: أف يككف كاجب التصدير كاالستفياـ نحك: أيف زيد؟ ككيؼ عمرك؟ كالمضاؼ ثانياً 
 حرؼبي حياف األندلسي حيث قاؿ: "يجب تقديـ الخبر إذا كاف صبح أم يكـ السفر كىذا رأم أ

كنظير ذلؾ مف الشعر  (5)نحك: صبح أم يكـ السفر؟" ،نحك: أيف زيده؟ أك مضاؼ إليو ،استفياـ
 قكؿ أبي تماـ: 

ـــــنَ  ـــــة َأْي ـــــلْ  الرواَي ـــــنَ  َب ـــــومُ  َأْي ـــــا النُُّج  َوَم
 

ــــــِذبِ   ــــــْن َك ــــــا وم ــــــُرٍف فيي ــــــْن ُزْخ ــــــاُ وه ِم  (6)َص
 

 
                                                           

 .3ص /2ىمع اليكامع، ج (1)
 .185ص /1شرح الرضي عمى الكفاية، ج (2)
 .3ص /2جؽ، المرجع الساب (3)
 .35ص /2ىمع اليكامع، ج (4)
 .1107ص /3ارتشاؼ الضرب، ج (5)
 .33ص /1شرح ديكاف أم تماـ، ج( 6)
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 نحك: كـ درىـ مالؾ، كصاحب كـ غبلـ أنت. ،يككف )كـ( الخبرية، أك مضافان إلييا أف ثالثًا:

"ثـ ا شييد عمى ما  (1)نحك: ثـ زيد، كىنا عمرك. كقرئ ،أف يككف اسـ إشارة ظرفان  رابعًا:
 ككجو تقديمو القياس عمى سائر اإلشارات، فإنؾ تقكؿ: ىذا زيد، كال تقكؿ: زيد ىذا. (2)يفعمكف"

 أف يككف تقديمو مصححان لبلبتداء بالنكرة كىك الظرؼ كالمجركر كالجممة كما سبؽ. خامسًا:

نحك: " درؾ" فمك أخر لـ يفيـ  ،أف يككف داالن عمى ما يفيـ بالتقديـ، كال يفيـ بالتأخير سادسًا:
أـ لـ  أنذرتيـ"سكاء عمييـ  -تعالى–منو معنى التعجب الذم يفيـ منو في التقديـ، كمنو قكلو 

ككذلؾ القكؿ: سكاءه عمي أقمت أـ قعدت" عمى أف المعنى: سكاءه عمى  (3)تنذرىـ ال يؤمنكف"
ألنو لك تأخر لتكىـ السامع أف المتكمـ  ؛القياـ، كعدمو فمدخكؿ اليمزة مبتدأ كسكاء خبره قدـ كجكبان 

ؿ مغفو عف مستفيـ حقيقة، كقيؿ: "سكاء" ىك المبتدأ كالجممة خبره. كقيؿ: ىك مبتدأ، كالجممة فاع
 .(4)الخبر كالتقدير: استكل عندم أقمت أـ قعدت

أما المازني كاألخفش فقد جكزا تأخير الخبر، إذا كاف أداة استفياـ كعمى رأييما يمكف 
. كىذا الرأم فيو إرباؾ لقكاعد المغة العربية؛ (5)القكؿ، حالؾ كيؼ، المسير متى، كالمسكف أيف

 ى ما لو الصدارة مف الكبلـ، كما ليس لو ىذه الصدارة.ألنو مف المعمـك أف تقسيـ الكبلـ إل

كعقب السيكطي عمى مسألة كجكب تقديـ الخبر حيث قاؿ:" كيمنع إف قدـ مثبلن كتأخيره، أك 
 .(6)كاف الصدر خبلفان لؤلخفش كالمازني"

 مف ىنا نممح مخالفة السيكطي في رأيو مخالفة صريحة لممازني في رأيو.

 

 
                                                           

 .446ص /1معاني القرآف لمفراء، ج (1)
 .46سكرة يكنس، اآلية:  (2)
 .6سكرة البقرة، اآلية:  (3)
 .35ص /2ىمع اليكامع، ج (4)
 .34ص /2، جالمرجع السابؽ (5)
 .34ص /2ج، ؽالمرجع الساب (6)



74 
 

 يء الخبر بعد مبتدأينالمسألة السادسة: مج

 اختمؼ النحاة في ىذه المسألة حكؿ مجيء الخبر بعد مبتدأيف.

يقكؿ السيكطي: "ذىب سيبكيو ككافقو المازني كالمبرد إلى أننا إذا جئنا بعد مبتدأيف بخبر 
كاحد نحك: زيد كعمرك قائـ" فإف المذككر ىك خبر لؤلكؿ كخبر الثاني محذكؼ أم: أف "قائـ" ىي 

َوالمَُّو َوَرُسوُلُو َأَحقُّ َأن ُيْرُضوُه ِإن َكاُنوا كمنو قكلو تعالى: " (1)كعمرك خبره محذكؼ" خبر لزيد،
 .(2)ُمْؤِمِنيَن"

 كنظير ذلؾ قكؿ الشاعر قيس بف الحطيـ:
ــــــــــــا ــــــــــــت بم ــــــــــــدنا وأن ــــــــــــا عن  نحــــــــــــن بم

 
ــــــــــــف  ــــــــــــرأي مختم  (3)عنــــــــــــدك راض وال

 
محذكؼ كالتقدير )نحف  الشاىد ىنا )نحف( ضمير منفصؿ مبني في محؿ رفع مبتدأ كخبره

 راضكف(.

أم: قائـ ىي خبر لمثاني، كأـ خبر  (4)كذىب ابف السراج كابف عصفكر إلى أنو العكس
 األكؿ محذكؼ.

كلـ يعمؽ السيكطي عمى ىذه المسألة بالقبكؿ أك الرفض كلكف مف خبلؿ قكلو: "كقاؿ 
ي كالراجح لدل الباحثة اتضح لي أنو يخالؼ المازن ،(5)آخركف أنت مخير في تقديـ أييما شئت"

رأم السيكطي؛ ألننا لك قدمنا ىذا أك ذاؾ ال يختؿ المعنى ككبلىما جائز حيث يمكف القكؿ 
 "محمده كعميه قائـ".

 

 

 
                                                           

 .39ص /2ىمع اليكامع، ج (1)
 .62سكرة التكبة، اآلية:  (2)
 .81ديكاف قيس بف الخطيـ، ص ( 3)
 .39ص /2( ىمع اليكامع، ج4)
 .39ص /2المرجع السابؽ، ج( 5)
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 بعد ل النافية لمجنس جمع المؤنث السالم بناءالمسألة السابعة: عالمة 

فعان بالضمة، كنصبان أجمع النحاة أف جمع المؤنث السالـ مف األسماء المعربة بالحركات ر 
كجران بالكسرة، كقد اختمؼ النحاة في كقكعو اسمان لػ )ال( النافية لمجنس بأف التاء عبلمة نصبيا 

 الفتحة أـ الكسرة؟ كمنيـ مف أجاز الكجييف.

 "كأما جمع المؤنث السالـ ففيو أقكاؿ: قاؿ السيكطي في باب جمع المؤنث السالـ:

 نو عبلمة نصبو.أل ؛كجكب بنائو عمى الكسر األول:

 (1)كجكب بنائو عمى الفتح، كعميو المازني حيث قاؿ: " أقكؿ ال مسمماتى لؾ بفتح التاء" الثاني:
 كعميو الفارسي.

 .(2)جكاز األمريف الثالث:

عثماف  أبكذكر ابف جني أنو: "لـ يجز أصحابو فتح ىذه التاء في الجماعة، إال شيئان قاسو 
ت لؾ" بفتح التاء، كعمؿ قكلو " أف الفتحة ليس لػػ )مسممات( كحدىا المازني فقاؿ: أقكؿ "ال مسمما

نما ىي ليا كلػػ )ال( قبميا  .(3)كا 

كأجاز ابف مالؾ الكجييف حيث قاؿ:" يركم بكسر التاء كفتحيا، كالفتح أشير، كبالكجييف 
 .(4)أيضان"

 كأنشد قكؿ الشاعر:

 ول َجــــــــــــــْأواَء باِســــــــــــــَمةً ، ل ســـــــــــــاِبةات
  

 (5)َلـــــــَد  اســـــــِتيفاِء آجـــــــالِ  تقـــــــي الَمُنـــــــوَن، 
 

                                                           

 .305ص /3ج الخصائص، ابف جني، (1)
 .200ص /2ج ىمع اليكامع، (2)
 .305ص /3ج الخصائص، ابف جني، (3)
 .55ص /2ج ؿ،شرح التسيي (4)
 ، قائؿ البيت مجيكؿ.201ص /2ج ىمع اليكامع، (5)
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الشاىد ىنا )ال سابغات( حيث كقع جمع المؤنث السالـ اسما لػػ ال، فجاز فيو البناء عمى 
 .(1)الفتح أك البناء عمى الكسر نيابة عف الفتح، كقد ركم البيت بالكجييف

قاؿ السيكطي: "جكاز األمريف كىك الصحيح لمسماع عف العرب، كعقب عمى ذلؾ بكجييف 
 الشعر كىما: مف

 قكؿ الشاعر سبلمة بف جندؿ التميمي:

ــــــــوُ  ــــــــٌد َعَواِقُب ــــــــِذي َمْج ــــــــباُب الَّ   َأْوَد  الشَّ
 

ـــــــــــــيب  ـــــــــــــّذاٍت لمّش ـــــــــــــّذ ول ل ـــــــــــــو نم  (2)في
 

 كالثاني ىك قكؿ الشاعر:

 ول َجــــــــــــــْأواَء باِســــــــــــــَمةً  ،ل ســـــــــــــاِبةات
  

 (3)تقـــــــي الَمُنـــــــوَن، َلـــــــَد  اســـــــِتيفاِء آجـــــــالِ  
 

الديف السيكطي ألبي عثماف المازني حيث إف المازني كىنا نرل بكضكح مخالفة جبلؿ 
 أجاز نصب جمع المؤنث السالـ عمى الفتح أما السيكطي فقد أجاز الكجييف كىك الصكاب.

