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ممخص الدراسة
آراء أبي عمي الفارسي النحوية والصرفية في كتابي :منيج السالؾ،
وارتشاؼ الضرب ألبي حياف.

الحمد ﵀ رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد  كمف سار
عمى نيجو إلى يكـ الديف.
الض َرب دراسة
فيذه الرسالة بعنكاف :آراء أبي عمي الفارسي منيج السالؾ ،وارتشاؼ َ
جمعت فييا اآلراء النحكية كالصرفية ألبي عمي الفارسي (ت  377ىػ) ىػ مف
وصفية تحميمية
ي

كتابي :منيج السالؾ ,كارتشاؼ الضرب ألبي حياف األندلسي (ت745ىػ)

قد بمغ عدد المسائؿ

تناكلت كؿ مسألة بالتكضيح كالتحميؿ,
النحكية كالصرفية التي جمعتيا مئتيف كسبعيف مسألة ثـ
ي
كمناقشة اآلراء النحكية كالصرفية فييا ,كبعد ذلؾ قمت بدراسة المكافقات كاالعتراضات في

المسائؿ المذككرة عند كؿ مف أبي عمي الفارسي كأبي حياف األندلسي ,ككانت النتيجة أف اتفؽ
العالماف عمى مائة كثبلث كأربعيف مسألة كاختمفكا ,في خمس كسبعيف مسألة ككانت نسبة التكافؽ
حكالي  % 65.59كاالختبلؼ حكالي  % 34.40حيث كانت نسبة التكافؽ في اآلراء بينيما
كتكصمت في نياية الدراسة إلى عدد مف النتائج الميمة كمف أىميا:
مرتفعة,
ي
كقفت عمى شخصيتيف مف أىـ أعبلـ النحك العربي ,فأبك عمي الفارسي مف أىـ أعبلـ
ي

النحك العربي في القرف الرابع اليجرم ,كأبك حياف مف أىـ أعبلـ النحك العربي ,في القرف الثامف
كعممت عمى الكشؼ عف آراء أبي عمي الفارسي
اليجرم ,كعمى جيكدىما النحكية ,كالصرفية,
ي
النحكية كالصرفية في فيي مادة زاخرة لمبحث كالدراسة ككتاب منيج السالؾ يحتاج إلى دراسة

شاممة كمتعمقة  .كتابي :منيج السالؾ ,كارتشاؼ الضرب كالعمؿ عمى دراستيما كتكثيقيما ثـ
عددا مف التكصيات :إف كتاب
النظر إلى المكافقات كاالعتراضات بينيما,
كضعت في الخاتمة ن
ي

ارتشاؼ الضرب مكسكعة نحكية تضمنت اآلراء النحكية كالصرفية لمعظـ النحاة الذيف سبقكا أبا

حياف؛ الذيف سبقكا أبا حياف؛ فيي مادة زاخرة لمبحث كالدراسة ,ككتاب منيج السالؾ يحتاج إلى
دراسة شاممة كمتعمقة.


ت

Abstract
The Nahw and Sarf Opinions by Abi Ali al-Farisi in the books of Manhaj asSalik, and Irtishaf adh-Dharb by Ibn Hayyan.
All praise is due to Allah, and may Allah's Peace and Blessings be upon His Final
Messenger, and all those who follow his path until the Day of Judgment.
This thesis titles “The Nahw and Sarf Opinions by Abi Ali al-Farisi in the books of
Manhaj as-Salik, and Irtishaf adh-Dharb: A Descriptive Analytical Study” includes
the Nahw and Sarf Opinions by Abi Ali al-Farisi (died 377 A.H). These opinions are
mentioned in the books of Manhaj as-Salik, and Irtishaf adh-Dharb compiled by
Imam Ibn Hayyan al-Andalusi (died 745 A.H). In this regard, number of collected
Nahw and Sarf issues was 270; each of them was explained and analyzed considering
the different Nahw and Sarf opinions. The study then tackled agreements and
disagreements in these issues as mentioned by Abi Ali al-Farisi and Ibn Hayyan alAndalusi. Results showed that both scholars agreed on 143 issues and disagreed on
75 ones. Agreement percentage was 65.59% and disagreement percentage was
34.40%. This showed a high level of agreement. The study also concluded the
following:
The study highlighted significance of two Nahw scholars. Abi Ali al-Farisi is among
the prominent scholars of Nahw in the fourth hijri century, while Ibn Hayyan alAndalusi is among the prominent scholars of Nahw in the eighth hijri century. They
carried out great efforts in the field of Nahw and Sarf. In this study, opinions of Abi
Ali al-Farisi were acknowledged as a rich domain of research and study. This
confirms the need of an in-depth study of the book of Manhaj as-Salik in addition to
the book of Irtishaf adh-Dharb. Documentation in addition to highlighting
agreements and disagreements in these two books are essential issues here. The
conclusion included several recommendations as follows: the book of Irtishaf adhDharb is an encyclopedia of Nahw that includes Nahw and Sarf opinions made by
the majority of scholars who preceded Ibn Hayyan. So it should be considered as a
rich field of research and study. Also, the book of Manhaj as-Salik requires an indepth further study.
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اإلىػػػداء
إلى مف تعممت منيا دركس الحياة في كؿ لحظة مف لحظات عمرم ,إلى مف سيرت
الميالي عمينا كاألياـ عمى راحتنا ,كعممتنا أحسف تعميـ ,كربتنا أفضؿ تربية بعد فقداف كالدم كنحف

صغار السف ,لقد كانت لنا خير قدكة كخير نبراس الذم ينير لنا الطريؽ إلى مف عممتني أف
أصمد أماـ أمكاج البحر الثائرة لقد كانت تشجعني عمى طمب العمـ عمى الرغـ مف مرضيا

الصعب ,حيث ال تستطيع الحركة ,إال أنيا كانت تسألني متى تنتيي ىذه الدراسة ؟ إلى أمي

قمبي  -أطاؿ ا﵀ في عمرىا .-
الحبيبة الغالية عمى ى

إلى رفيقة دربي كمسيرة حياتي ,إلى بسمة الحياة ,إلى مف كمنت كتعبت مف أجؿ راحتي

لتقدـ في كؿ لحظة سعادة ,إلى مف حصدت األشكاؾ عف دربي التي ما كاف ليذا العمؿ أف

أرد شيئان مف غكالي
يكتمؿ دكف مساعدتيا ,فكـ سمبت مف كقت كاف مف حقيا عمي بيذا ى
ىباتيا,إلى رفيقة دربي كمسيرة حياتي إلى زكجتي الغالية.
إلى زىكر حياتي بناتي أبنائي ,إلى مف حرمتيـ الحب كالحناف النشغالي برسالتي
سيرت معي الميالي كاألياـ النجاز ىذا العمؿ المبارؾ,
كأخص بالذكر ابنتي الغالية إيماف التي
ٍ
فميا كؿ المحبة كالتقدير.
تحممف بعدم كتقصيرم في زيارتيف كقت كتابتي لمرسالة ,إلى مف كقفف معي
إلى مف
ٌ
كقت الشدة كالمحنة ,أـ فريد ,كعمياء ,كدالؿ ,كيسرل ,كمناؿ – رحميا ا﵀ –.
إلى ركح الشييد الغالي عمى قمبي الذم زرع في قمكبنا األمؿ كالحب ,كالذم كاف لنا خير
قدكة في العطاء كأحسف تربية بعد كالدم  -رحمو ا﵀  ,-إلى ركح أخي الشييد صقر عدكاف -

رحمو ا﵀ كأسكنو فسيح جناتو .-

إلى كؿ شيداء األمة الذيف سقطكا مف أجؿ الكرامة ,كالعزة.


ح

شكر وتقدير
إلى مف أضاء بعممو عقؿ غيره...
إلى مف أنار دربي بالعمـ كالمعرفة...
إلى مف ميد لي الطريؽ...
إلى مف زرع في ركح المبادرة...
إلى األخ الصديؽ كالمربي ,إلى أستاذم الكبير كمشرفي الفاضؿ ,األستاذ الدكتكر /محمكد
محمد العامكدم أستاذ النحك كالصرؼ في الجامعة اإلسبلمية بغزة ,الذم كاف سندان كعكنان لي
إلنجاز ىذا العمؿ لقد كاف لي خير قدكة في تكاضعو كأخبلقو الحميدة ,كفتح لي قمبو كعقمو

كمكتبو مف أجؿ إنجاز ىذه الميمة ,كما أتقدـ بجزيؿ شكرم لؤلستاذ الدكتكر /أحمد إبراىيـ

الجدبة نائب عميد كمية اآلداب السابؽ في الجامعة اإلسبلمية – غزة.

كالدكتكر  /إبراىيـ احمد سبلـ الشيخ عيد األستاذ المشارؾ في جامعة األقصى  ,كرئيس
قسـ المغة العربية السابؽ فييا ,عمى ما قدماه مف تكجييات سديدة.
كما أتقدـ بشكرم إلى رئيس قسـ المغة العربية الدكتكر /إبراىيـ رجب بخيت  ,كعميد
كمية اآلداب األستاذ الدكتكر /عبد الخالؽ العؼ ,كنائب الرئيس لمبحث العممي كالدراسات العميا

أنس أف أتقدـ بالشكر إلى مكظفي مكتبة الجامعة
األستاذ الدكتكر /عبد الرؤكؼ المناعمة كما كال ى
اإلسبلمية بغزة.
فأرجكا ا﵀ عز كجؿ أف يكفقنا فيما يحب كيرضى بخير ما يجازم بو عباده العمماء

العامميف كأداميـ ا﵀ لخدمة اإلسبلـ كالمسمميف.

وا﵀ ولي التوفيؽ

الباحث /
مازف محمد الخطيب عدواف
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المقدمػػػ ُة :
الحمد ﵀ رب العالميف ,كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ الخمؽ أجمعيف سيدنا محمد
الصادؽ األميف ,كصحابتو الغر المياميف ,كمف تبعو بإحساف إلى يكـ الديف  ,أما بعد....
لقد شرفت المغة العربية بأف أنزؿ بيا ا﵀ عز كجؿ أشرؼ كتبو ,كجعميا لغة أىؿ الجنة

فحؽ ليذه المغة أف تحظى باالىتماـ ,كمما الشؾ فيو أف عمـ النحك ىك عصب المغة ,فإف فيـ
القرف يتكقؼ عمى معرفة عمـ النحك.
آ
طبيعيا عمى يد عمماء أجبلء كالخميؿ بف أحمد الفراىيدم,
نمكا
ن
كقد نما النحك العربي ن
كسيبكيو ,كالكسائي ,كاألخفش ,كالزمخشرم ,كأبي حياف  ,كغيرىـ الكثير ...فألفكا كتبيـ كجمسكا
في حمقتيـ ,حتى برعكا في ىذا العمـ ككاف معينيـ الذم ال ينضب لدرجة أف اعتبره بعضيـ

فرضان كاجبان ,حيث يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ( :)1كما ال يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب يقصد

الجـ كعمـ
تعمـ النحك فيك المعيف عمى فيـ كتاب ا﵀ كحينما قررت الكلكج في ميداف ىذا العمـ ى
النحك ,اخترت أحد عمماء النحك ,كىك اإلماـ العالـ األصكلي المجتيد أبك عمي الفارسي.
فىيي ىعد اإلماـ العالـ األصكلي المجتيد أبك عمي الفارسي (ت377ق) إماـ عصره كعالـ
زمانو ,إذ نيؿ مف كؿ العمكـ بمختمؼ أنكاعيا مف ثقافة عصره ,كترؾ لنا مكسكعة عظيمة مف

مؤلفاتو النحكية.

كمف الكتب النحكية التي تركيا أبك عمي الفارسي :اإليضاح ,كالتكممة ,كالمسائؿ

العسكرية كالعضديات ,كالحمبية ,كالمشكمة ,كالتعميقة  ,كغيرىا.

كي ىعد كتابا ارتشاؼ الضرب ,كمنيج السالؾ لئلماـ أبي حياف األندلسي مف أىـ مؤلفاتو,
ي
في عمـ النحك ,كالصرؼ ,حيث جمع فيو آراء العمماء السابقيف لو .
كقد احتكل ىذاف الكتاباف الميماف عمى آراء النحاة بمختمؼ مذاىبيـ كاتجاىاتيـ
الخاصة ,كمف ىنا بدأت فكرة جمع كدراسة آ ارء أبي عمي الفارسي مف ىذيف الكتابيف ألبي حياف
األندلسي؛ لمكانة أبي حياف العظيمة في خدمة النحك العربي.

أسأؿ ا﵀ أف يييئ لي القبوؿ ،ويزيدني مف عممو ،وأف ينتفع بيذا البحث خمؽ كثير،

فإف أصبت فمف ا﵀ وحده واف أخطأت فمف نفسي والشيطاف.
( )1ابف تيمية ,أصكؿ الفقو (ج.)159/20
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سبب اختيار الموضوع
 -1يي ىعد كتابا ارتشاؼ الضرب ,كمنيج السالؾ مف أىـ الكتب النحكية التي خمفيا أبك حياف لما
تحتكيو مف المسائؿ النحكية منذ عصر سيبكيو إلى عصره ككثرة الشكاىد النحكية ,
كاعتماد أبي حياف في تأليفو عمى كؿ مف سبقو مف النحاة حتى القرف الثامف اليجرم.

 -2مف أىـ ما كرد في ىذه المكسكعة النحكية كثير مف آراء عمماء المغة ,كالنحك ,في المسائؿ
المغكية كالنحكية المتعددة  ,كىنا تكمف أىمية ىذه الدراسة التي تتناكؿ آراء العالـ النحكم

الجميؿ أبي عمي الفارسي الكاردة في ىذه المكسكعة  ,كسيقكـ الباحث بتخريجيا مف مظانيا

النحكية لصاحبيا أبي عمي الفارسي.

 -3تحميؿ آراء أبي عمي الفارسي ,كمدل مكافقاتو كمخالفاتو مع أبي حياف  ,كذلؾ لما الحظتو
مف كثرة آراء أبي عمي الفارسي المذككرة في الكتابيف.
 -4بياف أثر أبي عمي الفارسي في أبي حياف األندلسي.
منيج دراسة البحث
لقد اقتضت طبيعة البحث أف يسمؾ الباحث في الدراسة المنيج الكصفي التحميمي,

لدراسة المكضكعات المشكمة لمكضكع البحث كلمناسبة المنيج لمثؿ ىذه البحكث كالذم يعتمد

عمى الخطكات اآلتية :المكضكعات المشكمة لمكضكع البحث ,كلمناسبة المنيج لمثؿ
ىذه البحكث ,كالذم يعتمد عمى الخطكات اآلتية:

 -1تخريج آراء أبي عمي الفارسي الكاردة في كتابي ارتشاؼ الضرب كمنيج السالؾ كتكثيقيا
مف كتبو.
 -2دراسة ىذه اآلراء ألبي عمي الفارسي كتحميميا.
 -3مدل تكافؽ ىذه اآلراء مع المدارس النحكية المختمفة.
 -4بياف مذىب أبي عمي الفارسي مف خبلؿ آرائو النحكية.
 -5الكقكؼ عمى مكافقات ,كمخالفات أبي عمي الفارسي ألبي حياف في المسائؿ النحكية
المتنكعة.
 -6أثر أبي عمي الفارسي في مؤلفات أبي حياف األندلسي.
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الدراسات السابقة لموضوع البحث :
الفراء في كتاب ارتشاؼ الضرب  -دراسة نحكية كصرفية – زياد
 -1اعتراضات أبي حياف عمى ٌ
خمؼ أبك حميب  -رسالة ماجستير" غير منشكرة "– الجامعة اإلسبلمية – غزة – تحت
إشراؼ – أ.د .محمكد محمد العامكدم  1430ىػ  2010-ـ .

 -2اعتراضات شراح األلفية ابف مالؾ عمى األلفية – دراسة تحميمية مكازنة – باسـ البابمي –
رسالة دكتكراه " منشكرة " – جامعة الجناف – لبناف – تحت إشراؼ – أ.د .محمكد محمد

العامكدم 1431ق2011-ـ.
 -3أثر أبي حياف في تبلميذه شارحي األلفية – دراسة كصفية تحميمية – أسماء خالد جماؿ
العربيد رسالة ماجستير " غير منشكرة " -الجامعة اإلسبلمية – غزة –

أىداؼ الدراسة :
اتفقت الدراسات السابقة عمى أىمية دراسة كتابي ارتشاؼ الضرب كمنيج السالؾ,

كتناكلتو مف عدة جكانب مختمفة  ,غير أف ىذه الدراسة تتميز عما سبقيا بتناكؿ آراء أبي عمي

الفارسي ,كالتي لـ تتناكليا الدراسات السابقة  ,كتيدؼ ىذه الدراسة إلى اآلتي :
 -1بياف مكانة أبي عمي الفارسي عند أبي حياف األندلسي  ,كأىمية آرائو.

 -2ىذا البحث يظير مكافقات أبي حياف ,كاعتراضاتو في كتابيو :ارتشاؼ الضرب ,كمنيج
السالؾ عمى أبي عمي الفارسي.
 -3تقديـ دراسة مستقمة حكؿ أثر أبي عمي الفارسي عمى أبي حياف األندلسي.

خطة البحث:
خطة بحث مقترحة لنيؿ درجة الماجستير في النحك كالصرؼ تحت عنكاف :
آراء أبي عمي الفارسي في ارتشاؼ الضرب ومنيج السالؾ ألبي حياف (دراسة وصفية تحميمة)
اقتضت طبيعة البحث أف ينقسـ إلى :مقدمة ,كتمييد ,كفصميف ,كخاتمة ,كقائمة لممصادر,
كالمراجع ,كذلؾ عمى النحك اآلتي :

المقدمة :كفييا سبب اختيار البحث ,كأىميتو ,كمنيج البحث ,كالدراسات السابقة عميو.
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التمييد :كفيو مبحثاف:
المبحث األكؿ :حياة أبي عمي الفارسي (ت377ق).
المبحث الثاني :حياة أبي حياف األندلسي (ت745ق) ,ككتابيو :ارتشاؼ الضرب ,كمنيج
السالؾ.
ص ُؿ األّو ُؿ
الفَ ْ
آراء أبي عمي الفارسي النحوية والصرفية في كتابي منيج السالؾ وارتشاؼ الضرب
كفيو ذكر المسائؿ التي كردت ألبي عمي الفارسي في كتابي :منيج السالؾ ,كارتشاؼ الضرب

حسب ترتيب ألفية ابف مالؾ ألبكاب النحك  ,كتحميؿ ىذه المسائؿ ,كفيو أربعة مباحث :
المبحث األكؿ :مقدمات الكبلـ ,كالمرفكعات.
المبحث الثاني :المنصكبات.
المبحث الثالث :المجركرات.
المبحث الرابع :التكابع ,كالصرؼ.
ص ُؿ الث ِاني
الفَ ْ
موقؼ أبي حياف مف أبي عمي الفارسي
كفيو ثبلثة مباحث :
المبحث األكؿ :مكافقات أبي حياف ألبي عمي الفارسي.
المبحث الثاني :اعتراضات أبي حياف عمى أبي عمي الفارسي.
المبحث الثالث :أثر أبي عمي الفارسي في أبي حياف.
الخاتمة :كفييا نتائج البحث كتكصياتو.
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التػػػػمػػيػػػػيػػػػػد

التمييد

أوالً -أبو عمي الفارسي
اسمو ونسبو ومولده :
لعؿ أكؿ مف أذاع نسب أبي عمي الفارسي تمميذه أبك الحسف عمي بف عيسى الربعي,
كقد قاؿ في صدر شرحو اإليضاح :أنو أبك عمي الحسف بف أحمد بف عبد الغفار بف محمد بف
سميماف بف أباف الفارسي (.)1
كفي تقديـ اإلغفاؿ كرد مرة :قاؿ أبك عمي الحسف بف عبد الغفار الفارسي ,كأخرل :قاؿ
أبك عمي أحمد بف عبد الغفار الفسكم النحكم ( .)2كأبك عمي ينسب إلى فسا كىي المدينة التي
كلد بيا؛ فيقاؿ :فسكم( ,)3كقد ذكر البستاني خطأ أنو كلد بمدينة نسا

()4

كالنسبة إلى بسا عند

أىؿ فارسي بساسيرم كبالعربي فسكم ,كمنيا الشيخ أبك عمي الفارسي النحكم(.)5
كأما المتأخركف مف المغكييف كالنحاة كالفقياء كالمفسريف أنيـ يدلكف عميو بأبي عمي ,أك
الفارسي( )6أك بيما معان( )7كال يكادكف يمككف ألسنتيـ بالفسكم كىذا ابف سيده في كتابو المخصص
يقكؿ :قاؿ أبك عمي الفارسي كاذا ذكرت أبا عمي فإياه نعني( ,)8كيبدك لي أف الكنية ألبي عمي
شاعت عندما استعمى أمر الشيعة ,ككاف لدعكتيـ ذيكع كلمذىبيـ أنصار ,كما شاعت التسمية
بالحسف كالحسيف ,كمف أجؿ ذلؾ فقد بنيت مف قبؿ ذيكع التشيع في ذلؾ العصر الذم عاش فيو
أبك عمي (. )9

( )1ابف خمكاف ,كفيات األعياف (ج )361/1؛ الحمكم ,معجـ األدباء (ج .)232/7
( )2الفارسي ,اإلغفاؿ (ص .)2
( )3الزبيدم ,طبقات الزبيدم (ص.)130
( )4البستاني ,دائرة المعارؼ (ص.)50

( )5ابف خمكاف ,كفيات األعياف (ج .)172/1
( )6المعرم ,رسائؿ الغفراف (ص.)152
( )7األندلسي ,الدرر في ىامش البحر المحيط (ج.)172/7
( )8ابف سيده ,المخصص (ج .)117/1

( )9األندلسي ,اليكامؿ كالشكامؿ (ص.)434
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ذكر ابف خمكاف( :)1مف أنو كلد سنة "  288ىػ" ,كلقد كرد في شذرات الذىب أف أبا

تسع كثمانيف سنة
عمي تكفي عف و

()2

معنى ذلؾ أف صاحب الشذرات متفؽ مع ابف خمكاف أف

ميبلد أبي عمي كاف سنة  288ق .
كلد أبك عمي في فسا"  288ىػ"( )3كاليو نسب( .)4كلـ يتعرض أحد مف المؤرخيف إلى

النشأة األكلى التي نشأ عمييا أبك عمي الفارسي في حياتو كمكلده إلى أف انتقؿ إلى بغداد سنة "

 307ىػ " مجيكلة ال نعرؼ عنيا شىء(. )5

آثار أبي عمي الفارسي :
كقد ترؾ أبك عمي الفارسي ثركة عممية ضخمة أحصيتيا مما ذكره المترجمكف كالكراقكف

كفيما يأتي منيا :

 - 1الحجة في القراءات السبعة (.)6
 - 2التذكرة كىك كبير في مجمدات
 - 3أبيات اإلعراب

()8

()7

.

.

 - 4شرح أبيات اإليضاح

()9

.

 - 5مختصر عكامؿ اإلعراب

()10

.

 - 6المسائؿ المصمحة يركييا عف الزجاج كتعرؼ باإلغفاؿ (.)11

( )1ابف خمكاف ,كفيات األعياف (ج .) 34/1

( )2األنصارم ,شذرات الذىب (ج )88/3؛ القفطي ,أنباه الركاه عمى أنباء النحاه (ج .)254/1
( )3الحمكم ,معجـ األدباء (ج )234/2؛ الزركمي ,األعبلـ (ج .)180/2
( )4الحمكم ,معجـ البمداف (ج .)376/6
( )5ابف خمكاف ,كفيات األعياف (ج .)36/1

( )6السيكطي ,بغية الكعاة (ج )497/1؛ األنصارم ,شذرات الذىب (ج .)89/3
( )7األستانة ,التذكرة كشؼ الظنكف عمى سامي الكتب كالفنكف (ج .)384/1
( )8الحمكم ,معجـ األدباء (ج .)417/2
( )9الفارسي ,المسائؿ البغداديات (ص .)147
( )10ابف النديـ ,الفيرست (ص.)90

( )11الفارسي ,المسائؿ العضديات (ص.)10
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 - 7اإليضاح كالتكممة

()1

()2

 - 8المسائؿ البصرية

.

.

 -9المسائؿ العسكرية(.)3
 - 10كتاب الترجمة (.)4
 - 11المسائؿ الحمبية (.)5
 - 12المسائؿ الشي ارزية (.)6
 - 13العكامؿ المائة (.)7
كىناؾ الكثير مف المؤلفات ألبي عمي الفارسي ال يسعنا المقاـ لذكرىا جميعان.

أمانتو العممية :
لقد كانت أمانتو العممية التي ترتبط في تكقفو فيما يركيو كتحريو كتأدبو ينسب المنقكؿ
شكاىد ,كأقكاؿ كيشير إلى الرأم في غير إصرار كيرل أنو ال يدرم كىناؾ أمثمة كثيرة كمتعددة
تدؿ عمى أمانتو العممية ,كسنذكر عدد منيا :
يقكؿ حدثنا فبلف ....كفبلف مف شيكخو(.)8
أك يقكؿ :كقد كاف أبك بكر ذكر لنا في كتابو الديكاف النابغة مف ركاية األصمعي ,فيما

قرأنا عميو كذا ككذا (.)9

( )1الذىبي ,تاريخ اإلسبلـ (ج .)439/8
( )2المرجع السابؽ ,ج .440/8
( )3السيكطي ,بغية الكعاة (ج .)497/1

( )4الحمكم ,معجـ األدباء (ج .)241/2
( )5المرجع السابؽ ,ج.417/2
( )6السيكطي ,بغية الكعاة (ج .)496/1
( )7الذىبي ,تايخ اإلسبلـ (ج .)439/8
( )8الفارسي ,الحجة (ج .)162/1

( )9الفارسي ,البغداديات (ص .)26
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أك يقكؿ :ىذا لفظ أحمد بف يحيى كاسثبت أبا الحسف في ذلؾ فأثبتو كصححو كلـ أعمـ

ألصحابنا في ىذه المسألة نصان ( )1ثـ ال يستحيي أف يقكؿ ال أدرم فأتى زلجى ...ال أدرم فعؿ

ىي أـ اسـ ,ىذه نزعة أبي عمي كفاء بحؽ األمانة العممية في مظاىرىا المختمفة حتى تستطيع
أف تميز بيف أقكالو مف أقكاؿ غيره .كقد نص ىك عمى ذلؾ في كتابو إلى الصاحب بف عباد كقد

أىدل إليو كتاب الحجة :إذ يقكؿ " :فما تضمف مف أثر كق ارءة كلغة فيك مف المشايخ الذيف

أخذت عنيـ كأسندت إلييـ (.)2

عقيدتو :
لعؿ أكؿ خبر يمكف االعتماد عميو في تحديد اتجاه خاص لعقيدة الفارسي ىك ما يراه

الخطيب البغدادم مف أنو كاف متيمان باالعتزاؿ قاؿ :كاف أبك عمي معتزليان كاف كاف متيمان
باالعتزاؿ ( .)3ثـ جاء أبك الحسف عمي الشيباني المعركؼ بابف األثير الجزرم صاحب الكامؿ

في التاريخ حيث ال يذكر سكل أنو قاؿ :قيؿ كاف معتزليان)4( ,ككذلؾ ينقؿ صاحب معجـ األدباء

عف أبي الفتح منصكر بف أصبياني أنو كاف يي ىعد أبك سعيد كأبك عمي الفارسي ,كعمي بف عيسى
الرماني (ت 384ىػ) مف المعتزلة النحكييف()5كأما رثاء الشريؼ الرضي الفارسي فما بعده أف

يككف دليبلن عمى تشيعو كقد كاف الشريؼ يمدح كيرثي أعياف رجاؿ في شتى الممؿ كالنحؿ ىذا

ليس دليؿ عمى تشيع أبي عمي الفارسي.

شيوخ أبي عمي الفارسي :
قد تأثر أبك عمي بعدد كبير مف شيكخو ,كسنذكر عدد منيـ كمنيـ أبك إسحاؽ إبراىيـ

ابف السرم الزجاج (ت  310ىػ)

()6

تعرؼ أبك عمي عمى الزجاج ,كذكر أنو أحد شيكخو عند

َِ َِ ِْ َِ

َِ

ِْ

ُِ ًِ

ِْ َِّ َِ

ِرِيِ َِ
ِِِهِِخِِِ ُِ
ابِ َِِلِ ِ َِ
بِ ِذًِِِِِِّ ِِِْدِىِ ِلِِيِِ ٍُِِخِلِِيِ ﴾ (.)7
الحديث عمى إعراب قكلو تعالى ﴿ :ذِلِ ِِمِ ِاى

( )1الفارسي ,الحجة في القراءات السبع (ج.)226/2
( )2الحمكم ,معجـ األدباء (ج .)240 – 239/7
( )3البغدادم ,تاريخ بغداد (ج .)276/7
( )4الجزرم ,الكامؿ في التاريخ (ص.)256
( )5الحمكم ,معجـ األدباء (ج .)244/3
( )6الفارسي ,الحجة (ج.)185/1
( [ )7البقرة .] 2 :
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كتعرض لو مف غير تصريح باسمو في الكبلـ عمى ميمات,

()1

ككذلؾ نجد تأثر أبي عمي بأبي

إسحاؽ بما يركم بما أخبره بو الشيخ في المغكيات ( .)2كيتعرض لو في اإلعراب

()3

 - 1األخفش الصغير (ت  315ىػ) يبدك أف أبا عمي استفاد بما جاء بو عمي بف سميماف كىي
ركاية األخبار الفارسي يركم عنو بسنده قصيدة يزيد بف الحكـ الثقفي ألخيو مف أبيو كأـ
عبد ربو(.)4

 - 2أبك بكر محمد بف السرم البغدادم ابف السراج (ت  316ىػ) مف أشيخ أبي عمي
صاحب الكتب المفيدة في النحك ,كقد كاف أبك عمي يحتفؿ في مسائمو بابف السراج يسائمو

مستفيمان (.)5

 - 3أبك بكر بف الخياط (ت320ىػ) ق أر عميو أبك عمي الفارسي ,ككتب عنو شيئان مف عمـ
العربية ,رأل ذلؾ ياقكت بخط أبي عمي (.)6

 - 4أبك بكر بف دريد (ت  321ىػ ) ,كقد ظير آثار بف دريد في الفارسي في العمـ بالمغة

كاشعار العرب حيث ركل ما أنشده ابف دريد ....كذلؾ يركم ما قالو ابف دريد الرحمف مف
غير تعميؽ(.)7

 - 5أبك بكر بف مجاىد (ت  324ىػ ) ,حيث ركل أبك عمي عنو القراءة عرضان (.)8
 - 6أبك بكر مبرماف (ت  345ىػ) (.)9
ىؤالء ىـ شيكخ أبي عمي في القراءة كالمغة كالنحك كقد أكردىـ حسب سنة كفاتيـ.

( )1الفارسي ,البغداديات (ص .)27
( )2الفارسي ,العسكريات (ص .)123
( )3الفارسي ,الحجة (ج .)185/1

( )4الفارسي ,البصريات (ج .) 75/1
( )5الفارسي ,البغداديات (ص .)21
( )6الحمكم ,معجـ األدباء (ج.)142 / 17
( )7الفارسي ,البصريات (ص.)57
( )8ابف الجزرم ,طبقات القراء (ص .)207

( )9الحمكم ,معجـ األدباء( ج .)256 / 18
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ككذلؾ انتفع أبك عمي مف شيكخ آخريف قدماء منيـ :أبك زيد ( ,)1كسيبكيو ( ,)2كاألخفش(.)3

تالميذه:
قد ذكر العبدم أبا عمي ,كأحصى مف كاف يحضر مجمسو كيق أر عميو كتاب سيبكيو....

فجعميـ ثبلثيف رجبلن أك أكثر

()4

فذكر جزءان منيـ مف سمع منو الحديث كأبي القاسـ التنكخي

()5

كمنيـ قاضي القضاة بشيراز عبد ا﵀ بف أحمد الغزارم ,كىك مف الذيف تمقكا العمـ عمى يد

الفارسي بشيراز كصؼ جماعة اإلعراب كعيكف األعراب

()6

كمنيـ:

 - 1ابف جني (ت  392ىػ ) :كىك أبك الفتح عثماف بف جني المكصمي إماـ العربية صاحب

التصانيؼ ,كىك مف أكثر التبلميذ صحبة لو كانتفاعان بو فكانت صمة عممية مباركة
استمرت حكالي  35عامان ...كذلؾ أف ابف جني الزـ شيخو حبلن كترحاالن ككأنو أرىؼ سمعو
لكؿ ما يقكؿ الشيخ حتى كاد يحصي أنفاسو مما يدؿ عمى ذلؾ إشارات ابف جني الكثيرة

كثنائو عميو فكمما كقع عمى لطيفة مف لطائؼ العربية ردىا إليو كصرفيا نحكه (.)7
 – 2إبراىيـ بف عمي الفارسي(.)8
 – 3عبد ا﵀ بف محمد األسدم أبك القاسـ كاف أستاذا نحكيان عركضيان معتزليان (.)9
 – 4أبك القاسـ األسدم ,كقد عرفو القمطي أنو صاحب أبي عمي (.)10
 – 5إسماعيؿ ابف حماد الجكىرم صاحب الصحاح

( )1الزبيدم ,طبقات الزبيدم (ص .)182
( )2التكحيدم ,اإلمتاع (ج.)131/1

( )3الشاطبي ,المزىر (ج .)117/2
( )4القفطي ,إنباه الركاة عمى أنباه النحاة (ج .)378/2
( )5البغدادم ,تاريخ بغداد (ج .)115/12
( )6السيكطي ,بغية الكعاة (ص .) 320

( )7القفطي ,إنباه الركاه عمى أنباه النحاة (ج .)154/2
( )8الحمكم ,معجـ األدباء (ج.)63 /12
( )9السيكطي ,بغية الكعاة (ص.) 320
( )10السيكطي ,بغية الكعاة (ص .)294

( )11القفطي ,إنباه الركاة عمى أنباه النحاة (ج .)155/2
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()11

.

 – 6عبد الباقي بف محمد بف الحسف .ق أر عمى الفارسي

()1

ككاف نحكيان متصد انر لئلفادة (.)2

كغيرىـ الكثير ال داعي لذكرىـ جميعان.

مذىب أبي عمي النحوي :
يي ىعد أبك بكر الزبيدم أبا عمي في الطبقة العاشرة مف النحكييف البصرييف كمف أصحاب
ابف السراج ( )3كابف القدح يجعؿ أبا عمي كذلؾ مف النحكييف البصرييف (.)4
كقكؿ السيكطي (ت 911ق ) ,في اليمع ,كاختمؼ البصريكف في كيفية كضعيا – كضع ىمزة

الكصؿ – فقاؿ الفارسي :كغيره ,اجتمبت ساكنان ككسرت اللتقاء الساكنيف (.)5

كالدليؿ عمى تحقيؽ مذىب أبي عمي النحكم ما يشير إليو النص أما النصكص فيكفي أف نعرض

منيا ما يأتي :

 – 1يقكؿ أبك حياف" :أبك عمي أشد تفردان بالكتاب ,كأشد إكبابان عميو ,كأبعد مف كؿ ما عاداه ىك
عمـ الككفييف (.)6

 – 2كعقد ابف جني تمميذ أبي عمي بابان في لغة أىؿ الكبر أصح مف لغة أىؿ المدر كغرضو
مف ذلؾ القدح في الككفييف (.)7

مف السمات العامة لممذىب البصرم في كتب أبي عمي منيا :
 – 1ثـ ىك ال يقيس عمى الشاذ( ,)8كال ً
يقتد بالقميؿ قاؿ :ترؾ القياس عمى القميؿ أكلى مف

القياس عميو لقمة ذلؾ كخركجو مع قمتو عمى القياس ,كاذا جاء الشئ خارجان مف قياس

الجميكر كالكثرة في جنس لـ يبمغ أف يتجاكز بذلؾ الجنس (.)9

( )1البعمي ,سير أعبلـ النببلء (ص.)17
( )2الفارسي ,كتاب الشعر (ص .)6
( )3الزبيدم ,طبقات الزبيدم (ص.)126
( )4ابف النديـ ,الفيرست (ج .)95 -59
( )5السيكطي ,اليمع (ج .)211/2
( )6األندلسي ,اإلمتاع كالمؤانسة (ج .)131/1
( )7السيكطي ,االقتراح في أصكؿ النحك (ص .) 320
( )8الفارسي ,البغداديات (ص .)25

( )9الفارسي ,الحجة (ج .)20 – 15/3
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موقؼ القدماء مف أبي عمي الفارسي :
لقد أثنى القدماء عمى أبي عمي حيث قاؿ عنو الخطيب البغدادم (ت413ىػ ):
نقؿ عف قكـ كتبلمذة أبي عمي أنيـ قالكا " :أبك عمي الفارسي " فكؽ المبرد كاعمـ منو

()2

()1

كقاؿ

إماما كفقيينا.
أبك طالب العبدم " :ما كاف بيف سيبكيو كأبي عمي أفضؿ منو .فيك ن
مف تقدير المعاصريف ألبي عمي حيث ذكر محمد بف الحسف الحاتمي (ت 388ىػ) " أف أبا
عمي بأنو فارس العربية ,كحائز عمى السبؽ فييا منذ أربعيف سنة

الطبرم (ت  548ىػ ) صاحب مجمع البياف

()4

()3

كقد بمغ

كذكر الشيخ أبك عمي

عمى الشيخ أبي عمي الفارسي كبلمان في قكلو

ََِِ ُِ َِ َِ َِ َِ ُِ ُِ َِ َِ َِ ٌِ َِ ِْ َِ ُِ ِْ َِ َِ َِ َِ َِ َِ ُِ ُِ ِْ ِْ
ِ
ُ
ِ
ْ
ِ
َ
()5
اِاَلِِيَِ ِ ِآٌِ ِِِِٔاِشِِِٓادِةِ ِةِيِ ِسًِِ ِإِِذِِِاِخِضِ ِأِخِدِزًِِ ِِالٍِِِِٔتِ ِ ﴾ ...ثـ قاؿ :كىذه
 ﴿:يِأِحِِِِِٓ ِ

الكممة مأخكذة مف كبلـ أبي عمي الفارسي كناىيؾ بو فارسان في ىذا الميداف كأثنى القاضي
األكرـ عمى ابف الخشاب (ت  567ىػ ) ,فقاؿ :أنو كاف في درجة أبي عمي الفارسي ( ,)6ثـ
قاؿ محمد بف يعقكب الفيركز أبادم " :اإلماـ العبلمة ق أر النحك عمى أبي إسحاؽ الزجاج كبرع

في النحك :انتيت إليو رئاستو كصحب عضد الدكلة فعظمو أحسف إليو

()7

.

وفاتو:
يقكؿ أبك األثير في كتابو الكامؿ في حكادث (ت  376ىػ ) :كفييا تكفي أبك الحسف بف

أحمد بف عبد الغفار الفارسي النحكم صاحب اإليضاح ...كقد جاكز تسعيف سنة (.)8

كالخطيب البغدادم (ت463ىػ) يقكؿ " :قاؿ محمد بف أبي الغكارم :في سنة سبع

كسبعيف كثبلثمائة تكفي أبك عمي الفسكم النحكم ,كما يذكر الخطيب في كفاة أبي عمي قكلو:
"تكفي أبك عمي الفارسي النحكم في يكـ األحد السابع عشر مف شير ربيع األكؿ سنة سبع

كسبعف كثبلثمائة ( .)9كلكف إجماع المؤرخيف –عدا ابف األثير– عمى أف أبا عمي (ت  377ىػ).

( )1البغدادم ,تاريخ بغداد (ج .)275 /7
() 2
() 3
() 4
( )5
() 6
() 7
() 8

السامرائي ,نزىة األدباء (ص .)209
الحمكم ,معجـ األدباء (ج .)157/18
سركيس ,معجـ سركيس (ص .)1227
[المائدة.]106 :
الحمكم ,معجـ األدباء (ج .)48 /12
الفيركز أبادم ,البمغة في تاريخ أئمة المغة (ج .)13/1
ابف األثير :الكامؿ(ج .)19/9

( )9البغدادم ,تاريخ بغداد (ج.)286 /7

11

ثانياً -أبو حياف األندلسي
اسمو ونسبو (:)1
ىك محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف الشيخ اإلماـ الحافظ العبلمة فريد
عصره ,كشيخ الزماف ,كاماـ النحاة ,اإلماـ أثير الديف ,أبك حياف األندلسي الجياني الغرناطي
النفرم ,نسبو إلى قبيمة مف البربر ,ثـ المصرم الظاىرم ,نحكم عصره ,كلغكيو ,كمفسره,
كمحدثو ,كمقرئو ,كمؤرخو ,كأديبو .كلكف أبا الفدائييف الكردم كالسيكطي كيسمكنو أبا حياف
المغربي(.)2

مولده:
كاف مكلده بػ" مطخشارش" كىي مدينة مف حضرة غرناطة ببلد األندلس في أكاخر
شكاؿ سنة أربع كخمسيف كستمائة ىجرم ,ثـ رحؿ إلى مالقة كتنقؿ إلى أف أقاـ بالقاىرة

()3

.

يقكؿ المغربي مناقشان الصعيدم" :كما ذكر رحمو ا﵀ تعالى في مكضع كالدة أبي حياف غير
مخالؼ لما ذكره في الكافي أنو كلد بغرناطة إال أف قكلو بمدينة مطخشارش فيو نظر ,كليس
كذلؾ كانما ىي مكضع بغرناطة

()4

.

ككاف مكلده في العشر األخير مف شكاؿ (ت  654ىػ)

()5

في أكاخر شكاؿ (ت  652ىػ)(.)6

كلكف بعضيـ يذكر أنو كلد

كالراجح أنو كلد(ت  654ىػ) ,كالدليؿ عمى ذلؾ أف أبا حياف ذكر في إجازتو لمصفدم:

كمكلدم بغرناطة في أخريات شكاؿ سنة أربع كخمسيف كستمائة (.)7

( )1السيكطي ,بغية الكعاة (ج .)280/1

( )2الشافعي ,غاية النياية (ج.)285 / 2
( )3العسقبلني ,الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة (ج.)58/6
( )4المقرم ,نفح الطيب (ج.)314/ 3
( )5ابف تغرل بردل ,النجكـ الزاىرة في أعبلـ مصر كالقاىرة (ج.)112 /10
( )6المكنكم ,التعميقات السينية عمى الفكائد البيية (ص .)195
( )7الصفدم ,الكافي بالكفيات (ص.)365
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نشأتو وثقافتو :
تذكر المصادر أف أبا حياف تمقى عمكمو األكلى بمسقط رأسو غرناطة ,عمى شيكخ

عصره ,ككانت أكؿ قراءتو (ت  670ىػ) ق أر السبع ببمده عمى يد عبد الحؽ بف عمي بف

األنصارم ...كق أر عممو الصباح بف الكرـ( )1كيذكر المقرئ أف سبب رحمتو ؟؟ ما كنشأ بينو كبيف
ابف الطباع فرفع أمره لؤلكبر محمد بف نصر المدعك بالفقيو ,ككاف أبك حياف كثير االعتراض

عميو ,كقد عزـ السمطاف عمى التنكيؿ بأبي حياف ,فاختفى ثـ ركب البحر كلحؽ بالمشرؼ (.)2

ككاف يدافع عف أخبلؽ األندلس في تفسيره لمقرآف الكريـ ,ككاف يشيد لبعض الحكادث

التي حدثت في ببلد األندلس عمى عيده ,كيذكر عادات أىؿ األندلس كأخبلؽ ( ,)3كاتجو إلى

مصر ككانت اإلسكندرية أكؿ ما رحؿ مف مدنيا ,كسمع فييا مف عبد الكىاب بف حسف عف

القرات ,ككانت مصر يكـ دخميا تمعب دك انر كبي انر في الحفاظ عمى التراث العربي اإلسبلمي(.)4

كاف عمى أبي حياف كىك يدرس القرآف كتفسيره أف يمـ بعمكـ المغة العربية ,كآدابيا,

و
معاف سامية فيقكؿ " :فجدير لما
كتاريخيا؛ ألنيا السبيؿ المكصؿ إلى إدراؾ ما في القرآف مف

تاقت نفسو عمى عمـ التفسير ,كترقت إلى التحقيؽ فيو كالتحرير أف يعتكؼ عمى كتاب سيبكيو

فيك في ىذا ألفية المعكؿ عميو ,كالمسند في حؿ المشكبلت إليو ( .)5كلـ تقتصر ثقافة أبي حياف
عمى عمكـ الديف كالمغة ,اآلداب؛ إنما تجاكزتيا إلى عمكـ مختمفة فكاف لو إطبلع عمى كتب

المتصكفة ,ككتب األدياف األخرل كالتكراة ()6؛ كلكنو كاف ينظر مف كتب الفمسفة ,كالمنطؽ,
كعمـ الييئة ,كقد صرح بذلؾ في كتبو ,كاف أبك حياف عمى اطبلع كاسع بمغات أجنبية,

اطمعت عمى جممة األلسف كمساف الترؾ كلساف الفرس,
كالفارسية ,كالتركية ,كالحبشية ,يقكؿ :كقد
ي
كلساف الحبش ,كغيرىـ ,كصنعت فييا كتبان في لغتيا ,كنحكىا ,كتصريفيا ,كاستمدت منيا
غرائب(.)7

( )1الشافعي ,غاية النياية (ج.)285 / 2

( )2التممساني ,نفح الطيب( ج.)341 / 3
( )3األندلسي ,البحر المحيط (ج.)517 / 2
( )4السبكي ,طبقات الشافية (ج.)32/ 6
( )5األندلسي ,البحر المحيط (ج.)4 / 1
( )6األندلسي ,النير الماد (ج.)207 / 2
( )7األندلسي ,منيج السالؾ (ص .)231
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مؤلفاتو:
لقد ألؼ أبك حياف مجمكعة مف الكتب في مجاالت عدة؛ كمنيا في التفسير ,كالنحك,

كالصرؼ ,كالمغة ,كالقراءات ( :)1جاء في نفح الطيب أف أبا حياف كتب ردان عمى لساف بعث بيا

إليو خميؿ بف أيبؾ الصفدم ,فكاف مما جاء فييا

()2

فأما ما صيغتو فمف ذلؾ البحر المحيط في

تفسير القرآف الكريـ ,ككتاب التذييؿ كالتكميؿ في شرح التسييؿ ,ككتاب التنخيؿ الممخص مف

شرح التسييؿ ,ارتشاؼ الضرب ,ككتاب التذكرة ,ككتاب التدريب ,كالتعريب ,كالنكت الحساف,
كفي أخر سرد تمؾ المؤلفات ما لـ يعمؿ بصيغة كتاب منيج السالؾ في الكبلـ عمى ألفية ابف

مالؾ ,كنياية اإلعراب في عممي التعريؼ كاإلعراب.