 المسألة الثامنة: جواز النصب عمى المفعول معو

 :(4)قاؿ السيكطي: "مسائؿ ىذا الباب بالنسبة إلى العطؼ كالمفعكؿ معو خمسة أقساـ

يجب فيو العطؼ كال يجكز النصب عمى المفعكؿ معو، كىك أاٌل يتقدـ الكاك إال مفردان ما  األول:
"، كأف يتقدـ الكاك جممة غير متضمنة معنى فعؿ نحك: " أنت أعمـ  كذلؾ نحك:" أنت كرأيىؾى

 كمالؾ" كالمعنى: بمالؾ، كىك عطؼ عمى أنت كنسبة العمـ إليو مجاز.

كذلؾ أف تتقدـ الكاك جممة اسمية، أك فعمية  (5)فيو العطؼما يجب فيو النصب كال يجكز  الثاني:
متضمنة معنى الفعؿ كقبؿ الكاك ضمير متصؿ مجركر، أك مرفكع لـ يؤكد بمنفصؿ نحك )مالؾ 

                                                           

 .335ص /1األشمكني، ج (1)
 .334ص /2( المرجع السابؽ، ج2)
 ، قائؿ البيت مجيكؿ.201ص /2ىمع اليكامع، ج (3)
 .241ص /3، جالمرجع السابؽ (4)
 .241ص /3، جالمرجع السابؽ (5)
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كزيدان( ك)ما شأنؾ كزيدان( فيتعيف النصب عمى المفعكؿ معو، كال يجكز العطؼ المتناعو إال في 
 جاء في قكؿ الشاعر: الضركرة كعميو ما

 فمالـــــــــــــــــك والتمـــــــــــــــــدَد حـــــــــــــــــول نجــــــــــــــــــد
 

  (1)الـــــــــت تيامة بالرجــــــــــــــــــــوقد  ص 
 

 الشاىد ىنا: )التمدد( حيث أعربت مفعكؿ معو منصكب بالفتحة الظاىرة عمى آخره.

ما يختار فيو العطؼ مع جكاز النصب كذلؾ أف يككف المجركر ظاىران أك ضميران  الثالث:
بدا كزيد، كما أنت كزيد" فاألحسف جر زيد في األكؿ كرفعو في الثاني، منفصبلن نحك: ما شأف ع

 .(2)ال مكاف لمعطؼ كىك األصؿ

ما يختار فيو النصب مع جكاز العطؼ، كذلؾ أف يجتمع شركط العطؼ لكف يخاؼ منو  الرابع:
متكمـ فكات المعية المقصكدة نحك: ال يعجبؾ األكؿ كالشبع، أم: الشبع ألف النصب بيف مراد ال

 كالعطؼ ال بينو.

كذىب المازني إلى جكاز العطؼ عمى األكؿ بتضميف العامؿ معنى يتسمط بو عمى 
المتعاطفيف، كاختاره الجرمي حيث قاؿ:" يجكز في العطؼ ما ال يجكز في اإلفراد نحك: أكمت 

 .(3)خبزان كلبنان"

ضمير الرفع المتصؿ  كذلؾ إذا أكد، ما يجكز فيو العطؼ، كالمفعكؿ بو عمى السكاء الخامس:
 .(4)"رأسو كالحائط" أم: "خؿ" أك "دع" نحك: "ما صنعت أنت كأباؾ"، كنحك:

كنرل السيكطي في ىذه المسألة يخالؼ المازني حيث قاؿ:" العطؼ بعد مفرد"، أما المازني 
 مما يدؿ عمى مخالفة السيكطي لممازني. "،األفراديجكز في  يجكز في العطؼ ما فقد قاؿ: "ال
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 سألة التاسعة: القول في ىاء التنبيو في " يا اييا الرجل"الم

التنبيو في يا أيو الرجؿ ليست متصمة بػػػ )أم( بؿ مبقاه  (ىاء)ذكر السيكطي: "كقيؿ إف 
مف اسـ اإلشارة. كاألصؿ )يا أم ىذا الرجؿ(، فػػ )أٌم( منادم ليس بمكصكؼ، كىذا الرجؿ 

 .(1)ذا" اكتفاء بيا مف داللة الرجؿ عمييا"استئناؼ بتقدير ىك لبياف إبيامو، كحذؼ "

كاعمـ أف األسماء المبيمة التي حيث قاؿ في كتابو: "ذىب سيبكيو إلى أف أٌم بمنزلة )ىذا( 
تكصؼ باألسماء التي فييا األلؼ كالبلـ تينزىؿ منزلة أٌم، كىي ىذا كىؤالء كأكلئؾ، كما 

بعده بمنزلة اسـ  لرجبلف، صار المبيـ كماىذا الرجؿ، كيا ىذاف ا ، فعندما تقكؿ: يا(2)أشبييا"
كاحدة؛ لذلؾ ال تستطيع أف تقكؿ: يا أٌم، كال يا أييا كتسكت؛ ألنو مبيـ يمزمو التفسير فصار ىك 

"  .(3)كالرجؿ بمنزلة اسـ كاحد كأنؾ قمت: يا رجؿي

أما األخفش فذىب إلى أف: "أم مكصكلة كالمرفكع خبر لمبتدأ محذكؼ، كالجممة صمة "أم" 
ده المازني، بأنيا لك كانت مكصكلة لكصمت بالظرؼ كالمجركر كالجممة الفعمية، كرده ابف كر 

 .(4)بأنو لك صح ما قاؿ لجاز ظيكر المبتدأ -أيضان –مالؾ 

كأجاز أبك حياف بأف لو أف يقكؿ: "إنيـ التزمكا حذفو في ىذا الباب؛ ألف النداء باب حذؼ 
 .(5)كتخفيؼ بدليؿ جكاز الترخيـ فيو خبلؼ غيره

ألنو ال يبنى في النداء ما يكصؿ؛  ؛كرٌده الزجاج بأنيا لك كانت مكصكلة لكجب أال تضـ
 ألف الصمة مف تمامو.

كرٌد السيكطي عمى قكؿ المازني في أف، أم: لك كانت مكصكلة لكصمت بالظرؼ 
، إذ لو أف يقكؿ: زمكا فييا "إنيـ الت كالمجركر كالجممة الفعمية، حيث قاؿ:" كأجيب بأف ذلؾ ال يمـز

 ضربان مف الصمة، كما التزمكا فييا ضربان مف الصفة عمى رأيكـ".

                                                           

 .52ص /3ىمع اليكامع، ج (1)
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 مما يدؿ في ىذه المسألة عمى أف السيكطي قد خالؼ المازني في رأيو. 

 المسألة العاشرة: التوسط بين المستثنى منو وصفتو

ؾ" قاؿ السيكطي أما المتكسط بيف المستثنى منو كصفتو نحك: ما مررت بأحد إال خير من
 .(1)فيجكز فيو االتباع بدالن، كالنصب عمى االستثناء كالمتأخر"

"أنو ال يجكز في المستثنى النصب عمى االستثناء، أك االتباع عمى البدؿ إذا  ذىب سيبكيو:
 مف نحك:  (2)تكسط المستثنى بيف المستثنى منو كصفتو

 ما جاءني أحده إال زيدان خير منؾ. -
 ما قاـ القكـ إال زيدان. -
 ررت بأحدو إال زيدو خير منؾ.ما م -

 كذىب المازني إلى اختيار النصب، بؿ كجكبو، كنقؿ عنو مكافقة سيبكيو كاختياره النصب.

ما عمى  كالخبلؼ قائـ إما عمى رام سيبكيو؛ ألنؾ لـ تقدمو عمى المستثنى، فاإلبداؿ قائـ، كا 
 رأم المازني؛ ألنؾ جئت بصفة بعد المستثنى.