ىذه الكتب التي ذكرىا أبك حياف في إجازتو لمصفدم سنة "  728ىػ " كىي ليست كؿ

كتبو التي ألفيا كقد ذكر القدماء أف مصنفاتو تزيد عمى خمسيف ما بيف صغير ككبير ( .)3كذكر
بعضيـ أف مصنفاتو بمغت الخمسة كستيف كتاب كيرل بعض الباحثيف أنو لـ يصؿ منيا إال عدد

قميؿ فالمرحكـ األستاذ أحمد أميف يقكؿ :كبمغت مصنفاتو في العمكـ المختمفة نحك خمس كستيف

كتابان لـ يصمنا منيا إال نحك عشرة (.)4

يقكؿ السيكطي :مف أشير مؤلفاتو التذييؿ كاالرتشاؼ ,كلـ يؤلؼ في العربية أعظـ

منيا ,كال أجمع كال أحصى لمخبلؼ كاألحكاؿ كعمييما اعتمد تأليؼ جمع الجكامع (.)5
أقكاؿ العمماء فيو:

كاف ألبي حياف مكانة عالية بيف العمماء كاألدباء حيث نجد أقكاؿ لمعمماء فيو كسنذكر منيا:
 - 1قاؿ عنو السيكطي ( :)6نحكيو عصره ,كلغكيو ,كمقرئو كتقدـ في النحك في حياة شيكخو
كاشتير اسمو كطار سيطو ,كألؼ الكتب المشيكرة ,كأخذ عنو أكابر عصره كتقدمكا في

حياتو.

( )1ابف الخطيب ,اإلحاطة في أخبار غرناطة (ج .)29/3
( )2التممساني ,نفح الطيب(ج .)552/2
( )3المرجع السابؽ ,ج.319 /3
( )4أميف ,ظير اإلسبلـ (ج ج.)95 / 3
( )5السيكطي ,بغية الكعاة (ج .)272/1

( )6األندلسي ,حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة (ج .)536/1
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 - 2قاؿ الفيركز أبادم

()1

عنو :الشيخ أثير الديف أبك حياف شيخ الببلد المصرية كالشامية

كرئيسيما في عمـ العربية قصده الطبلب مف األقطار ,ككضع في الفنكف المصنفات

السامية كىي تنيؼ عمى خمسيف مصنفان.
 -3قاؿ عنو الصفدم ( :)2لـ أره قط إال يسمع أك يشتغؿ أك يكتب أك ينظر في كتاب ,ككاف
ثبتان قيمان عارفان بالمغة ,كأما النحك كالتصريؼ فيك اإلماـ المطمؽ فييما خدـ ىذا الفف أكثر

عمره حتى صار ال يدركو أحد في أقطار األرض فييما غيره.

 - 4قاؿ أحمد بف عمي بف عبد الكافي بياء الديف السبكي كيمدح شيخو حياف في قصيدة
يف لِ ْمب ِ
اكـ فُ َؤ ٌ ِ
عد فَ ْق ِده
ِف َد ُ
اد ح َ ُ

()3

اؿ َع ْي ِده
ضى َوجداً َما َح َ
ب قَ َ
َو َح ٌ
طَ ِ
س ْي ِده
ط َرؼ قَرعٌ َ
َو َ
اؿ في ْالمَ ْي ِؿ ُ

ب َجػػػػػػػ ِريح ِب ْال َغ َرِاـ َوثُـ
َوَق ْم ٌ

شيوخو :
تمقى أبك حياف عمكـ المغة كالقرآف كالحديث الشريؼ كالنحك عمى يد كبار عصره مف
الفقياء ,كالعمماء ,كاألدباء ,كالشيكخ حيث يقكؿ :كجممة الذيف سمعت منيـ أربعمئة شخص

كخمسيف ,كأما الذيف أجازكا لي فعالـ كثير جدان مف أىؿ غرناطة ,كمالقة ,كسبتة ,كديار أفريقية,
كديار مصر ,كالحجاز ,كالعراؽ ,كالشاـ .كسنذكر عدد منيـ :
 .1أبك عمي بف أبي األحكص القرشي الفيرم

()4

.

 .2أبك الحسف األبذم (.)5
 .3بياء الديف بف النحاس الحمبي النحكم(.)6

( )1الفيركز أبادم ,البمغة (ص .)251
( )2السيكطي ,بغية الكعاة (ج )281/1؛ األندلسي ,نكت الييماف في نكت العمياف(ص .)266
( )3البيت مف البحر الطكيؿ ,ألحمد بف عمي السبكي ,السيكطي ,بغية الكعاة (ص .)149

( ) 4ىك الحسيف بف عبد العزيز محمد بف عبد العزيز بف محمد بف أبي محمد بف أبي األحكص أستاذ أبك عمي
الجياني األندلسي الفيرم المعركؼ بابف الناظر (ت 679ىػ)؛ السيكطي ,بغية الكعاة (ج.)535/1
( )5ىك عمي بف محمد بف محمد بف عبد الرحيـ الخشني األبذم كاف نحكيان مف أىؿ المعرفة (ت 680ىػ)؛
السيكطي ,بغية الكعاة (ج .)199/2

( )6ىك محمد بف إبراىيـ بف محمد بف أبي نصر اإلماـ العبلمة حجة العرب بياء الديف ابف النحاس الحمبي
النحكم (ت 698ىػ) الحمبي ,فكات الكفيات (ج )294 /3؛ السيكطي ,بغية الكعاة (ج.)13/1

14

 .4أبك جعفر الغرناطي (.)1
 .5أبك عبد ا﵀ األنصارم الشاطبي (.)2
كيكجد عدد كبير مف شيكخو األجبلء ,كال يكجد مجاؿ لذكرىـ جميعان كاكتفينا بذكر عدد منيـ.

تالميذه :
كاف أبك حياف مف أكابر عصره ,كاماـ المغة كالنحك ,كتتممذ عمى يد أبي حياف الكثير

مف التبلميذ الذيف اشتير بعضيـ كذاع صيتيـ في شتى العمكـ ( .)3كمنيـ.
 – 1أحمد بف لؤلؤ الركمي (.)4
 – 2إبراىيـ عبد ا﵀ المقرم (.)5
 – 3ابف أـ قاسـ المرادم (.)6
 – 4بياء الديف السبكي (.)7
 – 5ناظر الجيش (.)8

( ) 1ىك أحمد بف إبراىيـ بف الزبير بف عاصـ اإلماـ المقرم المحدث عالـ األندلس النحكم (ت 708ق)؛
السيكطي ,الكافي بالكفيات(ج .)140/3

( )2ىك محمد بف عمي بف يكسؼ أبك عبد ا﵀ محيي الديف األنصارم الشاطبي اإلماـ في عمـ المغة العربية
كالمغة (ت 684ىػ)؛ السيكطي ,بغية الكعاة (ج.)13/1
( )3السبكي ,طبقات الشافية الكبرل (ج  .)278/9األنصارم ,شذرات الذىب (ج .)252/ 8
( )4ىك أحمد بف لؤلؤ الركمي شياب الديف بف النقيب .كلد "  706ىػ " ,كأخذ العربية عف أبي الحسف بف
الممقف كأبي حياف ,انظر العسقبلني ,الدر الكامنة في أعياف المائة الثامنة (ج.)239 / 1

( ) 5ىك إبراىيـ بف عبد ا﵀ بف يحيى بف خمؼ المقرم الشيخ برىاف الديف البكرم اعتنت العربية القراءات ت"
 749ىػ ,الدرر الكامنة (ج )31/1؛ الحنبمي ,شذرات الذىب (ص .)271
( ) 6ىك الحسف بف قاسـ بف عبد ا﵀ بف المرادم النحكم المغكم الفقيو (ت  749ىػ)؛ السيكطي ,بغية الكعاة
(ج .)517/1

( ) 7ىك أحمد بف عمي بف عبد الكافي بف يكسؼ بف مكسى بف تماـ السبكي الشافعي بياء الديف بياء الديف أبك
حامد فقيو أصكلي (ت  773ق)؛ العسقبلني ,الدرر الكامنة (ج )284/1؛ السيكطي ,بغية الكعاة
(ج .)343/1
( ) 8ىك محمد بف يكسؼ بف أحمد اإلماـ الفاضؿ البارع النحكم القاضي محبي الديف الحمبي الشافعي عالـ
بالعربية (ت  768ىػ) السيكطي ,بغية الكعاة (ج )275/1؛ الزركمي ,األعبلـ (ج .)153/7
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 – 6أبك جعفر األندلسي (.)1
 – 7ابف جابر اليكارم المالكي (.)2

مذىبو الديني:
لقد كاف مذىب أبي حياف ظاىريان ,كىذا ما أجمعت عميو أغمب كتب الطبقات حيث

قاؿ ابف حجر ( :)3كاف أبك حياف يقكؿ محاؿ أف يرجع المذىب الظاىر مف عمؽ بذىنو كقاؿ

الصفدم عنو ( :)4كاف أكالن يرل رأم الظاىرية ثـ أنو يتمذىب لمشافعي – رضي ا﵀ عنو – ككاف
أبك حياف يرفض الفمسفة كالتجسيـ كاالعتزاؿ.

كلكنو عندما جاء إلى مصر كجد مذىب الظاىر ميجك انر فييا فتمذىب لمشافعي( .)5كقد

سئؿ عف ذلؾ فقاؿ" :بحسب البمدة"

()6

حيث كاف المذىب السائد في مصر ىك المذىب الشافعي,

كمف ىنا اعتنؽ ىذا المذىب الذم كاف االىتماـ بو كبتدريسو كبي انر ,ككاف أبك حياف يفضؿ آراء
الشافعي كتبلميذه في تفسير القرآف ,كعرض الخبلفات بيف المذاىب المختمفة ( .)7كماؿ أبك
حياف إلى محبة اإلماـ عمي بف أبي طالب – رضي ا﵀ عنو – ككاف يقاؿ :إنو شيعي كلكف

ردكده عميو في كتبو تنفي تشيعو (.)8

كخبلصة القكؿ إنو كاف بعيدان عف الفمسفة كالفبلسفة كاإلعتزاؿ ,كأنو كاف يتجو نحك أىؿ

السنة كالسمؼ حيث اعتناقو المذىب الظاىرم أكالن كتمذىبو لمشافعي بعد كصكلو إلى مصر
ي
كاشتغالو بالعمـ كالتفسير.

( )1ىك أحمد بف مالؾ الغرناطي أبك جعفر األندلسي ككاف أبك جعفر مقتد انر عمى النثر ك النظـ عارفان بالنحك
كفنكف المساف (ت 773ىػ) السيكطي ,بغية الكعاة (ج .)403/1

( ) 2ىك محمد بف أحمد بف عمي بف جابر األندلسي اليكارم المالكي أبك عبد ا﵀ شمس الديف شاعر عالـ
بالعربية (ت  780ىػ)؛ السيكطي ,بغية الكعاة (ج .)34/1

( )3العسقبلني ,الدرر الكامنة (ج .)59/6

( )4الصفدم ,أعياف العصر كأعكاف النصر (ج .)332 /5
( )5المرجع السابؽ (ج.)281 / 7
( )6الحنفي ,بدائع الزىكر (ج.)200 / 1
( )7األندلسي ,البحر المحيط (ج.)195 – 150 / 2
( )8المرجع السابؽ ,ج.164 / 4
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وفاتو :
تكفي  -رحمو ا﵀  -بمنزلو خارج باب البحر في يكـ السبت بعد العصر في الثامف

كالعشريف مف صفر ( 745ىػ)  11تمكز  1345ـ ,كدفف مف الغد بمقبرة الصكفية خارج باب

النصر ,كصمى عميو بالجامع األمكم بدمشؽ صبلة الغائب في شير ربيع اآلخر ( .)1كذكر
كد ًف ىف الغد خارج باب النصر بتربة
األسنكم في طبقاتو (ت  745ىػ ) ,بمنزلو خارج البحر ,ي
الصكفية كقاؿ " :كأنا كث ير الزيارة لو ألنو مجاكر لقبر كالدتي كأخييا رحميما ا﵀ كلقبر كلدم

أيضان (.)2

كيذكر ابف أياس أنو (ت  753ىػ) ,كيقكؿ " :ثـ دخمت سنة ثبلثة كخمسيف كسبعمائة,

كتكفي في ىذه السنة الشيخ شمس الديف الذىبي المؤرخ ,كتكفي الشيخ أثير الديف أبك حياف

المغربي (.)3

كذكر الجزرم أنو دفف بتربتو بالبرقية ( .)4كيرل بعضيـ أنو (ت  743ىػ) ,يقكؿ
المقرم" :كما كقع في كبلـ كثير مف أىؿ المغرب أف أبا حياف تكفي سنة ثبلث كأربعيف
كسبعمائة غير ظاىر ,ألف أىؿ المشرؽ أعرؼ بذلؾ إذ تكفي عندىـ ,كقد تقدـ أنو تكفي سنة

خمس كأربعيف كسبعمائة فعمى كبلـ أىؿ المشرؽ في ىذا المعكؿ كا﵀ أعمـ (.)5

( )1التممساني ,نفح الطيب (ج.)392 / 2
( )2اإلسنكم ,طبقات الشافعية (ص .)97
( )3الحنفي ,بدائع الزىكر (ج.)190 / 1
( )4ابف الجزرم ,غاية النياية في طبقات القراء (ج.)286 / 2
( )5المقرم ,نفح الطيب (ج.)315 / 3
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ص ُؿ األَوؿ
الفَ ْ
آراء أبي عمي الفارسي في كتابي :منيج
السالؾ ،وارتشاؼ الضرب وتحميؿ ىذه المسائؿ

أوالً -آراء أبي عمي الفارسي في كتاب منيج السالؾ
وتحميؿ ىذه المسائؿ
المبحث األوؿ:

مقدمات الكالـ والمرفوعات.
 - 1األسماء الستة
قاؿ ابف مالؾ :
ص ْبف ِباَِأل لِ ِ
واْرفَع ِبواَ ِو و ْان ِ
ؼ
ََ ْ
َ

اء أَص ِ
اء ماَ ِم ْف اَألسم ِ
ِ
ؼ
َ
َْ
َواَ ْج ُرْر ِب َي َ

()1

قاؿ أبك حياف( :)2ظاىر كبلمو يقتضي أف اإلعراب في ىذه األسماء الستة بشرطيا إنما
ىك بالحركؼ كبو قاؿ ىشاـ مف الككفييف ,كقطرب ,كالزيادم مف البصرييف ,كذىب المازني إلى

الزجاج ,كذىب أبك
أنيا معربة بالحركات التي قبؿ الحركؼ ,كالحركؼ إشباع كىك اختيار
ً

الحسف الربعي إلى أنيا معربة بالحركات التي قبؿ الحركؼ كىي منقكلة مف الحركؼ.
كذىب الكسائي ,كالفراء إلى أنيا معربة بالحركات كالحركؼ معاى.

كذىب الجرمي إلى أنيا معربة بالتغير كاالنقبلب في حالة النصب ,كالجر ,كبعدـ ذلؾ
في حالة الرفع كىذا شبيو بما نقؿ صاحب اإلعراب عف ىشاـ أف اإلعراب فييا معنكم ,ال لفظي

فبل إعراب فييا ال ظاىر كال مقدر ,كذىب السييمي كتبعو تمميذه أبك عمي الرندم إلى التفصيؿ

فييا فقاؿ :فكؾ كذك ماؿ معرباف بحركات مقدرة في الحركؼ كباقييا معربة بالحركؼ كذىب
سيبكيو ,كالفارسي إلى أنيا كميا معربة بالحركات المقدرة في الحركؼ كىك الصحيح.
التوضيح والتحميؿ:
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في مسألة إعراب األسماء الستة ,حيث ذكر أبك
حياف في قكؿ الفارسي في ىذه المسألة ,كمعو قكؿ سيبكيو :أف األسماء الستة كميا معربة

بالحركات المقدرة في الحركؼ ,كقد خالؼ قكؿ الكسائي( ,)3كالفراء ,في أنيا معربة بالحركات

كالحركؼ معان ,كخالؼ الجرمي في أنيا معربة في التغيير ,كاالنقبلب ,كخالؼ غيره مف النحاة.
( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)5
( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)22 / 1

( )3الزبيدم ,طبقات النحكييف (ص.)133 -131
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قاؿ ابف ىشاـ األنصارم ( :)1األسماء الستة المعتمة المضافة إلى غير ياء المتكمـ فإنيا

ترفع بالكاك نيابة عف الضمة كتنصب باأللؼ نيابة عف الفتحة كتخفض بالياء نيابة عف الكسرة.

قاؿ ابف الحاجب ( :)2حاصؿ ما ذكره أف في " أب ,كأخ ,كحـ " كثبلث لغات أشيرىا

أف تككف بالكاك ,كاأللؼ ,كالياء ,كالثانية أف تككف باأللؼ مطمقان كالثالثة أف تحذؼ منيا األحرؼ
الثبلثة كىذا نادر.

قاؿ ابف السراج الشنتريني

(:)3

كالمعرؼ بالحركؼ مف اآلحاد شبو أسماء كىي :أخكؾ

كأبكؾ كقكؿ حمكؾ كىنكؾ كذك ماؿ فمتى أضيفت ىذه األسماء الستة إلى غير ضمير المتكمـ
كاف رفعيا بالكاك كنصبيا باأللؼ كجرىا بالياء .كقد كافؽ أبك حياف كبلـ الفارسي في ىذه

المسألة.

 - 2إعراب األفعاؿ الخمسة
قاؿ ابف مالؾ:
ِ
ونا
سأَلُ َ
ُرِف َعا َوتَ َدع َي َف َوتَ ْ

ونا
َواَ ْج َع ِؿ لِ َن ْح ِو َي ْف َع َال ِف الَ ُن َ

()4

قاؿ أبك حياف( :)5كزعـ الفارسي أف ىذه االفعاؿ معربة كال حرؼ إعراب فييا ,قاؿ:

ألنو ال يككف حرؼ اإلعراب فييا النكف لسقكطيا لمعامؿ ,كىي حرؼ صحيح كال يككف الضمير؛
ألنو الفاعؿ ألنو ليس في آخر الكممة كال ما قبؿ الضمائر مف البلمات لمبلزمتيا لحركة ما

يبؽ إال أف تككف
بعدىا مف الضمائر مف ضـ ,كفتح ,ككسر ,كحرؼ اإلعراب ال يمزـ الحركة كال ٍ
معربة ,كال إعراب فييا ,كقكؿ الفارسي ىذا شبيو بقكؿ األخفش فييا إنيا دليؿ اإلعراب.
التوضيح والتحميؿ:
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في إعراب األفعاؿ الخمسة كىك أف األفعاؿ الخمسة

ال تعرب بالحركؼ؛ ألف الحركؼ دليؿ اإلعراب فييا كيتفؽ قكؿ الفارسي مع قكؿ األخفش,
كذكر قكؿ األخفش أقكاؿ النحاة في إعراب األفعاؿ الخمسة فقاؿ أبك حياف :

( )1األنصارم ,شذكر الذىب (ص .)40
( )2ابف الحاجب ,األمالي النحكية في مادة النحك كالصرؼ (ص .)52
( )3ابف السراج ,تمقيح األلباب عمى فضائؿ اإلعراب (ص .)107
( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)7
( )5األندلسي ,منيج السالؾ (ص .)46
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 - 1فأما مذىب الجميكر في إعراب األفعاؿ الخمسة ىك إعراب األفعاؿ الخمسة في حالة الرفع
بثبكت النكف كفي حالة النصب كالجزـ بحذؼ النكف أما أبك السييمي كاف يذىب إلى أف

إعراب األفعاؿ الخمسة بحركات مقدرة في الماتيا منع مف ظيكرىا اشتغاؿ البلمات
بالحركات التي استدعتيا الضمائر كذلؾ في حالة الرفع كالنصب كتحذؼ ذلؾ الحركات

المقدرة في حالة الجزـ(.)1
(:)2

قاؿ األشمكني

فاألمثمة خمسة عمى لغتيف كىما :يفعبلف ,كتفعبلف ,كيفعمكف ,كتفعمكف,

كتفعميف .فيذه األمثمة رفعا بثبات النكف نيابة عف الضمة ,كحذفيا أم النكف " لمجزـ كالنصب
سمة " أم عبلمة نيابة عف السككف في األكؿ كعف الفتحة في الثاني.
 -2قاؿ أبك حياف :كحرؼ اإلعراب عندنا ىك الـ الفعؿ بمعنى أنو كاف ينبغي أف يككف عبلمة
اإلعراب فيو كما كاف قبؿ أف تتصؿ بو ىذه الضمائر ,كىذا يدؿ عمى اعتراض أبي حياف
عمى قكؿ الفارسي في اعتبار األحرؼ دليؿ إعراب كليست إعراب كالمشيكر في إعراب
األفعاؿ الخمسة أف ترفع بثبكت النكف ,كتنصب كتجزـ بحذؼ النكف.
باب الموصوؿ
 -3تعريؼ الموصوالت
قاؿ ابف مالؾ:
َو ْال َيا إِ َذا َما ثُِن َيا َال تُثْ ُب ِت

ص ِ
س َماَ ِء ال ِذي اَألُ ْنثَى الَ ِتي
وؿ َاألَ ْ
َم ْو ُ

()3

قاؿ أبك حياف ( :)4ال يحتاج المكصكؿ إلى حد ألنو ألفاظ محصكرة قميمة تضبط بالعد
أف كقد زعـ الفراء أف الذم
كانما قاؿ " :مكصكؿ األسماء " ألف لنا حركفاى مكصكلة نحك :أف ك ى
يككف حرفاى مكصكالى فينسبؾ منو مع ما بعده مصدر؛ كمت ينسبؾ مع أف كالفعؿ فأجاز :أعجبني
الذم قمت أم :قيامؾ ,كفرع عمى مذىبو الككفيكف كقد استحسنو الفارسي في بغدادياتو.

( )1األزىرم ,التصريح بمضمكف التكضيح (ج.)86/2
( )2األشمكني ,شرح األشمكني (ج.)98/1
( )3ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)14
( )4األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)87 /1
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التوضيح والتحميؿ:
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي()1في تعريؼ المكصكالت ,ىك إنيا تعرفت بالعيد

الذم في الصمة ,كلـ تتعرؼ باأللؼ ,كالبلـ ,كذكر أبك حياف قكؿ األخفش أنيا تعرفت باأللؼ
كالبلـ.
كقد خالؼ أبك حياف كبلـ الفارسي كأيد كبلـ األخفش في ىذه المسألة.
 - 4الموصوؿ
قاؿ أبك حياف ( :)2كسألني بعض مف لقيناه مف أىؿ النحك بديار مصر عف قكليـ" :
ىذاف " ما النكف المزيدة ؟ قمت األكلى قاؿ :قاؿ الفارسي في التذكرة :ىي الثانية لئبل يفصؿ بيف
الؼ التثنية كنكنيا كال يفصؿ بينيما.
قمت لو :يكثر العمؿ في ذلؾ ألنا نككف قد زدنا نكنان متحركة ثـ أسكنا األكلى كأدغمنا
أك زدناىا ساكنة ثـ أسكنا األكلى كحركنا الساكنة بالكسر عمى أصؿ التقاء الساكنيف ,ثـ أدغمنا
كعمى ما ذكرتو يككف زدنا نكنان ساكنة كأدغمنا فقط ,فيذا أكلى لقمة العمؿ.
التوضيح والتحميؿ:
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في مسألة تشديد النكف في أسماء اإلشارة كزيادتيا
كالنكف المزيدة حيث قكؿ الفارسي في كممة "ىذاف" كقاؿ الفارسي في التذكرة :ىي النكف الثانية
ص ىؿ بينيما.
ص ىؿ بيف ألؼ التثنية كنكنيا كال يي ٍف ى
كالسبب في ذلؾ لئبل يي ٍف ى
كقد خالفو أبك حياف في ىذا الرأم ,حيث قاؿ أبك حياف النكف المزيدة ىي األكلى معمبلن
ذلؾ بقكلو :يكثر العمؿ في ذلؾ؛ ألننا نقكؿ قد زدنا نكنان متحركان ثـ أسكنا األكلى كأدغمنا أك
زدناىا ساكنة ثـ أسكنا األكلى كحركنا الساكنة بالكسر عمى أصؿ التقاء الساكنيف ,ثـ أدغمنا
كعمى ذلؾ يككف زدنا نكنان ساكنان كأدغمنا فقط فيذا أكلى لقمة العمؿ.

( )1الفارسي ,شرح األبيات المشكمة لئلعراب (ص .)436
( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)91 / 1
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 - 5القوؿ في (أؿ)
قاؿ ابف مالؾ:
ت ُق ْؿ ِفيو الن َم ْط
فَ َن َمطٌ َعرفَ َ

حرؼ تَع ِر ٍ
يؼ ْأو الال ُـ فَقَ ْط
أؿ
ْ
ٌ ْ

()1

()2
"مف" فمجمع عمى أسميتيا كأما" :ما" فيككف اسمان كيككف حرفان
قاؿ أبك حياف  :أما :ى
كاف كانت مكصكلة فمذىبنا أنو اسـ اذا كانت بمعنى الذم كفركعو كأنيا حرؼ اذا كانت

مصدرية نحك :أعجبني ما قمت أم قيامؾ كبيذا قاؿ الككفيكف كخالؼ األخفش في المصدرية

فزعـ أنيا اسـ ,كأما " :أؿ " التي بمعنى الذم كالتي نحك :الضارب كالضاربة ,تريد :الذم ضرب
كالتي ضربت ففييا خبلؼ:
ذىب األخفش إلى أنيا حرؼ تعريؼ كأؿ التي في :الرجؿ كليست بمكصكلة ()3كزعـ

المازني ( )4أنيا حرؼ مكصكؿ كذىب ابف السراج كالفارسي كأكثر النحكييف إلى أنيا اسـ ,ىذا
نقؿ بعض أصحابنا.

كنقؿ صاحب كتاب اإلفصاح كىك عبدا﵀ بف ىشاـ الخضراكم ما ممخصو :األلؼ,
كالبلـ المكصكلة ,مذىب ابف الباذش أنيا اسـ كنسبو إلى أبي عمي؛ ألنو قد صرح بذلؾ في

التذكرة كقاؿ أبك عثماف كأبك بكر ىي اسـ مكصكؿ انتيى فقد اختمؼ النقؿ عف المازني كالفارسي
يمكف أف يككف ذلؾ قكليف لكؿ كاحد منيما كنقؿ كؿ مف أصحابنا ما اطمع عميو.

التوضيح والتحميؿ:
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي كمعو ابف السراج كأكثر النحكييف أف " أؿ " كىي عند

الفارسي أنيا اسـ كذىب األخفش أنيا حرؼ تعريؼ كأؿ التي في :الرجؿ كليست بمكصكلة,
كزعـ المازني أنيا حرؼ مكصكؿ.
قاؿ ابف ىشاـ األنصارم ( :)5أؿ عمى ثبلثة أكجو :

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)16
( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)94 / 1
( )3العكبرم ,المباب (ج .)127/2
( )4ابف برىاف ,شرح الممع (ص .)587

( )5األنصارم ,مغني المبيب (ص ص .)74 –72
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أحدىما :أف تككف اسمان مكصكالن بمعنى الذم ...كالثاني :أف تككف حرؼ تعريؼ كىي نكعاف:
عيدية كجنسية .كالثالث :أف تككف زائدة كىي نكعاف الزمة كغير الزمة .كقد كافؽ أبك حياف
عندما قاؿ أما " أؿ " التي بمعنى الذم كالتي أم أنيا اسـ.
 - 6القوؿ في (ماذا)
قاؿ أبك حياف ( :)1يريد :دعي الذم عممت كقد أجاز الفارسي في ىذا البيت أف تككف

نكرة مكصكفة؛ أم :دعي شيئاى عممت ,فعمى ىذا يككف ليا استعماؿ خامس ,كأنكر أف تككف ماذا
في ىذا البيت بمعنى الذم ,قاؿ ألنا لـ نجد في المكصكالت ما ىك مركب ككجدنا في األجناس

ما ىك مركب ,كقاؿ :جاز لذا أف يتنكر؛ ألنو لما ركب مع ما حدث بالتركيب معنى لـ يكف .كال
يجكز عند البصرييف أف يستعمؿ ما كاف اسـ إشارة مكصكالن إال " :ذا " إما بانفرادىا كما ذكرنا

في الكجو الثاني ,كاما مع ما في الكجو الرابع.

كزعـ الككفيكف أف أسماء اإلشارة كميا يجكز أف تستعمؿ مكصكالت ,ككذلؾ – أيضان –

زعمكا أف االسـ النكرة إذا أضيؼ إلى معرفة كاف مكصكالى نحك :ىذا غبلـ زيد بمكة إذا كاف لو
غبلـ بمكة كغبلـ بغيرىا ,كأف االسـ الجامد المعرؼ بأؿ يجكز أف يستعمؿ مكصكالن نحك :أنت

الرجؿ تأمر بالحؽ ,أم الذم تأمر بالحؽ ,كأف النكرة تكصؿ نحك :ىذا رجؿ رأيتو ,فرأيتو عندىـ

صمة لرجؿ ,كأف النكرة إذا أضيفت إلى نكرة جاز أف تصؿ األكلى كأف تصؿ الثانية نحك :ىذا
غبلـ امرأة أكرمتو إف كصمت غبلمان ,كىذا غبلـ امرأة أكرمتيا ,إف كصمت امرأة ,كجميع ىذا عند

البصرييف ال يجكز عمى الصمة.
التوضيح والتحميؿ:

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في استعماؿ " ماذا " ,حيث قاؿ الفارسي ماذا تككف نكرة

مكصكفة في قكؿ الشاعر :

عممت سأتقيو
َد ِعي ماذا
ُ

ولكف بالمغيب نبئيني

()2

أم دعي شيئان عممت كقد خالؼ كبلـ سيبكيو أف ماذا بمعنى الذم أم اسـ مكصكؿ

معمبلن ذلؾ أننا لـ نجد في المكصكالت ما ىك مركب.

( )1األندلسي ,منيج السالؾ (ج 1ص .)99

( ) 2البيت مف البحر الكافر ,قائمو سحيـ بف كثيؿ الرياحي , ,المرادم ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ (ج)439/1
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قاؿ ابف ىشاـ األنصارم( :)1فإف قدرت " ما " مبتدأ " كذا " خب انر فيي مكصكلة ألنيا لـ

تمغى كيظير أثر إلغائيا أك إعماليا في البدؿ مف اسـ استفياـ كفي جكابو.

قاؿ الفارسي( :)2ذكر سيبكيو إجراءىـ " ذا " مع " ما " منزلة الذم كأف ذا مع " ما "

في قكليـ :ماذا عمى ضربيف أحدىما :أف تككف ما مع ذا بمنزلة اسـ كاحد كاآلخر أف تككف " ذا

" مع " ما " بمنزلة الذم كاستدؿ عمى إجرائيـ " ذا " مع " ما " بمنزلة اسـ كاحد بقكلو عزكجؿ:

َِ َِ َِ ِْ َِ َِ َِ ُِّ ُِ ِْ َِ ُِ َِ ِْ
ً
ِ
ٔاِخِيِاِ ﴾
ِِالِِ ِِِ
ُِِِِزِلِِِرِبِسًِِِك
﴿ ٌِِاذِاِأ

()3

كلك كاف بمنزلة " الذم لكاف الكجو الرفع.
باب االبتداء

 - 7رفع المبتدأ والخبر
قاؿ ابف مالؾ :
اؾ رْف ِع َخب ِر ِب ْالمبتَ َدأِ
ُْ
َ
َك َذ َ َ

اال ْب ِت َدا
َو َرفَ ُع ُوا ُم ْبتَ َدأ ِب ْ

()4

قاؿ أبك حياف( :)5ىذا الذم اختار في رفع المبتدأ كالخبر ىك المنسكب لسيبكيو ,فأما
المبتدأ فقيؿ :إنو مرفكع باالبتداء ,كىك ككف االسـ أكالن مقتضيان ثانيان ,كبو قاؿ الجميكر مف

البصرييف.كقيؿ :ارتفع لشبيو بالفاعؿ ,كيركل ذلؾ عف المبرد ,كبو قاؿ الجرمي ,كالسيرافي,
ككثير مف البصرييف ,كذكر الفراء أنو مذىب الخميؿ ,كأصحاب الخميؿ ال يعرفكف ىذا.

كقيؿ :إنو ارتفع بالخبر كيركل ذلؾ عف الككفييف ,كفي المكضح أف الككفييف ذىبكا في

مثؿ :زيد قائـ إلى أف زيدان مرفكع بمفظ قائـ ,كقائـ مرفكع بزيد ,كالضمير رفع بقائـ ,كقائـ ينكب
مناب اسـ كفعؿ جميعان ال ينفصؿ االسـ مف الفعؿ كال الفعؿ مف االسـ ,كقيؿ :يرتفع بالعائد مف

الذكر كىك – أيضان – مركم عف الككفييف.
قاؿ أبك حياف:

كأما الخبر :ارتفع بالمبتدأ كىك ظاىر سيبكيو ,كمذىب الفارسي,

كأصحابو كقيؿ :ىك مرفكع باالبتداء ,كىك قكؿ ابف السراج :كقيؿ :ارتفع باالبتداء كالمبتدأ جميعان
كيركل ىذا عف المبرد كىك قكؿ أبي إسحاؽ كأصحابو ,كعميو األكثر.

( )1األنصارم ,شرح شذكر الذىب (ص.)199
( )2الفارسي ,المسائؿ المشكمة (ص.)143
( [ )3النحؿ.] 30 :
( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (.)18

( )5األندلسي ,منيج السالؾ( ج.)131 – 130 / 1
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التوضيح والتحميؿ:
()1

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي ,كسيبكيو

في رفع الخبر ,حيث قاؿ الفارسي في رفع

الخبر :ارتفع الخبر بالمبتدأ كأضاؼ إلى قكؿ الفارسي أقكاؿ النحاة في ىذه المسألة قكؿ ابف
السراج :ىك مرفكع باالبتداء كركل المبرد ( ,)2كابف إسحاؽ ,كأصحابو أنو ارتفع باالبتداء كالمبتدأ
جميعان.
قاؿ الزجاجي( :)3اعمـ أف االسـ المبتدأ مرفكع كخبره إذا كاف اسمان كاحدان مثمو فيك مرفكع
أبدان كذلؾ قكلؾ " :زيد قائـ ...فزيد مرفكع باالبتداء كقائـ خبره ,كقد كافؽ أبك حياف كبلـ المبرد

في ذلؾ .كقيؿ :ارتفع بالتعرم مف العكامؿ المفظية.

 - 8المبتدأ الذي خبره ظرؼ أو جار ومجرور
قاؿ ابف مالؾ:
ِ
استَقَ ْر
َناَ ِو َ
يف َم ْع َنى َكائ ْف أَ ْو ْ

ؼ أَو ِبحر ٍ
واَ ْخ ِبروا ِب َ ٍ
ؼ َج ْر
َ ُُ
ظ ْر ْ َ ْ

()4

قاؿ أبك حياف ( :)5مثاؿ ذلؾ :زيد أمامؾ ,كزيد في الدار ,كاختمفكا في الظرؼ كالمجركر
إذا كقعا خب انر لممبتدأ عمى أربعة أقكاؿ:
أحدىا :أنيما مف قبيؿ المفرد ,كالعامؿ فييما كائف أك مستقر ,كقد نسب إلى سيبكيو ,كىك مذىب
األخفش.
كالثاني :أنيما مف قبيؿ الجمؿ كالعامؿ فييما كاف أك استقر أك يستقر عمى ما يراد مف المعنى
كقد نسب ىذا إلى سيبكيو ,كبو قاؿ جميكر البصرييف.

كالثالث :أنو يجكز تقدير الكجييف فيككف مف قبيؿ المفرد كيجكز أف يككف مف قبيؿ الجمؿ كىك
ظاىر قكؿ ىذا الناظـ ألنو قاؿ " :ناكيف معنى كائف أك استقر " فقدره بالمفرد كبالجممة.

( )1األندلسي ,التذييؿ كالتكميؿ (ج.)261/3
( )2العكبرم ,المباب (ج.)128/1
( )3الزجاجي ,الجمؿ في النحك( ص.)36
( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)18

( )5األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)143 – 142/ 1
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كالرابع :أنو قسـ برأسو ليس مف قبيؿ المفرد كال مف قبيؿ الجممة ,كىك مذىب ابف السراج حكاه

عنو الفارسي في الشي ارزيات ,ىذا المنقكؿ عف البصرييف كىك عندىـ يتحمؿ ضمي انر عائدان

يد خمفؾ.
ايد ,كز ي
عمى المبتدأ ,سكاء أكاف متقدمان عمى المبتدأ أـ متأخ انر ,نحك :خمفؾ ز ي

كأما الككفيكف فالكسائي ,كالفراء ,كىشاـ كشيكخ الككفييف مجمعكف عمى أف المحؿ

ينتصب؛ ألنو خبلؼ االسـ الذم المحؿ حديثو ال فعؿ ينصبو كال يقدر معو مف قبمو كال مف بعده
كمبناىـ عمى ضعؼ المحؿ ,كأف الذم يضعؼ ال يحمؿ مف الحركات إال الفتح كالفائدة في :زيد

خمفؾ أف المخاطب دؿ عمى مكضع زيد كلـ يقصد لفعمو في استقرار كال قياـ كال قعكد.
التوضيح والتحميؿ:

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي ,في الخبر إذا كاف ظرفان أك جا انر كمجرك انر أنو ليس مف

قبيؿ المفرد كال مف قبيؿ الجممة.

ذكر قكؿ الفارسي في ىذه المسألة دكف أف يذكر رأيو في قكؿ الفارسي كاضافة إلى قكؿ
الفارسي أكرد مع قكؿ النحاة في ىذه المسألة ,كمف أقكاؿ النحاة في ىذه المسألة أنيما مف قبيؿ
الجممة كالعامؿ فييما كاف أك استقر أك يستقر كقد نسب ىذا إلى سيبكيو ,كبو قاؿ جميكر

البصرييف :
أنو يجكز تقديـ الكجييف فيككف مف قبيؿ المفرد كيجكز أف يككف مف قبيؿ الجمؿ كىك

ظاىر قكؿ ابف مالؾ :أك أنو مف قبيؿ المفرد كالعامؿ فييا كائف أك مستقر كقد نسب إلى سيبكيو
كىك مذىب األخفش(.)1

(:)2

قاؿ ابف عقيؿ

كاختمؼ النحكيكف في ىذا :فذىب األخفش إلى أنو مف قبيؿ الخبر

يد كائف عندؾ أك
بالمفرد كاف كبلن منيما متعمؽ بمحذكؼ ذلؾ المحذكؼ اسـ فاعؿ كالتقدير :ز ه
ً
ب ىذا لسيبكيو.
مستقر عندؾ ,أك في الدار ,كقد ينس ى

 - 9كاف وأخواتيا
قاؿ ابف مالؾ:
س َازَ َؿ َب ِر َحا
ص َار لَ ِي َ
سى َو َ
أَ ْم َ

ص َبحا
اف َ
ت أَ ْ
ظ َؿ َباَ َ
َك َك َ
ض َحى أَ َ

( )1العكبرم ,المباب في عمؿ البناء كاإلعراب (ج.)139 /1
( )2ابف عقيؿ ,شرح ابف عقيؿ (ج.)171/1

( )3ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)18
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()3

قاؿ أبك حياف( :)1ذكر في ىذه األفعاؿ " :ليس " كليا حالة ال تعمؿ فييا عند بعض

العرب ,كىك إذا شبيت ب " :ما " فكما أف " :ما " إذا شبيت ب " :ليس " أعممت بالشركط التي
ستذكر في بابيا؛ كذلؾ " :ليس " إذا شبيت ب " :ما " غير العاممة ال تعمؿ ,كذلؾ إذا أكجب

خبرىا بإال ,نحك :ليس زيد إال أخكؾ ,كأنو قاؿ :ما زيد إال أخكؾ ,فكما أف " :ما " إذا أكجب

خبرىا ال تعمؿ فكذلؾ " :ليس " ,كركم عف العرب :ليس الطيب إال المسؾ ,أم :ما الطيب إال
المسؾ ,كقدر الفارسي تأكيؿ ذلؾ كابقاء " ليس " عمى بابيا مف العمؿ ,كليس بشئ لثبكت ذلؾ
لغة لبني تميـ.

التوضيح والتحميؿ:
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في مسألة حالة " ليس " التي ال مثيؿ فييا

فالفارسي( )2يرل أنو يجب إبقاء " ليس "عمى بابيا مف العمؿ مخالؼ لكبلـ أبي حياف الذم يرل

أنو " ليس " إذا شبيت بما غير العاممة ال تعمؿ ,كذلؾ إذا أكجب خبرىا بأال نحك :ليس زيد إال
أخكؾ كأنو قاؿ :ما زيد إال أخكؾ.
قاؿ ابف يعيش ( " :)3فما " ىذه كاف كانت مشبية بميس كتعمؿ عمميا ,فيي أضعؼ
عمبلن منيا ألف " ليس " فعؿ ك" ما " حرؼ كلذلؾ مف الضعؼ إذا تقدـ خبرىا عمى اسميا أك

دخؿ حرؼ االستثناء مف االسـ كالخبر بطؿ عمميا ...كأما " ليس " فإنيا تعمؿ عمى كؿ حاؿ
يد  ,كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي.
يقكؿ :ليس زيد قائمان كليس قائمان ز ي

 - 10حكـ توسط خبر كاف
قاؿ ابف مالؾ :
ِ
سطُ اَْل َخ َب ْر
َوِف ْي َجم ْي َع َيا تََو ُ

ظ ْر
س ْبقُ ُو َداَ َـ َح َ
أَ ِج ْز َو ُكؿ َ

()4

قاؿ أبك حياف ( :)5كأما تقديـ خبر ليس عمى اسميا فجائز ,نحك :ليس قائمان زيد ,قاؿ

الفارسي :لـ يختمفكا في جكاز تقديـ خبرىا عمى اسميا ,كحكى صاحب اإلرشاد أف مف النحكييف

( )1األندلسي ,منيج السالؾ( ج.)175 / 1
( )2الفارسي ,المسائؿ البغداديات (ص .)383
( )3ابف يعيش ,شرح المفصؿ (ص .) 268
( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)33

( )5األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)189 -188 / 1
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مف منع تقديـ خبرىا عمى اسميا ,فيؤالء شبيكىا بما ,فكما ال يجكز :ما قائمان زيد ,فبل يجكز:

ليس قائمان ,كىذا المذىب يرد عميو السماع.
قكؿ الشاعر :

سمِي إِ ْف َج َي ْمت ْال َناس َعنا َو َع ْن ُي ْـ
َ

سواء َعالـ َو َج ُيوؿ
س َ
َفمَ ْي َ

()1

التوضيح والتحميؿ:
يد ,كىذا مكافؽ
قاؿ أبك حياف :يجكز تقديـ خبر ليس عمى اسميا نحك :ليس قائمان ز ه
()2

لكبلـ الفارسي

حيث قاؿ :لـ يختمؼ النحاة في جكاز تقديـ خبرىا عمى اسميا كحكى صاحب

يد فبل يجكز
اإلرشاد أف مف النحكييف مف منع تقديـ خبرىا عمى اسميا فكما ال يجكز :ما قائمان ز ه

ليس قائمان زيد.

قاؿ األشمكني( :)3كفي جميعيا؛ أم جميع ىذه األفعاؿ حتى ليس ,كما داـ تكسط الخبر

َِ َِ َِ ًِّ َِ َِ ِْ َِ َِ ِْ

ِْ ِْ

َِ

ِِِ ُِ
ِِِ ٍُِِؤٌِِِ ِ ِِيِ ﴾
ْصِ ِال
اِغِيًِِ ِاُِ
بينو كبيف االسـ أخبر إجماعان نحكَِ ﴿ :وَِكِنِ ِِخِلِِِ

َِ ِْ َِ ِْ َِّ َِ ِْ ُِ َِ ُِّ
ِِِٔىِٔاِِ ﴾
ِِِ ِِبِِأِِنِِح
﴿ ىِيِسِِاى

()5

()4

كقراءة حفص

بنصب البر.

كالراجح :كالصحيح رأم الممانعيف ألف كبلـ العرب لـ يرد فيو تقدـ خبر ليس عمى اسميا.

 - 11أقساـ األفعاؿ الناقصة والتامة
قاؿ ابف مالؾ :
َوُذو تَ َم ِاـ َماَ ِب َرْف ٍع َي ْكتَ ِفي

ؽ ٍ
س ْب ٍ
اصطُ ِف َى
َو ْ
س ْ
خبر لَ ْي َ
منعُ َ

()6

( ) 1البيت مف البحر الطكيؿ ,قائمو السمكأؿ بف عادياء الغساني الييكدم ,األشمكني ,شرح األشمكني
(ج.)112/1

( )2الفارسي ,المسائؿ الحمبيات (ص .)82
( )3ابف مالؾ ,شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ (ص.)390
( [ )4الركـ .] 47:
( [ )5البقرة.]177 :

( )6ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)33
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قاؿ أبك حياف ( :)1يعني أف ىذه األفعاؿ عمى قسميف :قسـ ال يستعمؿ إال ناقصان ,كذكر

في البيت الثاني أنو " :فتئ ,كليس ,كزاؿ " كقسـ يستعمؿ تامان كناقصان كىك :ما بقي ,فما اكتفى

بمرفكع كلـ يحتج إلى منصكب كاف تامان ,كما احتاج إلى منصكب كاف ناقصان ,ىذا أحد

التفسيريف في ككنيا سميت ناقصة ,كىك أف فائدتيا ال تتـ بذكر المرفكع فقط بؿ تفتقر إلى
المنصكب؛ ألف الكبلـ منعقد مما أصمو المبتدأ كالخبر كال يفيد ذكر المبتدأ دكف ذكر الخبر

كالتفسير الثاني :ىك أنو سميت ناقصة؛ ألنو ال داللة ليا عمى الحدث ,كىذا فيو خبلؼ :كلما

ذىب الفارسي إلى أنيا خمعت الداللة عمى الحدث ,قاؿ ال تعمؿ في حاؿ كال ظرؼ مكاف كال في
مصدر كال يتعمؽ بيا حرؼ جر ,كفي عمميا في ظرؼ الزماف نظر انتيى ,كمف قاؿ بأنيا تدؿ

َِ َِ َِ
عمى الحدث أجاز ليا العمؿ في ذلؾ كمو كلذلؾ عمؽ بعضيـ المجركر في قكلو  ﴿:أِزِِانِِ
لِ ّ
َِِِِِ ِِ َِ َِ
اسِِِغِجِ ًِتِاِ ﴾ ( )2بكاف.
ِيِ
التوضيح والتحميؿ:
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في تفسير األفعاؿ الناقصة حيث قاؿ الفارسي ,كمعو ابف

السراج كالمبرد :أنيا سميت ناقصة ألنو ال قكؿ عمى الحدث ,أم مجردة مف الحدث جعمت

لمداللة عمى الزماف .أما قكؿ أبي حياف :في سبب تسميتيا ناقصة كتامة :ىك يكتفي بمرفكع كلـ
يحتج إلى منصكب كاف تامان كما أحتاج إلى منصكب كاف ناقصان.
ٍ
قاؿ اإلماـ الرضي ( :)3إنما سميت ناقصة ألنيا لـ تتـ بالمرفكع فييا كبلمان بؿ بالمرفكع

عمى المنصكب ,بخبلؼ األفعاؿ التامة فإنيا تتـ كبلمان بالمرفكع دكف المنصكب كما قالو بعضيـ

مف أنيا سميت ناقصة؛ ألنيا تدؿ عمى الزماف دكف المصدر ليس بشئ.

كقد خالؼ أبك حياف كبلـ الفارسي ,قاؿ المشيكر :إنيا تدؿ أم " :األفعاؿ " عمى الحدث
ت مسندة إلى الجممة ,كىناؾ مف قاؿ:
كالزماف ,كأف الحدث مسند عمى الجممة ,كما كانت :ظنن ي
إنيا تدؿ عمى الحدث ,أجاز بعضو كالجميكر عمى منع النصب.

( )1األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)195 / 1
( [ )2يكنس.] 2 :

( )3ابف الحاجب ,شرح الكافية (ج.)290/ 2

11

 -12حكـ تقديـ خبر كاف وأخواتيا عمى االسـ
قاؿ ابف مالؾ:
وَال يمِي اَْلع ِ
ام ُؿ م ْعم ِ
وؿ اَْل َخ َب ْر
َ َ َ َ
َ ُ

إَِال إِ َذا ظَرفَاً أَتَى أَو حر ٍ
ؼ َج ْر
ْ َْ
ْ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2كمعمكؿ الخبر لو أحكاؿ:
إحداىا :أف يتأخر عف الخبر المتأخر عف االسـ ,نحك :كاف زيد آكبلن طعامؾ ,فيجكز

ذلؾ كىك كجو الكبلـ.

الثانية :أف يتقدـ عميو كحده نحك :كاف زيد طعامؾ آكبلن ,فيجكز ما لـ يمنع مانع في

الخبر مف تقديـ معمكلو عميو مثؿ ككف الخبر في صمة مكصكؿ ,فبل يجكز التقديـ عميو نحك:

كاف زيد اآلكؿ طعامؾ الثالثة :أف يتكسط كحده بيف كاف كاسميا ,كال يخمك إذ ذاؾ أف يككف ظرفان

أك مجرك انر أك غير ذلؾ ,فإف كاف ظرفان أك مجرك انر جازت المسألة باتفاؽ نحك :كاف اليكـ زيد

مساف انر ,أك كاف ﵀ زيد مطيعان.

كاف كاف غير ذلؾ ,نحك :كاف طعامؾ زيد آكبلن ,منع ذلؾ البصريكف ,كالمشيكر في

النقؿ عف الككفييف أف ذلؾ جائز.

كذكر أبك بكر بف األنبارم ,ما يدؿ عمى أف ذلؾ ال يجكز عمى مذىب الككفييف في

محاكرة جرت بيف أحمد بف يحيى ,كمحمد بف يزيد بحضرة األمير محمد بف عبد ا﵀ بف طاىر,
كأف ابف يحيى ألزـ محمد بف يزيد جكاز :طعامؾ جاءني آكؿ ,كحقؾ لقيت آخذان ,فقاؿ :أجيز

المسألتيف ,فقاؿ لو أحمد لـ يجز ىذا أحد ألف الصمة ال تتقدـ إال عند تصرؼ المكصكؿ يعني
بالصمة ىنا معمكؿ اسـ الفاعؿ ,كيعني بالمكصكؿ :اسـ الفاعؿ ,كيعني أنو اسـ ال يتصرؼ أم

ليس كالفعؿ الذم يتصرؼ في نفسو فكذلؾ يتصرؼ في معمكلو.

كتبيف مما حكيناه عف أحمد بف يحيى أف الخبر إذا كاف اسمان ال يحؿ محمو الفعؿ كلو

معمكؿ فبل يتقدـ عمى عاممو ال في ىذه المسألة كال في ما أشبييا.

فإف كاف فعبلن أك اسمان يحؿ محمو الفعؿ فإنو يجكز ذلؾ أك يتكسط مع الخبر بيف كاف

يد ,ففيو خبلؼ بيف
كاسميا متقدمان المعمكؿ عمى الخبر العامؿ فيو ,نحك :كاف طعامؾ آكبلن ز ي

البصرييف :مذىب سيبكيو المنع ,كذىب ابف السراج ,كالفارسي إلى الجكاز ,كاختاره أبك بكر بف
( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (.)33

( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)101-199 /1
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طمحة ,أك متأخ انر عنو نحك :كاف آكبلن طعامؾ زيد ,فيجكز عند البصرييف ,كيمتنع عند الككفييف
لما تقدـ مف أنيـ ال يجيزكف تكسيط الخبر كال تقديمو عمى الفعؿ إذا كاف فيو ضمير يعكد عمى

اسـ كاف ,ىذا كمو ما لـ تقدمو عمى الفعؿ؛ فإف قدمت معمكؿ الخبر عمى الفعؿ فإما أف تقدمو
مع الخبر أك كحده؛ فإف قدمتو كحده لـ يجز سكاء أكاف ظرفان أك مجرك انر أك غير ذلؾ ,ال يقاؿ

طعامؾ كاف زيد آكبلن ,كال يكـ الجمعة كاف عمرك سائ انر ,كال في الدار كاف زيد مقيمان ,ىذا نقؿ
بعض أصحابنا.

التوضيح والتحميؿ:
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في حكـ الخبر إذا كاف فعبلن أك اسمان ,حيث أجاز الفارسي

فعبل أك اسمان أك يتكسط مع الخبر بيف كاف كاسميا
كابف السراج أف يحؿ محمو الفعؿ إذا كاف ن
()1

يد فذىب سيبكيو إلى المنع
متقدمان المعمكؿ عمى الخبر العامؿ فيو ,نحك :كاف طعامؾ آكبلن ز ه
كىذا مخالؼ لما حكاه أحمد بف يحيى( )2أف الخبر إذا كاف اسمان ال يحؿ محمو الفعؿ كلو معمكؿ
ال يتقدـ عمى عاممو ال في ىذه المسألة كال فيما أشبييا.

قاؿ الرضي( :)3فيما يجكز لو مف ككنو معرفة كنكرة كمفردان كجممة كمتقدمان عمى المسند

إليو ,كمتأخ اىر عنو ,كما يجب مف تقدمو عمى االسـ إذا كاف ظرفان كاالسـ نكرة نحك :كاف في
الدار رجؿ كاستمالة عمى الضمير إذا كاف جممة أك مشتقان أك ظرفان.

كالراجح :أنو يجكز باتفاؽ النحكييف أف يمي ىذه األفعاؿ معمكؿ خبرىا إذا ظرفان ,أ كجا انر

أك مجرك انر؛ فيجكز أف تقكؿ :كاف عند الضيؼ مقيمان ,ككاف في البيت الكلد جالسان ,ككاف فيؾ

يد راغبان.
زه

 - 13ما تختص بو كاف دوف أخواتيا
قاؿ ابف مالؾ :
َكاَ َف أَص َب َح َعمِ َـ َم ْف تَقَ َد َما

ش ٍو َك َما
اد َكاَ َف ِفي َح ْ
َوقَ ْد تَُز ُ

()4

( )1سيبكيو ,الكتاب (.)45/1
( ) 2ىك أبك العباس أحمد بف يحيى بف زيد بف سيار البغدادم النحكم الشيباني مكلى معف بف زائدة ,المعركؼ
بثعمب ,ت ( 291ىػ) .السيكطي ,إنباه الركاة عمى أنباه النحاة (ص.)302
( )3الرضي ,شرح الرضي (ج.)799 /1

( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (.)33
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قاؿ أبك حياف ( " :)1كاف" ليا محامؿ :
أحدىا :أف تككف ناقصة فترفع االسـ كتنصب الخبر.
كالثاني :أف تككف تامة كىي عمى قسميف:
أحدىما :أف تككف الزمة نحك :قد كاف لبف أم :حضر لبف.
كالثاني :أف تككف متعدية بمعنى :كفؿ نحك :كنت الصبي أم :كفمتو
الثالث :أف تككف زائدة كىي التي أشار إلييا الناظـ .كتنقاس زيادتيا بيف " :ما كفعؿ التعجب "

فتدؿ عمى االنقطاع نحك :ما كاف أحسف زيدان ,كركم مف كبلـ العرب :كلدت فاطمة بنت

الخرشب الكممة مف بني عبس فمـ يكجد كاف أفضؿ منيـ فزاد " :كاف " كال تزاد كاف أكالن كال آخ انر

كال بمفظ غير الماضي كشذ زيادتيا بمفظ المضارع نحك قكلو:

إذا تيب شمأؿ بميؿ

أنت تكوف ماجد نبيؿ

()2

كذكر بعض أصحابنا أنيا تزاد بيف المتبلزميف كالعامؿ كالمعمكؿ كالصمة كالمكصكؿ.
كاذا زيدت بمذىب السيرافي أنيا زيدت كفييا ضمير المصدر كمذىب الفارسي أنيا

زيدت كحدىا كال اضمار فييا كىك أكلى؛ ألف زيادة المفرد أقرب مف زيادة الجممة.

كأجاز أىؿ الككفة زيادة " :أمسى ,أصبح " كحككا :ما أصبح أبردىا؛ كما أمسى أدفأىا,

كأجاز بعض الناس زيادة " :أضحى " كسائر أفعاؿ ىذا الباب إذا لـ ينقص المعنى.
التوضيح والتحميؿ:

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في زيادة كاف ,حيث ذكر الفارسي أنيا زيدت أم كاف كال

إضمار فييا كقاؿ السيرافي :إنيا زيدت فييا ضمير المصدر (.)3

قاؿ ابف يعيش( :)4كاعمـ أف " كاف " في حاؿ زيادتيا ال اسـ ليا ,كال خبر ,كال فاعؿ؛

ألنيا ممغاة عف العمؿ ! ىذا مذىب المحققيف كابف السراج ,كأبي عمي ,ككاف السيرافي يذىب

()1األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)207 – 206 /1
( ) 2البيت مف بحر الرجز ألـ عقيؿ بف أبي طالب ,كالشاىد في قكلو " :تككف " فإنيا زائدة ,األنصارم ,أكضح
المسالؾ (ج.)255/1
( )3المرادم ,شرح التسييؿ (ج.)366/1

( )4ابف يعيش ,شرح المفصؿ (ج.)424 / 4
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إلى أنو البد ليا مف فاعؿ يحكـ الفعمية ,كذلؾ الفاعؿ معنكم يقدر بالمصدر ,كلفظ كاف يدؿ

عميو عمى حد قكليـ :مف كذب كاف شر لو أم كاف الكذب" فأعرضو ,حيث كافؽ أبك حياف كبلـ

الفارسي ,معمبلن ذلؾ ألف زيادة المفرد أقرب مف زيادة الجممة.

 - 14القوؿ في بؿ
قاؿ ابف مالؾ:

ِ
ِ
ورْفع معطُو ِ
ص ِ
ث َح ْؿ
ؼ ِبمَ ِك ْف أَ ْو ِب َب ْؿ
وب ِب َما أَْل َزَـ َح ْي ُ
م ْف َب ْعد َم ْن ُ
ََ َ َْ ُ
()2
قاعد أكرده
يد قائمان بؿ
ه
قاؿ أبك حياف  :كرفع االسـ بعد " :بؿ " في قكليـ :ما ز ه
سماعان عف العرب سيبكيو ,كعمؿ رفعو بنقض النفي كقاؿ الفارسي :قياس لكف أف تككف مثؿ بؿ
انتيى .فقد جاء ذلؾ نصان في ليس قاؿ الشاعر:
()1

ِ
ييـ
الشاعر
ْ
ت ْ
سُ
ولَ ْ
ساؼ ف ُ
السف َ

ولَ ِك ْف

كقياس " :ما " عمى " :ليس " تقتضي جكاز :ما

الع َو ِ
اف
مدره ْال َح ْر ُ
ب َ
قاعد كمفيكـ بيت
يد قائمان لكف
ه
زه

الناظـ أنؾ إذا عطفت بغير " :بؿ كلكف " ال يمزـ الرفع في المعطكؼ مف بعد منصكب بؿ يجكز
فيو الرفع كغيره.

التوضيح والتحميؿ:
مثؿ بؿ

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في رفع االسـ بعد " بؿ " حيث عمؿ الرفع بأف تككف لكف

()3

قاؿ الشاعر :

ِ
الع َو ِ
اف
ولَك ْف مدره ْال َح ْر ُ
ب َ

ِ
ييـ
الشاعر
ْ
ت ْ
سُ
ولَ ْ
ساؼ ف ُ
السف َ

()4

يد قائمان لكف قاعد.كقاؿ الفارسي (:)5
كقياس " ما " عمى ليس يقتضي جكاز :ما ز ه
عمرك مضركب ,فيككف ابتداء قد حذؼ خبره ,كقد
كيجكز " ما ضربت زيدان بؿ عمرك " تريد بؿ
ه
ِ
َ
َِ َِ ُِ َِّ
ِ
ْ
ِ
ْ
ٌِ ُِ ُِ َِ
اِشِتِِْ َِ
دِاَُِِِ ُِِِّةَِ
ِوِ ًَِلِِِ ُِ
ِالرِ ِْْحَِِ َُِِِ َِ
()6
ٔاِاَتَِِ َِذِِِِ َِّ
ِِوِِغِِتَِِِِادٌِِِِهِ َِرِمِ ِٔنِ ﴾
دؿ عميو كقاؿ ا﵀ عزكجؿ ﴿ :وِكِالِِ ِِِِ
( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (.)34

( )2األندلسي ,منيج السالؾ( ج.)225-223/1
( )3الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص ص .)111 -110
( ) 4البيت مف بحر الكافر ,منسكب ليدبة بف خشرـ العذرم أك قيس بف زىير العبسي ,األندلسي ,التذييؿ
كالتكميؿ(ج .)275/4
( )5الفارسي ,المسائؿ المنثكرة (ص .)42
( [ )6األنبياء.] 26 :
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أفعاؿ المقاربة
 - 15إسناد أفعاؿ المقاربة المسندة إلى أف والفعؿ
قاؿ ابف مالؾ:
ُغ ِنى ِبأَف َي ْف َع َؿ َع ْف ثَ ٍ
اف فَقَ ْد
َ

ش َؾ قَ ْد َي ِرْد
سى ْ
ؽ أَ ْو َ
اخمَ ْولَ َ
َب ْع َد َع َ

()1

قاؿ أبك حياف( " :)2عسى كاخمكلؽ كأكشؾ "؛ إذا أسندت إلى " :أف يفعؿ " :عسى أف
يقكـ فتككف تامات كتككف " :أف يفعؿ " في مكضع الفاعؿ كال تحتاج إلى و
ثاف فإف رفع الفعؿ
يد ,فمنيـ مف يحكـ عمييا بالتماـ فيككف " :أف يقكـ " في
بعدىا ظاىر نحك :عسى أف يخرج ز ه

يد فاعؿ بأف يقكـ كال يجيز غير ذلؾ كىك اختيار أبي عمى
مكضع فاعؿ بػ ػ " :عسى" ,كز ه

الشمكبيف .كمنيـ مف أجاز ىذا ,كأجاز – أيضان – أف يككف ذلؾ عمى التقديـ كالتأخير فيرفع زيدان
بػ ػ " :عسى " كيجعؿ " :أف يقكـ " في مكضع نصب عمى الخبلؼ الذم سبؽ أىك مفعكؿ أـ
خبر ؟ كىك مذىب المبرد كالسيرافي كالفارسي كصححو بعض أصحابنا

(.)3

كتظير ثمرة الخبلؼ في التثنية كالجمع؛ فعمى القكؿ األكؿ تقكؿ :عسى أف يقكـ
الزيداف ,كعسى أف يقكـ الزيدكف ,كعسى أف يقكـ اليندات؛ فبل يتصؿ بالفعؿ ضمير ألنو رفع
الظاىر ,كعمى القكؿ الثاني يتصؿ فتقكؿ :عسى أف يقكما أخكاؾ كعسى أف يقكمكا أخكتؾ
كعسى أف يقمف اليندات؛ ألف الظاىر مرفكع بػ ػ " :عسى " ال بالفعؿ بعدىا كاألصؿ :عسى
يقمف.
أخكاؾ أف يقكما ,كعسى إخكتؾ أف يقكمكا ,كعسى اليندات أف ى
التوضيح والتحميؿ:
انفرد أبك حياف بقكؿ الفارسي في أفعاؿ المقاربة عسى ,كاخمكلؽ ,كأكشؾ إذا أسندت إلى
" أف يفعؿ " ,حيث يرل الفارسي أف يقكـ مكضع نصب كفي حالة التقديـ كالتأخير فيرفع زيدان
بعسى كبجعؿ أف يقكـ في مكضع نصب عمى الخبلؼ أىك مفعكؿ أـ خبر.

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك(ص.)34
( )2الفارسي ,منيج السالؾ (ج.)253 / 1

( )3الصباف ,حاشية الصباف عمى شرح األشمكني (ج.)266/1
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قاؿ الفارسي(" :)1عسيت أف أفعؿ " في مكضع نصب كعسيت يتعدل إلى مفعكؿ ,فإذا

قمت " عسى أف يفعؿ " جاز أف يككف في مكضع رفع ألف المعنى معنى دنا كقرب فيككف
المصدر ىك الفاعؿ.
فالقكؿ األكؿ لقكؿ عسى أف يقكـ الزيداف ,فبل يتصؿ بالفعؿ ضمير؛ ألنو رفع الظاىر.
أما الرأم الثاني :عسى أف يقكما أخكاؾ ألف الظاىر مرفكع بعسى ال بالفعؿ بعدىا كاألصؿ
عسى أخكاؾ أف يقكما.

 - 16القوؿ في كسر إف بعد القوؿ
قاؿ ابف مالؾ:
َو َج َب ْت إِ ْف َي ِم ِي ِف ُم َك ِممَ ٍة

فَاْ ِك ِسر ِفي اَْ ْال ْب ِت َداَ ِء فَي ِب ْد ِء ِ
صمَ ٍة
ْ

()2

قاؿ أبك حياف( :)3كأجاز ابف خركؼ مع فتح " أف " أف تككف " :ما " مكصكلة بمعنى
الذم كنكرة مكصكفة ,كىذا ال يتصكر إال أف يجعؿ :حمد ا﵀ مف قبيؿ األلفاظ فكأنو يقكؿ :أكؿ

ألفاظي ىذا المفظ أم :حمد ا﵀ ,كمف كسر فقاؿ :أكؿ ما أقكؿ إني أحمد ا﵀ ,فأكؿ مبتدأ كما
مكصكلة بمعنى الذم ,نكرة مكصكفة أك مصدرية أريد بيا المفعكؿ؛ كما قالكا :درىـ ضرب

األمير ,أم مضركبو.

ككذلؾ ىذا تقديره :أكؿ قكلي؛ أم مقكؿ ,كمعمكؿ أقكؿ :إذا كانت " :ما " بمعنى الذم
أك مكصكفة محذكؼ ,كما قدرناه إذا فتحت أف كالخبر عمى المبتدأ الذم ىك " :أكؿ " إني احمد

ا﵀ ,كما تقكؿ " أكؿ ما أقرأ :سبح اسـ ربؾ ,فسبح اسـ ربؾ خبر عف أكؿ كال تحتاج إلى رابط
ىذه الجممة؛ ألنيا نفس المبتدأ في المعنى ,ىكذا فسر الناس كبلـ سيبكيو في ىذه المسألة؛

أعني :أف أكؿ ما أقكؿ مبتدأ ,كاني أحمد ا﵀ خر عنو ,فسره كذلؾ المبرد كالزجاج كالسيرافي كابف
طاىر ,كأكثر مقرئي كتاب سيبكيو باألندلس.

كألبي عمي الفارسي فيو ارتباؾ كخبط :زعـ " :إني أحمد ا﵀ "معمكؿ ألقكؿ في قكلو:

أكؿ ما أقكؿ إني أحمد ا﵀ ,فكسرت مف اجؿ أنيا معمكلة لمقكؿ محكية بو فأحتاج مف أجؿ ذلؾ
إلى تقدير خبر لممبتدأ الذم ىك أكؿ فقدره :ثابت فصار المعنى :أكؿ قكلى إني أحمد ا﵀ ثابت.
( )1الفارسي ,المسائؿ المنثكرة (ص .) 242
( )2ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)36
( )3األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)273 / 1
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كرد الناس عمى أبي عمي ىذا التقدير ,كقالكا :تغير معنى الكبلـ ,كالكبلـ تاـ دكف ىذا

التقدير ,كممف رد عميو في ىذه المسألة أبك الكليد الكقشي

()1

 ,كأبك الحسيف ابف الطراكة

( )2

كأبك الحجاج بف معزكز ( ,)3كزعـ بعض أصحابنا أف :أني أحمد معمكؿ ألقكؿ لكنو خبر لممبتدأ

مف حيث المعنى ,كسد المفعكؿ مسد الخبر؛ ألنو في معنى ما ال يحتاج إلى خبر ,كالتقدير:

أقائـ الزيداف ؟ فقد سد الفاعؿ مسد الخبر,
أقكؿ قبؿ كؿ شئ :إني أحمد ا﵀ ,كنظير ذلؾ :ه
كأغنى عنو فكذلؾ ىذا سد فيو المفعكؿ مسد الخبر كأغنى عنو.
كىذا الذم ذىب إليو ليس و
أقائـ الزيداف ؟ الجتماع المسند,
بشئ؛ ألنو إنما ٌ
سد في :ه
فؽ ,كاف اختمفت جيتا الترتيب ,كأما في تمؾ المسألة فإف
كالمسند إليو في ىذا الكبلـ ,فالمعنى متٌ ه
كمسند إليو ,كلـ
مسند
قكلو :إني أحمد ا﵀ جعمو مفعكالن ألقكؿ فضمة في الكبلـ؛ فمـ يجتمع فيو
ه
ه
معقكلية المحككـ عميو كالمحككـ بو
ئي الكبلـ الذم تتكقؼ
ٌ
تكف الفضمة لتنكب عف ما ىك أحد جز ٌ
عميو.

التوضيح والتحميؿ:
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في كسر إف ,حيث ذكر الفارسي في قكلو " أكؿ ما أقكؿ
إني أحمد ا﵀ " فأجاز الفارسي كسر إف؛ كالسبب في ذلؾ أنيا معمكلة لمقكؿ محكية بو؛ فأحتاج

إلى تقدير خبر لممبتدأ الذم ىك أكؿ فقدره فصار المعنى " :أكؿ قكلي إني أحمد ا﵀ ثابت " (,)4

كقد اعترض عمى قكؿ الفارسي ,كأبك الكليد الكقشي ,كأبك الحسيف بف الطراكة ,كأبك الحجاج بف
المعزكز :لقد تغير معنى الكبلـ ,كالكبلـ تاـ دكف ىذا التقدير.

كذىب أبك عمي الشمكييف أنو ليس " إني أحمد ا﵀ " معمكالن ألقكؿ كال كسرىا ألجؿ

ككنيا معمكلة كانما كسرىا ألنيا بعد أكؿ .إف كسر إف في ىذه المسألة حيث قاؿ الفارسي فكسر

إف لككنيا معمكلة ألقكؿ كالخبر محذكؼ ,كرأل آخر كىك مذىب الجميكر كسيبكيو إما لككنيا

خب انر عف أكؿ أك عف قكلي المضمرة معمكلة لو كىك رأم عضد الدكلة كقد ذىب أبك عمي
( )1ىك أبك الكليد ىشاـ بف أحمد بف ىشاـ بف خالد الكناني المعركؼ بالكقشي( ,ت  489ىػ)؛ انظر سير
أعبلـ النببلء (ج.)134 /19

( )2ىك سميماف محمد بف عبد ا﵀ السباني المالقي ,المعكؼ بابف الطراكة ,كىك أديب نحكم أندلسي(,ت 528ىػ)
الفيركز ابادم ,البمغة في تاريخ أئمة المغة (ص .)91
( ) 3ىك يكسؼ بف معزكز القيسي المرسي ,عاـ بالعربية مف أىؿ الجزيرة الخضراء باألندلس ت(  625ى ػ)؛
السيكطي ,بغية الكعاة (ص .)424

( )4المرادم ,شرح التسييؿ (ج.)431/1
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الشمكييف ( :)1أكؿ ما أقكؿ الخبر محذكؼ أكالن يحتاج إلى خبر لسد المعمكؿ مسده كىك قكؿ
بعض أصحاب أبك حياف.

قاؿ ابف الناظـ ( :)2عف المكاضع التي يجب فييا كسر " إف " ستة ,كمنيا القكؿ

َِ َِ ِّ َِ
َِّ
َِِِِِِ ِِ َِ
اِنِِ
الرابع :أف يحكى بيا القكؿ المجرد مف معنى الظف نحك قكلو تعالى ﴿ :كِِالِِإِِ ِِِنِِِخِتِِْ ُِدِِِِاَللِِِآح
ِْ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ
ِِبِِ ًًِِّاِ ﴾ (. )3
اىِِهِِخِِِابِِِوِجِػِيِ ِِِنُِِ
كقكلو :أحكيت بالقكؿ معناه حكيت كمعيا القكؿ ألف الجممة إذا حكى بيا قكؿ كقد

حكيت ىي بنفسيا مع كصاحبة القكؿ.

إف المخففة
 - 17حكـ دخوؿ الالـ مع ْ
قاؿ ابف مالؾ :
ت إِ ْف فَ ُق ّْؿ اَْل َع َم ُؿ
َو ُخ ِففَ ُ

َوتً ْم َزُـ اَلَ ْالَ ُـ إِ َذا َما تُ ْي َم ُؿ

()4

قاؿ أبك حياف( :)5كقد اختمؼ النحكيكف ىذه البلـ ,فقيؿ :ىي الـ االبتداء لزمت لمفرؽ

كبو قاؿ أكثر نحاة بغداد :كقاؿ بذلؾ مف أئمة ببلدنا أبك الحسف بف األخضر

()6

مجتمبة لمفرؽ كليست الـ االبتداء ,كبو قاؿ الفارسي ,كأبك عبدا﵀ بف أبي العافية

ببلدنا.

 ,كقيؿ :ىي
()7

مف أئمة

فنص عمى أنيا الـ االبتداء لزمت لمفرؽ ,قاؿ في باب عدة ما يككف عميو
كأما سيبكيو ٌ
منطمؽ ,كاف خففت فيي كذلؾ تؤكد ما تكمٌـ بو كليثبت الكبلـ غير
يد
ه
الكمـ :إف تككيد لقكلؾ :ز ه
أف الـ التككيد تمزميا عكضان مما حذؼ منيا .انتيى كبلمو ,كالـ التككيد عنده عبارة عف الـ
ابتداء.

( )1األندلسي ,التذييؿ كالتكميؿ (ج.)81/5
( )2ابف مالؾ ,شرح ابف الناظـ عمى ألفية ابف مالؾ (ص ص.)118 – 117
( [ )3مريـ .] 30:

( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)37
( )5األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)295 / 1
( )6ىك عمي بف عبد الرحمف بف ميدم بف عمراف ابف األخضر االشبيمي( ,ت  514ق) .السيكطي ,بغية
الكعاة (ج.)174/2
( ) 7ىك محمد بف عبد الرحمف بف عبد العزيز بف خميفة بف أبي العافية األسدم (ت  583ىػ) .السيكطي ,بغية
الكعاة (ج.)154/1
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التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في مسألة دخكؿ البلـ عند إىماؿ إف المخفقة ,حيث

اختمؼ النحاة في ىذه البلـ.

قاؿ الفارسي ىي مجتمبة لمفرؽ ,كليست الـ االبتداء.
قاؿ ابف عصفكر :إذا ألغيت لزمتيا البلـ فرقان بينيا كبيف النافية.
كقاؿ أبك الحسف كأكثر نحاة بغداد كىي الـ االبتداء لزمت لمفرؽ بينيا كبيف النافية.
كبذلؾ قاؿ سيبكيو :إنيا الـ االبتداء كلزمت لمفرؽ

()1

.

قاؿ السيكطي ( :)2اختمؼ في ىذه البلـ فذىب سيبكيو ,كاألخفش ( ,)3كالصغير

()4

,

كابف عصفكر :إلى أنيا الـ االبتداء التي تدخؿ مع المشددة لزمت لمفرؽ.
كذىب الفارسي كابف أبي العافية إلى أنيا الـ أخرل غير تمؾ التي اجتمبت لمفرؽ؛ ألف
تمؾ منكية التأخير مف تقديـ كىذه بخبلفيا إذ تدخؿ في الجممة الفعمية بخبلؼ تمؾ.

 - 18الخالؼ حوؿ إف مكسورة أو مفتوحة
قاؿ أبك حياف ( :)5كثمرة خبلؼ القكليف تظير عند دخكؿ" :ظننت كأخكاتيا " فإف كانت
لمفرؽ لـ تعمؽ ,كاف كانت الـ االبتداء عمقت ,كلذلؾ اختمؼ ابف األخضر ,كابف أبي العافية في

ت لَ ُم ْؤ ِم َناً "
قكلو – عميو السبلـ –ْ " :
قد َعمِ ْم َنا ْ
إف ُك ْن َ

()6

.

كقد اختمؼ قبميما – أيضان – أبك الحسف عمي بف سميماف ,كأبك عمي الفارسي ,فقاؿ أبك
الحسف :ال تككف فيو إف إال مكسكرة ,كقاؿ :أبك عمي ال يجكز إال فتحيا ,فمف جعميا مجتمبة

( )1سيبكيو ,الكتاب (ج.)233/4
( )2السيكطي ,ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع (ص.)451

( )3ىك أبك الحسف سعيد بف مسعدة البمخي ثـ البصرم كشيرتو األخفش األكسط (ت  221ق)؛ الزركمي,
سير أعبلـ النببلء (ص .)453
( ) 4ىك أبك المحاسف عمي بف سميماف بف الفضؿ المعركؼ باألخفش األصغر ,أخذ عف المبرد كثعمب ,ت
( 316ق) .الزركمي ,األعبلـ (ص .)453
( )5الفارسي ,منيج السالؾ (ج.)296 / 1

([ )6البخارم :صحيح البخارم ,الكضكء/مف لـ يتكضأ إال مف الغشي المثقؿ :48/1 ,رقـ الحديث ]184
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إف " كما تقكؿ :عممت
لمفرؽ قاؿ يفتح " :إف " إذ ال تعميؽ ,كمف قاؿ :الـ االبتداء قاؿ :تكسرٌ " :

لقائـ ,كاالحتجاج ليذيف القكليف ال يميؽ بيذا المختصر.
ٌ
إف زيدان ه
التوضيح والتحميؿ:

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في مسألة الخبلؼ حكؿ إف مكسكرة أك مفتكحة.
قاؿ الفارسي( :)1ال يجكز إال فتحيا ,كقاؿ أبك الحسف ال تككف إال مكسكرة ,عمؽ أبك
حياف بقكلو :أىي الـ االبتداء ؟ قاؿ تكسر ,كمف قاؿ :ىي الـ مجتمبة لمفرؽ ,تفتح كما تقكؿ" :
عممت إف زيدان لقائد ".
ي
قاؿ السيكطي ( :)2كذىب بعضيـ إلى التفصيؿ بيف أف تدخؿ عمى الجممة االسمية,

فتككف الـ االبتداء ,أك الفعمية فتككف الفارقة ,قاؿ أبك حياف :كثمرة الخبلؼ يظير عند دخكؿ

عممت كأخكاتيا فإف كانت لمفرؽ لـ تعمؽ كاف كانت الـ االبتداء عمقت قد اختمؼ في الحديث

إف كنت لمؤمنان " كاألخفش الصغير ,كالفارسي ,كابف أبي العافية ,كقاؿ
المشيكر "كقد عممنا ٍ
إف إال الكسر بناء عمى أف البلـ لبلبتداء فعمقت فعؿ
األخفش :كابف األخضر ,ذلؾ يجكز في ٍ
العمـ عف العمؿ.

قاؿ الفارسي كابف أبي العافية ( :)3ال يجكز إال الفتح بناء عمى أنيا غيرىا فمـ تعمقو.

قاؿ أبك حياف :االحتجاج ليذيف القكليف ال يميؽ بيذا المختصر .كقاؿ ابف مالؾ :أف البلـ قد
يستغنى عنيا إذا دؿ دليؿ عمى أف الكبلـ ليس معناه النفي.

 - 19حركة إعراب جمع المؤنث السالـ
قاؿ ابف مالؾ:
وما ِبتَاَ ٍء وأَْل ٍ
ؼ قَ ْد ُج ِم َعا
َ
ََ

ي ْك ِ
ص ِب َم َعاً
س ُر في اَْل َج ْر َوِفي اَْل َن ْ
ُ َ

()4

( )1الفارسي ,المسائؿ البغداديات(ج .)452/2
( )2السيكطي ىمع اليكامع (ص .)452
( ) 3ىك محمد بف عبد بف عبد العزيز بف خميفة بف أبي العافية األزدم أبك بكر الكندم ,تكفي سنة ( 583ىػ).
السيكطي ,بغية الكعاة (ج.)154,155/1

( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)7
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قاؿ أبك حياف ( :)1المفرد يطمؽ باصطبلحات ,كقد تقدمت في فصؿ العمـ ,كيريد بو ىنا
و
و
كتكسير ,فإذا كاف المفرد
سبلمة
ما عدا المضاؼ كالمطكؿ ,فيدخؿ تحتو المثنى كالمكسكر جمع
مثنى أك مجمكعان جمع سبلمة في المذكر فمذىب سيبكيو أنيما يبيناف عمى ما أعربا بو في حاؿ
النصب كىي الياء فتقكؿ :ال ز ً
يديف (.)2
يديف كال ز ى
كمذىب المبرد أنو معرب كأما جمع المؤنث السالـ فمذىب األكثريف أنو يبنى عمى
مسممات.
الكسر ,فيقكؿ :ال مسمماتً لؾ كقاؿ المازني كالفارسي :ينبغي أف يفتح فتقكؿ :ال
ى
كقاؿ الشاعر :
فيو نمذ وال لذات لمشيب

مجد عواقبو
أودي الشباب الذي ٌ

فبناه عمى الكسر ,كقكلو " فاتحان " ىذا فيو خبلؼ ,فمذىب الككفييف كالزجاج كالسيرافي
رجؿ في ً
الدار ,كحركتو حركة إعراب كالمشيكر أنيا حركة بناء ,قيؿ :لتركبو مع " ال
أف مثؿ :ال ى

" كقيؿ :لتضمنو معنى الحرؼ

()3

.

التوضيح والتحميؿ:
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في مسألة المفرد إذا كاف مثنى أك جمعان مذكر سالـ,

حيث أجاز الفارسي في جمع المؤنث السالـ أف يفتح فيقكؿ :ال مسممات لؾ

()4

الشاعر :

فيو تمذ وال لذات لمشيب

أودى الشباب الذي مجد عواقبو

حيث أسند لقكؿ

()5

كقد خالفو األكثركف في ىذه المسألة ,حيث إنو مبني عمى الكسر.
قاؿ ابف ىشاـ األنصارم ( :)6ما جمع بألؼ كتاء مزيدتيف سكاء كاف جمعان لمؤنث,

نحك" :ىندات" "زينبات" أك جمعان لمذكر ,نحك" :اصطببلت" "حمامات" سكاء كاف سالمان كما

( )1منيج السالؾ (ج 1ص .)313 – 312
( )2سيبكيو ,الكتاب (ج.)282/2
( )3ابف عصفكر ,شرح الجمؿ الكبير (ج .)271 /2
( )4المسائؿ الحمبيات (ص .)312
( )5البيت مف الطكيؿ كىك لسبلمة بف جندؿ ,كالبيت مف قصيدة بائية .السيكطي ,اليمع (ج .)146/1
( )6األنصارم ,شرح شذكر الذىب (ص .)63
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مثمنا ,...فيذه كميا ترفع بالضمة كتجر بالكسرة عمى األصؿ كتنصب بالكسرة عمى خبلؼ

األصؿ.

قاؿ ابف عقيؿ( :)1كحكـ ىذا الجمع أف يرفع بالضمة كينصب كيجر بالكسرة نحك:
و
و
بيندات فنابت فيو الكسرة عف الضمة ,كزعـ بعضيـ أنو
ىندات كمررت
جاءني ىندات ,كمراتب
مبني في حالة النصب كىك فاسد إذ ال مكجب لبنائو.

()2
قاؿ ابف السراج الشنتريني  :أما جمع المؤنث السالـ ,فيك أف تزيد عمى كاحدة ألفان

بعدىا تاـ مضمكمة بالرفع مكسكرة في النصب كالجر منكنة عند اإلضافة كالـ التعريؼ كاف
كانت فيو لزـ تأنيث قدمتيا كاف كانت فاء كقبميا ياء كغف كانت ألفان أك كاكان إف كانت ىمزة.
قاؿ أبك حياف:

في لذات البناء عمى الفتح كالكسر جميعان ألف اسـ ال إذا كاف جمعان بألؼ

كتاء يجكز فيو الكجياف البناء عمى الفتح كالبناء عمى الكسرة ,كقاؿ أبك مالؾ الفتح :في ىذه
المسألة أكلى كأشير ,كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي.
كالراجح :أف جمع المؤنث السالـ يرفع بالضمة كينصب كيجر بالكسرة.

( )1ابف الحاجب ,األمالي النحكية في مادة النحك كالصرؼ (ص.)74
( )2األندلسي ,تمقيح األلباب عمى فضائؿ اإلعراب (ص.)110
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المبحث الثاني:
المنصوبات.

قاؿ ابف مالؾ:
ِ
باَ ِبَ " :ك ِ
اس ُو أَ ِم ْف
َ
ساَ" ف ْي َما اَْلت َب ُ
َ

وب اَلثَ ِ
َوِب ِاتفَاَ ٍ
اف ِم ْف
ؽ قَ ْد َي ًن ُ

()1

قاؿ أبك حياف( :)2الذم يتعدل إلى اثنيف عمى ثبلثة أقساـ :باب اختار كلـ يتعرض
يد
الناظـ لذكره كتقيـ فيو المفعكؿ المسرح لفظان كتقدي انر كينصب المقيد تقدي انر فتقكؿ :اختير ز ه
الرجاؿ أم:
مف الرجاؿ قاؿ الشاعر:
ومنا الذي ْ ِ
ير ِ
احة
س ِم ً
الر َجاؿ َ
اخت َ

الز َع ِ
أىب ِ
جوداً َ
ياح َ
ازعُ
ُو َ
الر ُ
إذا َ

()3

يسـ فاعمو ىك الضمير المستكف في :اختير العائد عمى الذم كباب:
فالمفعكؿ الذم لـ ٌ
" أعطى ككسا " كنحكىما فبل خبلؼ في جكاز إقامة األكؿ فتقكؿ :أعطي زيد درىمان كيتعيف

يد ىك المعطي كعم اير ىك
يد عم انر ,إذا كاف ز ه
إقامتو عند التباس األكؿ بالثاني نحك:أعطى ز ه
العطية فإف لـ يمبس جاز أف تقيـ الثاني فتقكؿ :أعطي الدرىـ زيدان.
جائز ,كىذا فيو تفصيؿ كبعض اختبلؼ فنقكؿ :إذا لـ يمبس
كذكر الناظـ أف ىذا باتفاؽ ه

فإما أف يككف الثاني معرفة أك نكرة إف كاف معرفة ,جاز إقامتو كاألكلى عندنا إقامة األكؿ ,كأما

الككفيكف فيتساكياف عندىـ.

كاف كاف نكرة فتقبح إقامتو عند الككفييف كال تقبح عند البصرييف ككاف مصعب بف أبي

بكر الخشني (.)4

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)36
( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)55 / 2
( )3البيت مف البحر الطكيؿ ,قائمو الفرزدؽ ,ديكاف الفرزدؽ (ص  )360كيستشيد بو عمى إقامة المفعكؿ األكؿ
المصرح لفظان كتقدي انر في باب اختار.

( )4ىك مصعب بف أبي بكر بف مسعكد الخشني الجياني األندلسي ,أبك ذر (ت  604ىػ) .الزركمي ,األعبلـ
(ص .)478
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أحد أئمة ىذا العمـ)1( .باألندلس يقكؿ :ال يجيز الفارسي في ىذا الباب إقامة النكرة مع

كجكد المعرفة؛ ألنو لما كاف المعنى كاحدان كاف رفع المعرفة أكلى قياسان عمى باب كاف كيمثؿ

ىـ زيدان ,كال يعرؼ ىذا المذىب الفارسي إال مف قكؿ مصعب ىذا كحكى
النحكيكف بػ :أعطي در ه
()2
ىـ عم انر.
الجرمي في الفرخ أف بعض العرب يقكؿ :يكسي ثك ه
ب زيدان ,كأيعطي در ه
التوضيح والتحميؿ:

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في باب أعطى ككسا ,حيث يرل أبك حياف :إنو ال خبلؼ

في جكاز إقامة األكؿ فنقكؿ :أعطى زيد درىمان ,كيتعيف إقامتو عند القياس األكؿ بالثاني ,نحك:
ىـ زيدان كلكف الخبلؼ عند
أعطى زيد عم انر؛ فإف لـ يحدث لبس جاء أف يقيـ الثاني أعطى الدر ي

النحكييف :إذا لـ يمبس فإما أف يككف معرفة أك نكرة إف كاف معرفة جاز إقامتو .حيث ذكر رأم
الفارسي أنو ال يجيز إقامة النكرة مع كجكد المعرفة ,كىذا مكافؽ لرأم أبي حياف أنو ال يجكز

إقامتو إف كاف نكرة مع كجكد معرفة ,أما الككفيكف قالكا :إف كاف نكرة فتقبح إقامتو كعند

البصرييف ال تقبح إقامتو.