ة المازني كذلؾ مف خبلؿ قكلو: "كاالتباع فيو ىك المختار أيضان كذىب السيكطي إلى مخالف
 ، كاختمؼ النقؿ عف المازني".(3)مثمو لممشاكمة، كىذا مذىب سيبكيو

كىنا نرل بأف اإلماـ جبلؿ الديف السيكطي يقؼ معارضان لرأم المازني حيث كاف رأيو 
 يقكؿ: "كاالتباع فيو ىك المختار".
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 تقديم التمييز عمى عاممو المسألة الحادية عشرة:

 تعددت آراء عمماء النحك في تقديـ التمييز عمى عاممو، ما بيف مؤيد لذلؾ كما بيف معارض لو:

المنع، ذىب سيبكيو كمف تابعو إلى منع تقديـ التمييز عمى عاممو، فبل يقاؿ: نفسان طاب  :أولً 
، كمنو ما جاء في (1)فيك لمضركرةزيدان، كما يمتنع التقديـ في تمييز المفرد، كما كرد مف ذلؾ 

 قكؿ الشاعر:

 أنفســـــــــــــــًا تطيـــــــــــــــب بنيـــــــــــــــل المنـــــــــــــــى
 

 (2)وداعـــــــي المنـــــــون ينـــــــادي جيـــــــارا 
 

مكطف الشاىد: )أنفسان تطيب( حيث تقدـ التمييز عمى عاممو "تطيب" مع أنو فعؿ 
 .(3)متصرؼ، كحكـ تقديـ الحاؿ الجكاز بندرة عند سيبكيو كالجميكر

ي كالمازني كالمبرد كالكسائي إلى جكاز تقديـ التمييز عمى عاممو بشرط الجكاز، ذىب الجرم :ثانياً 
 ، كلقد استشيد لذلؾ ابف مالؾ بقكؿ الشاعر:(4)ككف الفعؿ متصرفان 

ــــــــراق حبيبيــــــــا ــــــــى لمف ــــــــر ليم  أتيج
 

  (5)وماكـــــــــــــان نفســـــــــــــا بـــــــــــــالفراق تطيـــــــــــــب 
 

  .: تقديـ التمييز "نفسان" عمى عاممو "تطيب" كاألصؿ "تطيب نفسان"موطن الشاىد

قاؿ السيكطي: كأما تقديمو عمى الفعؿ فمنعو ابف عصفكر جزمان، بناء عمى أف الناصب لو 
نما ىك الجممة بأسرىا، فإف كاف الفعؿ جامدان، امتنع بإجماع. فبل يقاؿ: "ما  ليس ىك الفعؿ، كا 

أحسب زيدان كذا"، كال رجبلن بزيد" كما يمتنع إذا كاف عاممو جامدان بإجماع.  رجبل ن

د اإلماـ جبلؿ الديف السيكطي يخالؼ أبا عثماف المازني في رأيو، في تقديـ التمييز كىنا نج
عمى عاممو حيث إنو كاف يرل المنع بإجماع إذا كاف الفعؿ جامد، أما المازني فكاف يرل جكاز 

 التقديـ عمى العامؿ.

                                                           

 .71/ ص4ىمع اليكامع، ج (1)
 .305 -304صص  /2أكضح المسالؾ، ج (2)
 .305ص /2، جأكضح المسالؾ ىامشانظر:  (3)
 .41/ ص4ىمع اليكامع، ج (4)
 .389/ ص2شرح التسييؿ، ج (5)



81 
 

 المسألة الثانية عشرة: مسألة ربّ 

 :(1)ا عدة مذاىبذكر السيكطي في مسألة رٌب آراء العمماء فيي

أنيا لمتقميؿ دائمان، كىك قكؿ األكثر كػػ سيبكيو، كاألخفش كالمازني مف البصرييف كالكسائي  األول:
 كالفراء كىشاـ مف الككفييف، كمثاؿ ذلؾ قكؿ العرب: "رٌب أخ لؾ لـ تمده أمؾ"

يؿ كػقكؿ العرب عند لمتكثير دائمان، كعميو الخميؿ كابف درستكيو، كلـ يذكر أنيا تجيء لمتقم الثاني:
 .(2)رب صائمو لف يصكمو، كقائمو لف يقكمو" رمضاف " يا انقضاء

 ، كىذا رأم السيكطي.(3)أنيا لمتقميؿ غالبان كالتكثير نادران  الثالث:

لمتقميؿ قميبلن، كلمتكثير كثيران، كاختاره ابف ىشاـ في مغني المبيب، حيث قاؿ: "كليس  الرابع:
فا لؤلكثريف، كال لمتكثير دائما خبلفا البف درستكيو، بؿ ترد لمتكثير كثيرا، معناىا لمتقميؿ دائما، خبل

 .(4)كلمتقميؿ قميبل"

كقد خالؼ السيكطي المازني في أف رٌب لمتقميؿ دائمان حيث قاؿ: "ثالثيما كىك المختار 
 .(5) عندم )كفاقان لمفارابي( أبي نصر كطائفة أنيا لمتقميؿ غالبان، كالتكثير نادران 

 مف ىنا اتضح لي مخالفة السيكطي لممازني.ك  

 المسألة الثالثة عشرة: مسألة حاشا

، قيؿ: ببل فاعؿ، كاألصح أنو (6)قاؿ السيكطي: "كبحاشا، خبل، كعدا بالنصب أفعاالن جامدة
ضمير البعض، كقيؿ: المصدر كالجر حركفان متعمقة كغيرىا، أكالن كالزائد، أك محميا كػػػ )غير( 

 أقكاؿ: 
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"حتى" ما بعدىا، كفيو معنى  يبكيو إلى أف حاشا "حرؼ يجر ما بعده كما تجرذىب س
 ، كذلؾ قياسان عمى )حتى( التي ىي حرؼ جر تجر ما بعدىا كقكؿ الشاعر:(1)االستثناء

ـــــــــــــــوِ  ـــــــــــــــاَن إنَّ ِب ـــــــــــــــى َثْوَب ـــــــــــــــا َأِب  َحاَش
  

ــــــــــــــْتمِ   ــــــــــــــاِة َوالشَّ ــــــــــــــِن الَمْمَح  (2)َضــــــــــــــنَّا َع
 

: كأنكر سيبكيو كأكثر البصرييف فعميتيا، كالعذر كعقب السيكطي عمى مذىب سيبكيو قائبلن 
نما نقمو األخفش كالفراء  .(3)لسيبكيو؛ إنو لـ يحفظ النصب )بحاشا( لنقمو، كا 

أما المازني كبعض البصرييف فقد كافقكا مذىب سيبكيو، كاختار ابف ىشاـ في المغني: "أنيا 
تزيمو عنو، كألنيا بمنزلة إال، كىي  ال تتعمؽ كالحركؼ الزائدة؛ ألنيا ال تكصؿ معنى االسـ بؿ

كقيؿ: مكضعيا نصب مف تماـ الكبلـ كػػ )غير( إذا استثنى بيا، كمف شكاىد  ،(4)غير متعمؽ
 النصب ليا قكؿ الشاعر:

 حاشـــــــــــــــا قريشـــــــــــــــا فـــــــــــــــ ن اهلل فضـــــــــــــــميم
  

 (5)عمــــــــى البريــــــــة باإلســــــــالم والــــــــدين 
 

ة بعضيـ: "حاشا " بالتنكيف أما السيكطي قاؿ: "إنيا اسـ مصدر مرادؼ لمتنزيو بدليؿ قراء
 .كما يقاؿ: "تنزييان  كبراءة" كقراءة ابف مسعكد: "حاشا ا" باإلضافة " كػػػ معاذ ا"

 مما يدؿ عمى مخالفة السيكطي لممازني.

 المسألة الرابعة عشرة: العطف عمى الضمير المخفوض

كد ذلؾ في الفصيح بغير قاؿ السيكطي: "كال يجب عكد الجار في العطؼ عمى ضميره؛ لكر 
بالجر، كذلؾ استنادا إلى قراءة  (7)"َواتَُّقوا المََّو الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِو َواأْلَْرَحام، قاؿ تعالى: "(6)عكد"

سبعية متكاترة كىي قراءة محكمة قرأ بيا حمزة بف حبيب الزيات في سكرة النساء، كذلؾ بحر 
                                                           

 .349ص /2الكتاب، ج (1)
 .368شرح شكاىد المغني، ص (2)
 .286ص /3ىمع اليكامع، ج (3)

 .121ص /1مغني المبيب، ج (4)
 .283ص /3جىمع اليكامع،  (5)
 .268ص /5، جالمرجع السابؽ (6)
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إعادة الخافض، كما أنيا قراءة قرأ بيا جماعة مف األرحاـ عطفا عمى الضمير المخفكض بدكف 
، كالنخعي كقتادة (1)كبار الصحابة كالسمؼ الصالح مف أمثاؿ ابف عباس كالحسف البصرم

صمى ا  –، كجممة القكؿ كما يقكؿ أبك حياف: " أنيا قراءة متكاترة عف رسكؿ ا (2)كاألعشى
قٌراء الصحابة كػػػػ عثماف كعمي كابف مسعكد قرأ بيا سمؼ األمة، كاتصمت بأكابر  -عميو كسمـ

 .(3)كزيد بف ثابت، كأقرأ الصحابة أيبي بف كعب"

كذىب المازني كعميو البصريكف إلى أنو ال يجكز العطؼ عمى الضمير المخفكض إال 
 .(5)، كذىب الككفيكف إلى أنو يجكز قياسان عمى الضمير المنصكب(4)بإعادة الخافض"

بأف قالكا: إنما قمنا إنو ال يجكز؛ ألف الجار كالمجركر بمنزلة كاحدة،  أما البصريكف فاحتجكا
فإذا عطفت عمى الضمير المجركر، فكأنؾ عطفت عمى االسـ عمى الحرؼ الجار، كعطؼ 

 االسـ عمى الحرؼ ال يجكز. 