قاؿ ابف عقيؿ( :)3إذا ط أر ما يكجب ذلؾ كىك خكؼ المبس ,نحك " :أعطيت زيدان عم انر "
فيجب تقديـ األخذ منيما ,كال يجكز تقديـ غيره ألجؿ المبس إذ يحتمؿ أف يككف ىك الفاعؿ كقد
يجب تقديـ ما ليس فاعبلن في المعنى كتأخير ما ىك فاعؿ في المعنى نحك :أعطيت الدرىـ
صاحبتو فبل يجكز تقديـ صاحبو إف كاف فاعبلن في المعنى.
باب ظف

 - 21القوؿ في ظف
قاؿ ابف مالؾ:
ظ َي ْر
ص ِد َ
َوَال أََرى َم ْن َعاً إِ َذا اَْلقَ ْ

ِفي َب ِ
شتَ َي ْر
اب " :ظَف َوأََرى " اَْل َم ِن ِع اَ ْ

()4

قاؿ أبك حياف( :)5يقكؿ :اشتير المنع في إقامة الثاني كىك في" :باب ظف " كىك ثالث

األقساـ الذم كعدنا بذكره كاشتير المنع  -أيضان – في إقامة غير األكؿ في " :باب أعمـ " كقد
( )1األندلسي ,التذييؿ كالتكميؿ(ج .)154/6

( ) 2ىك أبك عمر صالح بف إسحاؽ الجرمي البصرم النحكم ,أحد عمماء النحك في المغة العربية (ت  225ىػػ)
الذىبي ,سير أعبلـ النببلء (ج.)562 / 10

( )3ابف عقيؿ ,شرح ابف عقيؿ (ج.)154 / 2
( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)36
( )5األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)57 / 2
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أجمؿ الناظـ في قكلو " :في باب ظف كأرل " المنع اشتير.كىذا فيو تفصيؿ كاختبلؼ كذلؾ أنيـ

عمرك قائمان كفي:
اجمعكا عمى إقامة األكؿ في البابيف فتقكؿ في :ظف ز ه
يد عم انر قائمان ,ظف ه
يد فرسؾ مسرجان.
أعممت زيدان فرسؾ مسرجان ,أعمـ ز ه
ي
أما الثاني في باب" :ظننت" كالثاني كالثالث في باب " :أعممت " فمنيـ مف أجاز إقامة

قائـ زيدان ,كأعمـ زيدان فرسؾ مسرجان,
أييا شئت ما لـ يمبس أك يككف جممة أك شبييا فيجيز :ظيف ه
كايعمـ زيدان فرسؾ مسج كال يجيز :ظيف القائـ زيدان عمى أف يككف " :القائـ " مفعكالن ثانيان ,كال :ظيف

عمرك قائمان عمى أف يككف" :عمرك" مفعكالن
قائـ كال :ظيف زيدان في الدار ,كال :أيعمـ زيدان ه
زيدان أبكه ه
ثانيان أقيـ ,كال :أيعمـ أخكؾ زيدان عم انر عمى أف يككف" :أخكؾ " مفعكالن ثالثان أقيـ.
كمنيـ مف أجاز ذلؾ إذا كاف جممة كال يككف الثاني بانفراده جممة في باب أعمـ بؿ تقع

الجممة مكقعو كمكقع الثالث بخبلؼ ثاني ظف كثالث اعمـ فإف الجممة تقع مكقع كؿ منيما
ظننت ,كقد بنيت لممفعكؿ كعمقت بعد عمـ المفعكؿ فقد أجاز
بانفراده كاذا كقعت الجممة في باب:
ي
ذلؾ السيرافي كابف النحاس في ترجمة [ قكؿ] سيبكيو( :)1ىذا باب عمـ ما الكمـ مف العربية
ينحؿ ألف كالفعؿ المبني لممفعكؿ ,ك " :ما الكمـ " جممة استفيامية عمؽ
عممان مصد انر
فجعمكا ٍ
ي
عنيا العمـ التقدير :ىذا باب أف يعمـ ما الكمـ ,أم أم شئ الكمـ مف العربية ؟ كمنع الفارسي في
يسـ فاعمو نائب عف الفاعؿ ,كالفاعؿ ال يككف جممة فكذلؾ نائبو
تعاليقو؛ ألف المفعكؿ الذم لـ ٌ
( ,)2كالصحيح أنو ال يجكز إقامة الثاني في باب " :ظف" كال الثاني ,كال الثالث في باب " :أعمـ".
بؿ كقد حكى بعض الحفاظ االتفاؽ عمى أنو ال يجكز إقامة الثالث مف باب اعمـ
ىند
قائـ زيدان كال :أيعمـ زيدان ه
,فيككف عمى ىذا ذكر الخبلؼ فيو كىمان كلـ يسمع مف لسانيـ :ظف ه
ضاحكةن ,كال أعمـ زيدان ىندان ضاحكةه ,بؿ يتعيف إقامة األكؿ في البابيف معان.
التوضيح والتحميؿ:
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في " باب ظف " ,حيث منع الفارسي في تعاليقو جكاز
إقامة الثاني في باب ظف كال الثاني كال الثالث في باب (أعمـ ) ,كىناؾ يبقى النحاة منيـ مف
أجاز إقامة أييا شئت ما لـ يمبس أك يككف جممة أك شبييا كمذىب الككفييف كالسيرافي كالنحاة
منيـ مف أجاز ذلؾ إذا كاف جممة كال يككف الثاني إنفراده جممة في باب أعمؿ بؿ تقع الجممة

مكقعو.

( )1سيبكيو ,الكتاب (ج.)12/1

( )2المرجع السابؽ (ج.)806/1
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قاؿ ابف الس ارج( :)1فإف أخبرت عف الفاعؿ مف قكلؾ " :ظننت زيدان أخاؾ بالذم " قمت:

الذم ظف زيدان أخالؾ أنا " فالذم " مبتدأ كظف كما عمؿ في صمتو " كأنا " الخبر كقياسو قياس
الباب الذم قبمو ال فرؽ فييا إال أف ذاؾ يجكز االقتصار فيو عمى المفعكؿ األكؿ ,كىذا ال يجكز
" ذلؾ فيو " ,كقد كافؽ أبك حياف كبلـ الفارسي في انو ال يجكزه إقامة الثاني في باب" ظف " كال

الثاني كال الثالث في باب " أعمـ" (.)2

 - 22العطؼ عمى الجممة الصغرى إف لـ يكف فييا ضمير
قاؿ ابف مالؾ :
ِب ِو ع ْف اَسٍـ فَأَ ْع ِ
طف َف ُم َخ َي َارً
َ
ْ

وِا ْف تََال اَْلمعطُ ِ
وؼ ِف ْع َالً ُم ْخ َب َارً
َْ
َ

()3

قاؿ أبك حياف ( :)4أم مخي انر بيف أف تراعي الكبرل فترفع أك الصغرل فتنصب كنقكؿ:

اعيت الصغرل ,فإما أف يككف في الجممة المعطكفة ضمير ,يعكد عمى المبتدأ فالمسألة
إذا ر ى
ىند ضربتيا كزيدان كممتو في دارىا ,كاف لـ يكف فييا ضمير ففي المسألة
جائزة باتفاؽ نحك :ه

أربعة مذاىب:

ىند
أحدىا :ما ذىب إليو جماعة مف القدماء ,كالفارسي مف جكاز العطؼ عمى الصغرل ,نحك :ه
ضربتيا كعم انر أكرمتو.
والثاني :ما ذىب إليو األخفش كالزيادم كمف تبعيما مف أنو ال يجكز؛ ألف المعطكؼ عمى
الخبر خبر فكما ال يجكز خمك الجممة األكلى الكاقعة خب انر لممبتدأ مف رابط يعكد عمى

المبتدأ فكذلؾ الجممة المعطكفة عمييا.
والثالث :ما ذىب إليو ىشاـ بف معاكية

()5

مف أنو إف كاف العطؼ بالفاء ,أك الكاك جازت

المسألة كاف كاف بغير ذلؾ لـ يجز.
والرابع :ما ذىب إليو الجميكر ,مف أنو إف كاف العطؼ بالفاء ,جازت المسألة ,كاف كاف بغير
تجز .كقد احتاؿ بعض المتأخريف مف أصحابنا ,لتجكيز ذلؾ
ذلؾ مف حركؼ العطؼ ,لـ ٍ
( )1ابف االسراج ,األصكؿ في النحك (ج.)284 /2
( )2األندلسي ,التذييؿ كالتكميؿ(ج .)252/6
( )3ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)37
( )4األندلسي ,منيج السالؾ( ج.)76 / 2
( ) 5ىك أبك عبد ا﵀ ىشاـ بف معاكية الضرير ,كىك نحكم ككفي مف أئمة النحك ت(  209ى ػ) .القفطي ,إنباه
الركاة عمى أنباه النحاة (ج.)188 / 3
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كاف لـ يكف فييا رابط بأف قاؿ :العطؼ في الحقيقة إنما ىك عمى الكبرل؛ لكف إف راعيت

مشاكمتيا رفعت كاف راعيت مشاكؿ الصغرل نصبت ,فالرفع كالنصب إنما ىك لممشاكمة,
كىذه إحالة منو لصكرة المسألة ,فإف الغرض في ىذه المسالة أف العطؼ إنما ىك عمى

مذككر
الجممة الصغرل ,كاالستدالؿ ليذه المذاىب كتصحيح ما ينبغي أف يصحح منيا
ه
في غير ىذا.
التوضيح والتحميؿ:
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ أبي عمي الفارسي في عبارة فاعطفف مخي انر ,أم مخي انر في أف

تراعي الجممة الكبرل فترتفع أك الصغرل فتنصب فيقكؿ أبك حياف إذا راعت الصغرل بحيث أف
يككف في الجممة المعطكفة ضمير يعكد عمى المبتدأ كالخبلؼ عمى إف لـ يكف فييا ضمير فيناؾ

أربعة مذاىب (:)1

ما ذىب إليو الفارسي كجماعة مف القدماء مف جكاز العطؼ عمى الصغرل ,إف لـ يكف
فييا ضمير ,يعكد عمى المبتدأ ,نحك ىند ضربتيا ,كعم انر أكرمتو ,كذىب األخفش ,كالزيادم أنو
ال يجكز ذلؾ.

كأما ما ذىب إليو ىشاـ بف معاكية ,أنو إف كاف العطؼ بالفاء أك الكاك جاز العطؼ

عمى الصغرل كاف كاف غير ذلؾ فإنو ال يجكز العطؼ عمى الصغرل ,كما ذىب إليو الجميكر,
أنو إف كاف العطؼ بالفاء جازت العطؼ عمى الصغرل ,كاف كاف بغير ذلؾ مف حركؼ العطؼ

يجز ذلؾ ,كقد كافؽ أبك حياف كبلـ أبي عمي الفارسي في جكاز العطؼ عمى الجممة
لـ ٍ
الصغرل.
قاؿ ابف ىشاـ

(:)2

تضمنت الجممة الثانية ضميره أك كانت معطكفة بالفاء لحصكؿ

المشاكمة رفعت أك نصبت كذلؾ نحك :زيد قاـ كعمر أكرمتو ألجمو أك مضم انر أكرمتو ,فإف لـ
يكف في الثانية ضمير األكؿ لـ يعطؼ بالفاء ,فاألخفش ,كالسيرافي يمنعاف النصب كىك

المختار.

( )1األندلسي ,التذييؿ كالتكميؿ(ج .)332/6

( )2األنصارم ,أكضح المسالؾ (ج.)144/2
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 - 23وجوب اإلضمار في العامؿ الميمؿ
قاؿ ابف مالؾ:
ض ِم ْي ٍر َما
َوأَ ْع ِم ْؿ اَْل ُم ْي َم َؿ ِفي َ

تََناََز َعاَهُ َواَْلتََزـ َماَ اَْلتُ ِزَما

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2أييما أىممتو عف االسـ أعممتو في ضمير االسـ كال يصح ىذا

اإلطبلؽ؛ أال ترل أنؾ إذا أعممت الثاني ككاف األكؿ محتاجان لمنصكب ,أك مجركر لـ تعممو في

يد,
يد كال يجكز :ضربتو كضربتو ز ه
يد ,كمررت ,كمر بي ز ه
بت كضربني ز ه
الضمير مثاؿ ذلؾ :ضر ي
يد إؿ في الشعر ,كقد نعرض الناظـ بعد ذلؾ ليذا التقييد.كأما إذا أعممت
كال مررت بو كمر بي ز ه
خبلؼ :ذىب الفارسي كالجميكر عمى
األكؿ كاحتاج الثاني إلى منصكب أك مجركر ,ففي ذلؾ
ه
يد كال يجكز حذفو إال في
يد ,كمر بي كمررت بو ز ه
أف إظياره متحتـ نحك :ضربني كضربتو ز ه

ضركرة نحك قكلو (:)3
ػػف إذا ىـ لمحوا شعاعو

بعكاظ ُيعشي الناظريػ

التقدير :إذا ىـ لمحكه ,كذىب السيرافي كغيره إلى تجكيز حذفو جكا انز مطردان ( ,)4كىك أفصح
كأخصر كقكلو " :كالتزـ ما التزما ".

التوضيح والتحميؿ:
ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي الفارسي في جكاز اإلضمار في العامؿ الميمؿ ,قكؿ

الفارسي :يجب إظيار الضمير إذا أعممت األكؿ كاحتاج الثاني إلى منصكب أك مجركر ,أم أف

يد كال يجكز حذفو إال في
المتنازعيف إذا أعمؿ أكليما يضمر في الثاني نحك ضربني كضربتو ز ه
الضركرة.كذىب السيرافي ,كغيره إلى تجكيز حذفو جكا انز مطردان ,كخالؼ رأم الفارسي في جكاز
إظيار حتمان.

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)39
( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)110/ 2
( ) 3البيت مف الكامؿ المجزكء ,قائمتو عاتكة بنت عبد المطمب مف قصيدة ىائية ,الشاىد لمحكا أصمو لمحكه
بالياء فحذفكا الضمير لضركرة بياف ذلؾ أف المتنازعيف إذا أعمؿ أكليما أضمر بالثاني ,األنصارم,
أكضح المسالؾ (ج.)24/2

( )4ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)172 /2
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()1
قاؿ المرادم  :الميمؿ ىك الذم لـ يسمط عمى االسـ الظاىر فيعمؿ في ضميره مطابقان

لو ثـ إف كاف الثاني أضمر فيو المرفكع كجكبان كالمنصكب عمى المختار فمف حذفو قكؿ الشاعر:
بعكاظ يعشى الناظرينػ
كقيؿ :عف حذؼ المخصكص بالضركرة

الفارسي.

()2

إذا ىـ لمحوا شعاعة.
كالصحيح جكاز في اإلضمار ,كىذا مكافؽ لكبلـ

المفعوؿ فيو وىو المسمى ظرفاً

 - 24القوؿ في جنابتي
قاؿ أبك حياف ( :)3كمف المبيـ أيضاى – قكؿ العرب( :ىما خطاف جنابتي أنفيا ) ,يعني:
الخطيف المكتنفيف أنؼ الظبية ىذا مذىب سيبكيو

()4

 ,كزعـ الفارسي أف جنابتي أنفيا مف

الظركؼ المختصة ,كحكـ ذلؾ أف يحفظ كال يقاس عميو .

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي الفارسي في أنكاع الظرؼ المبيـ ,كىي الجيات كالمقادير
كالمصكغ مف الفعؿ ,حيث قاؿ أبك حياف مف المبيـ قكؿ العرب  ":ىما خطاف جنابتي أنفيا

" .كقاؿ الفارسي :إف جنابتي أنفيا مف الظركؼ المختصة كحكـ ذلؾ أف يحفظ كال يقاس عميو.
()5

كزعـ الفارسي

أف " :جنابتي أنفيا " مف الظركؼ المختصة ,كحكـ ذلؾ أف يحفظ كال

يقاس عميو .المكتنفيف أنؼ الظبية .ىذا مذىب سيبكيو .
قاؿ سيبكيو ( :)6كمف المبيـ – أيضان  -قكؿ العرب " :ىما خطاف جنابتي أنفيا ",

يعني :الخطيف ,حيث قاؿ أبك حياف مف المبيـ قكؿ العرب  ":ىما خطاف جنابتي أنفيا " ,كىذا
يدؿ عمى مكافقة أبي حياف لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

( )1المرادم ,المقاصد كالمسالؾ( ج.)636 /2
( )2األنصارم ,أكضح المسالؾ (ج.)77/2
( )3األندلسي ,منيج السالؾ (ص .)167
( )4سيبكيو ,الكتاب (ج.)405/1
( )5الجرجاني ,المقتصد شرح اإليضاح(ج .)644/1
( )6سيبكيو ,الكتاب(ج.)405/1
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 -25القوؿ في اسـ اإلشارة العامؿ في المفعوؿ معو
قاؿ ابف مالؾ:
ؽ
ص ِب َال ِب ْال َواَ ِو ِفي اَْلقَ ُو ِؿ اَْألَ َح ْ
َذا اَْل َن ْ

ؽ
ِب َماَ ِم ْف اَْل ِف ْع ِؿ َو َ
س َب ْ
ش ْب ُي ُو َ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2قكؿ الناظـ " :بما مف الفعؿ ما شبيو " لـ يتقدمو فعؿ كال ما أشبيو
()3

النصب في ىذا كنحكه فتقكؿ عمى مذىبو :كؿ

كاف كانت الكاك بمعنى مع كأجاز الصيرمي
و
رجؿ كضيعتو بالنصب كال يحفظ ذلؾ عف العرب.

كأطمؽ الناظـ شبو الفعؿ كمذىب سيبكيو أف المفعكؿ معو ليس كالحاؿ فيعمؿ فيو

العامؿ المعنكم كما يعمؿ في الحاؿ ,كلذلؾ قاؿ النحكيكف في :حسبؾ كزيدان درىـ أف تقديره:
كيكفي زيدان ,كفيو :كيبلن لو كأباه :إنو محمكؿ عمى العطؼ ,أم ألزمو ا﵀ كيبلن كألزـ أباه ,كفي:

مالؾ كزيدان ,أم :ما كاف لؾ كزيدان .كأجاز أبك عمي الفارسي ,أف يعمؿ في المفعكؿ معو اسـ
اإلشارة.

أنو يجكز أف يعمؿ في " :كسرباالن " ىذا كأجاز أف يعمؿ فيو مطكيان ,كىذا ىك األصح,
كقد قاؿ سيبكيو ( :)4كأما ىذا لؾ كأباؾ فقبيح ,أم ممنكع.
كقكؿ الناظـ " :ال بالكاك " يعني أف نصب المفعكؿ معو ال يككف بالكاك ,كقد ذىب إلى

الجر؛ ألنيا مختصة بما دخمت
ذلؾ الجرجاني كىك خطأ؛ ألنو لك كانت الكاك ىي العاممة لعممت ٍ
عميو كىك االسـ كلـ تنزؿ منزلة الجزء فككنيا جاء ما بعدىا منصكبان ال مجرك انر دليؿ عمى أنيا
ليست بعاممة.

كذكر الناظـ في ىذا البيت  ,كاختاره أف النصب إنما ىك بالفعؿ السابؽ ,كما أشبيو كقد

تكممنا عمى قكلو  ":كما أشبيو كالكاك ليست بعاممة " كىذا مذىب سيبكيو كالفارسي كجميكر
()5

إال أنيـ يزعمكف أف انتصابو

البصرييف .كىك – أيضان – مذىب األخفش كجميكر الككفييف
إنما ىك انتصاب الظرؼ كالكاك التي ىيأت لما بعدىا أف يككف ظرفان ,كذلؾ أف مع ظرؼ فمما

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (.)44
( )2األندلسي ,منيج السالؾ( ج.)189 /2

ً
كقاض كرًاك حديث ,كاماـ حنفي المذىب في العصر العباسي ت
( )3ىك الحسيف بف عمي الصيرمي ,فقيو
( 436ى ػ)؛ الزركمي ,سير أعبلـ النببلء (ص.)345
( )4سيبكيو ,الكتاب (ج.)310/1

( )5المرجع السابؽ (ج.)277 /1
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نابت عنيا الكاك لـ يمكف أف ينتقؿ اإلعراب إلييا؛ ألف الحركؼ ال يككف فييا إعراب فانتقؿ إلى

االسـ الذم بعدىا.

كنظير ذلؾ غير أنؾ تقكؿ :قاـ القكـ غير زيد ,كما قاـ غير ز ويد ,فجرت غير بكجكه
اإلعراب فمما أتيت بإال بدليا لـ تكف لتعرب؛ ألنيا حرؼ فانتقؿ اإلعراب إلى االسـ بعدىا فقالكا:

يد.
يد كاال زيدان ,كما قاـ إال ز ه
القكـ إال زيدان ,كما قاـ القكـ إال ز ه
قاـ ي

كذىب الزجاج إلى أنو منصكب بفعؿ مضمر فنحك :جاء البرد كالطيالسة يقدر :كال بس
الطيالسة ,كذىب بعض الككفييف إلى أنو منصكب عمى الخبلؼ؛ ألنو لك كاف شريكان لبلسـ قبمو
في معنى العامؿ لشاركو في اإلعراب فكاف معطكفان عميو فمما خالفو مف حيث صار كأنو متأثر

لؤلكؿ انتصب بالخبلؼ (.)1
التوضيح والتحميؿ:

ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي الفارسي في العامؿ في المفعكؿ معو ,حيث يرل أبك عمي

الفارسي أف يعمؿ في المفعكؿ معو اسـ اإلشارة ,فقاؿ في قكؿ الشاعر (:)2

ىذا ردائي مطوياً وسرباالً

ال تحسبنؾ أثوابي قد جمعت

قاؿ ابف الناظـ ( :)3ناصب المفعكؿ معو ما تقدـ عميو :مف فعؿ ظاىر أك مقدر أك مف

اسـ يشبو الفعؿ ,مثاؿ الفعؿ الظاىر استكل الماء كالخشبة مثاؿ الفعؿ المقدر كيؼ أنت كصفو
مف ثريد مثاؿ االسـ المشبو لمفعؿ حسبؾ كزيدؾ درىـ.
قاؿ سيبكيو( :)4إنو ال يعمؿ فيو العامؿ المعنكم كاسـ اإلشارة كحرؼ التشبيو كالظرؼ

المخبر بو .كقاؿ المرادم ( :)5ناصب المفعكؿ معو إما فعؿ ,نحك :استكل الماء كالخشبة ,كما
اسـ,

يشبيو نحك :زيد سائر كالطريؽ ...كذىب الجرجاني ,إلى أف ناصبو الكاك نفسيا

الختصاصيا باالسـ كرد بأنيا لك كانت ناصبة ال تصؿ الضمير بيا.
( )1الرضي ,شرح الكافية (ج.)195 /1

( ) 2ىذا البيت مف البسيط ,لـ أقؼ عمى اسـ قائمو كصدره :ال تحسبؾ أثكابي فد جمعت .الشاىد كسرباال ألنو
مفعكؿ معو كلـ يتقدمو الفعؿ بؿ قد تقدمة ما يتضمف معنى الفعؿ ,المرادم ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ
(ج .)97 /2
( )3ابف الناظـ ,شرح ابف الناظـ مف ألفية ابف مالؾ (ج.)152/2
( )4سيبكيو ,الكتاب (ج.)150/ 1

( )5السيكطي ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ لممرادم (ص)662؛ السيكطي ,ىمع اليكامع (ج.)219 / 1
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كلقد خالؼ أبك حياف كبلـ الفارسي ,حيث قاؿ :أنو يجكز أف يعمؿ في كسرباالن ,ىذا

كأجاز أف يعمؿ فيو مطكيان ,كىذا ىك األصح ,قد منع كقبح سيبكيو

()1

ذلؾ في قكلو  (:أما ىذا

لؾ كأباؾ) .قاؿ ابف مالؾ( :)2أف نصب المفعكؿ معو ال يككف بالكاك كانما ىك بالفعؿ السابؽ
كما أشبيو كىذا مخالؼ لمذىب سيبكيو كالفارسي كجميكر البصرييف.

 - 26وجوب نصب المفعوؿ معو إذا لـ يجز العطؼ
قاؿ ابف مالؾ :
ِ
ص ْب
أَ ْو اَ ْعتَ ِق ْد إِ ْ
ض َماَ ِر َعاَم ُؿ َن ْ

جز اَْلع ْط ِ
ؼ َي ِج ْب
َواَْل َن ْ
ص ِب إِ ْف لَ ْـ ُي ْ َ

()3

قاؿ أبك حياف ( :)4إذا لـ يجز العطؼ كجب النصب عمى المفعكؿ معو ,نحك :جمس

يد كالسارية؛ ألنو ال يجكز :جمست السارية؛ ألنيا ال تكصؼ بالجمكس .كفي ىذه المسألة
زه
خبلؼ :كمفاده ىؿ مف شرط ىذا الباب أف يجكز فيو العطؼ أـ ليس مف شرطو ؟.
كنحكىا
ه
فذىب الفارسي كأكثر النحكييف كىك ظاىر الكتاب إلى أنو ال يجكز شيئه مف ذلؾ إال
مع صبلحية العطؼ فبل يجكز :جمست كالسارية ,كال :جمست كطمكع الشمس لتعذر العطؼ ,كال
يد كعم انر – أيضان – كاف كاف في معناه .
يقاس عمى ما سمع :قاـ ز ه
التوضيح والتحميؿ:
يجز
ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي الفارسي في كجكب النصب عمى المفعكؿ معو إذا لـ ٍ
العطؼ ,حيث ذكر أبك حياف في ىذه المسألة اختبلؼ عمماء النحك فذىب الفارسي كأكثر
جمست كالسارية
النحكييف إلى أنو ال يجكز شئ مف ذلؾ إال مع صبلحية العطؼ  ,فبل يجكز
ي
لتعذر العطؼ ,كلذلؾ حمؿ الفارسي إلى قكلو تعالى " فأجمعكا أمركـ كشركائكـ " عمى إضمار
فعؿ تقديره كأجمعكا شركائكـ ألف الفعؿ رباعي كالثاني المقدر ثبلثي فممؿ لـ يكف العطؼ عدؿ

عف النصب بعامؿ مضمر.

كذىب الجرمي ,كالمبرد ,كالسيرافي ,أنو ال يجكز إال النصب في نحك " استكم الماء
كالخشب كجاء البرد كالطيالسة " فألزمكا النصب ىنا كلـ يجيزكا العطؼ ألف المعنى لبس عميو
( )1سيبكيو ,الكتاب (ج.)310/1
( )2الجرجاني ,المقتصد في شرح اإليضاح (ص .)660
( )3ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص)44
( )4األندلسي ,منيج السالؾ( ج.)195 / 2
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كغيرىـ يرل جكاز العطؼ كالشتراؾ األكؿ مع الثاني في المجئ كاالستكاء ,لكف ابف مالؾ خير

خيار ال يجكز العطؼ فيو مف كجكب النصب فيو عمى المفعكؿ معو أك أف يضمر عامبلن دؿ
عميو كالمعنى

ِ
س ْيفَاً َو ِرْم َحاً
ُمتَ َقم َداً َ

ِ
الو َغى
َو َر ْأي ُ
ت َز ْو َج َؾ في َ

()1

حيث يجكز في رمحان أف يككف مفعكؿ معو ألف ال يصح عطفو عمى ما قبمو كما يجكز أف يككف

مفعكالن بو لعامؿ محذكؼ أم حامبلن رمحان أم مكافؽ لآلراء السابقة لرأم المبرد كجماعتو كمكافؽ

رأم الفارسي كمف معو.

قاؿ المرادم( )2يحتمؿ الكجييف :أف يككف تخيي انر في ما امتنع عطفو بيف نصبو عمى المعية
َِ َِ ِْ ُِ َِ ِْ َِ ُِ ِْ َِ ُِ َِ َِ ُِ
()3
ُشَِكِ َِءِزِ ًِِْ ﴾
ِِِِمِرِكًِِ ِِوِ
كبيف إضمار عامؿ ,حيث يصح إضماره كقكلو تعالى ﴿ :فِأِْجِِِػِٔاِأ

فإنو ال يصح جعمو معطكفان ألف أجمع بمعنى عزـ فبل ينصب إال األمر كالكيد كنحكىما .كقد
حكى أف أجمع بمعنى جمع ففي ىذا يصح العطؼ.

باب االستثناء

 - 27االستثناء
قاؿ ابف مالؾ:
َوَب ْع َد َن ِف ٍي أَ ْو َك َن ْف ٍي اُْنتُ ِخ ْب

ِ
ص ْب
َما اَ ْ
ستَثْ َن ْت إَِال َم ْع تَ َماـ ُي ْنتَ َ

()4

قاؿ أبك حياف ( :)5كقكلو( :ينتصب) ذكر أف االسـ حكمو النصب كلـ يتعرض لمناصب
كفيو خبلؼ.
إف المخففة مف الثقيمة كمف ال النافية ,كأدغمت النكف
ذىب الفراء إلى أف إال مركبةه مف ٍ

في البلـ ,فقيؿ إال ,فإذا قمت :قاـ القكـ إف ال زيدان فنصبت زيدان غمبت حكـ إف ككاف زيدان اسميا
يد غمبت
كخبرىا محذكؼ ,كالتقدير :إف زيدان لـ يقـ كال كافية مف الخبر كاذا قمت :قاـ القكـ إال ز ه

( )1البيت مف البحر الكامؿ ,كىك لعبد ا﵀ بف الزبعرم ,الفراء ,معاني القرآف (ج.)373/1
( )2المرادم ,المسالؾ كالممالؾ( ج.)666 /2
( [ )3يكنس.] 71:
( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)45
( )5األندلسي ,منيج السالؾ( ج.)206 / 2
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يد .كذىب المازني كالمبرد كمف تبعيما إال أف
حكـ ال كعطفنا بيا ككأنؾ قمت :قاـ القكـ ال ز ه

الناصب إال بما فييا مف معنى استثني فكأنؾ قمت :أستثني زيدان.

كذىب الفارسي ,كجماعة مف البصرييف ,إال أف الناصب ىك الفعؿ أك معنى الفعؿ
المتقدـ في الجممة بكساطة إال ك كما أف المفعكؿ معو منصكب أيضان بما قبمو بكساطة الكاك,

فإذا أتيت بدؿ إال بغير انتقؿ إعراب االسـ الذم بعد إال إلى غير ,كما إذا جعمت مكاف الكاك مع
انتقاؿ إعراب االسـ الذم بعد الكاك إلى مع.

كذىب جماعة مف البصرييف منيـ سيبكيو ,كالفارسي ,في التذكرة إلى أف النصب إنما

ىك بالجممة المتقدمة عميو بكساطة إال ( .)1إال أف يككف االسـ المنصكب فيو معنى إال فبل
يحتاج إلى كاسطة كىك الصحيح.

كاختمؼ عف الكسائي فقيؿ :إنو منصكب عمى إضمار أف بعد إال التقدير إال أف زيدان

يقـ ,أك :إال أف زيدان قاـ عمى االستثناء مف
كخبر أف محذكؼ لفيـ المعنى تقديره :إال أف زيدان لـ ٍ
المكجب أك مف غير المكجب ( ,)2كقد غمط مف نسب ىذا المذىب إلى الكسائي كقيؿ :إف

نحك مف مذىب سيبكيو؛ ألنو قاؿ :أف المستثنى ينتصب لخركجو مف الكصؼ يعني أف
مذىبو ه
االسـ خرج مف معنى الجممة المتقدمة عميو مف حيث لـ يكف ركنان مف أركانيا بؿ فضمةه مطمكبة

ليا

()3

.

التوضيح والتحميؿ:
ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي الفارسي في ذكر الناصب لبلسـ بعد إال ,حيث قاؿ

الفارسي ,كجماعة مف البصرييف)4( ,أف الناصب ىك الفعؿ أك معنى الفعؿ المتقدـ في الجممة
بكساطة إال (.)5

كذىب المازني ,كالمبرد ,كمف تبعيما إلى أف الناصب إال بما فييا مف معنى استثنى

فكأنؾ قمت :أستثنى زيدان

()6

كذىب الفراء إلى أف إال مركبة مف إف المخففة كمف ال النافية

( )1سيبكيو ,الكتاب (ج.)31/2
( )2ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)279/2
( )3ابف عصفكر ,شرح الجمؿ الكبير (ج.)253/2
( )4ابف عصفكر ,شرح المقرب (ص.)828
( )5سيبكيو ,الكتاب(ج .)31/2

( )6ابف الجكزية ,شفاء العميؿ (ص.)449
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غمبت حكـ إف
كأدغمت النكف في البلـ فقيؿ إال فإذا قمت :قاـ القكـ إف ال زيدان فنصبت زيدان
ي
يقـ.
ككاف زيدان اسميا كخبرىا محذكؼ كالتقدير :إف زيدان لـ ٍ

قاؿ ابف األنبارم ( :)1اختمؼ مذىب الككفيكف في العامؿ في المستثنى النصب ,نحك:

قاـ القكـ إال زيدان فذىب بعضيـ إلى أف العامؿ فيو إال كذىب أبك العباس بف يزيد المبرد ,كأبك

إف كال " ثـ
إسحاؽ الزجاج ,مف البصرييف ,كىك المشيكر مف مذىبيـ إلى أف إال مركبة مف " ى
خففت كأدغمت في ال فنصبكا بيا في اإليجاب اعتبا انر بػ " إف " كعطفكا بيا في النفي اعتبا انر ببل.
()3

قاؿ الكسائي ( :)2إنو ينتصب المستثنى ألنو مشبو بالمفعكؿ كذىب البصريكف

إلى أف

العامؿ في المستثنى ىك الفعؿ أك معنى الفعؿ بتكسط إال.
كقاؿ أبك حياف :كالصحيح ىك ما ذىب إليو الفارسي ,فقاؿ الكسائي :أنو منصكب عمى

إضمار أف بعد إال التقدير " إال أف زيدان " كخبر أف محذكؼ لفيـ المعنى تقديره " إال زيدان لـ
يقـ(.)4
ٍ

 - 28القوؿ في أداة االستثناء غير
قاؿ ابف مالؾ:
ِ
ستَثْ َنى ِبِاَال َن ِس َباً
ِب َما ل ُم ْ

ستُثِْن َي َم ْج ُرُو َارً ِب َغ ْي ِر ُم ْع َرَباً
َواَ ْ

()5

قاؿ أبك حياف ( :)6كاذا انتصبت (غير) في االستثناء فاختمؼ النحكيكف في نصبيا
مشيكر أنيا منتصبة بما قبميا عمى حد ما انتصب االسـ بعد إال إذا قمت :قاـ القكـ
فالذم ىك
ه
إال زيدان ككذلؾ إذا قمت :قاـ القكـ غير ز ويد كنصب ذلؾ كمو عمى االستثناء .كذىب أبك عمي

الفارسي إ لى أف نصب " غير " ىك عمى الحاؿ كفييا معنى االستثناء ذكر ذلؾ في التذكرة كىي
حاؿ مف المستثنى منو كاختاره بعض أصحابنا كزعـ أنو ظاىر مذىب سيبكيو (.)7

( )1األنبارم ,اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف البصرييف كالككفييف (ص.)580
( )2الجرجاني ,العكامؿ المئة (ج.)255/ 1

( )3السيكطي ,ىمع اليكامع (ج .)224/1
( )4ابف عصفكر ,شرح الجمؿ (ج.)253/2
( )5ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)46
( )6األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)240 / 2
( )7السيكطي ,ىمع اليكامع (ج .)231/1
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و
بمعتاد عند
كقد ذكر بعض أصحابنا أف (إال) كالمنصكب بعدىا يككف أيضان حاالن قاؿ :كىذا ليس

كثير منيـ ينكره فأجاز في قكؿ الكميت:
النحكييف بؿ ه
.............................
كجكىان أربعة:

ومالي َإال ا﵀ َغ ْير َؾ َن ِ
اص ُر
َ
ََ َ

()1

ناصر إال ا﵀ غيرؾ فمما قدميا نصبيما عمى االستثناء.
األكؿ :أف يككف التقدير :كمالي
ه
كالثاني :أف يككف حاليف عمى تقدير أنيما لك تأخر كانا كصفيف.
كالثالث :أف يككف (إال ا﵀) منصكبان عمى االستثناء ك( غيرؾ) حاؿ.
كالرابع :العكس فيجعؿ (إال ا﵀) منصكبان عمى الحاؿ ك( غيرؾ) منصكبان عمى االستثناء.
التوضيح والتحميؿ:
ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي الفارسي

في نصب (غير) في االستثناء ,اختمؼ

النحكيكف في ىذه المسألة حيث قاؿ أبك عمي الفارسي :إف نصب (غير) إنما ىك عمى الحاؿ

كفييا معنى االستثناء حيث يرل أبك حياف أنيا منتصبة بما قبميا عمى حد ما انتصب االسـ بعد
غير ز ويد كنصب ذلؾ كمو عمى
إال إذا قمت :قاـ
القكـ إال زيدان ككذلؾ إذا قمت قاـ القكـ ى
ي
االستثناء.
قاؿ الزجاجي ( :)2كأما غير فأنيا أبدان تخفض ما بعدىا كتجرم ىي بإعراب االسـ الذم

بعد إال كقكلؾ " :قاـ القكـ غير زيد " كقد تككف " غير " نعتان متبع ما قبميا كذلؾ إذا لـ يجز في

مكضعيا " إال " كقكلؾ " :عندم درىـ غير جيد ".

قاؿ ابف الناظـ ( " :)3ما جاءني أحد غير ز ويد " بنصب مرجح عميو اإلتباع ,كما لزيد

عمـ غير ظف كبنصب مرجح عمى اإلتباع ,كما جاءني غير زيد بإيجاب التأثر بالعامؿ المفرغ

متفعؿ مف فعؿ بغير ما كنت تفعؿ بالكاقع بعد إال كليس بينيا مف الفرؽ ,إال أف النصب ما بعد
إال في غير اإلتباع ,كالتفريغ ,نصب بإال عمى االستثناء ,كنصب غير ىناؾ بالعامؿ الذم قبميا

عمى أنيا حاؿ ,تؤدم معنى االستثناء .كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

( )1البيت مف البحر الطكيؿ ,لكميت بف زيد األسدم ,ديكاف الكميت (ص)120؛ كصدره ,فماؿ إال ا﵀ ال رب
غيره .سيبكيو ,الكتاب (ج.)339/2
( )2الزجاجي ,الجمؿ في النحك (ص .)232

( )3ابف الناظـ ,شرح ابف الناظـ عمى ألفية ابف مالؾ( ص.)222
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 - 29غير االستثنائية
قاؿ أبك حياف ( :)1كقد ذىب أبك عمي في غير التذكرة إلى أف غي انر إذا استثنى بيا كاف

نصبيا عمى االستثناء ال عمى الحاؿ .قاؿ ذلؾ في قكلو تعالى( :ال يستكم القاعدكف مف

المؤمنيف غير أكلي الضرر) في قراءة مف نصب ,كقد أجاز الفراء في النصب كجييف:

أحدىما :أف يككف منصكبان عمى االستثناء ,كاآلخر :أف يككف منصكبان عمى الحاؿ كالصحيح
األكؿ لثبكت تعريؼ (غير) في قراءة مف رفع .

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف في (غير) إال استثنى منو  ,قكؿ أبي عمي الفارسي أف غي انر إذا استثنى

فييا كاف نصبيا عمى االستثناء ال عمى الحاؿ.

ِْ َِ ُِ َِ َِ ُِِْ ِْ َِ َِ ِْ ُِ ُِ
َِّ
قاؿ ذلؾ في قكلو تعالى ﴿ ََِلِِيَِِِ ِْصِخَِِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِالضِرِِِ ﴾
وِلِِِِ
ِ
ِأ
ِِ
ي
ِ
ِد
ِ
ِ
ِي
ِ
ِ
ٌ
ِ
ؤ
ِ
ٍ
ِ
ِال
ِِِ
َِ
ِ
ٌ
ِ
ِ
ون
ِ
ِ
ِد
ِ
غ
ِ
ا
ِ
ل
ِ
يِاى
ِِِِ
ٔ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ

()2

في قراءة مف نصب.

أما الفراء ,فقد أجاز النصب عمى كجييف ,أحدىما أف يككف منصكبان عمى االستثناء,

كاآلخر أف يككف منصكبان عمى الحاؿ

(. )3

كقاؿ أبك حياف :الصحيح ىك قكؿ أبك عمي الفارسي كىك أف يككف منصكبان عمى

االستثناء لثبكت تعريؼ (غير) في قراءة أف رفع فجعميا صفة لقكلو (القاعدكف) أك في قراءة مف
غير كجعميا صفة لممؤمنيف.

 - 30إعراب كممة ال سيما
()4
يعدىا أكثر البصرييف مف أدكات االستثناء,
قاؿ أبك حياف  :كأما (ال سيما) فمـ ٌ

كعدىا الككفيكف كجماعةه منيـ أبك جعفر بف مضاء

()5

صاحب كتاب المشرؽ ,كالصحيح أنيا

ليست مف أدكاتو كالمذككر بعدىا إنما داخؿ في الحكـ عمى طريؽ األكلكية ,كما بعدىا إما أف
( )1األندلسي ,منيج السالؾ (ج.) 241 / 2
( [ )2النساء.] 95 :
( )3الفراء ,معاني القراء (ص.) 255
( )4األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)263 /2
( ) 5ىك أبك جعفر أحمد بف عبد الرحمف بف محمد بف مضاء المخمي الجياني القرطبي مف عمماء األندلس
صاحب كتاب الرد عمى النحاة ت ( 92ى ػ) .السيكطي ,بغية الكعاة (ج.)613/2
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يككف نكرة أك معرفةن ,إف كانت نكرة جاز فيو الجر كالرفع كالنصب كاف كاف معرفة جاز فيو

يجز النصب مثاؿ ذلؾ في النكرة قكؿ امرئ القيس:
الجر كالرفع كلـ ٍ

وال سيما ٍ
يوـ بدارة جمجؿ

صالح
أال رب يوـ لؾ منيف
ٍ

()1

ضبط باألكجو الثبلثة.
يد بخفض زيد كرفعو فأما الخفض فيك
سيما ز ه
كمثاؿ ذلؾ في المعرفة :قاـ القكـ ال ٌ
و
و
السي:
األقيس كيككف الخفض باإلضافة ,كما :ازئدةه كأنو قاؿ:
السي زيد أم :ال مثؿ زيد ,ك ٌ
ٌ
يد:
المثؿ تقكؿ :ىما سياف أم مثبلف ,فبل :نافية
كسي :اسـ ال العاممة عمؿ إ ٌف ,كما :زائدة ,كز ه
ٌ
و
قدرنا
مخفكض باإلضافة كخبر ال
ه
قياـ لو ,كانما ٌ
ه
محذكؼ لفيـ المعنى ,كالمعنى :ال مثؿ قياـ زيد ه
الخبر نكرةن ألنيا ال تعمؿ في المعارؼ ,كأما الرفع فعمى إضمار ىك كحذؼ ىذا الضمير في

تقدـ في باب المكصكالت.كاختمؼ في (ما) إذ ذاؾ في
مثؿ ىذا المكضع ه
قميؿ عند البصرييف لما ٌ

يد كأطمقت (ما) عمى العاقؿ كذلؾ
المشيكر أنيا مخفكضةه باإلضافة بمعنى كال مثؿ الذم ىك ز ه
يد
ه
يد كيككف خبر ال محذكفان كما كاف حيف كاف ز ه
يد أم دع الذم ىك ز ه
دع ما ز ه
قميؿ نحك قكليـٍ :
مخفكضان.
سي كأنو
كزعـ األخفش أف (ما) بمعنى الذم ىك في مكضع رفع كىك في مكضع خبر ٌ
يد ,كفيو أف خبر ال معرفةه ألنو جعؿ ما المكصكلة خبر ال
قاؿ :ال مثؿ الشخص الذم ىك ز ه
كىي معرفة (.)2

()3
أف (ال) ليست
كزعـ أبك عمي في الييتيات  ,أنؾ إذا قمت :قاـ القكـ ال سيما ز ه
يد ٌ
سي) منصكب عمى الحاؿ ,كلـ تتكرر (ال) ,كاف كاف قياسيا أف تتكرر ,كذلؾ كما
عاممةن ك ٌ
أف ( ٌ

يد ال ضاحكان كال باكيان ككأنو قاؿ :قاـ القكـ غير مماثميف زيدان في القياـ.
تقكؿ :جاء ز ه

يد إذ لك كاف نصبو
كيبعد ىذا القكؿ دخكؿ الكاك عمييا في نحك :قاـ القكـ كال سيما ز ه
يد كال ضاحكان كال باكيان.
عمى الحاؿ لما جاز دخكؿ الكاك عمى ال كما ال يجكز :جاء ز ه

( )1البيت مف البحر الطكيؿ ,المرئ القيس في ديكانو  (:ص( .) 32دار صادر) ابف مالؾ ,شرح التسييؿ
(ج.)313/2
( )2ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)319/2
( )3السيكطي ,ىمع اليكامع (ج.)235/1
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التوضيح والتحميؿ:
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ أبي عمي الفارسي في الييتيات ,أف في إعراب كممة "ال

سيما" ,حيث زعـ أبك عمي في الييتيات ,في ال سيما أف (ال) ليست عاممة كاف (سيئ) منصكب
يد " كىذا مخالؼ لكبلـ أبي حياف الذم يرل أف (ال)
القكـ ال سيما ز ه
عمى الحاؿ في قكلو " :قاـ ي
نافية ك(سيئ ) :اسـ ال العاممة عمؿ إف كما زائدة كزيد مخفكض باإلضافة كخبر ال محذكؼ.
قاؿ أبك حياف :ردان عمى كبلـ الفارسي :يبعد ىذا القكؿ دخكؿ الكاك عمييا في ,نحك :قاـ

يد إذ لك كاف نصبو عمى الحاؿ ,لما جاز دخكؿ الكاك عمى ال كما ال يجكز :جاء
القكـ كال سيما ز ه
زيد كال ضاحكان ,كال باكيان (.)1
 - 31إعراب ما في ال سيما
قاؿ أبك حياف(:)2

كأما النصب في النكرة فعمى التمييز ,كفي إعراب (ما) كجياف:

أحدىما :أف يككف في مكضع خفض باإلضافة نكرةي تامة كأنو قاؿ :كال مثؿ شئ ثـ ميز كفسر
بالنكرة المنصكبة.
لسي عف
كالكجو الثاني :أف تككف (ما) ال مكضع ليا مف اإلعراب كتككف حرفان كافان ٌ
اإلضافة إلى ما بعدىا ,فأشبيت اإلضافة في قكليـ :عمى التمرة مثميا زبدان مف جية منعيا
اإلضافة إلى ما بعدىا كىذا تكجيو الفارسي (.)3

كيجكز في ياء (ال سيما) التخفيؼ قاؿ الشاعر :
ظ ْـ اَْلقُ ْر ِب
اء ِب ِو َم ْف أَ ْع َ
َع ْق ٌد َوفَ ٌ

ِف ْو ِب ْال ُعقُ ِ
ود َوِب ْاإل ِي َم ِ
اف َال ِسي َما

()4

كقاؿ األستاذ أبك الحسف بف عصفكر :كال يجكز تخفيؼ الياء مف ال سيما ألف ذلؾ لـ
يحفظ مف كبلـ فصيح كال يقتضيو القياس؛ ألف تخفيفيا يؤدم إلى بقاء االسـ المعرب عمى

حرفيف كثانييما حرؼ عمة كذلؾ غير محفكظ في حاؿ اإلفراد كال في حاؿ إضافة إال ما جاء مف
قكليـ :فكؾ كذك و
ماؿ كىـ خارجاف عف القياس ( .)5انتيى.