كمنيـ مف تمسؾ بأف قاؿ: أجمعنا عمى أنو ال يجكز عطؼ الضمير المجركر عمى 
فبل يجكز أف يقاؿ: مررت بزيد كؾ"؛ ألف المعطكؼ  (6)مذىب المازني المظير المجركر، كىذا

كالمعطكؼ عميو شريكاف، ال يدخؿ أحدىما إال ما دخؿ في اآلخر، فكما ال يجكز أف يقاؿ: 
 "مررت بزيد كؾ" ال يجكز مررت بؾ كزيد".

ي كذىب البعض بقكليـ: "إنما قمنا ذلؾ؛ ألف الضمير قد صار عكضان عف التنكيف؛ فينبغ
 .(7)أف ال يجكز العطؼ عميو، كما ال يجكز العطؼ عمى التنكيف
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 .467ص /2اإلنصاؼ، ج (7)



84 
 

كلقد أكرد ابف األنبارم رأم الككفييف بقكلو: "أما الككفيكف فاحتجكا بأف قالكا: الدليؿ عمى أنو 
أم:  بالخفض (2)"َواأْلَْرَحامِ  ِبوِ  َواتَُّقوا المََّو الَِّذي َتَساَءُلونَ : "(1)يجكز قد جاء ذلؾ في قكلو تعالى

 .(3)بجر األرحاـ عطفان عمى الضمير المخفكض بو، كىي قراءة حمزة الزيات

 أما ابف مالؾ فقد أشار إلى مكافقتو الككفيكف مف خبلؿ قكلو: 

 َوَعـــــــْوُد َخـــــــافٍض َلـــــــَد  َعْطـــــــٍف عمـــــــى
  

  َضـــــــــمير َخْفـــــــــٍض لزًمـــــــــا َقـــــــــْد ُجعـــــــــالَ  
 

  ولــــــــيس عنــــــــدي َلزًمــــــــا إْذ َقــــــــْد َأتَــــــــى
 

ـــــــنَّْظم َوالنَّ   ـــــــافـــــــي ال ـــــــحي  ُمْثَبَت ـــــــر الصَّ   (4)ْث
 

أمر الـز عند النحاة؛ كلكنو  -عند العطؼ عمى الضمير -شرح البيت: أف عكد الخافض 
ليس ببلـز عند ابف مالؾ؛ ألف عدـ إعادتو قد كرد مثبتنا في النظـ كفي النثر معنا، الكاًردىٍيًف عف 

 .(5)كتيٍثًبتي أف إعادتو ليست بالبلزمةالعرب؛ أم: إنو أٍمره تؤيده األمثمة الصحيحة نظمنا كنثرنا، 

كمف ىنا نرل: بأف السيكطي قد خالؼ أبا عثماف المازني عندما قاؿ: "كال يجب عكد الجار 
َوَجَعْمَنا َلُكْم ِفيَيا َمَعاِيَش َوَمن لَّْسُتْم َلُو في العطؼ عمى ضميره كاستدؿ عمى ذلؾ بقكلو تعالى: "

كممة "مف" في مكضع خفض بالعطؼ عمى الضمير المخفكض في ، حيث قالكا: إف (6)ِبرَاِزِقيَن"
 "لكـ". 

كىنا يتضح لنا مما سبؽ مخالفة السيكطي لممازني، حيث إف السيكطي كاف يحطب في  
حبؿ الككفييف بخبلؼ ما كاف المازني يسير عمى منيج البصرييف في عدـ جكاز عطؼ االسـ 

 بإعادة الخافض. إالالظاىر عمى الضمير المخفكض 
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 المسألة الخامسة عشرة: عطف السم عمى الفعل والعكس

أجاز النحاة عطؼ االسـ عمى االسـ نحك: "جاء زيد كخالد" فػػ خالد معطكؼ عمى زيد 
مرفكع مثمو، كعطؼ الفعؿ عمى الفعؿ "جاء محمد كجمس" فالفعؿ جمس معطكؼ عمى الفعؿ 

 ِمنَ  اْلَميِِّت َوُمْخِرُج اْلَميِّتِ  ِمنَ  ْلَحيَّ ُيْخِرُج ا"جاء، كعطؼ االسـ عمى الفعؿ نحك قكلو تعالى: 
 كيجكز عطؼ الفعؿ عمى االسـ نحك قكلو تعالى " صافات كيقبضف". (1)"اْلَحيِّ 

أما المازني فقد منع عطؼ االسـ عمى الفعؿ كعكسو؛ ألف العطؼ أخذ التثنية فكما ال 
 .(2)ينضـ فييا فعؿ إلى اسـ، كذلؾ ال يعطؼ أحدىما عمى اآلخر

كما ذىب إليو المازني فسي المنع، ذىب إليو المبرد حيث قاؿ: "اعمـ أنؾ ال تعطؼ اسمان 
عمى اسـ، كال فعبلن عمى فعؿ في مكضع مف العربية إال إذا كاف مثمو، بقكلؾ: مررت بزيد 

، كذىب ابف عصفكر إلى عدـ جكاز عطؼ (3)كعمرك، كرأيت زيدان كعمران، كأنا آتيؾ كأكرمؾ"
عؿ أك العكس إال في مكضع يككف الفعؿ فيو في مكضع اسـ أك العكس، كقد ذكر االسـ عمى الف

: "كال يجكز عطؼ االسـ عمى الفعؿ كال الفعؿ عمى االسـ إال في مكضع ذلؾ في كتابو قائبلن 
، كقد كضح لنا مثاالن عمى (4)يككف الفعؿ فيو في مكضع االسـ أك االسـ في مكضع الفعؿ"

يو مكضع الفعؿ كػ اسـ الفاعؿ حيث قاؿ: "فمذلؾ يجكز عطؼ الفعؿ المكضع الذم يككف االسـ ف
 .(5)عمى االسـ ىنا فنقك: "جاءني الضارب كقاـ" ك"قاـ زيد الذم ضربني كقائـ"

أما أبك حياف فقد أجاز عطؼ االسـ عمى الفعؿ أك العكس كذلؾ بقكلو: "كيجكز عطؼ 
مى الفعؿ كقكلو تعالى: "يخرج الحر الفعؿ عمى االسـ كقكلو تعالى "صافات كيقبضف" كاالسـ ع

مف الميت كمخرج الميت مف الحي" كال يككف ذلؾ إال إذا كاف كؿ كاحد منيما في تقدير 
 .(6)اآلخر"

 

                                                           

 .95سكرة األنعاـ، اآلية:  (1)
 .272ص /5ىمع اليكامع، ج (2)

 .387ص /4المقتضب، ج (3)
 .248ص /1( شرح الجمؿ، ابف عصفكر، ج4)
 .249ص /1، جالمرجع السابؽ( 5)
 .2022ص /4( ارتشاؼ الضرب، ج6)



86 
 

كما ذىب إليو أبك حياف ذىب إليو ابف مالؾ األندلسي في جكاز عطؼ الفعؿ عمى االسـ 
عمى االسـ، كعطؼ االسـ  كعكسو، كقد ذكر ذلؾ في كتابو: "ثـ نبيت عمى جكاز عطؼ الفعؿ

: ، فمف عطؼ الفعؿ عمى االسـ في قكلو تعالى(1)عمى الفعؿ، إذا سيؿ تأكليما بفعميف أك اسميف"
" ، كمف عطؼ االسـ عمى الفعؿ قكلو تعالى: (2)"َفْوَقُيْم َصافَّاٍت َوَيْقِبْضنَ  الطَّْيرِ  ِإَلى َأَوَلْم َيَرْوا"

 .(3)"اْلَحيِّ  ِمنَ  ُمْخِرُج اْلَميِّتِ اْلَميِِّت وَ  ِمنَ  ُيْخِرُج اْلَحيَّ 

 كنظير ذلؾ مف الشعر قكؿ الراجز: 

 يــــــــــــا ُرّب بيضــــــــــــاء مــــــــــــن العــــــــــــواىج
 

ـــــــــــــــــا أو دارج  ـــــــــــــــــد حب  (4)أم صـــــــــــــــــِبّي ق
 

   العواىج: طويمة العنق. 