( )1األشمكني ,شرح األشمكني(ج .)168/2
( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج.) 264 / 2
( )3ابف مالؾ ,شرح التسييؿ(ج .)319/2
( )4البيت مف البحر البسيط ,لـ أعثر عمى قائمة .ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)319/2
( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ج.)330/2
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التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف في مسألة إعراب (ما) في ال سيما ,حيث قاؿ أبك حياف :الكجو األكؿ أف

يككف في مكضع خفض باإلضافة ,نكرة تامة ,كأنو قاؿ :كال مثؿ و
شيئ ثـ ميز كفسر بالنكرة
المنصكبة بمعنى ال مثؿ الذم ىك زيد

()1

أم أنيا مخفكضة باإلضافة ,أم نكرة تامة ,كزعـ

ً
الشخص
األخفش ,أف (ما) ىك في مكضع رفع كىك في مكضع خبر سيئ ,كأنو قاؿ :ال مثؿ

يد ,كلكف الفارسي ,خالؼ جميع مف سبقكه بحيث قاؿ :إف (ما) ال مكضع ليا مف
الذم ىك ز ه
اإلعراب ,فتككف حرفان كافان لسيئ عمى اإلضافة إال ما بعدىا فأشبيت اإلضافة في قكليـ عمى
التمرة مثميا زيدان مف جية منعيا اإلضافة إلى ما بعدىا.

قاؿ ابف ىشاـ ( :)2كما مكصكلة أك نكرة مكصكفة بالجممة كالتقدير في مثؿ الذم ىك

يكـ أك ال مثؿ شئ ىك يكـ ...ككجو بعضيـ بأف ما كافو كأف السيما نزلت منزلة إال في

االستثناء.

 - 32القوؿ في بمو
قاؿ أبك حياف( :)3أما (بمو) فمذىب جميكر البصرييف ,أنو ال يجكز فيما بعدىا إال
العبيد بمو
أكرمت
الخفض ,كأجاز الككفيكف ,كالبغداديكف فيو النصب عمى االستثناء ,نحك:
ى
ي
استثناء ألنيـ أركا ما بعدىا خارجان عف ما قبميا في الكصؼ مف حيث كاف
األحرار كانما جعمكىا
ن

مرتبان عميو؛ ألف معنى أكرمت العبيد بمو األحرار أف إكرامؾ لؤلحرار يزيد عمى إكرامؾ لمعبيد,
كالصحيح أنيا ليست مف أدكات االستثناء ,بدليؿ أف ما بعدىا ال يككنكا مف جنس ما قبميا ,كمف

حيث دخكؿ حرؼ العطؼ عمييا ,كلـ يتقدميا استثناء.

كاختمؼ الذيف ال يجيزكف فييا إال الخفض ,فمذىب األخفش ,أنيا حرؼ جر ,كمذىب

مضاؼ لما بعده كقكلو تعالى (فضرب الرقاب) كىي
الفارسي أنيا مصدر لـ ينطؽ لو بفعؿ كىك
ه
إضافة مف نصب ( .)4زعـ بعض الككفييف أنيا إذا انجر ما بعدىا كانت بمعنى غير ,فمف
الخفض بيا قكؿ الشاعر:

( )1ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)319/2
( )2ألنصارم ,مغني االمبيب( ص .) 187
( )3األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)267 / 2
( )4السيكطي ,ىمع اليكامع (ج.)231/1
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اجـ َ ِ
ِ
اماتُ َيا
ضاح َياً َى َ
تَ َذ ُر اَْل َج َم ُ

ؼ َكأََن َيا لَ ْـ تُ ْخمَ ِ
ؽ
َبمَ ْو اَْألَ ُك ّ

()1

التوضيح والتحميؿ:
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ األخفش في بمو االستثنائية ,حيث :إنو ال يجكز فيما بعدىا

إال الخفض.لقد اختمؼ الذيف ال يجيزكف فييا إال الخفض فذىب األخفش أنيا حرؼ جر.

كذىب الفارسي أنيا مصدر لـ ينطؽ لو بفعؿ كىك مضاؼ لما بعده كقكلو تعالى:

َِ َِ ِْ َِ ِّ َِ
ابِ 
ِالرِكِِ ِِ
﴿ فِضِبِِِِ ِِ

()2

كىي إضافة مف نصب ,فزعـ بعض الككفييف أنيا إذا انجر ما بعدىا

كانت بمعنى غير.

قاؿ المرادم ( :)3كزعـ األخفش أف " بمو " حرؼ جر بمعنى " مف ".
قاؿ ابف ىشاـ ( :)4كاذا قيؿ بمو الزيديف أك المسمميف أك أحمد أك اليندات احتممت

المصدر بو كاسـ الفعؿ ,كقاؿ استعممت معربة مجركرة بمف خارجة عف المعاني الثبلثة ,كفسرىا
بعضيـ بغير كىك ظاىر ,كبيذا يتعدل مف بعدىا مف ألفاظ االستثناء.
كالراجح أف بمو اسـ.

 - 33القوؿ في مسألة بمو
قاؿ أبك حياف ( :)5أنشد صاحب كتاب شجر الدر كىك أبك الطيب عبد الكاحد بف عمي
المغكم لجرير في النصب ييجك الفرزدؽ:
ِ
رية ِ
ير َب ِع ٍ
نج َبا
ير َبمَ ْو َم ْي ً
َبع َ

ت َيا َب ِني اَْلقَ ِيف ِفي اَْل َد ْى ِر َماَلِ َكاً
ّو َى ْؿ ُك ْن َ

()6

بمعنى :دع ميريةي ككيؼ ميريةه ,كالبعير ما يخرج مف خكاريف اإلبؿ مف البعر,

كالخكاريف جمع خكراف كىك ىكاء الدبر .كمف لـ يجعميا أداة استثناء يؤكؿ النصب بعدىا عمى أف
( )1البيت مف البحر الكامؿ ,لكعب بف مالؾ ,كيكجد في ديكانو (ص)245؛ ابف يعيش ,شرح ابف يعيش
(ج .)47/4

( [ )2محمد.] 4 :
( )3المرادم  ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ(ج .) 740 /2
( )4األنصارم ,مغني المبيب(ج .)207-206 ,205/2
( )5األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)268 / 2
( )6البيت مف البحر الطكيؿ ,في ديكاف جرير :دار المعارؼ (ج .)1022/2السيكطي ,ىمع اليكامع
(ج.)236/1
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يككف مصد انر مكضكعان مكضع الفعؿ كما قمنا عف الفارسي ,أك يجعميا اسـ فعؿ كليس مف لفظ

الفعؿ نحك :صو كمو ,فإذا قيؿ :قاـ القكـ بمو زيدان فمعناه عندىـ :دع زيدان.
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف في مسألة (بمو) الخبلؼ حكؿ بمو استثنائية ,أم مف أدكات االستثناء.
أجاز الككفيكف كالبغداديكف فيو النصب عمى االستثناء :أكرمت العبيد بمو األحرار كانما

جعمكىا استثناء؛ ألنيـ أركا أف ما بعدىا خارجان عف ما قبميا في الكصؼ.

قاؿ أبك حياف :في قكؿ الفارسي يؤكؿ النصب بعدىا ,عمى أف يككف مصد انر مكضكعان,

مكضع الفعؿ ,أم يدؿ عمى عدـ جعميا أداة استثناء ,كىذا مكافؽ لكبلـ أبي حياف في ىذه

المسألة حيث يقكؿ أبك حياف :كالصحيح أنيا ليست مف أدكات االستثناء بدليؿ أف ما بعدىا ال
يككف مف جنس ما قبميا مف حيث دخكؿ حرؼ العطؼ عمييا ,كلـ يتقدميا استثناء.

 - 34أوصاؼ الحاؿ
قاؿ ابف مالؾ :
ِ
يرهُ َم ْع َنى َك َو ْح َداَ َؾ اَ ْجتَ َي ْد
تَ ْنك ُ

ظاً فَاَ ْعتَ ِق ْد
اؿ إِ ْف عرؼ لَ ْف َ
َواَْل َح ُ

()1

()2
ىـ فبل يجكز فيو إال الرفع كأجاز بعض
قاؿ أبك حياف كأما قكليـ :بعتو ربح الدرىـ در ه
الككفييف نصب الربح كالدرىـ ,كنصب الربح كرفع الدرىـ كذلؾ عمى إسقاط الباء؛ أم بعت

المتاع بربح الدرىـ درىمان أم بأف ربح الدرىـ درىمان إف جعمت المصدر مضافان لمفاعؿ أك بأف

ىـ إذا كاف مضافان لممفعكؿ ,كىذه األسماء المتكررة في نحك :عممتو الحساب بابان
ربح الدرىـ در ه
خبلؼ.
أكؿ في نصب الثاني منيما
أكؿ ى
بابان كادخمكا ى
ه
ذىب أبك عمي الفارسي ,إلى أف بابان األكؿ لما كقع مكقع الحاؿ جاز أف يعمؿ في

الثاني ,كذىب أبك الفتح بف جني إلى أنو في مكضع الصفة لؤلكؿ تقديره :بابان ذا باب ثـ حذفت

يد عمرك ,أم :مثؿ عمرك(.)3
(ذا) كأقمت الثاني مقامو فجرل عميو جرياف األكؿ كما تقكؿ :ز ه

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (.)47
( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)281-280 / 2
( )3األندلسي ,االرتشاؼ(ج )234/2؛ السيكطي ,ىمع اليكامع (ج)237/1؛ الفارسي ,المسائؿ الحمبيات
(ج .)190/2
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كالذم اختاره غير ما قااله بؿ كبلىما منصكب بالعامؿ قبميما؛ ألف مجمكعيما ىك

معمكؿ لؤلكؿ لـ يكف لو مدخؿ في الحالية
الحاؿ ال أحدىما ,كمتى تخيمت فيو الكصفية أك أنو
ه
كالحالية مستفادة منيما ال مف أحدىما

فصا ار يعطياف معنى المفرد فأعطيا إعرابو كىك النصب.
حامض فكبلىما مرفكع عمى الخبرية كالخبر إنما حصؿ
حمك
ه
كنظير ذلؾ قكليـ :ىذا ه
بمجمكعيما فمما نابا مناب المفرد الذم ىك يمهر أعربا ايعرابو كىك الرفع ,كذلؾ ىذا ,كلك ذىب

ذاىب إلى أف النصب إنما ىك عمى العطؼ عمى تقدير الفاء.
ه
التوضيح والتحميؿ:

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في مسألة األسماء المعارؼ لفظان المنتصبة عمى الحاؿ,

قاؿ أبك عمي الفارسي ( :)1في األسماء المتكررة نجد :عممتو الحساب بابان في نصب الثاني

خبلؼ فقاؿ إلى أف بابان األكؿ كقع مكضع الحاؿ ,فجاز لو أف يعمؿ في الثاني منصب الثاني

مف األكؿ الذم كقع حاالن.

كذىب أبك الفتح كابف جني أنو في مكضع صفة لؤلكؿ ,أم بابان ذا باب ثـ حذفت (ذا ),

كأقيمت الثاني مقامو ,كجرل عميو جرياف األكؿ

()2

.

قاؿ المرادم ( :)3لما كاف الغالب اشتقاؽ الحاؿ كتعريؼ صاحبو التزـ تنكيره ,معنى لئبل

يتكىـ ككنو نعتان ,كقد يحث عمى صكرة المعرؼ باألداة ,فيحكـ بزيادتيا نحك :أدخمكا األكؿ

فاألكؿ؛ أم مرتيف األكؿ حاؿ مف الكاك فئة خمك كاألكؿ الثاني معطكؼ بالفاء.

كقد خالؼ أبك حياف كبلـ الفارسي في ىذه المسألة ,حيث يرل أف كبلىما أم األكؿ كالثاني
منصكباف بالعامؿ قبميما ,ألف مجمكعيما مف الحاؿ ال أحدىما.

 - 35تقديـ الحاؿ مع صاحب الحاؿ
قاؿ ابف مالؾ :
ؽ حاَ ٍؿ ما ِبحر ٍ
قد
ؼ ُج ّر ْ
َو َ
س َب َ َ َ َ ْ

أََب َوأ َوَال أَ ْم َن ْع ُو َوقَ ْد َو َرْد

( )1الفارسي ,المسائؿ الحمبيات (ج.)190/2
( )2السيكطي ,ىمع اليكامع (ج.)237/1
( )3المرادم ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ (ص.)695
( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (.)48
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()4

قاؿ أبك حياف(: )1مثاؿ ذلؾ :مررت و
بيند ضاحكةن كدخمت إلى سعدل ىاجرةن .فيؿ يجكز
تقديـ الحاؿ عمى صاحب الحاؿ ؟ فتقكؿ :مررت ضاحكةن و
بيند كدخمت ىاجرةن إلى سعدل .ذكر

منعقد عمى ذلؾ ( .)2فإف كانت الحاؿ
ابف األنبارم االتفاؽ عمى أف ذلؾ خطأ كأف اإلجماع
ه

لمكني مجركر بحرؼ نحك :مررت ضاحكةن بؾ أك لمضمريف أحدىما مجركر بحرؼ ,نحك:
مسرعيف مررت بؾ ,كمررت مسرعيف بؾ أك كانت الحاؿ غير اسـ  ,كاف كاف صاحبيا مظي انر
نحك :مررت تضحؾ و
بيند جاز ذلؾ عند الككفييف ,كال يجكز عند البصرييف تقدـ و
و
المخفكض
حاؿ
و
و
متصرؼ (.)3
لظاىر كال لمكني ألف العامؿ فييا غير

كقاؿ ابف اصبغ ( :)4حكى السيرافي عند ابف كيساف إجازتو يعني :مررت ضاحكةن و
بيند,

كحكى المياباذم عف الفارسي إجازةه ذلؾ أيضان ( .)5كقاؿ ابف برىاف :كالى ذلؾ نذىب كتخمص
مف ىذه النقكؿ أف المتقدميف مجمكعكف أك كالمجمعيف عمى أف ذلؾ ال يجكز ,كأف ابف كيساف

كالفارسي كابف برىاف أجازكا ذلؾ (.)6
يجز ذلؾ ألنو تقرر أف العامؿ في الحاؿ ىك العامؿ في ذم الحاؿ كالعامؿ ىنا
كانما لـ ٍ
و
متصرؼ فمـ
في ذم الحاؿ الحرؼ .كىك أيضان مكصؿ لمعنى الفعؿ إلى المجركر كىك غير
يجيزكا تقديميا عمى المفظ العامؿ بما تضمنو مف معنى الفعؿ ,كأيضان فإنؾ إذا قمت :مررت و
بيند

ضاحكةن فالباء مف حركؼ الصفات تتعمؽ بالحدث فكاف الحدث مطمقان ثـ تقيده الباء فصار
بيند ال مطمقان كضاحكةن مف صفات و
الحدث مخصكصان و
ىند كقيد ليا فقد اجتمع صفتاف أحداىما

الباء المقيدة بالمركر كاألخرل الحاؿ المقيدة و
ليند.

()1األندلسي ,منيج السالؾ (ج.) 305 – 304 / 2
( )2األندلسي ,االرتشاؼ (ج .)248/2

( )3السمسيمي ,شفاء العميؿ(ج )52/1؛ العكبرم ,المتبع في شرح الممع (ج .)341/1
( )4ىك قاسـ بف اصبغ بف محمد بف يكسؼ بف ناصح بف عطاء ,ت( 340ى ػ)؛ الزركمي ,سير أعبلـ انببلء
(ص .)345
( )5الرضي ,شرح الكافية(ج )207/1؛ األندلسي ,كاالرتشاؼ(ج )248/2؛ ابف عصفكر ,شرح المقرب
(ص)345

( )6ابف برىاف ,شرح الممع (ج . )138 ,137/1
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التوضيح والتحميؿ:
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في مسألة تقديـ الحاؿ عمى صاحب الحاؿ ,فقاؿ أبك

حياف :حيث ذكر أف األنبارم ,عمى أف ذلؾ خطأ أجاز الفارسي ابف كيساف ,كابف برىاف( ,تقديـ
الحاؿ عمى صاحب الحاؿ).
قاؿ ابف مالؾ ( :)1يجكز تقديـ الحاؿ عمى صاحبو كتأخيره إف لـ يعرض مانع مف

التقديـ كاإلضافة إلى صاحبو أك مف التأخير كاقترانو بإال أك كإضافتو إلى ضمير ما لبس الحاؿ
كتقديمو عمى صاحبو المجركر بحرؼ ضعيؼ عمى األصح.
()2
يجز ذلؾ ألنو تقرر أف العامؿ في الحاؿ ىك العامؿ في ذم
قاؿ أبك حياف  :إنما لـ ٍ
الحاؿ ,كالعامؿ ىنا في ذم ذم الحاؿ ,الحرؼ كىك أيضان مكصؿ معنى الفعؿ إلى المجركر,

كقد اجتمع صفتاف إحداىما ,الباء المقيدة بالمركر كاألخرل ,الحاؿ المقيدة ليند.

يجزأف تمي صفة أحدىما غير مكصكفيا فمك قمت
كاذا اجتمع صفتاف لمكصكفيف ,لـ ٍ
مررت حكة و
بيند ,قمت قد أكليت ضاحكة ,الذم ىك مف صفات ىذا المركر الذم ىك عير
مكصكفيا كذلؾ ال يجكز .كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي.

 - 36اتحاد العامؿ في الحاؿ
قاؿ ابف مالؾ:
رد فَاَ ْعمـ َو ِغ َير م ْف ِ
لِم ْف ٍ
رد
ُ
ُ
َ

ِ
ئ َذا تَ َع ُد ِد
َواَْل َحاَ ُؿ قَ ْد ُيج َ

()3

()4
يد ضاحكان راكبان,
مفرد :جاء ز ه
قاؿ أبك حياف  :مثاؿ مجيئيا متعددةه كصاحب الحاؿ ه
مفرد
كقكؿ الناظـ( :فاعمـ) تنبيو حسف كذلؾ أف ىذه المسألة؛ أعني أف الحاؿ تعدد كصاحبيا ه

خبلؼ ,سنذكره ,فأراد أف يعمـ بجك واز ىذا عنده كاختياره كأنو ليس ممف يمنع ذلؾ ,كأف
فييا
ه
جكازىا عنده كجكاز التعدد لغير المفرد ,كيعني بالمفرد :ما يقابؿ األسماء المفرقة المختمؼ

إعرابيا فيشمؿ المفرد كالمثنى كالمجمكع كالمعطكؼ نحك :جاء الزيداف ضاحكيف راكبيف كجاء

يد كعمرك ضاحكيف,
الزيدكف ضاحكيف ,راكبيف ,كجاءت اليندات ضكاحؾ كركاكب كجاء ز ه
( )1ابف مالؾ ,تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد (ص.)110
( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)305/1
( )3ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (.)49

( )4األندلسي ,منيج السالؾ( ج.) 339/ 2
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راكبيف كما أشبو ذلؾ .كاف اتحد العامؿ فإما أف يتعدد ذك الحاؿ أك ال يتعدد ,إف لـ يتعدد فبل

يد راكبان فبل خبلؼ في جكازه ,كاف
يخمك أف تتعدد الحاؿ أك ال تتعدد إف لـ تتعدد نحك :جاء ز ه
خبلؼ.
يد راكبان ضاحكاي ففيو
ه
تعددت ,نحك :جاء ز ه
ذىب كثير مف المحققيف منيـ أبك عمي الفارسي إلى أنو ال يقضي العامؿ أزيد مف حاؿ

يد مسرعان باكيان احتمؿ كجييف :أحدىما :أف
كاحدة مف غير كساطة حرؼ العطؼ ,مثؿ :جاء ز ه
باكيان صفة لمسروع الذم ىك حاؿ .كالثاني :أف باكيان حاؿ مف الضمير المستكف في مسرعان.
التوضيح والتحميؿ:
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في مسألة أف العامؿ إذا اتحد فإما أف يتعدد ذك الحاؿ ,أك
ال يتعدد ,كذىب الفارسي أف العامؿ ال يأتي إال مف حاؿ كاحدة مف غير كساطة حرؼ العطؼ,

يد مسرعان باكيان " احتمؿ كجييف أحدىما ,أف باكيان صفة لمسروع الذم ىك حاؿ.
مثؿ " :جاء ز ه
كالثاني :أف باكيان حاؿ مف الضمير المستكف في مسروع (.)1

كلكف أبا الفتح ,كجماعة معو ,قالكا ( :)2إنو يجكز أف يقضي العامؿ مف األحكاؿ
الراجعة إلي ذم حاؿ ك و
احد أزيد مف شيئ كاحد مف غير تكسط حرؼ عطؼ( ,)3كىذا الكبلـ
مخالؼ لكبلـ الفارسي.
قاؿ ابف مالؾ ( :)4يجكز اتحاد عامؿ الحاؿ مع تعددىا ,كاتحاد صاحبيا ,أك تعدده بجمع,

كتفريؽ إال تككف لغير األقرب إال لمانع.

 - 37توسط أفعؿ التفضيؿ مف حاليف وىما مفرد أو معاً
قاؿ أبك حياف ( :)5كذىب المازني في األظير مف كبلمو كالفارسي ,كابف جني ,كابف

كيساف ,كابف خركؼ عمى أف أفعؿ التفضيؿ عامؿ في الحاليف معان ,فبس انر حاؿ مف الضمير
المستكف في أطيب ,كرطبان حاؿ مف الضمير المجركر في منو كالعامؿ فييما أطيب كال يجكز
معانان؛ ألف ذلؾ لـ يسمع
تأخير المنصكبيف عف افعؿ التفضيؿ ال يقاؿ :ز ه
يد أنفع مف عمر مفردان ي
و
و
بتعميؿ.كزعـ بعض
بتعميؿ كأبك عمي الدينكرم
مف كبلـ العرب ,كقد عمؿ منع ذلؾ الزجاج
( )1السيكطي ,ىمع اليكامع (ج .)244/1
( )2ابف مالؾ ,سرح التسييؿ (ج.)348/2
( )3المرجع السابؽ (ج .)348/2
( )4ابف مالؾ ,تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد (ص.)111
( )5األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)336 / 2

46

أصحابنا أنو يجكز :زيد انفع مفردان مف عمرك معانان كىذا أطيب بس انر منو رطبان فبس انر حاؿ مف

الضمير في أطيب ,رطبان حاؿ مف الضمير المجركر في منو ألف تقدـ إحدل الحاليف عمى

فاصؿ بيف المفضؿ كالمفضؿ عميو إذ ال يككف بعد (مف) إال
(مف) كتأخر األخرل عنيا
ه
المفضكؿ ,كال يككف ىنا إضمار إذا كاف كال إذ كاف؛ ألنو ال ضركرة تدعك إلى ذلؾ.كىذا الذم
ذىب إليو ىذا الذاىب حسف القياس إف كافقو سماع مف العرب ,كلـ يمثؿ الناظـ في نصب

االسميف مع أفعؿ التفضيؿ إال بصكرة كاحدة كىك أف يككف التفضيؿ كاقعان في صفة لمختمفي

يد مفردان أنفع مف عمرك معانان ,كقد ذكرنا أف
الذات ,كأف تككف الجممة مصدرةن بالمبتدأ ,نحك :ز ه
ذلؾ قد يككف لمتحد الذات مختمؼ الحاليف (. )1
التوضيح والتحميؿ:
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي تكسط أفعؿ التفضيؿ مف حاليف كىما مفرد أك معان ,حيث

ذىب الفارسي ,كالمازني ,كابف جني ,كابف كيساف ,كابف خركؼ ,إلى أف أفعؿ التفضيؿ عامؿ
يد قاعدان أخطب منو قائمان" كبس انر حاؿ
في الحاليف معان ,نحك " ىذا بس انر أطيب منو رطبان " " كز ه
مف الضمير المستكف ,في أطيب كرطبان حاؿ مف الضمير المجركر ,في منو كالعامؿ فييما
أطيب كال يجكز تأخير منصكبيف مف أفعؿ التفضيؿ.

قاؿ أبك حياف :أجازه بعض أصحابنا ,كاختمؼ النحكيكف في العامؿ في ىذيف

الحالتيف( .)2فذىب المبرد ,كالزجاجي ,كابف السراج ,كالسيرافي ,إلى أنيما منصكباف عمى إضمار
كاف التامة صمة ,الذا إف كانت الحاالف مما يؤكؿ إليو المحككـ عميو .
" ىذا بس انر أطيب منو رطبان " إذا أشرت إليو كىك بمح كصمو إلذف إف كانت الحاالف.
فبس انر حاؿ مف الضمير المستكف في كاف األكلى كرطبان حاؿ مف الضمير المستكف في

كاف الثانية ,كالعامؿ في الظرفيف ,أفعؿ التفضيؿ كاف كاف أحدىما متقدمان عميو ,ألف الظركؼ

كالمجركرات تتقدـ عمى العامؿ فييا ,حيث ذىب الفارسي ,كالمازني ,كابف جني ,كابف كيساف,
كابف خركؼ ,إلى أف أفعؿ التفضيؿ ,عامؿ في الحاليف معان.فبسر حاؿ مف الضمير المستكف

أطيب كرطبان حاؿ مف الضمير المجركر في منو كالعامؿ منيا أطيب(.)3
( )1األندلسي ,االرتشاؼ (ج.)354/2
( )2المرجع السابؽ ,ج354/2؛ السيكطي ,اليمع (ج .)243/1

( )3ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج )345/2؛ األندلسي ,االرتشاؼ (ج  )353/2ابف مالؾ ,كشرح األلفية
(ص ص )332 -331؛ الفارسي ,الحمبيات( ص.)178
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قاؿ أبك حياف :إف جعمنا أفعؿ التفضيؿ عامبلن في الحاليف لزـ منو مخالفة سائر ما عمؿ في
الحاؿ مف حيث التضمف بمعنى الفعؿ بجكاز تقديـ إحدل الحاليف عميو كذلؾ ال يككف في غيره.

قاؿ ابف مالؾ ( :)1كيمزـ تقديـ عامميا إف كاف فعؿ غير متصرؼ أك صمة أك حرؼ

مصدرم أك مصد انر أك القسـ ...أك أفعؿ التفضيؿ ,أك مفيـ التشبيو ,كافتقر كاغتفر تكسيط ذم

التفضيؿ بيف حاليف غالبان.

كقكؿ أبك حياف :إذا كاف المجركر بمف بعده أفعؿ التفضيؿ ال يجكز تقديمو عميو إال في
شذكذ أك ندكر تقديـ الحاؿ عميو أكلى كىذا مخالؼ لكبلـ أبك عمي الفارسي .

 -38الجمؿ التي ليس ليا موضع مف اإلعراب
قاؿ أبك حياف (:)2
األوؿ :أف تقع بعد أدكات التحضيض نحك :ىبل ضربت زيدان.
يد ألكرمتؾ كلك جاء زيد أكرمتؾ كلما
ثانياً :أف تقع بعد حركؼ الشرط غير العاممة نحك :لكال ز ه
لما فإنو يذىب إلى أنيا حرؼ ,مذىب الفارسي
جاء زيد أكرمتؾ عمى مذىب سيبكيو في ٌ
أنيا اسـ ظرؼ فتككف الجممة عنده في مكضع جر بإضافة الظرؼ إليو كيقدرىا بحيف.

الثالث :أف تقع جكابان ليذه الحركؼ الشرطية التي ال تعمؿ نحك المثؿ السابقة
الرابع :أف تقع صمة لحرؼ أك اسـ ,نحك :قاـ الذم كجيو حسف .
التوضيح والتحميؿ:
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في مسألة الجمؿ التي ليس ليا مكضع مف اإلعراب ,حيث
ذكر قكؿ الفارسي في لما حيث قاؿ :إنيا اسـ ظرؼ كالجممة عنده تككف في مكضع جر بإضافة
الظرؼ ,بمعنى حيف أما مذىب سيبكيو فأنو يذىب إلى أنيا حرؼ
في ىذه المسألة .

( )1ابف مالؾ ,تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد (ص.)110
( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)286 / 2
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج.)144/2
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()3

كلـ ً
يبد رأيو في الفارسي

 - 39باب التمييز
قاؿ ابف مالؾ :
فاعؿ
َما ُم َم َيٌز َوقَْبؿ
ٌ

فَي ْنحو ِنعـ ما يقُوؿ اَْلفَ ِ
اض ُؿ
َ ُ َْ َ َ

()1

قاؿ أبك حياف( :)2كمف ذلؾ :ما في باب نعـ ,نحك قكلو تعالى( :فىنً ًع ىمان ًى ىي) أجاز
الفارسي أف تككف ما تامة بمعنى شئ فتككف في مكضع نصب عمى التمييز .كمنع مف ذلؾ أبك
ذر مصعب بف أبي بكر الخشني.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف مسائؿ خبلفية بيف النحاة في مسألة التمييز كمنيا مسألة التمييز في باب
نعـ ,حيث ذكر قكؿ الفارسي في قكلو تعالى (فىنً ًع ىمان ًى ىي) ,حيث أجاز الفارسي أف تككف ما تامة
بمعنى شيئ فتككف في مكضع نصب عمى التمييز كخالفو في ذلؾ أبك ذر مصعب بف أبي بكر

الخشني (.)3

قاؿ المرادم ( :)4كاذا كقعت " ما " بعد نعـ كبئس فتارة يمييا فعؿ كتارة يمييا اسـ كأما

التي تككف بأنيا في مكضع عمى التمييز ,فاختمفكا عمى ثبلثة أقكاؿ :

األكؿ :أنيا نكرة مكصكفة بالفعؿ بعدىا كالمخصكص محذكؼ كىك مذىب األخفش كالزجاج
كالفارسي.

الثاني :أنيا نكرة غير مكصكفة  ,كالفعؿ بعدىا صفة لمخصكص محذكؼ.
الثالث :أنيا تمييز كالمخصكص " ما " أخرل مكصكلة محذكفة كالفعؿ صمة لما المكصكلة
المحذكفة كنقؿ عف الكسائي.

قاؿ ابف ىشاـ ( :)5كاختمؼ في كممة ما بعد نعـ كبئس ,فقيؿ فاعؿ ,فيي معرفة ناقصة

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (.)50
( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)394/ 2
( )3السيكطي ,اليمع (ج) 250/1؛ األندلسي ,االرتشاؼ (ج .)381/2
( )4المرادم ,المقاصد الشافية(ج .)533/4

( )5األنصارم ,أكضح المسالؾ (ص.)169
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َِ ُِ ُِ ِْ

ِِِػِِظِسًِِِةِ ِّ ﴾
أم مكصكلة في ,نحكِ ُِِ ﴿ :ػِ ٍِِّاِيِ

()1

كمعرؼ تاـ في ,نحك ﴿ :فِ ِ ِػِِ ٍِِّاًِِِ ِِ َِ
ِهِ ﴾

()2

أم؛ فنعـ الشئ ىي فقيؿ :تمييز فيي نكرة مكصكفة في األكؿ كتاـ في الثاني .

 - 40تقدـ التمييز عمى الفعؿ
قاؿ أبك حياف ( :)3مثؿ التمييز بما انتصب عف تماـ االسـ كالتمييز المنتصب عف تماـ
عشر رجبلن كالمقدار :مكيؿ
االسـ يككف عددان كمقدا انر كشبييان بالمقدار :مثاؿ العدد :عندم خمسة ى
كمكزكف كمسمكح ,مثاؿ المكيؿ قكلو في البيت :قفي انز يب ٌار كمثاؿ المكزكف قكلو :كمنكيف عسبلن
كتم انر كمثاؿ الممسكح قكلو :كشبر أرضان كالشبيو بالمقدار قكليـ :ما في السماء مكضع راحة

سحابان كعميو شعر كمبيف دينان تقديره ,مثؿ :شعر كمبيف ,أم مثمو في الكثرة ,كال يجئ المنصكب
عف تماـ االسـ بعد ما ليس بعدد كال بمقدار كال شبيو بو إال قميبلن يحفظ كال يقاس عميو نحك
قكليـ :﵀ دره رجبلن ككيحو فارسان ,كمثؿ أحد ذىبان كلنا أمثالنا إببلن كلنا غيرىا شاتان كأبرحت جا نار
كيا جارتا ما أنتي جارة.
قاؿ ابف مالؾ :
ِ
ِ
اع
ب اَْل ِذ َر ِ
ُموطأ اَْأل ْك َناؼ َر َح ُ

ت ِم ْف س ٍ
يد
س ْي َداً َما أَ ْن َ
َ
َيا َ

()4

تمييز :ما أنت سيدان.
فمف سيد ه
كقد عد سيبكيو مثمو مف المقادير كخالفو الفارسي في ذلؾ كىك األكلى ,ألف إنما يريد
بالمقدار ما صح إضافة المقدار إليو لفظان أك نية كمثؿ ال يصح فييا ذلؾ.كتماـ االسـ يككف

و
كمنكيف عسبلن كاما باإلضافة ؾ :﵀ دره
كشبر أرضاى كاما بالنكف
بأحد ثبلثة أشياء :إما بالتنكيف
ٍ

عشر رجبلن كذلؾ في المركب فيتـ بالتنكيف
رجبلن كقالكا أف يككف التنكيف مقد انر نحك :خمسةى
ى
المقدر.

([ )1النساء.]58 :
([ )2البقرة.]271 :
( )3األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)398-397 / 2

( )4البيت مف البحر السريع ,لسفاح بف بكير ,ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)82/3
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التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في (مثمو) مف المقادير ,حيث خالؼ سيبكيو في ىذه

()1
المسألة الذم عد مثمو مف المقادير  ,كقد كافؽ أبك حياف كبلـ الفارسي في ىذه المسألة معمبلن

ذلؾ :إنما نريد بالمقدار ما صح إضافة المقدار إليو لفظان أك قيمة كمثؿ ال يصح فييا ذلؾ (.)2

 - 41تقديـ التمييز عمى الفعؿ
قاؿ ابف مالؾ :
وعامل التمٌٌز قدم مطلقا

والفعل ذو التصرٌف نزرا سبقا

()3

قاؿ أبك حياف ( :)4كاختمؼ النحكيكف في تقديمو عمى الفعؿ فمنيـ مف منع ذلؾ كىك
مذىب سيبكيو ,كالفراء ,كأكثر البصرييف ,كالككفييف ,كالى ذلؾ ذىب أبك عمي الفارسي في شرحو
لؤلبيات كأكثر متأخرم أصحابنا كمنيـ مف أجاز تقديمو كىك مذىب الكسائي كالمازني كالجرمي
كالمبرد كمف أخذ بمذىبيـ مف البصرييف كبعض الككفييف كبو قاؿ ىذا الناظـ كىك الصحيح
لكثرت ما كرد مف الشكاىد عمى جكاز ذلؾ كقياسان عمى سائر الفضبلت قاؿ الشاعر:
وما كان نفسا بالفراق تطٌب

أتهجر لٌلى بالفراق حبٌبها

()5

فقدـ (نفسان) عمى (تطيب) كقد تنطع المانعكف لمجكاز في تأكيؿ ىذا البيت كبعضيـ رد
ىذه الركاية كزعـ أف الركاية :كما كاف نفسي بالفراؽ تطيب.كقد تأكلو ابف عصفكر زاعمان أنو لـ
يجئ ذلؾ إال في بيت كاحد مف الشعر فبل حجة فيو؛ ألنو قد يتقدـ في الشعر ما ال يجكز تقديمو
في الكبلـ كذلؾ منو عدـ اطبلع عمى أشعار العرب كتقميد لبعض مف تقدـ بؿ قد جاء مف ذلؾ
جممة تبنى عمى مثميا القكاعد قاؿ بعض طيئ (:)6
ولم ٌعن باإلحسان كان مذمما

إذا المرء عٌنا قر بالهل مثرٌا
( )1سيبكيو ,الكتاب (ج .)174 ,172/2

( )2ابف عصفكر ,شرح المقرب (ص.)770
()3ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)51
( )4األندلسي ,منيج السالؾ (ج 2ص.)416 -415
( ) 5البيت مف البحر الطكيؿ ,كىك لممخبؿ السعدم ,ربيع بف مالؾ ,الزمخشرم ,شرح المفصؿ (ج)74 /2؛
تطيب.
الشاىد تقديـ التمييز عمى عاممو المتصرؼ .نفسان
ي

( )6البيت مف بحر الطكيؿ ,كىك البف مالؾ ,األندلسي ,كالتذييؿ كالتكميؿ (ج .)125/4
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قال آخر:
وما ارعوٌت وشٌبا رأسً اشتعال

ضٌعت حزمً فً إبعادي المال

()1

يد رأسو كسفو عمرك رأيو ,فاختمؼ النحكيكف في جكاز تقديمو عمى
كأما باب كجع ز ه
الفعؿ فمنع مف ذلؾ الفراء ,كأجاز التقديـ البصريكف كالكسائي عمى اختبلؼ بينيـ في تأكيؿ
نصب ىذه األلفاظ.كحجة مف منع تقديـ التمييز عمى الفعؿ إنما ىك عدـ السماع في ذلؾ كأقيستو
مدخكلة معارضة لمنصكص الصحيحة الكاردة في كبلـ العرب الفصيح فبل التفات إلييا.

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في مسألة تقديـ التمييز عمى الفعؿ ,حيث اختمؼ النحاة

في ىذه المسألة.

قاؿ أبك حياف :في ذكر قكؿ الفارسي حيث منع أبك عمي الفارسي تقديـ التمييز عمى

الفعؿ كقد كافقو في ذلؾ سيبكيو ,كالفراء ,كأكثر البصرييف كالككفييف

()2

كمنيـ مف أجاز تقديـ

التمييز عمى الفعؿ كىك مذىب الكسائي ,كالمازني ,كالمبرد ,كالجرمي ( ,)3كقد خالؼ أبك حياف
كبلـ الفارسي في ىذه المسألة في جكاز تقديـ التمييز عمى الفعؿ لكثرة ما كرد مف الشكاىد عمى

جكاز ذلؾ كقياسان عمى الفضبلت قاؿ الشاعر:

ول ٌائس عند التعسر من ٌسر

ولست إذا ذرعا أضٌق بضارع

()4

قاؿ ابف عقيؿ( :)5فإف كاف العامؿ غير متصرؼ كقد منعكا التقديـ سكاء كاف فعبلن نحك:

" ما أحسف زيدان رجبلن " أك غيره " عندم عشركف درىمان كقد يككف العامؿ متصرفان فيمتنع تقديـ
التمييز عميو عند الجميع ذلؾ نحك " :كفى بز ويد رجبلن ".

 - 42القوؿ في منع تقديـ التمييز عمى الفعؿ
قاؿ أبك حياف ( :)6قاؿ الزجاج كالفارسي :المانع مف تقديمو ككنو منقكالن مف الفاعؿ أك

و
فاعؿ مف حيث
فاعؿ في المعنى فبل يتقدـ كما ال يتقدـ الفاعؿ كعرض بجكاز :أخرجت زيدان فزي هد
ه
( )1البيت مف البحر البسيط ,لـ أعثر عمى قائمو ,ابف الجكزية ,شفاء العميؿ (ص.)559
( )2سيبكيو ,الكتاب (ج.)20/1

( )3المبرد ,المقتضب (ج.)56/3
( )4البيت مف الطكيؿ ,ألبي اليكؿ الحميرم ,ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج )389/2؛ الرضي ,كشرح الكافية
الشافية (ص ..)777
( )5ابف عقيؿ ,شرح ابف عقيؿ (ج.)295 /2

( )6األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)419 -418 /2
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يد كمع ذلؾ يجكز زيدان أخرجت
المعنى؛ ألنو كاف قبؿ دخكؿ ىمزة النقؿ عمى الفعؿ ,خرج ز ه
باتفاؽ مف النحكييف مع أنو فاعؿ في األصؿ قبؿ النقؿ كفاعؿ أيضان مف جية المعنى كبيانو كما

يككف منقكالن مف الفاعؿ فقد يككف منقكالن مف المفعكؿ ,كالمفعكؿ يجكز تقديمو فكذلؾ ينبغي أف
و
و
مفعكؿ نحك :دارم خمؼ دارؾ
فاعؿ كال
يجكز تقديـ ىذا كبابو كبأنو قد ال يككف منقكالن مف

فرسخا .كقاؿ الفارسي أيضان :المانع لو مف التقديـ ككنو مفس انر كمرتبة المفسر أف يأتي بعد
المفسر كعكرض لمحاؿ فأنو يجكز تقديميا عمى العامؿ كاف كانت مفسرة لما انبيـ مف الييئات

كما كاف التمييز مفس انر لما انبيـ مف الذكات.

كقاؿ العبدم :المانع مف التقديـ شبيو بالمنتصب بالصفة المشبية باسـ الفاعؿ مف جية
و
ماء فإنو ال
أنو منقكؿ كما أف ذلؾ منقكؿ ,كعكرض بأنو قد يجئ في غير
منقكؿ :امتؤل اإلناء ه
يقاؿ فيو امتؤل ماء اإلناء ,كقاؿ سيبكيو ( :)1المانع لو مف التقديـ حممو عمى الصفة كلـ يعمؿ

بالنقؿ .كقاؿ العبدم ( :)2أيضان كاختاره األستاذ أبك عمي :المانع مف التقدـ ككف الغالب عميو أف
يككف في األعداد كفيما ليس بفعؿ كىذا ال يتقدـ التمييز فيو فعكمؿ ما عمؿ فيو الفعؿ معاممتو

كال كذلؾ الحاؿ؛ ألف أكثر ما يعمؿ فييا الفعؿ ,كعكرض بأنو لك كاف كذلؾ لجاز أف تتقدـ

الحاؿ عمى العامؿ فييا إذا كاف معنى فعؿ حمبلن عمى الفعؿ مراعاةن لحمؿ األقؿ عمى األكثر.

كقاؿ أبك بكر بف طاىر :المانع مف تقديمو ككنو عاممو غير متصرؼ أعني أنو ال
يعمؿ في معمكلو معرفة كنكرة كسائر العكامؿ فضعؼ ذلؾ كعكرض بالحاؿ فإنيا لـ يتصرؼ

فييا بالتنكير كالتعريؼ بؿ التزمكا فييا التنكير.فأنت ترل ىذه التعاليؿ كميا لمف منع التقديـ,
كىي معارضة لمسماع كالتعميؿ إنما ينبغي أف يسمؾ بعد تقرر السماع كال ينبغي أف يعكؿ منو إال

عمى ما كاف مف لساف العرب  .فيذا كمو تعميؿ يسخر العاقؿ منو كيي انز مف حاكيو فضبلن عف

مستنبطو فيؿ ىذا كمو إال مف الكضعيات ؟ كالكضعيات ال تعمؿ.
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في مسألة المانع مف تقديـ التمييز عمى الفعؿ ,حيث ذكر

الفارسي ,كالزجاج ,المانع مف تقديـ التمييز عمى الفعؿ السبب ىك ككنو مفعكالن مف الفاعؿ أك
أخرجت
فاعؿ في المعنى ,فبل يتقدـ التمييز عمى فعمو ,كما ال يتقدـ الفاعؿ.كعكرض بجكاز "
ي
( )1سيبكيو ,الكتاب (ج.)205/1
( )2ىك أحمد بف بكر بف أحمد بف بقية العبدم ,أبك طالب النحكم( ,ت  406ى ػ)؛ ابف خمكاف ,كفيات األعياف
(ج.)101/1
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زيدان " فزيد فاعؿ مف حيث المعنى ,ألنو كاف قبؿ دخكؿ ىمزة النقؿ عمى الفعؿ كما كاف مفعكالن
مف الفاعؿ ,فقد يككف منقكالن مف المفعكؿ ,كالمفعكؿ يجكز تقديمو ,فكذلؾ ينبغي أف يجكز تقديـ
ىذا كبابو قد ال يككف مفعكالن مف فاعؿ كال مفعكؿ نحك " دارم خمؼ دارؾ فرسخان ".

كقاؿ الفارسي ( :)1المانع مف التقديـ ككنو مفس انر كمرتبة المفسر أف يأتي بعد المفسر,

كىناؾ مف يرل المانع مف التقديـ شبيو بالمنتصب بالصفة الشبية باسـ الفاعؿ مف جية ,كمف
يرل أف المانع ىك ككف عاممو غير متصرؼ (.)2

كمف يرل أف المانع ىك الغالب أف يككف في األعداد ,فخالؼ أبك حياف كبلـ الفارسي,
حيث قاؿ أبك حياف :فأنت ترل ىذه التعاليؿ كميا لمف منع التقدـ ,كىي معارضة لمسماع
كالتعميؿ إنما ينبغي أف يسمؾ بعد تقرر السماع كال ينبغي أف يعكؿ منو إال عمى ما كاف مف لساف

العرب كاستعماالتيا.