أما السيكطي فقاؿ "ال يجكز عطؼ االسـ عمى الفعؿ كالماضي عمى المضارع كالمفرد عمى 
ؿ عمى االسـ، كالمضارع عمى الماضي كالجممة عمى المفرد )في الجممة كبالعككس" أم الفع

األصح إف اتحدا( أم المعطكؼ كالمعطكؼ عميو )بالتأكيؿ( بأف كاف االسـ يشبو الفعؿ، 
كالماضي مستقبؿ المعنى، أك المضارع ماضي بالمعنى كالجممة في تأكيؿ المفرد بأف يككف صفة 

 .(6)"اْلَحيِّ  ِمنَ  اْلَميِِّت َوُمْخِرُج اْلَميِّتِ  ِمنَ  ُيْخِرُج اْلَحيَّ حك: "ن (5)أك حاالن، أك خبران أك مفعكالن لظف

 كمف ىنا نرل أف السيكطي قد خالؼ المازني في ىذه المسألة.

 المسألة السادسة عشرة: تصةير أسماء الشيور

 .(7)قاؿ السيكطي:" كال تصغر األسماء العاممة عمؿ الفعؿ"
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تصغير أسماء الشيكر، كذىب في قكلو: كال تحقر أسماء  ذىب سيبكيو إلى أنو ال يجكز
نما يحتقر االسـ غير المعمـ الذم يمـز كؿ  شيكر السنة، فعبلمات ما ذكرنا مف الدىر ال تحقر، كا 

 .(1)شيء مف أمتو، نحك: رجؿ كامرأة كأشباىيا"

غير إنما أما المازني ككافقو المبرد أجازكا تصغير أسماء شيكر السنة حيث قاؿ:" ألف التص
يقع عمى االسـ األكؿ، أال ترل أنؾ لك صغرت غبلـ زيد لقمت: غميـ زيد، فكذلؾ ىذا كما 

 .(2)أشبيو

فير،  ، صي ككافؽ الككفيكف مذىب المازني في تصغير أسماء شيكر السنة فيقكلكف: "ميحيـر
ميد، ريجيب، شيعيباف، كريميضاف، كشيكيكيؿ، كذيكم القعدة، كذيكم الحجة ريبيع، جي
(3). 

أما السيكطي فقد ذكر أنو ال يجكز تصغير أسماء شيكر السنة: كالمحـر كصفر، كما 
 .(4)فييا"

كىنا نجد جبلؿ الديف السيكطي أيضا خالؼ المازني في عدـ تصغيره ألسماء الشيكر 
حيث انفرد المازني مف سائر البصرييف بإجازة تصغير ىذه األسماء ككذلؾ كجدنا المبرد مف بعده 

 عمى ذلؾ فقد كاف يحطب في حبؿ الككفييف.قد كافقو 

 مما يدؿ عمى مخالفة السيكطي لممازني. 

 المسألة السابعة عشرة: تصةير أيام األسبوع

كاألحد، كما قبميا عمى مذىب سيبكيو،  قاؿ السيكطي: "ال تصغر أياـ األسبكع: كالسبت،
 .(5)كاختاره ابف كيساف
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فقد أجازكا تصغير أياـ األسبكع، فيقكؿ أيحٌيد،  (1)أما المازني كالجرمي كافقيـ الككفيكف
ميعة، كسيبيت. مٌيس، كجي  كثينياف، كثيميثاء، كأيريبعاء، كخي

"اليـك  ككاف بعض النحاة كما ذكر ابف سيدة في كتابو أنيـ كانكا يفرقكف بيف أف نقكؿ
، فإذا رفع اليكـ جا ز تصغير السبت" فينصب اليـك كبيف أف نقكؿ "اليكـ السبت" فيرفع اليـك

الجمعة كالسبت، أما إذا نصبت فبل يجكز التصغير، كقبؿ: يجكز التصغير في النصب كيبطؿ 
 .(3)، أما المازني فقد أجاز تصغيرىما في الرفع كالنصب(2)في الرفع

كىنا نجد جبلؿ الديف السيكطي يخالؼ أبا عثماف المازني في ىذه المسألة، حيث إف 
ع حيث كاف يحطب في حبؿ الككفييف، بخبلؼ باقي البصرييف المازني أجاز تصغير أياـ األسبك 

كعمى رأسيـ شيخ النحاة الذيف لـ يجيزكا ذلؾ، فكجدنا السيكطي أيضا يسير في منيجو عمى 
 منيج البصرييف الذيف يمنعكف تصغير أياـ األسبكع.

 المسألة الثامنة عشرة: إزالة ألف الوصل عند التصةير

عند تصغير ما ىي فيو سكاء أكاف ثنائيان "كػػػ ابف، اسـ، أـ  قاؿ السيكطي تزاؿ ألؼ الكصؿ
أكثر "كػػػ افتقار، كانطبلؽ، كاستضراب، كاشييباف كغيرىا، لزكاؿ الحاجة إلييا بتحريؾ أكؿ 
المصغر، فيقاؿ: بينٌي، كسيمٌي، كفتيقير، كنطيميؽ، كشييبي كغيرىا، كسكاء بقي عمى مثاؿ 

كيو كما ذكر في باب ما تيحذؼ منو الزكائد مف بنات الثبلثة ، كىذا مذىب سيب(4)األسماء أـ ال
مما أكائمو األلفات المكصكلة حيث قاؿ: "كذلؾ قكلؾ في استضراب: تضيريب، حذفنا األلؼ 
المكصكلة ألف ما يمييا مف بعدىا البد مف تحريكو، فحذفت ألنيـ قد عممكا أنيا في حالة استغناء 

ذا صغرت االفتقار حذفت األلؼ لتحرؾ ما يمييا، كال تحذؼ التاء؛ ألف الزائدة إذا  عنيا... كا 

                                                           

 .152ص /6ىمع اليكامع، ج (1)
 .111ص /14المخصص، ج (2)
 .152ص /6ىمع اليكامع، ج (3)
 .152ص /6المرجع السابؽ، ج (4)
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كانت ثانية مف بنات الثبلثة، ككاف االسـ عدد حركفو خمسة رابعيف حرؼ الميف، لـ يحذؼ منو 
 .(1)شيء في تكسيره لمجمع؛ ألنو يجيء عمى مثاؿ مفاعيؿ"

ككف عمى مثاؿ أما المازني فذىب إلى أنو: "البد في المصغر مما فيو ىمزة الكصؿ أف ي
، فتقكؿ في تصغير انطبلؽ كافتقار: طيمٌيؽ، كفيقٌير بالحذؼ، حتى يصير عمى مثاؿ (2)األسماء"

كيمٌيب، كلـ يجز في انطبلؽ: نيطيميؽ، كال في افتقار: فيتيقير؛ ألنيما ليس ليا مثاؿ في األسماء، 
 .(3)بؿ يحذؼ حتى يصير إلى مثاؿ األسماء فيقاؿ: طيميؽ، فيقير

ماـ ثعمب فقد خالؼ الذيف أجازكا الحذؼ حيث إنو أثبت ىمزة الكصؿ في حاؿ أما اإل
التصغير كلـ يسقطيا، فيقاؿ في اضطراب: "أضيريب"، فحذؼ الطاء؛ ألنيا بدؿ مف تاء افتعؿ 

 .(4)كىي زائدة كأبقى ىمزة الكصؿ؛ ألف فضمتيا بالتقدـ

اؿ كافتعاؿ، بؿ الشرط في "كليس خبلؼ المازني مختصان بانفع كقاؿ أبك حياف األندلسي:
 .(5)المصغر كمو أف يككف عمى مثاؿ األسماء

كىنا نجد المازني عمى الرغـ مف أنو بصرم إال أنو خالؼ مذىب شيخ النحاة سيبكيو، فنجد 
 السيكطي يذىب مذىب سيبكيو كيخالؼ المازني. 

 مما يدؿ عمى مخالفتو لممازني. 

 تي(المسألة التاسعة عشرة: تصةير )التي والال 

قاؿ السيكطي في تصغير أسماء اإلشارة "كيستثنى مف المبنيات: اسـ اإلشارة، كالمكصكؿ 
فيصغراف؛ ألنو يشبو األسماء المتمكنة، كقد خكلؼ بيما قاعدة التصغير حيف أبقى أكليما عمى 
 الفتح، كزيد في آخرىما ألؼ عكضان عما فات مف ضـ األكؿ، كفي الذم كفركعو: المذٌيا، كالمتٌيا،

                                                           

 .434-433ص ص /3الكتاب، ج (1)
 .364ص /1، ارتشاؼ الضرب، ج138ص /6ىمع اليكامع، ج (2)
 .138ص /6المرجع السابؽ، ج (3)
 .138ص /6جع السابؽ، جالمر  (4)
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كالمذياف، كالمتياف، كالمذيكف، كقيؿ بفتحيا، ككذا المذييف، بكسرىا، كقيؿ بفتحيا، كالمتيات كالمكتىيا 
 .(1)كفي البلتي"

كتقكؿ في تصغير الذم كالتي: المذيا كالمتيا بزيادة ياء التصغير ثالثة، كفتح ما قبميا، كفتح 
مذيا، كالمتيا بضـ األكلى جمعان بيف الياء التي بعد ياء التصغير؛ لتسمـ الؼ العكض،كقد حكي ال

 .(2)العكض كالمعكض منو

 قاؿ العجاج:

 بعـــــــــــــد المتّيــــــــــــــا والمتّيـــــــــــــا والتــــــــــــــي
 

 (3)إذا عمتيــــــــــــــــــــــــا أنفــــــــــــــــــــــــس تــــــــــــــــــــــــردت 
 

كيرل سيبكيو أنؾ إذا ثنيت الذم كالتي في قكلؾ: "المذيا، كالمتيا" حذفت ىذه األلفات كما 
بلمتي التثنية؛ الجتماع الساكنيف، كذلؾ في تحذؼ األلؼ ذكاتا؛ لكثرتيا في الكبلـ، فحذفيا قبؿ ع

 ".(4)الجمع فيقكؿ: المذيكف كالمذييف بضـ الياء ككسرىا، كفي التثنية تقكؿ: المذياف كالمتياف

"المذيكف،  أما األخفش فقد كافؽ سيبكيو في تثنية المذياف كالمتياف، أما الجمع فيقكؿ:
 .(5)كالمذييف" بالفتح كالمقصكر

بلتي" فيرل سيبكيو أف العرب ال تصغر البلتي فقاؿ: "استغنكا بجمع أما في تصغير "ال
إذا قمت: المتياف، تصغر )التي( كتجمعيا كما تفعؿ بالجمع مف غير  -المصغر-الكاحد المحقر

 .(6)كاحده" -أم يصغر -المبيـ الذم يحقر

 .(7) ا"كأجاز األخفش تصغير "البلتي" فقاؿ: المكيا، كالبلئي: المكيا أيضن 

                                                           

 .150ص /6ىمع اليكامع، ج (1)
 .288ص /1ف الحاجب، لمرضي االستراباذم، جشرح شافية اب (2)
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 .151ص /6، ىمع اليكامع، ج489ص /3الكتاب، ج (6)
 .289ص /2، المقتضب، ج288ص /1شرح شافية ابف الحاجب، ج (7)
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المازني فيرل أف تصغير "البلتي": المتيا، كذلؾ استنادا لما كرد عف العرب في البيت  أما
السابؽ، كقاؿ: "إذا كاف البد مف الحذؼ، فحذؼ الزائد أكلى، يعني األلؼ التي بعد البلـ، 

 .(1)فتصغر البلتي، كتصغير التي سكاء

ياتي، فإذا صغرتيا عمى كقاؿ الفراء: "إذا صغرت المكاتي رددتيا إلى األصؿ فقمت، المت
 .(2)جيتيا قمت المكياتي، كلك صغرتيا عمى ىمزتيا قمت: المكياتي

"كالصحيح أنو ال يجكز تصغير  أما أبك حياف فيرل أنو ال يجكز تصغيرىما حيث قاؿ:
البلئي، كالآلم، كالمكاتي استغناءن بجمع المتيا عف ذلؾ، كىذا مذىب سيبكيو، كتصغير ىذه 

 .(3)و قياس، فينبغي أف ال يتعدل فيو مكرد السماع"األسماء ال يقتضي

أما السيكطي فقد كافؽ سيبكيو كعٌضد رأيو، كذىب إلى ما ذىب إليو شيخ النحاة حيث  
قاؿ: "كمذىب سيبكيو ىك الصحيح؛ ألنو لـ يثبت عند العرب، كال يقتضيو قياس، ألف قياس ىذه 

 .(4)فنا فيو مكرد السماع كال تتعداهاألسماء أال تصغر، فمتى صغرت العرب منيا شيئا، كق

كفي ىذه المسألة نجد جبلؿ الديف السيكطي يذىب إلى ما ذىب إليو سيبكيو، بؿ كجدناه 
 في أغمب المسائؿ يقؼ إلى جكاره، كيعارض المازني الذم كاف يحطب في حبؿ الككفييف.

 المسألة العشرون: إبدال المقصور المنون ألفًا عند الوقف.

 :(5)المنكف يكقؼ عميو باأللؼ كفيو عدة مذاىب  رأف المقصك  ذكر السيكطي

مذىب سيبكيو حيث قاؿ: "إف المقصكر المنكف كالصحيح، كما ذكر أف أشير المغات فيو  األول:
بدالو ألفان مف المفتكح نحك: قاـ فتى، كمررت بفتى،  حذؼ التنكيف مف المضمـك كالمكسكر، كا 

 كرأيت فتى.

 

                                                           

 .288ص /1، شرح شافية ابف الحاجب، ج394ص /1ارتشاؼ الضرب، ج (1)
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ى أف "الكقكؼ باأللؼ، ففي حالة الضـ كالكسر ىي األؼ التي كانت في أجمع العرب عم الثاني:
 .(1)آخر الكممة، كحذفت اللتقائيا ساكنة مع التنكيف، أما في المفتكح، فإنيا بدؿ مف التنكيف"

مذىب المازني ككافقو األخفش كىك "إلى إبداؿ األلؼ مف تنكينو مطمقان رفعان كنصبان كجران،  الثالث:
ف التنكيف في األحكاؿ كميا قبمو فتحة، فأشبو التنكيف في: رأيت زيدان، ألنيـ إنما كقفكا قاؿ: "قاؿ أل

 .(2)عمى رأيت زيدان باإلبداؿ ألفان كألف األلؼ ال ثقؿ فييا كالكاك كالياء"

كفي ىذه المسألة كذلؾ كجدنا السيكطي فقد كافؽ مذىب سيبكيو حيث قاؿ: "كمذىب 
كر المنكف كالصحيح فيو حذؼ التنكيف في حالة الرفع كالجر، سيبكيو كأكثر النحاة أف المقص

بدالو ألفان في حالة النصب" مما يدؿ عمى أنو يستحسف مذىبو، ككجدناه يخالؼ في ىذه المسألة  كا 
 المازني شأنو كشأف أغمب المسائؿ.
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 المبحث الثالث
 أثر المازني في كتاب ىمع اليوامع من خالل جدول إحصائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عددىا لم يبد رأيو العتراض الموافقة رقميا المسألة م
 
59 

القول في إعراب المضارع المتصل بو ألف 
 الثنين أ واو الجماعة

1 1 - - 1 

66 
 المضمر

مجيء بعض الضمائر المتصمة باألفعال 
 عمى أنيا فاعل

2 1 - - 1 

 1 - - 1 3 المفعولية الضمير في إّيا المنصوبة عمى 61

جويز المازني أن تكون الجممة الواقعة ت 62
 صمة دعاء

4 - - 1 1 

 1 - - 1 5 عال التي تتعد  إلى ثالثة مفاعيلاألف 63

64 
 الحال

 عامل الحال إذا كان أفعل التفضيل
6 1 - - 1 

 التمييز 65
 تمييز الجممة

7 1 - - 1 

 المسائل النحوية
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 عددىا لم يبد رأيو العتراض الموافقة رقميا المسألة م

 لتوكيدا 65
 توكيد المحذوف

 
8 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 
 

 1 - 1 - 9 اإلعراب والبناء 68

 1 - 1 - 16 األسماء الستة 69

 1 - 1 - 11 المثنى وجمع المذكر السالم 76

 1 - 1 - 12 أصل المرفوعات 71
 1 - 1 - 13 تقديم الخبر عمى المبتدأ 72
 1 - 1 - 14 مجيء الخبر بعد مبتدأين 74

 1 - 1 - 15 جمع المؤنث السالم عالمة نصب 75

 1 - 1 - 16 جواز النصب عمى المفعول معو 76

 1 - 1 - 17 أييا الرجل" القول في ىاء التنبيو في "يا 78

التوسط بين المستثنى والمستثنى منو  79
 وصفتو

18 - 1 - 1 

 1 - 1 - 19 تقديم التمييز عمى عاممو 86

 1 - 1 - 26 مسألة "رب" 81

 1 - 1 - 21 "حاشا" مسألة 81

 1 - 1 - 22 العطف عمى الضمير المخفوض 82

 1 - 1 - 23 عطف السم عمى الفعل والعكس 85

  23 2 15 6 المجموع
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 عددىا لم يبد رأيو العتراض الموافقة رقميا المسألة م
 1 - - 1 1 إبدال ألف المبنى ىمزة 66
 1 - - 1 2 الشتقاق األصةر 66
 1 - 1 - 3 أسماء الشيورتصةير  86
 1 - 1 - 4 تصةير أيام األسبوع 87
 1 - 1 - 5 إزالة الوصل عند التصةير 88
 1 - 1 - 6 تصةير اسم الموصول "الالتي" 89

إبدال المقصور المنون ألفا  96
 عند الوقف

7 - 1 - 1 

 7 - 5 2 المجمكع

 :يتض  من الجدول السابق
اف المػػازني فػػي كتػػاب ىمػػع اليكامػػع، ثبلثػػيف مسػػألة منيػػا فػػي المجمػػؿ بمػػغ عػػدد آراء أبػػي عثمػػ -1

 مسائؿ نحكية كعدد قميؿ منيا مسائؿ صرفية.
بمغ عدد آراء المازني النحكية ثبلث كعشريف مسػألة، منيػا سػت مسػائؿ كافقػو فييػا السػيكطي،  -2

 رأيو في مسألتيف فقط. و السيكطي عمييا، كما أنو لـ يبدكخمس عشرة مسألة لـ يكافق
آراء المػػازني الصػػرفية سػػبع مسػػائؿ فقػػط، كافقػػو السػػيكطي فػػي مسػػألتيف، كخالفػػو فػػي  بمػػغ عػػدد -3

 . خمس مسائؿ

دكف  كقػػػد الحظنػػػػا مػػػػف خػػػػبلؿ الجػػػػدكؿ أف السػػػػيكطي قػػػػد خػػػػالؼ المػػػػازني أكثػػػػر ممػػػػا كافقػػػػو،
 تعصب.