( )1ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)389/2
( )2األندلسي ,االرتشاؼ (ج )385/2؛ ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج)389/2؛ السيكطي ,ىمع اليكامع
(ج )252/1؛ الفارسي ,المقتصد (ج.)694/2
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المبحث الثالث:
المجرورات

 - 43القوؿ في ٍ
مف
معاف ْ
قاؿ ابف مالؾ:
بد ِء اَألْ ْزِم َنة
ِب ِم ْف َوقَ ْد تَأْ ِتي لِ ْ

ابتدى في األمكنة
ْ
بعض َ
وبي ْف و ْ

()1

قاؿ أبك حياف( :)2كاثبات التبعيض معنى لمف ,قاؿ بو الفارسي كجميكر النحكييف
كككنيا كبياف الجنس مشيكر في كتب المعربيف كيخرجكف عميو مكاضع مف القرآف كقاؿ بو
جماعة مف القدماء كالمتأخريف منيـ النحاس كعبد الدائـ القيركاني كابف بابشاذ كابف مضاء كقد

أنكر ككنيا لمجنس أكثر أصحابنا كزعـ أنيا لـ ترد ليذا المعنى كال قاـ دليؿ مف لساف العرب.
كأما ككنيا البتداء الغاية في غير الزماف فيك مذىب البصرييف سكاء أكاف ما دخمت

عميو مكانان نحك :سرت مف الككفة عمى البصرة أك غير مكاف نحكه :ضربت مف الصغير إلى

الكبير.

كذىب الككفيكف إلى أنيا تككف البتداء الغاية في الزماف ( .)3كىك الذم أشار غميو
الناظـ بقكلو( :كقد تأتي لبدء األزمنة) كجاء دخكليا عمى الزماف في القرآف كفي أشعار العرب
الفصحاء ككثر كثرة تكجب القياس ,كتأكيؿ البصرييف لذلؾ مع كثرتو ليس بشئ .

َِّ ِْ َِ ِْ

ِْ َِ ِْ ُِ

ِْ ِْ ُِ

ِوٌَِِِِِ َِ
قاؿ تعالىَِِ ﴿ :للِِِِِِاْلِمِ ُِرِ ِ ٌَِِِِ ِِرِتِوِ ِ َِ
ِِػِدِ ﴾
ِب
ِْ

ِْ َِ

َِ

ِ ِّ
ِِ ِِْٔ ٍمِ ﴾
الَِلِ َِِٔىٌَِِِِِِِِأِِ َِّوِ ِلِِي

()5

()4

ُِ
َِ َِ
"كقاؿ تعالى ﴿ :لَِِ ٍَِِ ِْ
جِ ٌِدِ ِأِِ ِّ ِشِ َِسِ ِِلَعِِ
ص
ِ
ِ

" كدخكؿ ( ًم ٍف) عمى قبؿ كبعد في القرآف كثير كقاؿ الشاعر

()6

من الصبح حتى تطلع الشمس ل ترى

:

من القوم إل خارجٌا مسوما

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)53

( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)27-26/ 3
( )3السيكطي ,ىمع اليكامع (ج.)34/2
( [ )4الركـ.] 4 :
( [ )5التكبة.]108 :
( ) 6البيت مف بحر الطكيؿ,

لمحصيف بف حماـ المرم ,مف شعراء الجاىمية .ابف عصفكر ,المقرب

(ص )217؛ األندلسي ,التذييؿ كالتكميؿ (ج .)999 /4
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التوضيح والتحميؿ :
و
معاف ( ًم ٍف ) ,حيث يرل أنيا جاءت
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في معنى مف
لمتبعيض ,حيث ذكر أقكاؿ النحاة في ىذه المسألة كمنيا ذكر المبرد ,كاألخفش ,كابف السراج أنيا
ال تككف إال البتداء الغاية كأف سائر المعاني التي ذكركىا المراجع إلى ىذا المعنى .كىناؾ مف

قاؿ أنو لبياف الجنس.

قاؿ ابف حجر العسقبلني ( :)1أما أكثر البصرييف ,فعمى منع مجئ "مف " ابتداء الغاية في

الزماف .قاؿ سيبكيو ( :)2أما "مف" فتككف البتداء الغاية ,في األماكف كذلؾ قكلؾ :مف مكاف
كذا ككذا إلى مكاف كذا ككذا.

قاؿ أبك حياف ( :)3كقد أنكر لمجنس أكثر أصحابنا ,كزعـ أنيا لـ ترد ليذا المعنى ,كال قاـ

دليؿ مف لساف العرب ,كقد ذكر ابف عقيؿ

()4

أف مف يستعمؿ بمعنى (بدؿ ) ,فمف استعماؿ

َِ
َِ ِّ ُِ ِْ َِ َِ ِ ِْ
ً
خِ َِرِةِِ ﴾
ًِِِ ِةِ ِِالًِِاِةِِ ِِ ِ
ضِ ِ
ًخ
اَلجًَِِِاِ ٌِِِ َِِْ ِِاٌِ ِ
(م ٍف) بمعنى (بدؿ) قكلو عزكجؿِ ﴿ :أرِ ِِ
اآلخرة كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة .

()5

أم ! بدؿ

و
معاف لػ " مف " كذكر منيا ابتداء الغاية المكانية ,باتفاؽ
كذكر ابف ىشاـ ( :)6سبعة

نحك :مف المسجد الحراـ.

 - 44القوؿ في مف الزائدة
قاؿ ابف مالؾ:
اغ ِم ْف َمفَ ٍر
َن ِك َرةٌ َك َما لِ َب ِ

ش ْب َي ُو فَ ْج ِر
َو َزْي ٍد ِفي َن ْفي َو ُ

()7

قاؿ أبك حياف ( :)8مف الزائدة عند األحفش تزاد في الواجب ,كغير الكاجب ,كقبؿ النكرة

( )1العسقبلني المسائؿ النحكية في كتاب فتح البارم بشرح صحيح البخارم (ص.)572
( )2سيبكيو ,الكتاب (ج.)221 / 4

( )3األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)414/2
( )4ابف عقيؿ ,شرح ابف عقيؿ (ج.)18 / 3
( [ )5التكبة .]38 :
( )6األنصارم ,أكضح المسالؾ (ص.)128
( )7ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)53

( )8األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)34 -33 /3
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كالمعرفة ,ىذا نقؿ بعض أصحابنا كقد قاؿ الكسائي :كىشاـ ,مف الككفييف أف مف زائدة في قكلو

ِْ

َِ ُِ ِْ ِْ ُِ ُِ

ُِ ِْ

ِِِِسًِِ ﴾.
تعالى ﴿ َِحِغِفِِ ِْرِِىِِسًٌَِِِِِِِِِذُِِٔب

َِ ِْ

ِْ ُِ ِّ َِّ

َِ ُِ َِ
اتِ ﴾
ِكِِِِالِ ٍَِِ َِرِِ ِِ
كقكلو ﴿ :وِلًِِِِٓذًِِِِِٓاٌَِِِِِِِِ ِِ
ِْ َِ ِْ َِ

ُِ ُِّ

ِْ

()1
()2

ِِةِصِِارًِِِِِِِْ ﴾
ٌَِِِِِِِِأ
كقكلوَِ ﴿ :حِغِضِٔاِ

الِِ َِ ِْ َِ ِْ ٌِ
َِّ
اتِ ِلِِ ًُِِِٓ ٌِِِغِ ِفِ َِرِةِ ﴾
ِِالصِِ َِِِ ِِ

()4

.
()3

َِ َِ َِ َِ َِّ َِ َِ ُِ َِ َِ ُِ
ٔاِوِغِ ٍِِئِاِ
ِِِ
كقكلو تعالى ﴿ :وِغِدِِِِاَللِِِِاَلِِِِيَِِِِآٌِ ِ ِِِ

كما قاؿ األخفش:

()5

فدؿ عمى أنيما ال يشترطاف التنكير كقد

َِ ُِ َِ ِّ
ِالصِ ٍَِِاِءٌِِِِِِِ ِْ
َِِِِِ َِّ
نِ ُِلٌِِِِ َِ
َِِِ
كافؽ الفارسي الككفييف عمى زيادتيا في الكاجب فأجاز في قكلو تعالى﴿ :وِيِ ِِ
َِِِةَِ
ًِِٓاٌِِِِِ ِْ
جِتَِِِالِِذِِِ َِ
ِِ َِرِ ٍدِ ﴾ أف تككف مف فييما زائدة أم جباالن فييا برد ذكر ذلؾ في بغدادياتو (.)6
ِ ٍِ

التوضيح والتحميؿ:

ُِ َِ ِّ ُِ

مف) في الكاجب ,في قكلو تعالى:
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي ,في جكاز زيادة ( ٍ

ِ

ِْ

ِْ َِ

ِالصِ ٍَِِاِءِِ ٌَِِِِِ ِجِ َِتِِالِ ِذِِِ َِ
﴿ َِوِيِنِلِ ٌِِِ َِ
ِِ َِرِ ٍدِ ﴾
ًِِٓاِ ٌَِِِِِ ِة
َِِ ِِِ
ِ ٍِ
ِِ

()7

كذكر معو أقكاؿ النحاة كمنيـ ابف

()8
مف) تزاد في الكاجب ,كغيره بشرط,
جني الذم رأل زيادتيا في الكاجب كيرل الككفيكف ,أف ( ٍ
أف يككف معمكليا نكرة ,كيرل البصريكف أنيا تزاد بشرط أف يتقدميا غير كاجب ,كزعـ عمي بف

()9
(مف) الزائدة البتداء الغاية فإذا قمت :ما قاـ مف رجؿ ابتدأت النفي مف ىذا النكع
سميماف  :أف ٍ
دكف غيره ثـ عرض ليا كاف كانت البتداء الغاية أف يقتصر بيا عمى ىذا النكع ,كلـ ً
يبد أبك

حياف رأيو في ىذه المسألة.

( [ )1نكح [ ,] 4 :إبراىيـ [ ,] 15 :األحقاؼ.] 31 :
( [ )2محمد.] 15 :
( [)3النكر.] 30 :
( [)4المائدة.] 9 :
( )5ابف عصفكر ,شرح الجمؿ الكبير (ج.)485 /1
( )6الفارسي ,البغداديات (ص .)241
( [ )7النكر. ]43 :
( )8ابف جني ,المحتسب (ج)164/1؛ ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج )139/3؛ األندلسي ,التذييؿ كالتكميؿ
(ص .)1027
( )9ىك أبك الحسف عمي بف سميماف بف الفضؿ األخفش األصغر تػ " 316ىػ " السيكطي ,ىمع اليكامع
(ج .)35/2
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 - 45القوؿ في ِ
معاف حرؼ الالـ
قاؿ ابف مالؾ :
ضاً َوتَ ْعمِ ٍ
يؿ قَ ِفي
تَ ْع ِد َية أَ ْي َ

ش ْب َي ُو َوِفيو
َواَْل َال ُـ لِ ْم ُم ْم ِؾ َو ُ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2مثاليا لمممؾ الماؿ لزيد ,كشبو الممؾ :الس ٍرج لمدابة كالباب لمدار ,سيبكيو
يعبر عف ىذا االستحقاؽ ,كعبر أبك عمي عف ذلؾ بالتحقيؽ ,كقاؿ المبرد :معنى البلـ جعؿ
األكؿ الصقان بالثاني

()3

كالصحيح مذىب سيبكيو أنيا لبلستحقاؽ كىك معناىا العاـ؛ ألنو ال

ضرب مف االستحقاؽ (.)4
يفارقيا إنما جعميا النحكييف لمممؾ ألنو
ه

التوضيح والتحميؿ:
ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي في معنى حرؼ (البلـ ) ,حيث يرل أف معنى حرؼ

البلـ ىك لمتحقيؽ ,كذكر معو أقكاؿ النحاة ,حيث يرل سيبكيو أنيا لبلستحقاؽ ,كقاؿ المبرد:

معنى البلـ جعؿ األكؿ الصقان بالثاني ,كىناؾ مف قاؿ :أنيا لمممؾ :الماؿ لزيد .كشبو الممؾ:
السرج لمدابة.

كذكر ابف ىشاـ األنصارم ( :)5في معنى البلـ أنيا لبلستحقاؽ كىي الكاقعة بيف معنى

ِ
َِ ُِ َِ
ِِِِِْ ِػ ِزِةُِِ ﴾ ( ,)7ونحوَِ ﴿ :وِيِِْ ٌِوِِىِّ ِْ ِّ َِ
ِِِيِِ ٍُِِ َِعِ ِفِفِِيِ ﴾ (.)8
كذات نحكِ ﴿:
الِ ٍِِْدِِ َِِللِِ ﴾ (َِ ِ﴿ ,)6وِ َِِللِِِاى ِ

كقاؿ أبك حياف ( :)9كالصحيح مذىب سيبكيو ,أنيا لبلستحقاؽ ,كىك معناىا العاـ ,ألنو

ال يفارقيا ,كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)53
( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج 3ص .)78-47
( )3المبرد ,المقتضب (ج.)49/1
( )4سيبكيو ,الكتاب (ج.)19 /4

( )5األنصارم ,مغني المبيب عف كتب األعاريب (ص.)275
( [ )6الفاتحة.] 1 :
( [ )7المنافقكف.] 8 :
( [ )8المطففيف.] 1 :

( )9األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)47 / 3
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 - 46القوؿ في معنى حرؼ الباء
قاؿ ابف مالؾ:
ِ
ومثْؿ َم ْع َو ِم ْف َو َع ْف ِب َيا أَ ْن ِط ِ
ؽ

استَِع ْف َو ِم ْف َو َع ْف ِب َيا أ ِ
لصؽ
ِب ْال َبا ْ

قاؿ أبك حياف( :)1كقكلو( :كمف) أم كتأتي بالباء بمعنى مف التبعيضية كذكر ىذا المعنى

الككفيكف كابك عمي الفارسي  ,كخرج عمى ذلؾ الفارسي قكؿ الشاعر :
اىا آخذاً ِبقُر ِ
ون َيا
ت فَ َ
َفمَ ِث ْم ُ
ُ

ش َر ِج
لح ْ
ُ
ب اَْل َن ِز ُ
يؼ ِب َب ْرٍد َما اَ َ
ش ْر ُ

()2

كعمى ىذا المعنى خرج األصمعي قكؿ الشاعر :
ش ِرْبف ِبم ِ
اء اَْل َب ْح ُر ثُ َـ تََرفَ َع ْت
َ
َ

َِ ِْ ًِ َِ ِْ

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

ُِ َِّ

ْشِ ُِ
ِِِ َِ
ِِغِِتَِِِِادِ ِِِاَللِِ ﴾
بِ ِةِ َِِِٓاِ
كقاؿ الككفيكف في قكلو تعالى  ﴿:خًِِ ِاِي

()4

()3

" أم منيا

()5

كقد استدؿ مف أثبت لمباء ىذا المعنى بقكؿ العرب :أخذت بثكب زيد ,كمعمكـ الفرؽ بيف :أخذت
بثكب زيد كأخذت ثكب زيد ,كأكثر النحكييف ال يثبت ككف الباء لمتبعيض كيتأكلكف مما أكىـ

ذلؾ.

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في معنى حرؼ (الباء) ,حيث يرل اف الباء تأتي بمعنى مف

ِْ ُِ ِْ ُِ

ُِ ِْ

شِِسًِِ ﴾
التبعيضية ,كاستدؿ بقكلو تعالىَِ ﴿ :وِِامِ َِصِدِٔاِِِةِ ُِِرِؤِوِ ِ
اىا َآ ِخ َذاً ِبقُر ِ
ون َيا
ت فَ َ
َفمَ ِث ْم ُ
ُ

()6

كاستدؿ بقكؿ الشاعر:

ش َر ِج
رب اَْل َن ِزيؼ ِب َب ْرٍد َما اَْل َح ْ
ُ
ش ُ

()7

( )1األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)60 – 59/3
( )2البيت مف البحر الكامؿ ,لعمر بف أبي ربيعة ,كيكجد في ديكانو(ص  .)84ابف مالؾ ,شرح التسييؿ
(ج.)151/3
( ) 3البيت مف البحر الطكيؿ ,ألبي ذؤيب اليذلي ,كعجزه :متى لجج خضر ليف نئيج ,كالبيت في شرح التسييؿ
البف مالؾ (ج.)153/3

([ )4اإلنساف.] 6 :
( )5األنصارم ,المغني (ج.)105/1
( [ )6المائدة. ] 6 :
( )7البيت مف بحر الكامؿ لعمر بف أبي ربيعة يكجد في ديكانو(ص )84؛ ابف مالؾ ,شرح التسييؿ
(ج .)152/3
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َِ
ُِ َِّ
ْشِ ُِ
َِِِِ ِْ َِ
بِِةَِِِِٓاِِِغِِتَِِِِادِِِِاَللِِ ﴾ ( )1أم منيا.
كقد قاؿ الككفيكف في قكلو تعالى ﴿ :خًِِِْ ًِِاِي
كقاؿ في األشمكني

()2

:كقد ذىب بعضيـ إلى أف المعنى الذم كضعت لو الباء إنما

ىك معنى اإللصاؽ فقط ,إذ ال يفارقيا في شئ مف ىذه األقساـ التي عدىا النحكيكف.

كقاؿ أبك حياف :أف أكثر النحكييف ال يثبت ككف الباء لمتبعيض ,كىذا يدؿ عمى

مخالفتو لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

 - 47القوؿ في عامؿ الرفع بعد مذ ومنذ
قاؿ ابف مالؾ:
ت قَ ْد َد َعا
أَ ْو أََولِ َيا اَْل ِف ْع ُؿ َك ِج ْئ ً

اس َم ِ
ث ُرِف َعا
اف َح ْي ُ
َو ُم ُذ َو ُم ْن ُذ ْ

()3

قاؿ أبك حياف ( :)4كقكلو( :حيف رفعا) ظاىر في أف الرفع بعدىما إنما ىك بيما؛ ألنو

نسب الرفع إلييما ,لـ يبيف الناظـ عمى أم شئ ارتفع االسـ ,كفي العامؿ لمرفع أربعة أقكاؿ:

أحدىما :أف االسـ مرفكع عمى الخبرية كمذ كمنذ مبتدأف فإذا قمت :ما رأيتو أمذ يكماف أنؾ قمت:
ما رأيتو أمد ذلؾ؛ أم انقطاع الرؤية يكماف كىذا مذىب ابف السراج ,كالفارسي ,كجميكر

البصرييف.

الثاني :أف االسـ مبتدأ كمذ كمنذ ظرفاف في مكضع الخبر ,كىك مذىب الزجاج ,كجماعة مف
البصرييف.

الثالث :أف االسـ مرفكع عمى الفاعمية تقديره :مف إذ مضى يكماف ,كىك مذىب الكسائي ,كالفراء,
كابف مضاء ,مف أصحابنا.
الرابع :أف االسـ مرفكع عمى الخبر لمبتدأ محذكؼ كذلؾ منصكص في منذ أم :ما رأيتو مف
الذم ىك يكماف يريد مف الكقت الذم ىك يكماف كىك مذىب الفراء كاالحتجاج ليذه

المذاىب كعمييا يستدعي طكالن.

( [ )1اإلنساف.] 6 :
( )2األشمكني ,شرح األشمكني( ج .)221/2
( )3ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص)53

( )4األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)86-85 /3

61

التوضيح والتحميؿ:
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في عامؿ الرفع بعد" مذ كمنذ " ,حيث يرل أف االسـ مرفكع

عمى الخبرية ,كمذ مبتدأ ,في قكلو :ما رأيتو مذ يكماف أم :ما رأيت أمد ذلؾ.

كذكر معو أقكاؿ النحاة ,في ذلؾ كمنيا :ما ذىب إليو الزجاج ,كجماعة مف البصرييف,
()1

أف االسـ مبتدأ كمذ كمنذ ظرفاف في مكضع الخبر

قكؿ ابف مالؾ :أف الرفع بعدىما إنما ىك بيما.

كىناؾ أقكاؿ عدة في ىذه المسألة كمنيا

حيث ذكر ابف ىشاـ األنصارم ( :)2عف مذ كمنذ كالصحيح أنيما حرفا جر بمعنى

(مف) ,إف كاف الزماف ماضيان ,كبمعنى في إف كاف حاض انر ,كبمعنى مف كالى إف كاف معدكدان,
نحك( :ما رأيتو مذ يكـ الخميس)  ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

 - 48دخوؿ مذ ومنذ عمى الجممة
سيبكيو

قاؿ أبك حياف( :)3كاذا كلييما الجممة فيما ظرفاف ,كاختمؼ إذ ذاؾ فييما فظاىر كبلـ

()4

أنيما اسماف منتصباف عمى الظرؼ مضافان إلى الجممة كسائر أسماء الزماف كال

محذكؼ بينيما كىك مذىب الفارسي ,كذىب األخفش إلى أنيما ال يككناف إذ ذاؾ إال مرفكعيف

عمى االبتداء ,كالبد مف تقدير اسـ زماف بيف الجممة كبينيما يككف خب انر عنيما ألنيما ال يدخبلف

عنده إال عمى أسماء الزماف ممفكظان بيا أك مقدرة ,فيقدره :مذ زمف خمقو ا﵀ كمذ زمف عقدت كمذ

زمف أنا يافع.

التوضيح والتحميؿ:
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في" مذ كمنذ " المذاف يمياف الجممة ,حيث يرل إذا كليا,
منذ ,كمذ الجممة ,فإنيما اسماف منصكباف عمى الظرؼ مضافاف عمى الجممة ,كسائر أسماء
الزماف كال محذكؼ بينيما لقكؿ الشاعر :

ولٌدا وكهال حتى شبت وأمردا

وما زلت أبغً المال مذ أنا ٌافع

( )1األزىرم ,التصريح بمضمكف التكضيح (ج .)20/2
( )2األنصارم ,مغني المبيب (ص.)441
( )3األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)87 /3
( )4سيبكيو ,الكتاب (ج.)126 / 4

( )5البيت مف البحر الطكيؿ كىك لؤلعشى في ديكانو (ص)135؛ محمد حسيف.
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()5

كذكر قكؿ األخفش

()1

أنيما ال يككناف إال مرفكعيف عمى االبتداء.

كالراجح ,إذا دخمت مذ كمذ عمى الجممة فتحتـ أف تككف ظرفان .
كقاؿ أبك حياف ( :)2كاذا كلييما الجممة فيما ظرفاف ,كىذا مكافؽ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.
كالراجح أنو إذا دخمت مذ كمنذ عمى الجممة يتحتـ أف تككف ظرفان.
 - 49القوؿ في فصؿ بيف ُرب ومعموليا في الجار والمجرور
قاؿ ابف مالؾ :
ِ
ب فَ َجر ْت َب ْع َد َب ْؿ
َو ُحذفَ ْت ُر َ

َوأَْلفَا َوَب ْعد اَْل َو ِ
اع َذا ْال َع َم ْؿ
او َ
ش َ

()3

قاؿ أبك حياف( :)4كأما الفصؿ بينيما بالجار كالمجركر فجاء في الشعر كال يقاس عميو

ككذا جاء في غيرىا كبالظرؼ ضركرة ,كضمير مبيـ كليس جرىا إياه بقميؿ خبلفان لزاعمو,

كيككف مفردان مذك انر كاف ميزت بمؤنث أك مثنى أك مجمكع خبلفان لمف أجاز مطابقتو لمتمييز كىـ

الككفيكف ,كىذا الضمير نكرة ال معرفة خبلفان لمفارسي ,ك كثير مف النحاة إذ زعمكا أنو معرفة

كيجب تمييز ذلؾ الضمير منصكبان كال يجكز جره بمف ,كربما جاء مجرك انر عمى إضمارىا كتشبيو

يرب بكـ ,كال تجر معرفان باأللؼ كالبلـ خبلفان لزاعمو كمجركرىا النكرة ال يمزـ كصفو كفاقان
لمزجاج كالكقشي ( )5كابف طاىر كابف خركؼ.
ً
()6

كلظاىر كبلـ سيبكيو

خبلفان لممبرد ,كابف السراج ,كالفارسي ,كالعبدم كليس في

زجاج كمف كافقو.
مكضع نصب أبدان خبلفان لم ً
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في الفصؿ بيف رب كالضمير ,حيث يرل أف الضمير جاء
معرفة ,كيجب جعؿ ذلؾ الضمير منصكبان كال يجكز جره بمف كربما جاء مجرك انر عمى إضمارىا.
( )1األندلسي ,االرتشاؼ (ج.)242 /2

( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)87/3
( )3ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)53
( )4األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)103 -102/ 3
( ) 5أبك الكليد ىشاـ بف أحمد بف ىشاـ بف خالد الكناني ,المعركؼ بابف الكقشي ,كأحد المتقنيف بالعمكـ
(ت  489ىػ)؛ الدمشقي ,طبقات الشافية (ص .)84

( )6سيبكيو ,الكتاب (ج.)56/2
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()1
ب عميو لما
قاؿ الفارسي  :إلى أف الضمير جاء معرفة ,كجرل مجرل النكرة في دخكؿ ير ى
أشبييا في أنو غير معيف كال مقصكد قصد.

كقاؿ أبك حياف ( :)2ال تجر يرب ضمير معرفان باأللؼ ,كالبلـ ,كمجركرىا نكرة ال يمزـ
كصفو كليس في مكضع نصب ,كىذا يدؿ عمى مخالفتو لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

(رب)
 -50حذؼ الفعؿ الذي يتعمؽ بػ ُ

قاؿ أبك حياف ( :)3كحذؼ الفعؿ الذم تتعمؽ بو لمعمـ بو ناد انر كفاقان لسيبكيو كالخميؿ ال

كثير خبلفان لمفارسي كالجزكلي كال ممنكع خبلفان لمكذة األصبياني إذ زعـ أف ذكره كاجب كلحف ما

كرد مف ذلؾ كزعـ أنو منحكؿ لمعرب كىذا كمو تفريع عمى أف يرب تتعمؽ خبلفان لمرماني كابف
طاىر إذ زعما أنيا ال تتعمؽ.
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في حذؼ الفعؿ الذم يتعمؽ بػ يرب كثير ,كذكر قكؿ
سيبكيو( ,)4كالخميؿ أف حذؼ الفعؿ ناد انر كذكر معو قكؿ لمكذة األصبياني إذ زعـ أف ذكره أم
الفعؿ كاجب.

قاؿ ابف حجر العسقبلني ( :)5في مخالفتيا حركؼ الجر مف عدة أكجو ىما :ذكر منيا

عدـ جكاز إظيار الفعؿ الذم يتعمؽ بو.

قاؿ أبك حياف :كفي قكؿ المصنؼ " كال مضى ما تتعمؽ بو " نص عمى أنيا تتعمؽ

كحركؼ الجر غير الزكائد ,كىذه مسألة اختمؼ فييا مذىب الرفاتي ,كابف ظاىر ,إلى أنيا ال
تتعمؽ بشئ كحكاه شيخنا أبك الحسف بف أبي الرفيع

()6

 ,عمى بعض المتأخريف قاؿ " :كاذا قمت

ب رجؿ عالـ " قد لقيتو قرب حرؼ دخؿ عمى المبتدأ كخفضو كىك بمنزلة بحسبؾ زيد فدخؿ
ير ى

( )1الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص .)253
( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)103/3
( )3المرجع السابؽ ,ج.104 / 3
( )4سيبكيو ,الكتاب (ج .)115/3
( )5العسقبلني ,المسائؿ النحكية (ص)597؛ الفارسي ,العكامؿ المائة( ص .)181األنبارم ,أسرار العربية
(ص .)261

( )6ىك أبك الحسف بف إبراىيـ بف مير القزكيني( ,ت  1409ىػ)؛ الزركمي ,سير األعبلـ (ص.)37
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حرؼ الجر فانخفض المبتدأ كما أف المجركر ىنا ال يحتاج عمى متعمؽ كذلؾ رب رجؿ عالـ ال
يحتاج إلى متعمؽ كذىب الجميكر إلى أنو يتعمؽ( ,)1كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.
 - 51القوؿ العامؿ في اإلضافة
قاؿ ابف مالؾ:
صمِ ْح إَِال َذاَ َؾ َواَْلالَـ ُخ َذا
لَ ْـ ُي ْ

َواَْلثَ ِان ُي أَ ْج ُرْر َواَ ْن ِو ِم ْف أَ ْو ِفي إِ َذا

()2

قاؿ أبك حياف ( :)3لما ذكر حكـ األكؿ في إضافة مف حذؼ التنكيف كالنكف إف كانتا فيو

أخذ يذكر حكـ الثاني فقاؿ( :كالثاني أجرر) كلـ يذكر عامؿ الجر إنما ذكر العمؿ ال العامؿ ,قد
اختمؼ النحكيكف في العامؿ فظاىر كبلـ أبي عمي في اإليضاح أنو معنكم كىك اإلضافة التي

شرحناىا قبؿ كقد صرح بذلؾ غيره فقاؿ :الجر يككف بأحد ثبلثة أشياء بحركؼ كبإضافة كبتبعية
كذىب سيبكيو إلى أف العامؿ نفس االسـ المضاؼ نص عمى ذلؾ في كتابو.

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي في عامؿ الجر في اإلضافة ,حيث ذكر أف العامؿ ىك

معنكم أم أف األسماء المجركرة ,عند أبي عمي ضرب ينجر بحرؼ جر كضرب ينجر بإضافة

اسـ مثمو إليو ( ,)4كقد اختمؼ النحكيكف في العمؿ فمنيـ مف قاؿ العامؿ ىك بالحركؼ أك
باإلضافة أك بالتبعية .كذكر سيبكيو

()5

إلى أف العامؿ نفس االسـ المضاؼ.

كذىب الزجاج إلى أف العامؿ في المضاؼ إليو معنى البلـ ألف األسماء ال تجر.
قاؿ ابف عصفكر ( :)6كىك الصحيح؛ أم كبلـ سيبكيو.
قاؿ ابف حجر ( :)7قكلو " :نساء المؤمنات تقديره :نساء األنثى المؤمنات أك نحكىا ذلؾ
حتى ال يككف مف إضافة الشئ إلى نفسو.

( )1األندلسي ,التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ (ص.)295
( )2ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)54
( )3األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)115 / 3
( )4الجرجاني ,المقتصد في شرح اإليضاح (.)822/2
( )5سيبكيو ,الكتاب (ج.)419/1
( )6ابف عصفكر ,شرح الجمؿ(ج .)75/2

( )7العسقبلني ,المسائؿ النحكية (ج.)66/2
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كقاؿ أبك حياف :أصؿ عمؿ الجر إنما ىك لمحركؼ ,ال لؤلسماء ,كقاؿ أبك حياف:

الصحيح ما ذىب إليو سيبكيو ,ىك أف المضاؼ إليو مجركر في المضاؼ ,كىذا مخالؼ لكبلـ
أبي عمي في ىذه المسألة.
 - 52إضافة العدد إلى المعدود
قاؿ ابف مالؾ :
وِا ْف أُ ِ
ب
ض َ
يؼ َع َدد ُم َرَك ُ
َ

ب
َي ْب َ
ؽ اَْل ِب َنا َو َع ْجٌز قَ ْد ُي ْع َر ُ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2كاختمفكا في إضافة العدد إلى المعدكد فذىب ابف السراج عمى أنيا لمعنى

( ًم ٍف) فإذا قمت :ثبلثةي أثك و
اب فالثبلثة ىي األثكاب كذلؾ اسميا ,مئة درىـ أصمو :دراىـ ككأنؾ
قمت :مائةه مف الدراىـ كالمائةه اسميا الدراىـ ال مف حيث ىي عدد بؿ ذلؾ مف جية المعدكد,
كالعرب يقيـ العدد مقاـ المعدكد ,كذىب الفارسي إلى أنيا عمى معنى البلـ فقاؿ في ً
مائة در و
ىـ:
المعدكد الذم ىك الدرىـ ليس بعدد فتككف المائة بعضو كاذا لـ تكف بعضو لـ تكف بمعنى مف
كاذا لـ تكف بمعنى مف كانت بمعنى البلـ كالتأكيؿ ىذه المائة ليذا الجنس.فإذا أضفت عددان إلى

عدد آخر كانت اإلضافة عندىما عمى معنى مف ,نحك :ثبلثة مائة؛ ألف مائة بمعنى مئتيف
كالثبلثة مف المئيف ىي مئكف فصحح بعض أصحابنا مذىب ابف السراج.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في إضافة العدد إلى المعدكد بمعنى ( ًم ٍف ) ,كذلؾ عند
الفارسي عمى أنيا باإلضافة بمعنى البلـ ,حيث قاؿ في مائة درىـ :إف المعدكد ىك الدرىـ

كالدرىـ ليس بعدد ,حيث إف المائة لـ تكف بعض كلذلؾ كانت اإلضافة بمعنى البلـ .كذكر معو
قكؿ ابف السراج ,)3( :حيث يرل أف اإلضافة بمعنى ( ًم ٍف) عندما يقاؿ :مائة درىـ؛ أم دراىـ أم
كاف األصؿ مائة مف الدراىـ كالمائة اسميا الدراىـ ال مف ,حيث ىي عدد بؿ مف جية المعدكد,
كقاؿ أبك حياف :إذا أضيؼ عدد إلى عدد كانت اإلضافة عندىما عمى معنى ( ًم ٍف) نحك ثبلث
مائة ,كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)54
( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)120/ 3

( )3ابف مالؾ ,شرح التسييؿ لو( ج  1ص.)223
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 - 53اإلضافة بمعنى مف أو الالـ
قاؿ ابف مالؾ:
لم ٌصلح إل ذاك والالم خذا

والثانً أجرر وانو من أو فً إذا

قاؿ أبك حياف ( :)1كاختمؼ النحكيكف فيما يعتبر بو اإلضافة بمعنى ( ًم ٍف) مف اإلضافة
بمعنى (البلـ ) ,فمنو مف اعتبر ذلؾ بإطبلؽ الثاني عمى األكؿ كما يطمؽ لخز عمى الثكب ككما

يطمؽ األكمب عمى الثبلثة كىذا معنى قكؿ بعضو يصح بالثاني اإلخبار عف األكؿ كأف تقكؿ:

الثكب خز كالثبلثة أكمب كىذا ليس بجيد؛ ألف إضافة يكـ الخميس كنحكه يصمح فييا ذلؾ فتقكؿ:
اليكـ الخميس ,كمنيـ مف اعتبر ذلؾ بأف يككف المضاؼ بعضان مما أضيؼ إليو كالى ىذا ذىب
ابف كيساف كالسيرافي كغيرىما فعندىـ إضافة :يد ز ًيد كعيف عمرك مف ىذا القبيؿ كاستدلكا عمى
ذلؾ بأف العرب إذا فصمت ىذا النكع مف اإلضافة فصمت بمف.

كذىب ابف السراج كالفارسي كأكثر المتأخريف إلى أف ىذه اإلضافة بمعنى البلـ قالكا:

كىك الصحيح قالكا :كال حجة فيما كرد مف ذلؾ؛ ألف العرب لـ تمتزـ الفصؿ في ىذا النكع بمف
بؿ فصمت تارة بمف كتارة بالبلـ.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في الخبلؼ حكؿ اإلضافة بمعنى ( ًم ٍف ) ,مف اإلضافة
بمعنى البلـ ,حيث يرل الفارسي ,أف ىذه اإلضافة بمعنى البلـ حيث استدؿ بكبلـ العرب التي
لـ تمتزـ الفصؿ في ىذا النكع ,بمف بؿ فصمت تارة بمف ,كتارة بالبلـ ,كذكر معو أقكاؿ النحاة في

ىذه المسػألة ,حيث ذكر ابف كيساف ,كالسيرافي ,أف المضاؼ بعضان مما أضيؼ إليو منيا :يد
ز ويد كعيف عمرك.
قكؿ الشاعر:
دهماء تاركها فً القتب محزوم

فالعٌن منً كؤن غرب تحط به

()2

كمنيـ مف اعتبر ذلؾ عمى اإلطبلؽ ,يطمؽ المضاؼ إليو إلى المضاؼ؛ أم إطبلؽ

الثاني عمى األكؿ كما يطمؽ الخز عمى الثكب.

( )1األندلسي ,منيج السالؾ( ج.)122-121 / 3
( ) 2البيت مف بحر الطكيؿ ,مف قصيدة طكيمة لعمقمة الفحؿ تمتمئ بالحكـ .ديكانو (ص )50بتحقيؽ درية
الخطيب) كشاىده الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بمف ,السيكطي ,ىمع اليكامع (ج.)46/2

66

قاؿ ابف ىشاـ األنصارم ( :)1كتككف اإلضافة عمى معنى البلـ بأكثرية ,كعمى معنى

مف بكثرة كعمى معنى في بقمة ...التي بمعنى مف أف يككف المضاؼ بعض مف المضاؼ إليو
كصالحان لئلخبار عنو ...فاإلضافة بمعنى الـ الممؾ االختصاص ,نحك ثكب زيد.
قاؿ الزجاج ( :)2اإلضافة المعنكية تككف عمى أكجو خمسة ,كذكر منيا أف تككف

بمعنى البلـ ,كىذا إنما يككف عند مغايرة المضاؼ لممضاؼ إليو كىذا كقكلؾ :غبلـ زيد كثكبو
كداره كىذا يكثر جدان .أف تككف بمعنى" مف " كقكلؾ باب ساج – كخاتـ ذىب كىذا إنما يككف
عند أف المضاؼ نفسو مف جنس المضاؼ إليو فالخاتـ مف حبش الذىب كالباب مف الساج.

قاؿ أبك حياف :معمقان عمى كبلـ الفارسي ليدؿ عمى مكافقة أبي حياف عمى كبلـ الفارسي,

كىك الصحيح.

 - 54أقساـ اإلضافة
قاؿ ابف مالؾ:
وذلك محظة ومعنوٌة

وذي اإلضافة اسمها لفظٌه

()3

قاؿ أبك حياف ( :)4أما ما كقع فيو الخبلؼ فأفعؿ التفضيؿ نحك :أفضؿ القكـ كمذىب
سيبكيو كاألكثريف أنو يعرؼ بإضافتو إلى المعرفة ,كذىب الككفيكف كابف السراج كالفارسي كأبك

الكرـ بف الدباس

()5

كتبعو مف المتأخريف الجزكلي كابف عصفكر كابف أبي الربيع كغيرىـ إلى أنو

ال يتعرؼ بإضافتو إلى المعرفة كالمفعكؿ مف أجمو ,نحك :جئتؾ ابتغاء الخير ذىب الجرمي

كالرياشي إلى أنو ال يتعرؼ باإلضافة إلى المعرفة ,كذىب الجميكر إلى أنو يتعرؼ بيا.كالمصدر
ً
يد ذىب أبك
المضاؼ إلى فاعمو أك مفعكلو نحك :يعجبني ضرب ز ويد عم انر كشرب
العسؿ ز ه

الحسف بف الطراكة كأبك القاسـ كابف برىاف إلى أنو ال يتعرؼ باإلضافة إلى المعرفة كذىب

الجميكر عمى أنو يتعرؼ بيا.

( )1ابف عصفكر ,شرح الجمؿ(ج .)75/2
( )2الزجاجي ,المنياج في شرح جمؿ الزجاج (ص.)516
( )3ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)54
( )4األندلسي ,منيج السالؾ( ج 3ص .)131 -130
( ) 5ىك المبارؾ بف فاخر بف محمد بف يعقكب بف أبك الكرـ بف الدباس النحكم ,كاف إمامان بالنحك,
ت( 500ق) السيكطي ,بغية الكعاة (ج.)272/2
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التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في أفعؿ التفضيؿ أنو يعرؼ بإضافتو إلى المعرفة

(,)1

حيث أجاز الفارسي ,كابف عصفكر ,إلى أنو ال يتعرؼ بإضافتو إلى المعرفة كالمفعكؿ ألجمو,
نحك ابتغاء الخير كذكر معو قكؿ بعض النحاة ,كمنيـ الجرمي ,حيث يرل أنو ال يتعرؼ

باإلضافة إلى معرفة ,كذىب الجميكر إلى أنو يتعرؼ بيا
ً
يد.
ب
مفعكلو ,نحك :يعجبني ضرب زيد عم انر ي
العسؿ ز ه
كش ٍر ي

()2

كالمصدر المضاؼ إلى فاعمو أك

قاؿ أبك حياف :فأفعؿ ىذا إذا أضيؼ إلى معرفة طابؽ ما فيو في اإلفراد ,كالتثنية,

كالجمع ,كالتذكير ,كالتأنيث ,كما يطابؽ اسـ الفاعؿ كالصفة المشبية كال يمزـ أف يككف بعض
المعرفة التي أضيؼ إلييا ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.
 - 55إضافة الموصوؼ إلى صفتو

قاؿ أبك حياف( :)3كالمكصكؼ المضاؼ إلى صفتو ,نحك :دار الدنيا ,كدار اآلخرة,

كمسجد الجامع ,كساعة األكلى ,كحمة الحمقاء ,ذىب الفارسي ,كأبك الكرـ بف الدباس ,كغيرىما
إلى أف ىذه اإلضافة غير محضة كذىب غيرىـ إلى أنيا محضة.
التوضيح والتحميؿ:
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في إضافة المكصكؼ إلى صفتو ,حيث يرل أف ىذه

اإلضافة غير محضة ,كذىب آخركف إلى أنيا محضة؛ أم خالصة مف تقدير االنفصاؿ.

ِ
س ِ
اج َد:
الر َح ُ
اؿ إِال إِ َلى ثَالَ ثَة َم َ
صى "( .)5قاؿ ابف حجر:
األَ ْق َ

()4
شد
قاؿ ابف حجر  :في قكلو عميو الصبلة كالسبلـ " :الَ تُ َ
ِ
المس ِج ِد الحرِاـ ،وم ِ
س ِ
س ِج ِد
سم َـَ ،و َم ْ
ََ َ َ ْ
َ ْ
صمى ا﵀ُ َعمَ ْيو َو َ
وؿ َ
س ِجد الر ُ
قكلو كالمسجد األقصى كىك مف إضافة المكصكؼ إلى الصفة كقد جكزه الككفيكف كاستشيدكا بو

جِِ َِ
َِ ُِ ِْ َِ
ِِِِْ َِغِ ِْرِ ِِّ
بِ ﴾ (.)6
بقكلو تعالىَِ ﴿ :وٌِِِِاِنِ ِ ِِ
ِِبِاُِِ ِ ِِ
ِبِِاى ِِ

( )1ابف السراج ,األصكؿ( ج)8/2؛ الفارسي ,اإليضاح (ص)281؛ ابف عصفكر ,شرح الجمؿ الكبير
(ج.)72/2

( )2ابف مالؾ  ,التسييؿ كالتذييؿ( ص)269؛ األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)131 – 130/ 3
( )3األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)131 / 3
( )4العسقبلني ,فتح البارم بشرح صحيح البخارم (ج .)78/3
([ )5البخارم :صحيح البخارم ,الجمعة /فضؿ الصبلة في مسجد مكة كالمدينة :60/2 ,رقـ الحديث .]1188
([ )6القصص.] 44 :
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كالبصريكف يؤلكنو بإضمار المكاف أم الذم بجانب الكاتب الغربي كمسجد المكاف كاألقصى
كنحك ذلؾ .كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.
 - 56باب اإلضافة
قاؿ أبك حياف ( :)1كأما باب الصفة المشبية ,فالنصكص متضافرة عمى أف اإلضافة

فييا إلى معرفة ال يتعرؼ بيا المضاؼ ,نحك :حسف الكجو كقد ذكرنا ىذا الحكـ فيما تقدـ لنا

الكبلـ عميو كحكى صاحب المقنع

()2

عف الككفييف أنيـ أجازكا في :حسف الكجو كما أشبيو أف

يككف صفة لممعرفة قاؿ :كذلؾ خطأ عند البصرييف؛ ألف حسف الكجو نكرة ,فإذا أردت تعريفو

أدخمت عميو األلؼ كالبلـ .كلكال أف الككفييف اعتقدكا في اإلضافة أنيا تعرؼ ما أجازكا نعت
المعرفة بحسف الكجو كذلؾ لؤلصؿ الذم أصمكه ككاد أف يككف إجماعان منيـ كىك أف النكرة ال
تنعت إال بالنكرة كالمعرفة ال تنعت إال بالمعرفة كسيأتي الكبلـ في ىذا األصؿ في باب النعت إف

شاء ا﵀ ,كذىب أبك عمي في تذكرتو في قكؿ الشاعر كىك الشنفرم :

مآب السعيد لـ يسؿ أيف ظمت

إذا ىو أمسى آب قرة عينو

كيركم :لـ يقؿ أيف ظمت إلى أف قرة عينو منصكب عمى الحاؿ مع أنو مضاؼ إلى

معرفة فيك عنده بمنزلة حسبؾ ما يتعرؼ باإلضافة ,كقرة :مصدر باألصؿ بدليؿ( :ما أخفي ليـ

مف قرة عيف).