 

 

 

 

 

 المسائل الصرفية
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 الخاتمة

أف أعرض  في المقدمة، يجدر بي بعد االنتياء مف إعداد البحث كفؽ الخطة التي ذكرتيا
 اآلتي: أبرز ما كرد فييا مف أفكار كحقائؽ كنتائج، عمى النحك 

 :النتائج

يعد المازني مف عمماء المغة كالنحك كالصرؼ األكائؿ في القرف الثالث اليجرم، حيث  -1
عمما مستقبل بذاتو مف  استطاع أف يفصؿ بيف النحك كالصرؼ، كأف يجعؿ عمـ الصرؼ

 .فو الذم سماه "التصريؼ"خبللو مؤلى 
لضياع كتبو كميا، كلـ يبؽ لدينا إال كتابا كاحدا كىك "التصريؼ"  ؛اا كمنسين كاف المازني ضائعن  -2

كلكال عناية ابف جني بيذا الكتاب كتقديمو إلى طبلب العمـ مشركحا؛ لكاف ىك األخر ضائعا 
 .مع ما ضاع مف كتبو!

نجد أف السيكطي قد خالفو أكثر مما ، اليكامععند البحث عف آراء المازني في كتاب "ىمع  -3
 كافقو، دكف تعصب.

التي ذكرىا السيكطي لممازني في كتاب ىمع اليكامع، مف ، تـ تخريج أغمب المسائؿ النحكية -4
مف تخريجيا مف كتاب ىمع  كتاب ارتشاؼ الضرب ألبي حياف األندلسي، ألنني لـ أتمكف

 عمى كتاب ارتشاؼ الضرب. ؛ ألف السيكطي اعتمد اعتمادا كميااليكامع
جبلؿ الديف السيكطي في أغمب المسائؿ إلى جكار شيخ النحاة سيبكيو، يعضد رأيو  كقؼ  -5

 عمى عكس المازني، حيث كجدناه يخالفو في معظـ المسائؿ. كيقؼ معو
كجدنا المازني في أكثر المسائؿ عمى الرغـ مف أنو بصرم إال أنو كاف يحطب في حبؿ    -6

 الككفييف. 
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 :التوصيات

تسمط الضكء عمى أفكاره ، مذىب أبي عثماف المازني بحاجة إلى دراسة شاممة كمتعمقة -1
 كآرائو.

ىناؾ تنكع باألدلة النحكية عند عمماء النحك، كىذه األدلة بحاجة إلى مزيد مف الدراسة، كما  -2
 في كتاب ىمع اليكامع بحاجة إلى دراسة. أف آراء المازني المغكية

 مكازنة في معطيات عمـ المغة الحديث.بحاجة إلى دراسة كية كآراء النحاة المذاىب النح  -3
ضركرة عقد مؤتمر عممي حكؿ شخصية أبي عثماف المازني كجيكده في خدمة المغة   -4

 العربية.
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 فيرس اآليات القرآنية
 رقم الصفحة رقم اآلية اآليـــة م.

 الفاتحةسورة 
يَّاؾى نىٍستىًعيفي   .1  61، 27 5 ًإيَّاؾى نىٍعبيدي كاً 

 سورة البقرة
سىراتو عى   .2 ـي المَّوي أىٍعمالىييـٍ حى  26 167 مىٍيًيـٍ كىذًلؾى ييًريًي
كا ًلمًَّو ًإٍف كينتيـٍ ًإيَّاهي تىٍعبيديكفى   .3  61 172 كىاٍشكيري

 سورة النساء
اـً  ًبوً  كىاتَّقيكا المَّوى الًَّذم تىسىاءىليكفى   .4 ، 82، 45، 44 1 كىاأٍلىٍرحى

84 
يىٍستىٍفتيكنىؾى   .5 ـٍ  النِّسىاءً  ًفيكى مىٍيكي ا ييٍتمىٰى عى مى ـٍ ًفيًيفَّ كى  45، 44 127 قيًؿ المَّوي ييٍفًتيكي
كفى لًكًف   .6 ا اٍلًعٍمـً ًمٍنييـٍ كىاٍلميٍؤًمنيكفى  ًفي الرَّاًسخي  44 162 ...ييٍؤًمنيكفى ًبمى
 45 1 إف ا كاف عميكـ رقيبان   .7

 سورة النعام
يَّ   .8 ميٍخًرجي اٍلمىيِّتً  ًمفى  ييٍخًرجي اٍلحى يًِّت كى يِّ ًمفى  اٍلمى ، 85، 47، 46 95 اٍلحى

86 
رِّؼي اآٍليىاًت لىعىمَّييـٍ يىٍفقىييكفى   .9  48 46 انظيٍر كىٍيؼى نيصى

 سورة التوبة
كهي ًإف كىانيكا ميٍؤًمًنيفى   .10 ؽُّ أىف ييٍرضي  74، 22 62 كىالمَّوي كىرىسيكليوي أىحى

 سورة يونس
كىاءىكيـٍ فىأىٍجًمعيكا أىمٍ   .11 شيرى ـٍ كى كي  31 71 رى

 سورة يوسف
تَّى ًحيف بىٍعد مىا رىأىكيا اآٍليىات ًمفٍ  ثيَـّ بىدىا لىييـٍ   .12 نينَّوي حى  23 35 لىيىٍسجي

 سورة الرعد
مىٍيًيـ  .13 ميكفى عى ًئكىةي يىٍدخي مىٍيكيـ، كيؿِّ بىابو  مِّف كىاٍلمىبلى ـه عى ًبمىا  سىبلى

بىٍرتيـٍ  ـى عيٍقبىى الدَّار صى  فىًنٍع
23-24 

23 

 سورة ابراىيم
ـٍ "   .14 ًزيدىنَّكي   خ 5   "لىًئف شىكىٍرتيـٍ ألى

 سورة الحجر
كا لىٍك كىانيكا ميٍسًمًميفى   .15 دُّ الًَّذيفى كىفىري بىمىا يىكى  38 2 رُّ
رىاـً  دٌّ عىف سىًبيًؿ المَّوً كىصى   .16 كيٍفره ًبًو كىاٍلمىٍسًجًد اٍلحى  44 20 كى
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 سورة السراء
ٍفنىا  .17 رَّ لىقىٍد صى كا ًفي ىىذىا كى  48 41 اٍلقيٍرآف ًليىذَّكَّري
قييي   .18 ؽو نٍَّحفي نىٍرزي ٍشيىةى ًإٍمبلى ـٍ خى دىكي ـٍ كىالى تىٍقتيميكا أىٍكالى يَّاكي  61 31 ...ـٍ كىاً 

 سورة مريم
 25 46 يىا ًإٍبرىاًىيـي  أىرىاًغبه أىنتى عىٍف آًليىًتي  .19

 سورة طو
ا ًتٍمؾى ًبيىًميًنؾى   .20 مى  20 17 ميكسىى يىا كى

 سورة النبياء
كا النٍَّجكىل الًَّذيفى   .21 ٍثميكيـكىأىسىرُّ  19 3 ظىمىميكا ىىٍؿ ىٰىذىا ًإالَّ بىشىره مِّ

 سورة الحزاب
ٍيفى ًبمىا آتىٍيتىييفَّ كيمُّييفَّ   .22 يىٍرضى  41 51 كى

 سورة الزمر
ذيكا  .23  23 3 مىا نىٍعبيديىيـٍ  ديكًنًو أىٍكًليىاءى  ًمف كىالًَّذيفى اتَّخى

 سورة فصمت
اًشعىةن   .24 ًمٍف آيىاًتًو أىنَّؾى تىرىل اأٍلىٍرضى خى  21 39 كى

 سورة الرحمن
عى اٍلًميزىاف )  .25 فىعىيىا كىكىضى  فً أىالَّ تىٍطغىٍكا ًفي اٍلًميزىا( 7كىالسَّمىاءى رى

كا اٍلًميزىافى (8) ٍزفى ًباٍلًقٍسًط كىالى تيٍخًسري  (9)كىأىًقيميكا اٍلكى
7-9 

55 

 سورة الممك
ٍكا  .26 ـٍ يىرى لى يىٍقًبٍضفى  الطٍَّيرً  ًإلىى أىكى افَّاتو كى  86، 47 19 فىٍكقىييـٍ صى

 سورة القيامة
ًئذو أىٍيفى اٍلمىفىري   .27 نسىافي يىٍكمى  21 10 يىقيكؿي اإٍلً

 سورة العمق
مىػػػػػػػػؽى   .28 بِّػػػػػػػػؾى الَّػػػػػػػػًذم خى ػػػػػػػػافى ًمػػػػػػػػٍف  ﴾١﴿ اٍقػػػػػػػػرىٍأ ًباٍسػػػػػػػػـً رى نسى مىػػػػػػػػؽى اإٍلً خى

مىؽو  بُّؾى اأٍلىٍكرى  ﴾٢﴿ عى رى  ..... ـي اٍقرىٍأ كى
1-5 

  ب

 سورة الكوثر
 26 1 ًإنَّا أىٍعطىٍينىاؾى اٍلكىٍكثىر  .29






http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura55-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura55-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura55-aya9.html


112 
 

 فيرس الشواىد الشعرية

 رقم الصفحة الشواىد الشعرية م
 7 مجتيد العصر إماـ الكجكد مات جبلؿ الديف غيث الكرل 
 20 ؿ قكمي فكميـ يعذؿ في اشتراء النخيػ يمكمكنني 
 21 أيف الركايةي بؿ أيف النجكـي  كما صاغكه مف زخرؼ فييا كمف كذب 
 22 عندؾ راض كالرأم مختمؼ نحف بما عندنا كأنت بما 
 24 كقد أسمماه مبعد كحميـ لمارقيف بنفسوتكلى قتاؿ ا 
 30 تقي المنكف لدل استيفاء آجاؿ ال سابغات كال جأكاء باسمة 
 31 كقد غصت تيامة بالرجاؿ فمالؾ كالتمدد حكؿ نجد 
 32 كزججف الحكاجب كالعيكنا رزف يكماإذا ما الغانيات ب 
 35 كداعي المنكف ينادم جيارا أنفسان تطيب بنيؿ المنى 
 35 كماكاف نفسا بالفراؽ تطيب أتيجر ليمى لمفراؽ حبيبيا 
 35 كما ارعكيت كرأسي شيبان اشتعبل ألمبلضيعت اصمي في إبعادم ا 
 36 كما كاف نفسان بالفراؽ تطيب أتيجر ليمى لمفراؽ حبيبيا 
 37 عار عميؾ، كرب قتؿ عاري  إف يقتمكؾ فإف قتمؾ لـ يكف 
 38 يكرث المجد دائبان فأجابكا إلى ماربو فتية دعكت  
 39 كذم كلد لـ يمده أبكاف أال رب مكلكد كليس لو أب 
 40 ضٌنا عمى الممحاة كالشتـ حاشا أبي ثكباف؛ إف بو 
 40 كال أحاشي مف األقكاـ مف أحد بيوكال أرل فاعبلن في الناس يش 
 40 فإنا نحف أفضميـ فعاالن  رأيت الناس ما حاشا قريشان  
 45 أفييا كاف حتفي أـ سكاىا أكر عمى الكتيبة ال أبالي 
 45 كما بينيا كالكعب غكط نفانؼ يكفناتعمؽ في مثؿ السكارم س 
 47 أـ صًبٌي قد حبا أك دارج ياريٌب بيضاء مف العكاىج 
 53 إذا عمتيا أنفس تردت بعد المتٌيا كالمتٌيا كالتي 
 56 نؤيكـى الضُّحى لـ تىٍنتيًطٍؽ عف تفضُّؿ فراشيا كتضحي فتيتي الًمسًؾ فكؽى  
ػعيػكا أىمػرىىيػـ ًعػشاءن فىمىمَّػا  ػاء أىجػػمى ٍكضى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا أىصبىحىت لىييـ ضى صبىحي  56 َى
ابو في  ًعبل كذك انًتصى اؿ جي  61 مى كالتفًريعي ليسى ميٍشًكبلى إيَّا انًفصى
ٍممىةه أٍكًشٍبيييىا الًَّذم كيًصؿ  ٍف ًعٍنًدم الًَّذم اٍبنيوي كيًفؿٍ  كىجي ًق كىمى ًَ 62 
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ا أى  كىاٍرفىٍع بىكىاكو كاٍنًصبىفَّ ًباألىًلؼٍ   ا ًمفى األٍسمى ٍر ًبيىاءو مى  69 ًصؼٍ كاٍجري
 69 قد بمغا في المجد غايتاىا إفَّ أباىا كأىبا أىباىا 
 70 سمككا أدنك فىأىٍنظيكري  حيثما مف كأنني حيثما يىٍثًني اليكل بصرم 
ٍر   ًبيىا اٍجري ميٍذًنب كاٍنًصبً كىاٍرفىٍع ًبكاكو كى اًمرو كى ٍمعو عى ـى جى  70 سىاًل
كـي  أىٍيفى  بىؿٍ  الركايىة أىٍيفى   ا النُّجي مى اغيكه ًمٍف زيٍخريؼو فييا كمٍف كىًذًب  كى  72 صى
 74 عندؾ راض كالرأم مختمؼ نحف بما عندنا كأنت بما 
ٍأكاءى باًسمىةن   ، لىدىل اسًتيفاًء آجاؿً  ال ساًبغات، كال جى  75 تقي المىنيكفى
 76 فيو نمٌذ كال لٌذاتو لمٌشيب أىٍكدىل الشَّبابي الًَّذم مىٍجده عىكىاًقبيوي  
ٍأكاءى   ، لىدىل اسًتيفاًء آجاؿً  باًسمىةن  ال ساًبغات، كال جى  76 تقي المىنيكفى
 77 كقد غصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت تيامة بالرجػػػػػػػػػاؿ فمالؾ كالتمددى حكؿ نجد 
 80 كداعي المنكف ينادم جيارا أنفسان تطيب بنيؿ المنى 
 80 كماكاف نفسا بالفراؽ تطيب أتيجر ليمى لمفراؽ حبيبيا 
اشىا أىًبى ثىٍكبىافى إفَّ ًبوً   اًة كىالشٍَّتـً  حى ٍمحى ًف المى نَّا عى  82 ضى
 82 لديفعمى البرية باإلسبلـ كا حاشا قريشا فإف ا فضميـ 
افضو لىدىل عىٍطؼو عمى  ا قىٍد جيعبلى  كىعىٍكدي خى ٍفضو الزمن مير خى  84 ضى
ا إٍذ قىٍد أىتىى   84 في النٍَّظـ كىالنٍَّثر الصَّحيح ميٍثبىتىا كليس عندم الىزمن
 86 أـ صًبٌي قد حبا أك دارج بيضاء مف العكاىج يا ريبٌ  
 90 إذا عمتيا أنفس تردت بعد المتٌيا كالمتٌيا كالتي 
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 فيرس األعالم
 رقم الصفحة السم

 84، 45، 44، 43، 28 ابف األنبارم

 74، 72، 22 ابف السراج

، 65، 54، 49، 48، 42، 36، 33، 29، 17، 16، 12، 11 ابف جني
66 ،75 

 85، 80، 74، 66، 65، 46، 34، 31، 22 ابف عصفكر

، 70، 69، 62، 61، 59، 49، 47، 41، 35، 29، 28 ،19 ابف مالؾ
75 ،78 ،80 ،84 ،86 

 62، 50، 28 ابف يعيش

، 55، 54، 52، 51، 49، 47، 41، 39، 33، 30، 21، 17 أبك حياف األندلسي
62 ،64 ،78 ،83 ،86 ،89 ،91 

 23 أبك عمي الفارسي

، 60، 59، 53، 41، 40، 38، 21، 19، 18، 13، 11، 10 األخفش
65 ،71 ،72 ،78 ،81 ،82 ،90 ،92 

 12، 11 األصمعي

 89، 52 اإلماـ ثعمب

 88، 80، 77، 51، 50، 40، 35، 13، 11، 10 الجرمي

، 65، 62، 61، 59، 58، 54، 41، 38، 29، 27، 20، 19 الخميؿ
66 ،81 



115 
 

 رقم الصفحة السم

 78، 70، 64، 61، 54، 40، 33، 28 الزجاج

 70 الزجاجي

 سيبكيو

17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،
29 ،31 ،32 ،34 ،35 ،36 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،
48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،59 ،61 ،63 ،64 ،
65 ،66 ،68 ،69، 70 ،71 ،74 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،

87 ،88 ،89 ،90 ،91 ،92 

 السيكطي

6 ،7 ،8 ،22 ،31 ،41 ،42 ،54 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،
63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،72 ،73 ،74 ،
75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،84 ،86 ،87 ،88 ،

89 ،90 ،91 ،92 

 91، 82، 81، 58، 54، 53، 40، 28، 18 الفراء

 81، 80، 62، 58، 54، 35، 18 الكسائي

 المازني

10 ،11 ،12 ،13 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،
24 ،27 ،28 ،29 ،32 ،33، 34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،40 ،
41 ،42 ،43 ،44 ،46 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،
58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،68 ،69 ،70 ،
71 ،72 ،73 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،

83 ،84 ،85 ،86 ،87 ،88 ،89 ،91 ،92 

، 63، 59، 54، 51، 50، 46، 43، 40، 35، 23، 22، 13 المبٌرد
64 ،65 ،66 ،74 ،80 ،85 ،87 
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