فأفرد كلـ يجمع كما أفرد في قكلو( :لصكت الحمير) ..كفي اختيارات المفضؿ :آب قرة

عينو كالمعنى آب قرير العيف مسركرىا كاألكلى أف تككف مفعكالن عمى إسقاط حرؼ الجر أم
كرجع إلى قرة عينو؛ ألنو لـ يثبت تنكير قرة عينو في لسانيـ ليحمؿ ىذا عميو ,كاسقاط حرؼ

و
مقيس كتأكيمو عمى
مقيس كمنو غير
الجر كايصاؿ الفعؿ إلى نصب االسـ في لسانيـ كثير كمنو ه
يقس أكلى مف إثبات ما لـ يكجد في كبلميـ.
ما كثر كاف لـ ٍ
التوضيح والتحميؿ :
الشاعر:

ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي في إعراب قرة عينو ,حيث يرل أف قرة عينو في قكؿ

( )1األندلسي ,منيج السالؾ (ج 3ص .)136 – 135

( )2النحاس ,المقنع في مسائؿ الخبلؼ بيف الككفييف كالبصرييف (ص.)82
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إذا هو أمسى آب قرة عٌنه

مآب السعٌد لم ٌسل أٌن ظلت

()1

حيث استدؿ بو الفارسي عمى أنو منصكب عمى الحاؿ ,مع إضافتو إلى معرفة.
كقاؿ أبك حياف :في قكؿ الشاعر آب قرة عينو األكلى أف تككف منصكبة عمى نزع
الخافض ,أم كرجع إلى قرة عينو ألنو لـ يثبت تنكيره قرة عينو في لسانيـ يحمؿ عمييـ .كاسقاط
حرؼ الجر كايصاؿ الفعؿ إلى نصب االسـ ,في لسانيـ كثير ,كىذا يدؿ عمى مخالفة أبي حياف
لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

 - 57ما يكتسبو المضاؼ مف المضاؼ إليو
قاؿ ابف مالؾ :
وربما أكسب ثان أول

تؤنٌثا إن كان لحذف موهال

()2

قاؿ أبك حياف ( :)3كتحت ىذا أقساـ أحدىا :أف يككف بعضان لممؤنث كىك مؤنث في

المعنى كقكليـ :قطعت بعض أصابعو.

سنيف.
الثاني :فبعض األصابع أصابع كبعض السنيف ه
أف يككف بعضان لممؤنث كىك مذكر نحك قكلو:
كما ترقت صدر القناة من الدم

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

()4

ككما تقكؿ :جدعت أنؼ ىند.

َِ َِ ِْ َِ ُِ َِ ِْ ًِ َِ ُِ
اج َِِٓاِ ﴾
يٍِِِ
ِِفِصِاِِِإِِِ
الثالث :أف يككف كصفان في المؤنث نحك قراءة أبي العالية ﴿ َلِ ِحِ ِفِعِ ِج

()5

(ال

تنفعي) ككقكؿ الشئ الرابع :أف يككف مضافان إلى مؤنث كليس مؤنثان كال بعضان منو كال كصفان في
( )1البيت مف بحر الطكيؿ في ديكاف الشنفرم( ص )33تحقيؽ إميؿ يعقكب ,الضبي ,المفضميات (ص)20
كالشاىد قرة عينو أنيا منصكبة عمى الحاؿ مع إضافتو إلى المعرفة .األندلسي ,ارتشاؼ الضرب
(ج.)103/2

( )2ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)55
( )3األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)142 – 141 / 3
( ) 4البيت مف البحر الطكيؿ لؤلعشى ,كصدره كتشرؽ بالقكؿ الذم قد أذعتو كالبيت مف قصيدة طكيمة (ديكاف
األعشى (ص )180دار صادر ,سيبكيو ,الكتاب (ج)52 /1؛ الشاىد قكلو( :كما شرقت صدر القنى)
حيث اكتسب المضاؼ التأنيث مف المضاؼ إليو لككف المضاؼ جزء مف المضاؼ إليو.

( [ )5األنعاـ.]158 :
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مؤنث كذلؾ نحك قكليـ :اجتمعت أىؿ اليمامة .كضابط ىذا أنو يحذؼ المضاؼ كيقكـ المضاؼ

إليو مقامو فيفيـ مف لؾ المضاؼ ,كيدؿ عمى ذلؾ أف األخفش نقؿ أف العرب ال تقكؿ :قطعت
رأس و
ىند كاف كاف مذك انر بعض مؤنث؛ ألنو ال يجكز أف تمفظ بالمؤنث كأف تريد المضاؼ لك

ىند كأنت تعني رأسيا لـ يفيـ مف ذلؾ مف المفظ.
قمت :قطعت ه

كزاد الفارسي قسمان آخر كىك أف يككف المضاؼ إلى المؤنث مذك انر كىك كؿ المؤنث

()1

نحك

قكلو:

فتركن كل حدٌقة كالدرهم

جادت علٌه كل عٌن ثرة

()2

مشعر بالتقميؿ كىك كما ذكر؛ ألف األفصح في جميع ىذه
كقكؿ المصنؼ (كربما)
ه
األقساـ أف يعامؿ المضاؼ فييا معاممة المذكر فبل تمحؽ عبلمة تأنيث.
التوضيح والتحميؿ:
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي فيما يكتسبو المضاؼ مف المضاؼ إليو ,حيث زاد

الفارسي قسمان آخر مف األقساـ األربعة التي ذكرىا أبك حياف ,كىك أف يككف المضاؼ إلى
المؤنث مذك انر كىك كؿ المؤنث ,حيث كافؽ أبك حياف كبلـ أبي عمي الفارسي ,حيث قاؿ

األفصح :في جميع ىذه األقساـ أف يعامؿ المضاؼ فييا إلى معاممة المذكر فبل تمحؽ عبلمة
تأنيث( ,)3كىذا مكافؽ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة .

 - 58ضرورة تغاير المتضايفيف معنى
قاؿ ابف مالؾ :
معنى وأول موهما إذا ورد

ول ٌضاف اسم لما به اتحد

()4

قاؿ أبك حياف ( :)5كأما السماع فقكؿ العرب :عرؽ النسا كعرؽ األكحؿ كدقيؽ الحكارم

كالعرؽ ىك النسا كىك األكحؿ كالدقيؽ ىك الحكارم كقكليـ :دار اآلخرة كمسجد الجامع كحبؿ
الكريد كىذا مف إضافة المكصكؼ إلى صفتو كالثاني ىك األكؿ ,كقكؿ سك ًاد بف قارب.
( )1األشمكني ,شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ (ج)247 /2
( )2البيت مف البحر الكامؿ ,كىك لعنترة ,كيكجد في ديكانو (ص )18؛ السيكطي ,ىمع اليكامع (ج)74/2؛
الشاىد (جادت عميو كؿ) ,حيث أنث الفعؿ مع إسناده إلى لفظ كؿ.
( )3األزىرم ,التصريح عمى التكضيح (ج )32/2؛ األشمكني  ,شرح األشمكني (.)248 ,247/2
( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)55
( )5األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)147 / 3
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كأما دار اآلخرة كأخكاتو فتأكلو عمى أنو مف حذؼ المكصكؼ كاقامة صفتو مقامو

التقدير :دار الساعة ,اآلخرة أك الحياة اآلخرة ,كمسجد الكقت الجامع ,أك اليكـ الجامع ,أك
المكاف الجامع كصبلة الساعة األكلى مف زكاؿ الشمس ,كحبؿ الطعاـ ,أك الشراب ,أك الدـ

الكريد؛ أم الكارد كحب الزرع الحصيد ,ككذلؾ يتأكؿ ما أشبو ىذه كقكليـ :بقمة الحمقاء كحبة
الخضراء ,كليمة قمراء كيكـ األكؿ كساعة األكلى كليمة األكؿ كباب الجديد التقدير :بقمة الحبة

الحمقاء كحبة النبتة الخضراء ,كليمة الساعة القمراء ,كيكـ الكقت األكؿ ,كساعة الكقت األكؿ,
كليمة الكقت األكؿ ,كباب البناء الجديد ,كىذا تأكيؿ األخفش ,كابف السراج ,كالفارسي ,كجميكر
البصرييف في ىذا النكع مما يشعر أنو مف إضافة المكصكؼ إلى صفتو كال ينقاس عندىـ ىذا

النكع

()1

ألف ىذه النعكت غير خاصة بجنس المنعكت المحذكؼ إذا لـ تكف خاصة قبح إقامتيا

مقامو فما جاء حفظ كال يقاس.

التوضيح والتحميؿ:
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في إضافة ما اتحد بو مع نفقة ,كذلؾ عند الفارسي

ما كرد فيك متأكؿ عمى إضافة العاـ إلى الخاص ,أك عمى حذؼ المكصكؼ ,كاقامة صفتو
مقامو ,كىك عنده مما ال يقاس عميو فمـ ً
يبد رأيو في قكؿ الفارسي في ىذه المسألة ,حيث كافقو
في ىذا التأكيؿ ابف السراج ,كاألخفش ,كجميكر البصرييف في ىذا النكع (.)2

 -59إضافة الشئ إلى مثمو لفظاً ومعنى
قاؿ أبك حياف ( :)3كأما قكؿ المصنؼ :كأكثر ما يككف ذلؾ في أسماء الزماف المبيمة
و
كيكمئذ ففي قكلو (المبيمة) ما يدؿ عمى أنو ليس مف إضافة المفظ لما اتحد بو معنى؛
كحينئ وذ
ألنو إذا كاف األكؿ مبيمان كالثاني ليس بمبيـ؛ ألف فيو تنكيف العكض فيك مضاؼ إلى جممة مف
حيث التقدير كقد تخصص بيا فميس مف ىذا الباب.

كأما نجا الجمد كق ار ظيره كخشرـ دبر فبل يظير بو تأكيؿ يخرجو عف الظاىر كىك مف

القمة كالندكر بحيث ال تبنى عميو قاعدة كال يقاس عميو ,كاألظير ما ذىب إليو البصريكف كأما ما
يد كال تجكز اإلضافة بحاؿ.كزعـ
يد ز ه
اتحد لفظان كمعنى فسبيمو اإلتباع عمى التأكيد فتقكؿ :جاء ز ي
( )1ابف السراج ,األصكؿ (ج.)8 /2
( )2المرجع السابؽ ,ج.8/2

( )3األندلسي ,منيج السالؾ (ج .)149 – 148/ 3

122

يكـ كليمةى و
أبك عمي الفارسي أف قكليـ :لقيتو يكـ و
ليمة أضيؼ فيو الشئ إلى مثمو لفظان كمعنى ذلؾ
ى
ذكر ذلؾ في تذكرتو كقاؿ الشاعر :
ولول ٌوم ٌوم ما أردنا

جزاءك والقروض لها جزاء

()1

كليس عمى ما ذىب إليو أبك عمي مف إضافة الشئ إلى مثمو لفظان كمعنى؛ ألف ىذا

إنما جاء في الظركؼ التي أصميا التركيب ثـ تصرؼ فييا باإلضافة عمى مراعاة المعنى ,كذلؾ
ً
مساء كما يتفؽ فيو المفظاف ً
كيكـ
كصباح
أف ىذه الظركؼ المركبة منيا ما يختمؼ فيو المفظاف
ً
يكـ كليمةى و
و
ليمة.

التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في إضافة الشئ إلى مثمو لفظان كمعنى ,حيث زعـ
أبك عمي الفارسي ,في التذكرة أف قكليـ :لقيتو يكـ يكـ كليمة ,ليمة أضيؼ فيو الشئ إلى مثمو

لفظان كمعنى أم جكاز ذلؾ.

قاؿ ابف مالؾ ( :)2الزمت اإلضافة لفظان كمعنى أسماء منيا ما مر بالظركؼ كالمصادر
كالقسـ كمنيا حمادل ,كقصارل ,ككحد الزـ النصب ,كاإلفراد ,كالتذكير ,كايبلء ضمير كقد

يجر بػ عمى كبإضافة نشيج كجحيش كعبير كربما شئ مضافان إلى ضمير مثنى.

كقد خالؼ أبك حياف قكؿ الفارسي مف إضافة الشئ إلى مثمو لفظان كمعنى ,معمبلن ذلؾ
إنما جاء في الظركؼ التي أصميا التركيب ثـ تصرؼ فييا باإلضافة عمى مراعاة المعنى ألف
ىذه الظركؼ المركبة مركبة فييا ما يختمؼ فيو المفظاف كصباح كمساء كما يتفؽ فيو المفظاف

كيكـ يكـ.

 -60ما يجب إضافتو إلى المفرد
قال ابن مالك :
وبعض ذا قد ٌؤت لفظا مفردا

وبعـــض السماء ٌضاف أبدا

إٌالإه اسما ظاهرا حٌث وقع

وبعض ما ٌضاف حتما امتنع

()3

( )1البيت مف البحر الكافر لمفرزدؽ ,كليس في ديكانو ,سيبكيو ,الكتاب (ج)303/3؛ الشاىد (يكـ يكـ) كىك
إضافة الشئ إلى مثمو لفظان كمعنى.

( )2ابف مالؾ ,تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد (ص .)157
( )3ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)55
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قاؿ أبك حياف ( :)1كاختمفكا في (لبيؾ) أىك مثنى أك مفرد فذىب الخميؿ ,كسيبكيو,

كالجميكر إلى أنو تثنية (لب) كما أف (حنانيؾ) تثنية حناف ,كذىب يكنس إلى أنو مفرد كأصمو

قبؿ اإلضافة (لبا) كقمبت ألفو ياء إلضافتو إلى المضمر كما قمبكا في لديؾ كعميؾ ,كرد مذىب
يكنس بأنو لك كاف انقبلب األلؼ ألجؿ الضمير لما انقمبت مع الظاىر.

كزعـ أبك عمي الفارسي أنو ال حجة في ىذا البيت؛ ألنو ال يجكز في نحك ىذه األلؼ
التي تطرفت أف تقمب ياء.
التوضيح والتحميؿ:
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في قمب ألؼ (لبا) ياء ,إلضافتو إلى المضمر ,حيث يرل
عدـ جكاز قمب األلؼ ياء في قكؿ الشاعر:
()2

فلبى فلبى ٌدي مسور

دعوت لما نابنً مسورا

كذىب يكنس إلى أف (لبيؾ) مفرد كأصمو قبؿ اإلضافة (لبا) كقمبت ألفو ياء ألنو أضيؼ
إلى المضمر كيرل أنو لك كاف انقبلب األلؼ ألجؿ الضمير لما انقمبت مع الظاىر في قكؿ
الشاعر :ف ٌمبي ف ٌمبي يدم مسكر كقد ذكر ابف ىشاـ األنصارم

()3

كشذت إضافتو – لبى – إلى

ضمير الغائب في نحك قكلو :لقمت بيد لمف يدعكني كقاؿ ردان عمى كبلـ يكنس :أف خبلؼ يكنس
كىـ ,كلـ يب ًد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.
في لبيؾ كأخكاتو ه

 -61إعماؿ المصدر
قاؿ ابف مالؾ:
ِ ِِ
ؽ ِفي اَْل َع َم ْؿ
ص َدر أَْل ِح ْ
ِبف ْعمو اَْل َم ْ

ضافَاً ْأو ُم َجرَداً أَ ْو َم َع أَ ْؿ
ُم َ
()4
محم ُو و ِ
ص َد ٍر َع َم ْؿ
السـ َم ْ
ََ َ ْ

أف أَ ْو َما َي ُح ّؿ
اف ِف ْع ٌؿ َم َع ْ
إِ ْف َك َ

( )1األندلسي .منيج السالؾ (ج.)155 -154 / 3
( )2البيت مف البحر المتقارب ,لـ أعثر عمى قائمو ,كىك مف الخمسيف .سيبكيو ,الكتاب (ج )352/1؛
ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)186/2
( )3األنصارم ,ابف ىشاـ .مغني المبيب (ج.)250/2
( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)59
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قاؿ أبك حياف ( :)1شرع المصنؼ في ذكر أقساـ المصدر العامؿ كذكر أنو عمى ثبلثة
أقساـ :مضاؼ ,كمجرد ,كمصحكب بأؿ .كانما بدأ المصنؼ بالمضاؼ ألنو ال خبلؼ في إعمالو
بيف البصرييف كالككفييف ىكذا النقؿ كفي كبلـ بعض أصحابنا ما ظاىره خبلؼ ىذا قاؿ ما
نصو :مذىب البصرييف أنو يعمؿ عمى جميع كجكده ,كمف الككفييف مف يرل أف إعمالو بالبلـ ال
يجكز كمنيـ مف يرل أنو ال يعمؿ عمى كؿ حاؿ كما كجد بعده مف العمؿ ,فإعماؿ فعؿ دؿ
عميو ,كسأذكره إف شاء ا﵀ في البيت الثالث كترؾ عممو ىك عند القياس؛ ألف أصؿ العمؿ
لؤلفعاؿ كاألصؿ في األسماء أف ال تعمؿ فإذا التقى االسـ باالسـ عمى سبيؿ التعمؽ باإلضافي
فاألصؿ الجر باإلضافة كلذلؾ يصححكف اإلضافة بأدنى مبلبسة كاف بعدت.
الزجاج كالفارسي كاألستاذ أبك عمي إلى أف أقكل عممو إذا كاف منكنان؛ ألف ما
كذىب
ً
شبو بو نكرة فكذلؾ ينبغي أف يككف نكرة كىذا ال تحقيؽ فيو ألف عممو ليس بالشبو إنما عممو
بالنيابة عف حرؼ مصدرم كالفعؿ كذلؾ المنكب عنو ىك في رتبة المضمر.
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في إعماؿ المصدر المضاؼ بؿ ,حيث يرل الفارسي
أف أقكل عمؿ لممصدر ,إذا كاف منكنان ألف ما شبو بو نكرة فكذلؾ يجب أف يككف نكرة؛ ألف
عممو ليس بالشبو إنما عممو بالنيابة عف حرؼ مصدرم ,كذلؾ المنكب عنو ىك في رتبة
المضمر كىناؾ بعض النحكييف مف خالؼ قكؿ أبي عمي الفارسي :في أف عممو مضافا كمنكنان
عمى و
حد سكاء كذىب أبك الحسف بف عصفكر أف الحاؿ المعرؼ باأللؼ كالبلـ أقكل مف إعماؿ
المضاؼ.

َِ َِ
قاؿ ابف ىشاـ األنصارم ( :)2كعمؿ المصدر مضافان أكثر نحك قكلو تعالىَِ ﴿ :وِلِ َِِْٔلِِ
َِ ِْ ُِ َِّ
ِاَللِ ِِِ َِ
ِِالَِِِّاسِ ﴾ (.)3
دِذِعِِِ

( )1األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)245-244 / 3
()2األنصارم ,أكضح المسالؾ (ص.)154
( [ )3البقرة .] 251 :
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قاؿ ابف الناظـ ( :)1إذا كاف في المصدر شرط العمؿ فأكثر ما يعمؿ مضافان كقكلؾ:
َِ ِْ َِ
أعجبني ضرب ز ويد عم ار منكنا كقكلو تعالى  ﴿:أَِِ ِْوِ ِإِ ِْظِ َِػِِ ٌِ
ِيِمِصِغِتَِِ ٍثِ ﴾ ( )2كاعماؿ
ِِفِ ِيَِِِ ِِْٔ ٍمِ ِذِِ ِِ
ِ
ام
ِ
ن
ن
ِِ
ِ

المصدر مضافان أكثر منكنان أقيس كقد يعمؿ عمى األلؼ ,كالبلـ.

كمذىب الككفييف أنو ال يجكز إعمالو كالمنكف كما ظير بعده فإنما ىك عمى إضمار

فعؿ يفسره المصدر.

كذكر أبك حياف ,قكؿ أبي عمي الفارسي في أقساـ المصدر ,كىك أف تككف فيو األلؼ,

كالبلـ ,حيث ذىب أبك عمي الفارسي أف إعماؿ المصدر باأللؼ كالنكف جائز إال أنو قبيح ,حيث

اختمؼ النحاة في ذلؾ ,فقاؿ أبك حياف :مذىب سيبكيو ,كىك أجازة إعمالو كالمصدر المنكف,
فيرتفع فيو الفاعؿ كينتصب فيو المفعكؿ.

 - 62المصدر ال يعمؿ إذا كاف مضم ارً
قاؿ أبك حياف( :)3كدؿ كبلـ المصنؼ في تقسيـ المصدر العامؿ إلى مضاؼ كمجرد
كذم أؿ أنو إذا كاف مضم انر ال يعمؿ؛ ألنو ال يككف كاحدان مف ىذه األقساـ كىي مسألة خبلؼ
قبيح كىك بعمرك حسف فيعمقكف بعمرك
ذىب الككفيكف إلى جكاز إعمالو فأجازكا :يم يركرم بز ويد ه
بقكلو :كىك أم كمركرم بعمرك كاستدلكا بقكؿ الشاعر :
وما هو عنها بالحدٌث المرجم

وما الحرب إل ما علمتم وذقتم

()4

أم :كما الحديث عنيا فعمقكا (عنيا) بقكلو( :ىك) كىذا ال دليؿ فيو ألف قكلو عنيا

و
بمحذكؼ تقديره أعني عنيا .كتأكلو المصنؼ عمى أف يككف التقدير كما ىك الحديث عنيا
متعمؽ
أكؿ
فيتعمؽ عنيا بالحديث كالحديث بدؿ مف ىك ثـ حذؼ البدؿ كترؾ المتعمؽ بو داالن عميو كقد تي ٌ

أيضان عمى أنو متعمؽ بالمرجـ عمى سبيؿ الضركرة أك عمى أف يككف التقدير كما ىك مرجمان عنيا

( )1ابف مالؾ ,شرح ابف الناظـ عمى ألفية ابف مالؾ تأليؼ ابف الناظـ (ص.)299
( [ )2البمد.] 14 :
( )3األندلسي ,منيج السالؾ (ج 3ص .)270 -269
( )4البيت مف البحر الطكيؿ ,لزىير بف أبي سممى ,في ديكانو( 81 :دار صادر) ابف عصفكر ,شرح الجمؿ
الكبير (ج )28/2كالشاىد قكلو( :كما ىك عنيا بالحديث) ,حيث أجاز الككفيكف إعماؿ ضمير المصدر

في المجركر.

126

كحذؼ لداللة الثاني عميو كحكى عاصـ بف أيكب عف الفارسي أنو أجاز أف تعمؿ الكناية في
المجركر كمثؿ ىذا البيت في الندكر ال تبنى عميو قاعدة ىذا لك كاف ال يحتمؿ التأكيؿ.
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ أبك عمي الفارسي في مسألة تقسيـ المصدر العامؿ إلى
مضاؼ ,,كمجرد كذم أؿ أنو إذا كاف مضم انر ,ال يعمؿ ,كاختمفكا في ذلؾ .
فذىب الككفيكف ,إلى جكاز إعماؿ ضمير المصدر في المجركر

قبيح كىك بعمرك حسف فيعمقكف بعمرك بقكلو :كىك أم كمركرم بعمرك.
ه

()1

فأجازكا :مركرم بز ويد

كذلؾ أجاز الفارسي ,أف تعمؿ الكناية في المجركر حيث جاز نفي اإليضاح القصدم لـ يجيزكا
مركرم بز ويد حسف كىك بعمرك قبيح كاف كاف ىك ضمير مركرم ألف ىك ال داللة فيو عمى لفظ
الفعؿ كما في لفظ المصدر كىناؾ قد خالؼ أبي عمي الفارسي مذىب الككفييف.
قاؿ أبك حياف ( :)2كالمصدر إلى آخره يعمؿ مظي انر خبلفان لمككفييف في جكاز إعمالو

مضم انر في نحك :ضرب زيدان حسف كىك عم انر قبيح أم :كضربي عم انر قبيح؛ كانا لـ يعمؿ
مضم انر ألنو ال داللة إذ ذلؾ فيو عمى الفعؿ ألف الضمير ال يشتؽ كال ييشتؽ ,منو كاذا كاف
مظي انر كاف نائبان عف " أف كفعمو " ففيو مادة الفعؿ .رد أبك حياف عمى كبلـ الفارسي أنو ال تبنى
عميو قاعدة ىذا لك كاف ال يحتمؿ التأكؿ.

 - 63إعماؿ اسـ المصدر الذي بدؿ مف المفظ
قاؿ أبك حياف( :)3كأما إذا كاف بدالن مف المفظ بالفعؿ فمثالو ضربان زيدان فيذا ال ينحؿ

ألف أك ما كالفعؿ كىذا المصدر العامؿ فيو فعؿ محذكؼ جعؿ المصدر بدالن منو كفي عممو

خبلؼ :ذىب سيبكيو ,كاألخفش ,كابف السراج ,كالزجاج ,كالفارسي ,إلى أنو ىك العامؿ في االسـ

بعده النصب ,لما جعمتو العرب بدالن منو كرث العمؿ الذم كاف لمفعؿ ,كالى ىذا ما حذاؽ

المتأخريف

()4

كذىب أبك العباس ,كالسيرافي ,إلى أف النصب في االسـ ىك بالفعؿ المضمر

الناصب لممصدر كذكرت ىذيف المذىبيف لؤلستاذ أبي الحسف بف الضائع فرجح مذىب الزجاج,
( )1ابف عصفكر ,شرح الجمؿ الكبير (ج .)27/2
( )2األندلسي ,النكث الحساف في شرح غاية اإلحساف (ص.) 92
( )3األندلسي ,منيج السالؾ (ج)273 / 3
( )4سيبكيو ,الكتاب (ج.)108/1
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كقاؿ الدليؿ عمى أف العامؿ في المنصكب بعد المصدر إضافتو إليو في مثؿ كلو تعالى "

فضرب الرقاب " فمك لـ يكف معمكالن لما جازت إضافتو إليو.
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في المصدر الذم ىك بدؿ مف المفظ بالفعؿ ,حيث جعؿ

الفارسي المصدر ىك العامؿ في االسـ ,الذم يعبر في قكلو :ضربان زيدان بالنصب كذكر الخبلؼ
في ىذه المسألة قكؿ النحاة ,حيث ذىب أبك العباس ,كالسيرافي ,إلى أف النصب في االسـ ىك

بالفعؿ المضمر الناصب لممصدر(.)1

َِ َِ

كذىب الزجاج عمى أف العامؿ في المنصكب بعد المصدر إضافتو إليو في قكلو:

َِ

ِْ َِ ِّ
ابِ ﴾
ِالرِكِِ ِِ
﴿ فِضِبِِِِ ِِ

()2

كقاؿ لك لـ يكف معمكالن لما جازت إضافتو إليو ,كلـ يبًد أبك حياف رأيو

في ىذه المسألة.

 - 64إعماؿ المصدر المبدؿ مف فعمو
قاؿ ابف مالؾ:
وبعد جره ْال ِذي أُ ِ
يؼ لَ ُو
ض َ
َ َْ َُ

ص ٍب أَ ْو ِب َرْف ٍع َع َممُ ُو
َك َمؿ ِب َن ْ

()3

قاؿ أبك حياف ( :)4كقد جاء نكع مف ىذا المصدر النائب عف الفعؿ مصغ انر كذلؾ قكلؾ:

ركيدان في أحد استعماالتو فيعرب إذ ذاؾ فيجكز إضافتو إلى الفاعؿ فتقكؿ :ركيدان زيدان كركيدؾ

زيدان ,فيجكز أيضان إضافتو إلى المفعكؿ حكي مف كبلميـ :ركيد نفسؾ كاختمفكا في النصب بو
فذىب المبرد إلى أنو ال يجكز ألف تصغيره يمنع مف ذلؾ كما منع اسـ الفاعؿ مف العمؿ ألف

التصغير مف خكاص األسماء ,كالنصب بعده إنما يككف بالفعؿ الناصب لركيدان كذىب غيره إلى
أنو يجكز النصب بو كاختمفكا في السبب الذم عمؿ ألجمو كىك مصغر كلـ يعمؿ اسـ الفاعؿ

المصغر فذىب الفارسي إلى أنو إنما عمؿ كىك مصغر حمبلن عمى ركيد اسـ الفعؿ لما شابيو

في المفظ عمؿ كقكلو:

( )1المبرد ,المقتضب (ج ) 226 -116 /3؛ ابف مالؾ ,كشرح التسييؿ (ج .)128/2
( [ )2محمد.] 4 :
( )3ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)59

( )4األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)278-277 / 3

111

إلٌنا ولكن ودهم متباٌن

روٌد علٌا جد ما ثدي أمهم

()1

كىذا يقتضي إف أبا عمي يمنع مف إعماؿ المصدر المكضكع مكضع الفعؿ المصغر

فيما عدا ركيدان.

كزعـ أبك بكر بف طاىر ,كابف خركؼ ,أف السبب في جكاز إعمالو أف عممو ليس

بالشبو كاسـ الفاعؿ إنما عمؿ لكضعو مكضع الفعؿ فبل يقدح التصغير في إعمالو بخبلؼ اسـ
الفاعؿ فعممو لشبيو بالفعؿ المضارع ,كالتصغير يبعده عف شبيو بالفعؿ فكجب أال يعمؿ مصغ نار
قاؿ بعض أصحابنا :كىذا ىك الصحيح عندم كسكاء في ذلؾ ركيدان كغيرىا مف المصادر

المصغرة أك المكضكعة مكضع الفعؿ .
التوضيح والتحميؿ :

انفرد أبك حياف بذكر قكؿ أبي عمي الفارسي في مسألة إعماؿ المصدر المكضكع

مكضع الفعؿ المصغر ,كلـ يعمؿ اسـ الفاعؿ المصغر ,حيث قاؿ :اختمؼ النحاة في ىذه

المسألة فقاؿ أبك حياف ...:مذىب الفارسي إلى أنو عمؿ ,كىك مصغر حمبلن عمى ركيد اسـ
الفعؿ لما شابيو في المفظ عمؿ ,أم أف أبا عمي يمنع إعماؿ المصدر المكضكع مكضع الفعؿ

المصغر فيما عدا ركيدان.

كمذىب أبك بكر بف طاىر ,كابف خركؼ,

في جكاز إعمالو ,ليس بالشبو كاسـ

الفاعؿ( ,)2كانما عممو لكضعو مكضع الفعؿ ,كىذا خبلؼ لكبلـ الفارسي.

قاؿ الرضي ( :)3إذا حذفت الفعؿ حذفان الزمان فعند سيبكيو :الناصب ىك المصدر لككنو

كالقائـ مقاـ الفعؿ نحك :ضربؾ زيدان .أم اضرب زيدان ضربان فالمصدر عمؿ في المفعكؿ لككنو

لمفعؿ ال لتأكيمو بأف كالفعؿ .....كالظاىر مف كبلـ النحاة أف المفعكؿ المطمؽ المحذكؼ فعمو

الزمان كاف الحذؼ أك جائ انز فيو خبلؼ ىؿ ىك العامؿ ؟ أك الفعؿ ىك العامؿ ؟ األكلى أف يقاؿ
العمؿ لمفعؿ عمى كؿ حاؿ إذ المصدر ليس بقائـ مقاـ حقيقة بؿ ىك كالقائـ مقاـ.

( )1البيت مف البحر الطكيؿ ,لممعطؿ اليذلي ,ديكاف اليذلييف (ج  ,)46/3الشاىد قكلو( :ركيد عميان) حيث
نصب عميان بركيد عمى أنو فعؿ أمر.

( )2ابف خركؼ ,الزجاجي .شرح الجمؿ (ج.)531/1

( )3الرضي ,شرح الرضي عمى الكافية (ج .)411 – 410/3
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يرل سيبكيو ( :)1أف المصدر يعمؿ عمؿ فعمو كقاؿ ىذا باب ما جرل في االستفياـ مف

أسماء الفاعميف كالمفعكليف مجرل الفعؿ كما يجرم في غيره مجرل الفعؿ قاؿ فيو :كمما أجرل

مجرل الفعؿ مف المصادر قكؿ الشاعر (:)2

أزلناها منهن عن المقٌل

بضرب بالسٌوف رإوس قوم

كبيف السيرافي ( :)3أف النحكييف اعتادكا أف ينسبكا العمؿ إلى المصدر تكسعان كحقيقة

العمؿ لمفعؿ المضمر حيث يقكؿ :اعمـ أنؾ إذا قمت " :ضربان زيدان " فتقديره :اضرب ضربان زيدان فػ
" ضرب " منصكب بالفعؿ المضمر ينبغي أف يككف " زيد " منصكبان بو أيضان كقد جرت عامة
النحكييف أف يقكلكا :إف زيدان منصكب بالضرب كحقيقة ما ذكرتو لؾ غير أنيـ تكسعكا لما ناب

المصدر عف الفعؿ الذم ىك عامؿ أف يقكلكا إنو عامؿ ,كقد خالؼ أبك حياف رأم أبي عمي

الفارسي ككافؽ الرأم اآلخر عند أصحابو أنو ال يعمؿ مصغ انر سكاء ذلؾ ركيدان كغير ىاف

المصادر المصغرة أك المكضكعة مكضع الفعؿ.

 - 65التوابع
قاؿ ابف مالؾ :
رِ
س ْف
اع َي ِفي ْاإل تْ َب ِ
اع ْال َم َحؿ فَ َح َ

ومف
وجر ما يتبعُ ُجر ْ
ُ

()4

قاؿ أبك حياف ( :)5ظاىر كبلـ المصنؼ جكاز مراعاة المحؿ في جميع التكابع كىذه

مسألة خبلؼ فييا ثبلثة مذاىب :

أحدىما :مذىب سيبكيو كمحققي البصرييف أنو ال يجكز فيو اإلتباع عمى المحؿ (.)6
كذىب الككفيكف كجماعة مف البصرييف منيا الفارسي إلى جكاز اإلتباع عمى المحؿ كبو
أخذ المصنؼ.

( )1سيبكيو ,الكتاب (ج .)116 – 115/1
( )2البيت لممرار بف منقذ التميمي الزمخشرم .الزمخشرم ,شرح المفصؿ (ج.)76/4
( )3السيرافي ,شرح كتاب سيبكيو (ج.)222 – 221/3
( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)59
( )5األندلسي ,منيج السالؾ (ج)279 / 3

( )6المرادم ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ (ج.)13/3
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كالتأكيد

كذىب أبك عمرك إلى التفصيؿ فأجاز ذلؾ في العطؼ كالبدؿ كمنع ذلؾ في النعت

()1

.

التوضيح والتحميؿ :
قاؿ أبك حياف :كاختمؼ النحكيكف في مسألة جكاز مراعاة المحؿ في جميع التكابع
فمذىب سيبكيو ( ,)2كمحققي البصرييف ,أنو ال يجكز في اإلتباع عمى المحؿ ( ,)3كذىب الفارسي
كالككفيكف كجماعة مف البصرييف إلى جكاز األتباع عمى المحؿ كىذا مكافؽ لكبلـ المصنؼ الذم
أجاز اإلتباع عمى المحؿ ,قاؿ كذىب أبك عمر إلى التفصيؿ ,فأجاز ذلؾ في العطؼ كالبدؿ.
ابف عقيؿ كضح ذلؾ في النعت كالتأكيد حيث ما ذىب إليو الفارسي كالككفيكف كمف كاجييـ مف

َِ َِ َِ ِْ ُِ
البصرييف في ذلؾ حيث استدلكا عمى ذلؾ بالسماع قالكا :فمف ذلؾ قراءة الحسف ﴿ غِيًِِِْ ِِٓ ًِِِْىِِػِ َِِثِِ
َِّ َِ َِِْ َِ َِ َِ َِّ َِ ِْ
ِ
َ
ِ
َ
()5
()4
ِاَللِ ِِِِوِالٍَِِِلِنِِِهِثِِِِِوِِالِِ ِِ
اسِِأِِْجِػِِيِ ﴾ بالرفع قاؿ الفراء :ىك جائز .
 - 66جواز الخفض مف المحؿ
قاؿ أبك حياف ( :)6كفي الحديث :أمر بقتؿ األبتر كذك الطفيتيف أم بأف يي ٍقتؿ األبتر كذك

الطفيتيف (.)7

كقاؿ الفراء" :كمف ذلؾ :عجبت مف تساقط البيكت بعضيا عمى بعض الخفض عمى
المفظ ,كالرفع عمى المعنى فظاىر ما كرد عف العرب مف ذلؾ يجكز الخفض عمى المحؿ,
كيحتاج مانع ذلؾ إلى تأكيؿ :كقد تأكؿ ذلؾ عمى إضمار فعؿ يفسره المصدر ,كقد تأكؿ
السيرافي قكلو( :كالميانا ) ,عمى أنو معطكؼ عمى (مخافة) ,كىك في التقدير عمى حذؼ مضاؼ
أم كمخافة المياف فحذؼ المضاؼ كأقيـ المضاؼ إليو مقامو.

( )1األشمكني ,شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ (ج.)292/2
( )2سيبكيو ,الكتاب (ج.)171/1

( )3ابف عقيؿ ,المساعد (ج )273/2؛ ابف مالؾ ,كتكضيح المقاصد كالمسالؾ (ج .)13/3
( [ )4البقرة.]161 :
( )5الفراء ,معاني القرآف (ج.)96/1
( )6األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)284-283 /3
( )7مسمـ ,صحيح مسمـ ,السبلـ (ج)293/1
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كتأكلو أبك الحجاج بف يسعكف ( ,)1عمى أنو مفعكؿ معو أم مخافة اإلفبلس مع المياف,

كمنع الككفيكف مف إتباع المجركر المفعكؿ بالنصب عمى المكضع ,إال إذا ذكر الفاعؿ,
فالصكاب عندىـ أف ينشد مخافة اإلفبلس كالمياف بنصب اإلفبلس كحذؼ التنكيف عمى حد حذفو:
ول ذاكر هللا إل قلٌال

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

()2

ألف الفاعؿ عندىـ لـ يذكر بعد المفعكؿ ,كال يجكز عندىـ ىنا حذؼ الفاعؿ.
كتأكؿ قاسـ بف ثابت رفع المظمكـ عمى أنو فاعؿ بطمب كالمعقب :مفعكؿ بطمب,

كالمعقب ىك الماطؿ في ىذا التأكيؿ .كتأكؿ رفعو أبك حاتـ ,عمى أنو بدؿ مف الضمير الذم

استكف في المعقب ,كتأكلو أبك عمي في التذكرة ,عمى أنو فاعؿ بقكلو( :حقو) كحقو :فعؿ
كمفعكؿ كالمظمكـ فاعؿ.
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي الفارسي في جكاز الخفض مف المحؿ كيحتاج مانع ذلؾ

إلى تأكيؿ رفعو كقد تأكؿ أبك عمي في التذكرة عمى أنو فاعؿ بقكلو (حقو) كحقو :فعؿ كمفعكؿ
كالمضمكـ فاعؿ.
مف قكؿ الشاعر لبيد(:)3
حتى تهجر فً الرواح وهاجها

طلب المعقب حقه المظلوم

كتأكؿ رفعو أبك حاتـ ,عمى أنو يدؿ مف الضمير الذم استكف في المعقب كتأكلو

السيرافي ,عمى اضمار فعؿ يفسره المصدر تأكؿ بعضيـ عمى رفع الفضؿ عمى أنو مرفكع عمى

الجكار كما خفضكا عمى الجكار في قكليـ :ىذا جحر ضب و
خرب.كفي قكؿ الشاعر قاؿ أبك
حياف :مف جكز اإلتباع عمى المحؿ مف البصرييف فاإلضمار عندىـ الحمؿ عمى المفظ كلـ ً
يبد
رأيو في أقكاؿ الفارسي في ىذه المسألة..

( )1ىك يكسؼ بف يبقى بف يكسؼ بف يسعكف التجيبي ,إماـ في المغة كالنحك ت ( 570ى ػ)؛ الفيركز أبادم,
البمغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة (ص.)322

ً
مستعتب ,الشاىد( :كال
( )2البيت مف البحر المتقارب ,قائمو أبك األسكد الدؤلي (ديكانو  ,)54صدره فألفيتو غير
ذاكر ا﵀) حيث نصب لفظ الجبللة باسـ الفاعؿ ,كلـ يضؼ إليو.
( )3البيت مف بحر الطكيؿ لمبيد العامرم ,كيكجد في ديكانو (ص )115؛ األشمكني ,شرح األشمكني
(ج .)290/2
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 - 67إعماؿ اسـ الفاعؿ
قاؿ ابف مالؾ :
اف ع ْف م ِ
ِ
ضيػػػػ ِو ِبػػػػ َم ْع ِز ِؿ
إ ْف َك َ َ ُ

َك ِفعِم ِو اسـ فَ ِ
اع ٍؿ ِفي اَْل َع َم ِؿ
ْ
ُْ
وولي ِ
ؼ ِن َدا
اماً أَ ْو َح ْر َ
ََ َ ْ
است ْف َي َ

ِ ٍ
س َنداَ
أَ ْو َن ْف َياً أَ ْو جا صفَة أَ ْو ُم ْ

()1

قاؿ أبك حياف( :)2كاستدؿ لصحة القكؿ باسـ الفاعؿ مف باب ظف إذا قمت :ىذا ظاف

ز ويد قائمان أمس فظاف يطمب اسميف كال يجكز حذفو اقتصا انر ,فيبقى حذفو اختصا انر كالمحذكؼ

اختصا انر بمنزلة الثابت فيمزـ أف يككف اسـ الفاعؿ عامبلن فيو أك تقدر لذلؾ المحذكؼ عامبلن فيمزـ
حذؼ الثاني السـ الفاعؿ كيرجع الكبلـ في ىذا المحذكؼ الثاني كيتسمسؿ إلى ما ال نياية لو

كبيذا اعترض أبك الفتح عمى أبي عمي الفارسي فسكت
قاؿ بعض أصحابنا :كاذا لزـ إعماؿ ظاف بمعنى المضي في االسـ الثاني كجب أف
يعتقد مثؿ ذلؾ في :معطي ز ويد أمس درىمان كأمثالو كىذا اإللزاـ ال مخمص منو لمف يعتقد أف
الثاني منصكب بفعؿ مضمر إال أف يقكؿ أف العرب ال تقكؿ :ىذا ظاف ز ويد أمس قائمان ,كانما

استغنت منو بقكليا :ىذا ظف زيدان أمس قائمان كفي ذلؾ خركج عما عيد في األفعاؿ المتصرفة

مف أنو يجكز أف يبنى اسـ الفاعؿ منيا بمعنى الحاؿ كاالستقباؿ كالمضي انتيى كبلمو.

كسألت شيخنا األستاذ أبا الحسف بف الضائع – رحمو ا﵀ – عف ىذه المسألة ,كذكرت

لو المذىبيف كاعتراض ابف جني كسككت أبي عمي عنو فقاؿ :سككت أبي عمي عنو استيزاء بو
كبضعؼ اعتراضو ال قصكر كالصحيح ما ذىب إليو أبك عمي ثـ أممى عمى ما نصو.
التوضيح والتحميؿ :

انفرد أبك حياف بذكر قكؿ أبي عمي الفارسي في مسألة اسـ الفاعؿ ,إذا كاف ماضيان,

ككاف فعمو إما يتعدل إلي أكثر مف كاحد ,حيث حدث اختبلؼ حكؿ ىذه المسألة  ,فذىب

الفارسي كالجميكر إلى أف الثاني منصكب بفعؿ مضمر يفسره اسـ الفاعؿ إذ ال يصؿ اسـ
الفاعؿ في معنى الماضي في قكلو " كذلؾ في قكلو( :ىذا معطي ز ويد درىمان أمي ) ,كقد خالؼ

أبك عمي الفارسي ,السيرافي ,كاألستاذ أبي عمي ,كأكثر أصحاب أبي حياف في أف الثاني
منصكب يبقي اسـ الفاعؿ كليس بفعؿ مضمر ,يفسره اسـ الفاعؿ ,كاف كاف بمعنى الماضي.
( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)60

( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)303-301 / 3
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ككذلؾ اعترض ابف جني ,كسككت أبي عمي ,عنو قاؿ أبك حياف :سألت شيخنا األستاذ أبا

الحسف مف الضائع ,عف ىذه المسألة كذكرت لو المذىبيف كاعتراض ابف جني كسككت أبي
عمي فقاؿ :سككت أبي عمي عنو استيزاء بو كبضعؼ اعتراضو ال قصكر.
قاؿ ابف الجكزية ( :)1اسـ الفاعؿ يعمؿ عمؿ فعمو المبلقى لو في المصدر؛ فإف كاف
الفعؿ الزمان ,اقتصر اسـ الفاعؿ عمى رفع فاعمو ,كاف كاف متعديان إلى كاحد أك اثنيف أك إلى
ثبلثة ,جرل اسـ الفاعؿ مجراه نحك :مررت برجؿ قائـ أبكه ,برجؿ ضارب أبكه عم انر ,كمعطي
عم انر درىمان كمعمـ أخالؾ عم انر قائمان كال يعمؿ إال شرطيف :أحدىما :أف يككف بمعزؿ عف المضي
يدا اآلف أك " كال حجة لمجيز إعمالو
بأف يككف بمعنى الحاؿ أف االستقباؿ نحك " :أنت ضارب ز ن

َِ ِْ ِْ َِ

بمعنى المضي في قكلوَِ ﴿ :وَِكِتُِِ ًُِِِِٓةِِاِ ِشِ ٌِ
ِطِ ﴾

()2

()3

ألنو محمكؿ عف مكاف الحاؿ بدليؿ كتقمبيـ

غدان ,حيث كافؽ أبك حياف كبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

- 68وصؼ الصفة المشبية في المذكر والمؤنث
()4
خرساء دجاجيا ككاف قياس ذلؾ أف يقكؿ أغر الثنايا
قاؿ أبك حياف  :كأنو قاؿ :يا ليمةي
ى
كأحجف المخالب كخرساء الدجاج ,كأصحابنا المتأخركف ال يجيزكف إال أف تككف الصفة مطابقة

لمضمير الذم رفعتو كنقمت إليو .كقد تأكؿ أبك عمي الفارسي خرس الدجاج عمى أف الميمة لطكليا
كالجمع فكأف كؿ جزء مف ىذه الميمة ليمة كثكب أخبلؽ كبرد أسماؿ كبرمة أعشار ,كحكى
يعقكب عف األصمعي أف العرب تقكؿ :ليمة يخ ير يس عمى كزف يعين ً
ؽ إذا لـ يسمع فييا صكب
كالعرب تخفؼ فيعبل فيككف خرس في البيت مما كصؼ بو المفرد كىك مفرد كال يحتاج إلى تأكيؿ

أبي عمي.

التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر كبلـ أبي عمي الفارسي في الصفة المشبية ,التي تجكز فييا أف

يتصؼ بيا المذكر كالمؤنث معنى كلفظان أك معنى ال لفظان ,أك لفظان ال معنى ,حيث قاؿ أبك
( )1ابف الجكزية ,إرشاد السالؾ إلى حؿ ألفية ابف مالؾ (ج.)265 – 264/4
( [ )2الكيؼ.] 18 :
( )3ابف مالؾ ,التذييؿ كالتكميؿ (ج ) 815 – 812 /4؛ األصفياني ,تمييد القكاعد (ج)2744 – 2740 / 6
( )4األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)383-381 / 3
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حياف :حيث ذىب بعض النحكييف إلى أنو ال يجكز فعؿ الضمير إال لما يصح أف يكصؼ بو
و
برجؿ حائض المرأة كال بامرأة آدر البعؿ ,ككذلؾ إذا كاف الكصؼ
األكؿ.فبل يجكز مررت

و
و
كبرجاؿ كريـ أعماميـ كال
برجؿ كراـ آباؤه
مجمكعان كالمكصكؼ مفردان أك بالعكس فيجكز :مررت
و
برجؿ كراـ اآلباء كال برجاؿ كراـ األعماـ كمف الناس مف أجاز ىذا كمو اعتمادان عمى أف
يجكز

المعني لمسببي.

()1
قاؿ أبك حياف  :كىي إف صالحة لممذكر كالمؤنث معنى لفظان بأك معنى لفظان أك لفظان

ال معنى أك خاصة بأحدىما معنى كلفظان فاألكلى تجرم عمى مثميا كضدىا كالبكاقي تجرم عمى
مثميا ال ضدىا خبلفان لمكسائي ,كاألخفش ...كقدـ خبلفان لمكسائي كاألخفش يجئ فإنيما يجرياف
جرياف ىذه الصفة عمى ضدىا في األقساـ الثبلثة فنقكؿ مررت برجؿ عجزاء فيو ,كبامرأة إلى
ابنيا كبرجؿ حائض بنتو...
كقاؿ أبك حياف :أصحابنا المتأخركف ال يجيزكف إال أف تككف الصفة مطابقة لمضمير
الذم رفعتو كنقمت إليو ,حيث ٌأكؿ أبك عمي الفارسي عبارة قكؿ الشاعر :
ٌا لٌلة خرس الدجاج سهرتها

ببغداد ما كادت إلى الصبح تنجلً

()2

حيث قاؿ خرس الدجاج عمى أف الميمة لطكليا كالجمع حيث أف الثاني فييا كصؼ األكؿ فكاف
كؿ جزء مف ىذه الميمة ليمة حيث كصؼ بو المفرد كىك مفرد.

 - 69االشتراؾ في الجمع
قاؿ أبك حياف( :)3كليس مف شرط االشتراؾ في الجمع أف تجمع جمع سبلمة ,كما ذىب
إليو أبك عمي بؿ الجمع مف غير تقييد ألف باب أفعؿ كفعبلء يشبو باسـ الفاعؿ كالمذكر منو ال
و
برجؿ أحمر الكجو كمف ذلؾ قكلو:
يجمع بالكاك كالنكف كال مؤنثو باأللؼ كالتاء فتقكؿ :مررت
أجب الظهر لٌس له سنام

ونمسك بعده بذناب عٌش

()4

( )1ابف مالؾ ,التسييؿ كالتذييؿ (ص .)12
( )2البيت مف بحر الطكيؿ ,لـ ينسب ألحد .ابف عصفكر ,المقرب (ص .)154
()3األندلسي ,منيج السالؾ ( ج.)383/ 3
( ) 4البيت مف البحر الكافر ,منسكب لمنابغة الذبياني ,كيكجد في ديكانو (ص  .)157سيبكيو ,الكتاب
(ج.)196 /1
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كقاؿ الحارث بف ظالـ:
ول بفزارة الشعر الرقابا

فما قومً بثعلبة بن سعد

()1

جمع أشعر كأشعر مذكر شعراء ككذلؾ باب فعبلف فعمى يشبو باسـ الفاعؿ كالمذكر منو ال يجمع
بالكاك كالنكف كال مؤنثو باأللؼ كالتاء لكنيا تجمع جمع تكسير.
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر أقكاؿ أبي عمي الفارسي في االشتراؾ في الجمع بشركط ,حيث

قاؿ أبك عمي الفارسي :مف شرط االشتراط في الجمع أف تجمع جمع سبلمة.

قاؿ أبك حياف :مخالفان كبلـ أبي عمي الفارسي :ليس مف شرط االشتراؾ في الجمع أف

تجمع جمع سبلمة ,بؿ الجمع مف غير تقييد ألف باب أفعؿ كفعبلء يشبو باسـ الفاعؿ,
و
برجؿ أحمر الكجو .
كالمذكر فيو ال يجمع بالكاك كالنكف ,كال مؤنثو باأللؼ ,كالتاء ,يقكؿ :مررت
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القوؿ في الصفة المشبية تكوف لمحاؿ

قاؿ ابف مالؾ :
َكطَ ِ
اىر ْال َق ْم ِب َج ِم ِ
اى ِر
يؿ الظ َ

وصو ُغيا ِم ْف َال ِزٍـ لِح ِ
اض ِر
َ
َ َْ َ

()2

قاؿ أبك حياف ( :)3تصاغ ىذه الصفة مف فعؿ الزـ أم غير متعد كتككف بمعنى الحاؿ ال
بمعنى الماضي كال بمعنى االستقباؿ كأما قكليا مشتقة فقد ذكرنا أنو ال يجكز:
و
األب في فصيح الكبلـ فإف جاء مف ىذا شيء فبابو الشعر.
مررت
برجؿ أسد ي
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ أبي عمي الفارسي في الصفة المشبو حيث قاؿ أبك حياف:
تصاغ ىذه الصفة مف فعؿ الزـ أم غير و
متعد كتككف الصفة بمعنى الحاؿ ال بمعنى الماضي
كال تككف الصفة بمعنى االستقباؿ كاذا كانت مشتقة فإنو ال يجكز ذلؾ كىذا مخالؼ لكبلـ

الفارسي الذم أنشده الفارسي(.)4

( )1البيت مف البحر الكافر ,لمحارث بف ظالـ ,سيبكيو ,الكتاب (ج.)201/1
( )2ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)65
( )3األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)384-383 / 3
( )4الفارسي ,المسائؿ الشي ارزيات (ج.)127 / 1
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في و
بيت مف الشعر:
اؿ ِ
اإلىاَ ِب
ت ِغ ْرَب ُ
ت َوأَ ْن َ
ألُْب َ

َفمَ ْوَال ا﵀ُ َو ْال َم ْي ُر ْال ُمفَدى

()1

حيث جاءت الصفة المشبية جامدة كىذا نادر.
قاؿ ابف الناظـ ( :)2كأما اسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ ,إنيا كالفعؿ في إفادة معنى الحدكث

كالصبلحية الستعماليا بمعنى الماضي كالحاؿ كاالستقباؿ كالى ككف الصفة المشبية ال تككف

لغير الحاؿ ,عمى اإلشارة بقكلو :كصكغيا مف الزـ لحاضر ,أم لداللة عمى معنى الزمف
الحاضر ,كلك قصد الصفة المشبية معنى الحدكث عمى عدـ الثبات حكلت إلى بناء اسمؾ
الفاعؿ استعممت استعمالو ,كمخالؼ لكبلـ أبي حياف.

 - 71صياغة الصفة المشبية مف فعؿ الزـ غير ٍ
متعد
()3
يد الحسف عينيف فبل بأس أف يقكؿ:
قاؿ أبك حياف  :كقاؿ أبك عمي في التذكرة :مف قاؿ ز ه
يد الضارب أبكيف كالضارب األبكاف ,كاألبكاف فاعؿ عمى قكلؾ :الحسف الكجو كمثمو :الضارب
زه
رجمو كلـ يقيد أبك عمي بأمف المبس كقيده بو بعضيـ كمننا جاء مف ذلؾ قكؿ الشاعر :

ما الراحم القلب ظالما وإن ظلما

وما الكرٌم بمناع وإن حرما

()4

التوضيح والتحميؿ :
يفد بأمف
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في ىذه المسألة ,حيث أف أبا عمي لـ ٍ
المبس ,فبل يجكز أف يقكؿ زيد الضارب أبكيف كالضارب األبكاف كاألبكاف فاعؿ عمى قكؿ الحسف
الكجو كلكف ىناؾ مف قيده.

ذكر أبك حياف :إف كاف يتعدل بنفسو ففيو خبلؼ ذىب أبك الحسف جكاز ذلؾ كذىب

كثير مف النحكييف إلى أنو ال يجكز ,ذلؾ كىناؾ آخركف أجازكا ذلؾ بشرط أف يحذؼ المفعكؿ
و
برجؿ قتاؿ األب.
اقتصا انر فيجكز أف تقكؿ :مررت
( ) 1البيت مف بحر الكافر ,لحساف بف ثابت ,كليس في ديكانو ,كنسب في الكحشيات (ص .)8ابف جني,
الخصائص (ج .)233/2
( )2ابف مالؾ ,شرح ابف الناظـ عمى ألفية ابف مالؾ (ص .)317
( )3األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)389 / 3
( ) 4البيت مف البحر البسيط ,لـ أعثر عمى قائمو ,ابف مالؾ ,الشاىد قكلو( :الراحـ) ,حيث جاءت الراحـ اسـ
فاعؿ ,كقصد بو الثبكت ,كعكمؿ معاممة الصفة المشبية .ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)104/3
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ك قاؿ األيكبي ( :)1كىي ما اشتؽ مف فعؿ الزـ ,لمف قاـ بو عمى معنى الثبكت ,قكلو :الصفة

المشبية؛ أم المشبية باسـ الفاعؿ كقكلو :ما اشتؽ مف فعؿ الزـ يخرج بو اسـ المفعكؿ ,كاسـ
الفاعؿ ,مف الفعؿ المتعدم ,و
جؿ قتٌاؿ األب؛ أم قتٌاؿ أبكه.
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الصفة المشبية ال تكوف بمعنى المضي
قاؿ أبك حياف( :)2كقكلو( :لحاضر) يعني الصفة المشبية تككف لمحاؿ ,كىذه مسألة فييا

خبلؼ ,ذىب السيرافي إلى أنيا أبدان بمعنى المضي كىك ظاىر كبلـ األخفش قاؿ :الصفة ال
يجكز تشبيييا إال إذا ساغ أف يبنى منيا قد فعؿ.

كأجاز ابف خركؼ أف تككف بمعنى الماضي كبمعنى الحاؿ ألنؾ إذا قمت :مررت برجؿ

حسف الكجو فحسف الكجو ثابت في الحاؿ كىك أيضان ثابت قبؿ ذلؾ فساغ أف يقدر بالماضي

كالحاؿ الستقرار المعنييف فيو.

كزعـ األستاذ أبك عمي أنيا ال تككف بمعنى المضي أصبلن كسكاء في ذلؾ الرافعة
و
برجؿ جسف الكجو أك كجيو معناه ىذه حالو ال تريد مضيان كال
مررت
كالناصبة قاؿ :فقكلؾ:
ي

تقك قكتو في عمميا في الزمانيف كالى ىذا ذىب أبك بكر
استقباالن ألنيا لما شبيت باسـ الفاعؿ لـ ى
بف السراج كأبك عمي الفارسي .
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ أبي عمي الفارسي في الصفة المشبية ,ال تككف بمعنى
المضي كال استقباالن ألنيا شبيت باسـ الفاعؿ ,كلـ تقك قكتو في عمميا الزمانيف ,قد ظير خبلؼ

في ىذه المسألة.

فقاؿ كأجاز ابف خركؼ ( ,)3أف تككف بمعنى المضي بمعنى الحاؿ؛ ألنؾ إذا قمت "
و
برجؿ حسف الكجو " فحسف الكجو ثابت في الحاؿ كىك أيضان ثابت قبؿ ذلؾ فساغ أف
مررت
يقدر بالماضي كالحاؿ الستقرار المعنييف فيو .كذىب األستاذ أبك عمي أنيا ال تككف بمعنى

المضي أصبلن كسكاء في ذلؾ الرافعة كالناصبة.
( )1األيكبي ,الكناش في فف النحك كالصرؼ (ص.)333
( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)388 / 3
( )3الزجاجي ,شرح الجمؿ (ج.)559/1
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قاؿ األيكبي ( :)1كتعمؿ عمى فعميا المشتؽ ىي فيو مطمقان مف غير اشتراط الحاؿ ,أك
االستقباؿ ,لككنيا بمعنى الثبكت ,كأعمـ أف ىذه الصفة المشبية ,إف لـ يشترط فييا معنى الحاؿ
أك االستقباؿ ,ك كما اشترط في اسـ الفاعؿ فبلبد مف اعتمادىا عمى صاحبيا أك اليمزة أك النفي

كما قيؿ في اسـ الفاعؿ

()2

.

قاؿ أبك حياف ( :)3كذىب أكثر النحكييف إلى أنو ال يشترط أف تككف بمعنى الحاؿ ,كذىب

أبك بكر بف طاىر ,إلى أنيا تككف لؤلزمنة الثبلثة كذىب السيرافي ,إلى أنيا أبدان بمعنى الماضي
كىك ظاىر كبلـ األخفش قاؿ :الصفة ال يجكز تشبيييا إال إذا ساغ أف يبنى منيا قد فعؿ.
قاؿ ابف ىشاـ ( :)4كتفارؽ ىذه الصفة اسـ الفاعؿ مف عدة كجكه أحدىا :أنيا ال تككف

إال لمحاؿ ,كأعني بيا الماضي المستمر إلى زمف الحاؿ كاسـ الفاعؿ يككف لمماضي كلمحاؿ
كاالستقباؿ.كىذا مكافؽ لكبلـ أبي عمي الفارسي كلـ يبد رأيو في ىذه المسألة.

 - 73القوؿ في معموؿ الصفة المشبية
قاؿ ابف مالؾ:
فَارفَع ِبيا و ْان ِ
ص ْب َو ُجر َم َع أَ ْؿ
ْ ْ َ َ

ص ْؿ
َوُد َ
ص ُح َ
وف أَ ْؿ َم ْ
وما ات َ
وب أَ ْؿ َ
سماً ِم ْف أَ ْؿ َخ َال
تَ ْج ُرْر ِب َيا َم َع أَ ْؿ ُ

ضػػػافَاً أَ ْو ُمػػػ َجرَداً َوَال
ِبػػػيػَػػػػا ُمػػػػ َ

()5

ً
الحسنيف الكجكه
قاؿ أبك حياف ( :)6كاف أثبتيا فالنصب نحك :مررت بالرجميف

أنكؼ الكجكه كبالرجاؿ الطكيميف أنكؼ الكجكه كا ٍف
الحسنيف الكجكه كبالرجميف األشميف
كبالرجاؿ
ى
ى
كانت الصفة غير مثناه كال مجمكعة جمع سبلمة في المذكر ,نحك :مررت بالرجؿ الحسف الكجو
كبالرجؿ الحسف كجو األخ ,فيجكز في المعمكؿ النصب كىك األجكد ثـ الجر ثـ الرفع فالنصب

عمى التشبيو بالمفعكؿ بو كأجاز بعض البصرييف نصبو عمى التمييز ,كىي نزعة ككفية كأما

الجر فعمى اإلضافة.

كأما الرفع في ػ ػك عمػ ػى الفاعؿ كالرابػ ػط الضمي ػ ػر المحذكؼ تقدي ػ ػره :الحسف الكجو منو ىذا
( ) 1أبك الفداء عماد الديف إسماعيؿ بف عمي بف محمكد بف محمد ابف عمر شاىنشاه ,بف أيكب الممؾ المؤيد
صاحب حماة 732( ,ىػ) .األيكبي ,الكناش (ج.)5/1

( )2األيكبي ,الكناش (ص .)335
( )3األندلسي ,التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ ( ص.)14
( )4األنصارم ,شذكر الذىب (ص .)397
( )5ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)66
( )6األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)397 / 3
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مذىب سيبكيو كاأللؼ كالبلـ عكض مف الضمير ىذا مذىب الككفييف ,كقيؿ :ارتفاعو عمى البدؿ

كينكل في الصفة ضمير كيككف المرفكع بدالن مف ذلؾ الضمير ىذا مذىب أبي عمي الفارسي في

اإليضاح كأجاز في البغداديات ىذا الكجو كأف يككف مرفكعان بالصفة.

كيبطؿ مذىب الككفييف جكاز المجئ بالضمير مع األلؼ كالبلـ ,كمذىب الفارسي بما
حسف الكجو برفع الكجو أال ترل إنو ال يجكز أف يككف في
حكاه الفراء مف قكليـ :مررت بامروأة
ن
حسف ضمير المرأة كيككف الكجو بدالن منو ألنو لك كاف فيو ضميرىا لكانت الصفة مؤنثة كتأنيث
و
برجؿ مضركب األب ال يجكز رفعو عمى البدؿ ألنو ليس بدالن شيئ مف
الضمير ككذلؾ مررت
و
بعض مف كؿ إذ ليس إياه كال بعضو.
شيء كال بدؿ
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ أبي عمي الفارسي في الصفة عف كانت غير مثناه ,كال
مجمكعة جمع سبلمة في المذكر ,حيث اختمؼ النحاة فييا ىناؾ .حيث أجاز البصريكف نصبو
(أم المعمكؿ) عمى التمييز كأما الجر فعمى اإلضافة ,حيث ذىب الككفيكف كسيبكيو ( )1أما
الرفع فيك عمى الفاعؿ كالرابط الضمير المحذكؼ تقديره الحسف الكجو منو كاأللؼ كالبلـ ,عكض
مف الضمير أما ما ذىب إليو أبك عمي الفارسي في اإليضاح ( :)2ارتفاعو عمى البدؿ كينكم في
الصفة ضمير كيككف المرفكع بدالن مف ذلؾ كأجاز أف يككف مرفكعان بالصفة كىذا مخالؼ لمذىب
الككفييف جكاز المجئ بالضمير مع األلؼ كالبلـ.
قاؿ األيكبي ( :)3إنما يرفع معمكليا عمى الفاعمية كىك األصؿ في عمؿ ىذه الصفة إذ ال
تقتضي إال مرفكعان كفعميا البلزـ ,كالمختار في النصب التفضيؿ كىك إف كاف المعمكؿ معرفة,
منصبو عمى التشبيو بالمفعكؿ كىك الحسف الكجو لئبل يتبع التمييز معرفة كاف كاف نكرة منصكبة
عمى التمييز نحك :الحسف كجيان.
كمنيـ مف يقكؿ( :)4إف نصب معمكؿ الصفة سكاء كاف معرفة أك نكرة إنما ىك عمى
التشبيو بالمفعكؿ ال عمى التمييز عكس مذىب الككفييف؛ فإف نصب معمكليا عندىـ عمى التمييز
سكاء كاف معرفة أك نكرة لجكاز أف يككف التمييز معرفة عندىـ كأما جر معمكليا فبإضافتيا ىي
إليو ليس إال (.)5
( )1سيبكيو ,الكتاب (ج.)200/1
( )2الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص.)180
( )3األيكبي ,الكناش في النحك كالتصريؼ (ص .)338
( )4ابف مالؾ ,تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد (ص.)140
( )5ابف حاجب ,شرح الكافية نظـ الكافية (ص.)23
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المبحث الرابع

التوابع والصرؼ.
 - 74جواز حذؼ ما تعجبت منو
قاؿ ابف مالؾ :
عناه ي ِ
ِ
ض ْح
ْ
اف ِع َ
إف َك َ
الحذؼ َم َ َ
ند َ

استَِب ْح
وح ْذ َ
ؼ َما ِم ْن ُو تَ َعج ْب َ
َ
ت ْ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2يقكؿ إنو يجكز حذؼ ما تعجبت منو لداللة المعنى عميو كىك
المنصكب كالمجركر ,كككنو أطمؽ عميو متعجبان منو فيو مجاز ألف المتعجب منو حقيقة إنما ىك
كصفو فما جاء فيو حذؼ المنصكب.كظاىر كبلمو أنو يجكز حذؼ المجركر ,كقد صرح

َِ ِْ ِْ ِْ َِ َِ
ِ
ْ
ْ
ِ
ْصِ ﴾
بذلؾ في التسييؿ كفي شرحو كمف ذلؾ قكلو تعالى  ﴿:أِشِ ٍِِعِ ِةِِ ًِِِٓ ِِوِأِةِ ِِ
َِ ِْ ِْ
َِوِأِشِ ٍِِعِ ﴾.

()3

َِ
ِ
ْ
ْ
ِ
ْصِ ِةِِِِِّ
و﴿ أِةِ ِِ

كقاؿ الشاعر :
فؤحصن وأزٌن إلمرئ إن تسربال

تردد فٌها ضوإها وشعاعها

()4

التقدير :كأبصر بيـ كأكؼ بنا كفأحصف بيا كأزيف بيا.
كزعـ قكـ مف النحكييف منيـ الفارسي أف الضمير المجركر لما حذفت الباء استتر في
أفعؿ ,كرد ذلؾ بأنو لك كاف مستت انر في الفعؿ لبرز في التثنية كالجمع كالتأنيث فقمت تقكؿ :أسمع
بالزيديف ,كأبص ار كأسمع بالزيديف كأبصركا كأسمع و
ليند كأبصرم ,كألف مف الضمائر ما ال يمكف
استتاره ,نحك ضمير المتكمـ نحك :أكرـ بي كأعزز بنا لك حذفت الباء كحدىا لقمت :كأعززنا كلـ
يقؿ إنما قالكا :كأعزز.

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)66
( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)16-15 / 4
( [ )3مريـ.] 38 :
( )4البيت مف البحر الطكيؿ ,لؤلكس بف الحجر ,كيكجد في ديكانو (ص)84؛ بركاية (فأحسف) ,األندلسي,
التذييؿ كالتكميؿ (ج ,)624/4كالشاىد قكلو( :فأحصف كأزيف) حيث حذؼ الجار كالمجركر لداللة ما قبمو

عميو.
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التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في مسألة جكاز حذؼ ما تعجبت منو ,حيث قاؿ الفارسي:

إف الضمير المجركر لما حذفت الباء منو استتر في أفعؿ معمبلن ذلؾ أف لك كاف مستت انر في
ً
أسمع بالزي ىد ٍي ًف  ,ك ً
الفعؿ لبرز في التثنية ,كالجمع ,كالتأنيث ,نقكؿً :
يف.
ٌ
أسمع بالزيد ى
ٍ

َِ ِْ ِْ َِ َِ
ِ
ْ
ْ
ِ
ِِوِأِشِ ٍِِعِ ﴾
ْصِ ِةِِِِِّ
قاؿ ابف مالؾ :إنو يجكز حذؼ المجركر ذلؾ في قكلو  ﴿:أِةِ ِِ

()1

لداللة ما قبمو عميو.

كقاؿ أبك حياف :إف الضمير استتر في الفعؿ فمـ يظير سكاء كاف ضمير جمع ,أك

تثنية ,أك مفرد ,ألنو أجرل مجرل األمثاؿ في بقائو عمى صكرة كاحدة في جكاز حذؼ ىذا

المجركر ,كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

 - 75القوؿ في التعجب بالفعؿ المزيد
قاؿ ابف مالؾ:
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()2

قاؿ أبك حياف ( :)3ذكر الناظـ شركط ما يبنى لمتعجب عمى ٍأف ىع ىؿ ,كعمى ٍأف ًع ٌؿ فذكر
أنيما يبنياف مف ثبلثي متصرؼ قابؿ لمزيادة تاـ مثبت غير معبر عف فاعمو بأفعؿ كال مبني
لممفعكؿ فيذه سبعة شركط ذكرىا ,كزاد غيره أف يككف الفعؿ عمى كزف فى يع ىؿ أصبلن أك تحكيؿ كأال
يككف قد استغنى عف البناء في ىذا الباب لغيره ,كزاد آخركف أف يككف كاقعان كآخركف أف يككف

دائمان كنحك نتبع ىذه الشركط شرطان شرطان فنقكؿ :أما اشت ارط صكغو مف ثبلثي فيعني بو أف

يككف ثبلثيان مجردان مف حركؼ الزيادة إف كاف رباعيان ,نحك :دحرج كقرطس فبل يمكف منو البناء
ألف ىذا الفعؿ يبنى عمى ٍأف ىع ىؿ أك ٍأف ًعؿ ,كال يجكز ذلؾ في الرباعي األصؿ كأما إف كاف ثبلثيان
مزيدان فإما أف يككف عمى كزف ٍأف ىع ىؿ أك عمى كزف أ ٍف ًع ىؿ إف كاف عمى كزف غير كزف أفعؿ فبل
يجكز أف يصاغ منو ٍأف ىع ىؿ كال ٍأف ًعؿ كشذ مف ذلؾ ما أغناه كما أفقره كما أبقاه كما أقكمو كما
أمكنو كما أمؤله كما آبمو كما أشده كما أحكلو كما أخسره كما أشياه كما أحياه كما أرفعو مف
( [ )1الكيؼ.]26 :
( )2ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)67

( )3األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)20-19 / 4
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استغنى كافتقر كأتقى كاستقاـ كتمكف كامتؤل كتابؿ كاشتد كاحتاؿ كاختصر كاشتيى كاستحيا كارتفع,

كقاؿ األخفش :في األكسط ( :)1كقالكا :ما أفقره كما أغناه فقد ذكر أنو يقاؿ :فقر كغنى انتيى

كيدؿ عمى ذلؾ قكليـ :فقير كغني ,كقالكا :تقي لقكليـ تقي فكأف اتقى مبني منو كقد نقؿ شيي

الشئ اشتياه كحيي الرجؿ استحيا فعمى ىذا ال يككف ما أشياه كما أحياه شاذان ,كفي الطرر الذم
بخط أحمد بف يكسؼ األشكني ( ,)2كنقؿ عف األخفش أنو يجيز التعجب مف كؿ فعؿ مزيد فكأنو

راعي أصمو ,ألف أصؿ جميع ذلؾ الثبلثي ,كقاؿ بعضيـ :إنما أجاز ذلؾ األخفش عمى استكراه,

كما أجاز ذلؾ سيبكيو في ٍأف ىع ىؿ.كاف كاف عمى كزف أفعؿ فثبلثة مذاىب :أحدىما :أنو ال يجكز
أف يبنى منو أفع ىؿ كال ً
أفعؿ عمى اإلطبلؽ كىك مذىب المازني كالمبرد كابف السراج كالفارسي (.)3
ى
كالثاني :أنو يجكز مطمقان كىك مذىب األخفش كنسب إلى سيبكيو ,كصححو ابف ىشاـ

الخضراكم(.)4

كالثالث :التفصيؿ بيف أف تككف اليمزة لمنقؿ فبل يجكز ,كبيف أف ال تككف لمنقؿ فيجكز نسب إلى
سيبكيو كصححو ابف عصفكر (.)5

أفع ىؿ تعجب منيا كاليمزة لنقؿ كألفاظ منيا كاليمزة لغير نقؿ ,فمف
كجاءت ألفاظ مف ى
األكؿ قكليـ :ما آتاه لممعركؼ كما أعطاه لمدراىـ كما أكاله لممعركؼ كما أضيعو لكذا ,كمف
الثاني قكليـ ماأنتنو في لغة مف يقكؿ :أنتف كما أخطاه كما أصكبو كما أيسره كما أعممو كما
أسنو كما أكحش الدار كما أمتعو كما أصرفو كما أفرط جيمو كما أظممو كما أضكئو فمف نظر
إلى ىذه األلفاظ قاس عمييا باقي ما كاف عمى كزف أفعؿ كمف نظر إلى قمتيا جعميا شاذة كلـ

يب ًف عمييا ,كمف انفصؿ قاؿ :الذم فيو ىمزة نقؿ ال تدخؿ عميو ىمزة أفعؿ في التعجب ألنيا
لمنقؿ كىمزة النقؿ ال تدخؿ عمى ىمزة النقؿ كما اليمزة فيو لغير النقؿ تحذؼ منو اليمزة كيأتى

بيمزة النقؿ كلذلؾ يصير الفاعؿ مفعكالن نحك :أظمـ الميؿ كما أظمـ الميؿ.

( )1ابف عصفكر ,شرح الجمؿ الكبير (ج.)579/1
( )2يكسؼ بف مرحب ,أبك عمر ,مف أىؿ أشكنة ,حافظان لممسائؿ كالرأم عمى مذىب مالؾ .الدرر الكامنة
(ص.)2535

( )3المبرد ,المقتضب (ج.)178/4
( )4سيبكيو ,الكتاب (ج.)72/1

( )5ابف عصفكر ,شرح الجمؿ الكبير (ج.)580/1
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التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في بناء التعجب مف الفعؿ المزيد.فأما أبك حياف ذكر قكؿ
عؿ
الفارسي في التعجب مف الفعؿ المزيد الذم عمى كزف أفعؿ كعنده أنو ال يجكز أف يبنى منو أفى ى
أفعؿ عمى اإلطبلؽ.
كال ٍ

()1

كمذىب آخر سيبكيو

ىك أف التفضيؿ مف أف تككف اليمزة لمنقؿ فبل يجكز كبيف أف ال

تككف لمنقؿ فيجكز.
كقكؿ آخر لؤلخفش أنو يجيز لمتعجب مف كؿ فعؿ مزيد ألف أصمو ثبلثي كلـ يبد رأيو
في أقكاؿ الفارسي في ىذه المسألة.
قاؿ ابف يعيش ( :)2فإف قيؿ :اختص ىذا الفعؿ بتاء أفعؿ ؟ فالجكاب ألنو متأكؿ مف
الفعؿ الثبلثي لمتعدية فيك بمنزلة " ذىب " ك" أذىبتو " فإذا قمت " :ما أحسف زيدان فأصمو أحسف
يد كال يككف ىذا الفعؿ إال مف األفعاؿ الثبلثية ,نحك :ضرب ,كعمـ ,كظرؼ ,فإذا تعجبت منيا
زه
قمت ما أضربو كما أعممو كما أظرفو كال يككف الفعؿ إال مف الثبلثية.

قاؿ المرادم ( :)3كنقؿ عف األخفش أنو أجاز التعجب في كؿ مزيد عمى استكراه ككأنو
راعي أصمو.
كقاؿ الشاطبي ( :)4ما كاف عمى كزف " أفعؿ " في بناء فعؿ التعجب منو عمى ثبلثة
أقكاؿ :األكؿ :الجكاز مذىب سيبكيو ,كالثاني :المنع مطمقان كىك مذىب جميكر المتقدميف.
كالثالث :الفرؽ مف أف تككف اليمزة لمتعدية ,أك لغير ذلؾ؛ فإف كانت لمتعدية فبل يجكز كاال جاز
كىك رأم ابف عصفكر.

( )1ابف عصفكر ,شرح الجمؿ الكبير (ج.)580/1
( )2الزمخشرم ,شرح المفصؿ (ص.)414
( )3المرادم  ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ (ج.)894/2
( )4الشاطبي ,المقاصد الشافية (ص .)202
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 -76القوؿ في صيغة التعجب لفَ ُع َؿ
قاؿ ابف مالؾ:
ْأو ِجئ ِبأَ ْف َعؿ قَبؿ َم ْج ُرور ِب َيا

طؽ َب ْعد " ما " تَ َع ِج َباً
ِبأَ ْفعؿ ْان َ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2كظاىر كبلـ المصنؼ أف التعجب لو صيغتاف :ما أفعمو أك ٍأف ًع ٍؿ بو

كترؾ صيغة اختمؼ فييا كىي لفى يع ىؿ فذىب الفارسي كأكثر النحكييف إلى إلحاقو بباب نعـ كبئس,
كذىب األخفش إلى إلحاقو بباب التعجب .قاؿ ابف عصفكر :كىك الصحيح كبو قاؿ المبرد كعمى
قكؿ الفارسي ال يككف فاعؿ نعـ فقط.
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في صيغة (لفى يع ىؿ ) ,حيث عدىا الفارسي ,كأكثر

النحكييف مف باب نعـ كبئس كذكر معو قكؿ آخر كعدىا األخفش مف باب التعجب.

قاؿ ابف عقيؿ ( :)3لمتعجب صيغتاف :إحداىما " :ما أفعمو " كالثانية " افعؿ بو " كقاؿ:
ىاتاف الصيغتاف ىما المتاف عقد النحاة باب التعجب لبيانيما فأما العبارات الدالة بحسب المغة
عمى إنشاء التعجب ,فكثير منيا قياس كمنيا سماعي فالقياس :أف نحكؿ الفعؿ الذم تريد
التعجب مف مدلكلو عمى صيغة فعؿ إلى صفة فعؿ بضـ العيف.
كقاؿ أبك حياف :كعمى قكؿ الفارسي ال يككف فاعمو إال ما يككف فاعؿ نعـ فقط كالحجة
لمصحيح أف أبا الحسف كاألخفش حكى في الكبير لو :أف العرب ال تفعؿ ذلؾ إال في األفعاؿ

التي يجكز التعجب منيا بقياس كمنيـ مف يجريو مجرل نعـ كبئس ,إذا لـ ً
يأت بمعنى التعجب,

كىذا يدؿ عمى مكافقة أبي حياف لكبلـ األخفش في ىذه المسألة ,كمخالؼ لمفارسي في ىذه
المسألة.

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)66
( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)29 / 4

( )3ابف عقيؿ ,شرح ابف عقيؿ (ج 3ص.)147
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 -77الفصؿ بيف فعؿ التعجب أو معمولو بظرؼ أو مجرور
قاؿ ابف مالؾ:
صػػػمُػػػػو بػػػػػػِو ْألػػػػػ َزَمػػػػػػػػػا
َم ْع ُم ُولُ ُو َو َو ْ

َوِف ْعػػػػ ُؿ َىذا ْالبػػػػ ِ
اب لَػػػ ْف ُيقَد َما

اؾ استقَر
ؼ ِفي َذ َ
ستَ ْع َم ٌؿ والُ ُخ ْم ُ
ُم ْ

رؼ أو ِبح ِ
ظ ٍ
رؼ َج ّر
صمُ ُو ِب َ
ْ َ
َوفَ ْ

قاؿ أبك حياف ( :)1البيت الثاني معناه :أف الفصؿ بيف الفعؿ كمعمكلو بظرؼ أك مجركر

مؿ يعني في لساف العرب كأف في ذلؾ خبلفان ,كأطمؽ الناظـ في الظرؼ كالمجركر كينبغي
مستع ه

أف يقيد ذلؾ بأف يككف الظرؼ كالمجركر معمكليف لفعؿ التعجب كىك الذم كقع فيو الخبلؼ؛

فإف كاف أحدىما معمكالن لغير الفعؿ ,نحك :ما أحسف آم انر بمعركؼ كما أقبح ضاحكان في الصبلة
و
بمعركؼ آم انر كال :ما أقبح في الصبلة ضاحكان ,فإذا كاف الظرؼ أك
ال يجكز :ما أحسف
المجركر معمكالن لمفعؿ ,نحك :ما أعز زيدان عمي ,كما أشجع زيدان يكـ القتاؿ ففي ىذا الخبلؼ:
ذىب الفراء كغيره مف الككفييف إلى جكاز ذلؾ حكى سممة عنو أنو أجاز :ما أحسف عميؾ

البياض ,كالى ذلؾ ذىب الجرمي ,كأبك اسحاؽ ,كالفارسي مف البصرييف ,كىك اختيار ابف
خركؼ ,كاألستاذ أبك عمي ,كشيكخنا .كذىب األخفش ,كالمبرد ,كأكثر البصرييف إلى أف ذلؾ ال
يجكز.
التوضيح والتحميؿ:
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في الفصؿ بيف فعؿ التعجب كمعمكلو بظرؼ أك مجركر,

فأما أبك حياف ذكر الفارسي في مسألة الفصؿ بيف فعؿ التعجب كمعمكلو بظرؼ أك مجركر أنو
الجكاز ,كذكر معو أقكاؿ النحاة.كقكؿ األخفش كالمبرد إلى أنو ال يجكز.
قاؿ المرادم ( :)2ذىب األخفش كالمبرد كأكثر البصرييف إلى منع الفصؿ بيف فعؿ

التعجب كمعمكلو كنسبو الضميرم إلى سيبكيو.

كقاؿ ابف عقيؿ ( :)3فإف كاف الظرؼ أك المجركر معمكالن بفعؿ تعجب ,في جكاز

الفصؿ بكؿ منيما ,بيف فعؿ التعجب ,كمعمكلو ,خبلؼ كالمشيكر جكازه خبلفان لؤلخفش ,كالمبرد,
كمف كافقيما كنسب الضميرم ,المنع إلى سيبكيو.
( )1األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)36-35 / 4
( )2المرادم ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ (ج .)901/2
( )3ابف عقيؿ ,شرح ابف عقيؿ(ج .)116/2
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قاؿ ابف جابر اليكارم ( :)1فذىب األخفش ,كالمبرد ,كمف تبعيما إلى المنع في الفصؿ

بيف الفعؿ التعجب مف معمكلو كذىب الجرمي كجماعة إلى جكازه كىك الصحيح لمجيئو كثي انر.

ثـ قاؿ أبك حياف :كقد ثبت الفصؿ بينيما بذلؾ في لساف العرب نثرىا كنظميا فمف

در بيف مشاجع ما أحسف في الييجاء لقائيما.
النثر قكؿ عمر بف معدم كرب :﵀ ه

كأكثر في المزبات عطائيما ,كىذا يدؿ عمى أف أبا حياف قد كافؽ الفارسي في ىذه

المسألة كىك جكاز الفصؿ مف فعؿ التعجب كمعمكلو بظرؼ (.)2

 - 78القوؿ في الفصؿ بكاف بيف ما وفعؿ التعجب
قاؿ أبك حياف ( :)3كنحف نتكمـ في ذلؾ فنقكؿ :إف كاف الفصؿ بكاف فبل خبلؼ في ذلؾ

فتقكؿ :ما كاف أحسف زيدان ,كفائدتيا أنيا تدؿ عمى أنؾ تعجبت مما كاف كانقطع ألف فعؿ

التعجب إذا لـ تزد كاف إنما ىك في الحاؿ كاف كاف بصكرة الماضي فإذا قمت :ما أحسف زيدان
فإنما تعجبت منو في حاؿ اخبارؾ كقاؿ الشاعر :يمدح رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ :
ِ
ىوى ِ
ادا
ِب ُي َ
وع َن َ
داؾ ُمجتَنباً ً

أجاب َؾ آخداً
ما َ
أس َع َد َم ْف َ
كاف ْ

()4

كفي كاف ثبلثة مذاىب:
أحدىا :أنيا زائدة ال اسـ ليا كال خبر كىك مذىب أكثر الككفييف كالفارسي (.)5
كالثاني :أنيا كاف التامة كاسميا ضمير المصدر أم كاف ىك أم الككف كىك مذىب السيرافي (.)6
كالثالث :أنيا كاف الناقصة كاسميا ضمير يعكد عمى ما ,كخبرىا فعؿ التعجب
كىك مذىب الجرمي

()7

كنقمو بعضيـ عف البصرييف كال يصح عنيـ ,كىذا أبعد األقكاؿ

مف الصكاب كاألحسف مذىب الفارسي.
( )1األندلسي ,شرح ألفية ابف مالؾ (ص.)356
( )2ابف عصفكر ,شرح المقرب (.)515 /1

( )3األندلسي ,منيج السالؾ( ج.)40 -39 / 4
( ) 4البيت مف البحر الكامؿ ,لعبد ا﵀ بف ركاحة ,كليس في ديكانو ,ابف عصفكر ,المقرب (ج ,)511/1الشاىد
قكلو( :ما كاف أسعد) ,حيث زيدت كاف بيف ما كفعؿ التعجب.
( )5األندلسي ,التذييؿ كالتكميؿ (ج.)656/4
( )6ابف عصفكر ,شرح الجمؿ الكبير (ج.)585/1
( )7المرجع السابؽ ,ج.585/1
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التوضيح والتحميؿ:
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في زيادة كاف بيف الـ التعجب كفعؿ التعجب ,فأما ابك

حياف ذكر قكؿ الفارسي حيث قاؿ عنيا أنيا زائدة ال اسـ ليا كال خبر .كذكر معو أقكاؿ أخرل
منيا قكؿ السيرافي :إنيا إذا كاف التامة كاسميا ضمير المصدر؛ أم كاف ىك أم الككف .كمذىب
آخر أنيا كاف الناقصة كاسميا ضمير يعكد عمى ما كخبرىا فعؿ التعجب ,كىذا مذىب الجرمي

حيث قاؿ أبك حياف :ىذا أبعد األقكاؿ كاألحسف مذىب الفارسي ,كىذا دليؿ عمى مكافقة أبي
حياف لمفارسي في ىذه المسألة.
قاؿ ابف الناظـ ( :)1كمما يجكز مف فعؿ التعجب الفصؿ بينو كبيف " ما " بػ " كاف
الزائدة ",
بقكؿ الشاعر يمدح النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ :
ِ
ىوى ِ
ادا
ِب ُي َ
وع َن َ
داؾ ُمجتَنباً ً

أجاب َؾ آخداً
ما َ
أس َع َد َم ْف َ
كاف ْ

()2

 - 78القوؿ في ىمزة بئس
قاؿ ابف مالؾ :
ِ
س َار ِف َع ِ
مي ِف
اس ْ
اف َ
ن ْع َـ َوِب ْئ َ

ِف ْع ِ
صرفَ ْي َف
الف َغ ْي ُر ُمتَ َ

()3

قاؿ أبك حياف ( :)4كحكى األخفش كأبك عمي عف بعض العرب في بئس بيس أصمو:
بئس فخففت اليمزة بأف جعمت بيف اليمزة كالياء ثـ سكنت بعد التسييؿ كأخمصت ياء عمى حد
ً
يد بياء بعد العيف المكسكرة عمى جية
قكليـ في:
يكمئذ كيكميذ ,كحكى العبدم :نعيـ الرجؿ ز ه
اإلشباع كما جاء :ادنك فأنظكر يريد فانظر كذكر بعض أصحابنا أف األفصح نعـ كىي لغة

َِ

اِهِ ﴾
القرآف ثـ نعـ كعميو ﴿ فِِِِػِِ ٍَِِِِّ ِِ

()5

ثـ نعـ كىي األصمية ثـ نعـ كىي في الرتبة الرابعة مف

الفصاحة.

( )1ابف مالؾ ,شرح ابف الناظـ عمى ألفية ابف مالؾ (ص.)332
( )2البيت مف البحر الكامؿ ,لعبد ا﵀ بف ركاحة ,كليس في ديكانو ,ابف عصفكر ,المقرب (ج ,)511/1الشاىد
قكلو( :ما كاف أسعد) ,حيث زيدت كاف بيف ما كفعؿ التعجب.
( )3ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)68
( )4األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)55 / 4
( [ )5البقرة.] 271 :
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التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في ىمزة (بئس) فخففت اليمزة بحيث جعمت بيف اليمزة
و
و
كيكميذ.
يكمئذ
كالباء ,ثـ سكنت بعد التسييؿ كأخمصت إلى ياء عمى حد قكاـ في
قاؿ المرادم ( :)1أما بئس فنص كثير عمى أف فييا المغات األربع ,كقاؿ بعضيـ :لـ

يسمع فييا إال لغتاف بيس بالتحقيؽ بعد اإلتباع كبئس عمى األصؿ كاألخرياف قياس.

كقاؿ ابف عصفكر كالمحققكف :اليمزة يبدلكف منيا ياء فيقكلكف بيس ,حيث لـ يبد أبك
حياف رأيو في ىذه المسألة.
 - 79القوؿ في دخوؿ أؿ عمى فاعؿ نعـ وبئس
قاؿ أبك حياف( :)2كلـ يتعرض الناظـ ألؿ ىذه ,كفييا خبلؼ ذىب الجميكر إلى أنيا

جنسية كذىب أبك إسحاؽ بف ممككف كأبك منصكر الجكاليقي إلى أنيا عيدية ,كالقائمكف بأنيا
يد؛ فالرجؿ عاـ كالجنس
جنسية اختمفكا فقاؿ قكـ منيـ :ىي جنسية حقيقية فإذا قمت :نعـ الرجؿ ز ه
فرد مف أفراده كالى ىذا ذىب الفارسي ,كقاؿ
كمو ىك الممدكح كزيد مندرج تحت الجنس إذ ىك ه

قكـ :ىي جنسية مجا انز جعمت زيدان ىك جميع الجنس عمى سبيؿ المبالغة ,كلـ تقصد غير مدح
يد الذم ىك جنس الرجاؿ.
ز ويد بذلؾ ككأنؾ قمت :نعـ ز ه

كاستدؿ مف قاؿ :بأف أؿ لمجنس بالتزاـ أؿ في فاعميما أك فيما أضيؼ إليو فاعميما كلك
لـ تكف لمجنس لكاف فاعميما كمو اسـ  ,كالمفرد المفظ المعرؼ بأؿ يكثر إرادة الجنس بو قالكا:

َِ ِْ َِ ِْ َِّ ِْ ِْ َِ َِ َِ ُِ ِْ َِّ
سِ إِ َِلِِ
ْصِِإِ ِنِِِ ِِ
أىمؾ الناس الدينار الصفر كالدرىـ البيض كقاؿ تعالى  ﴿:وِاىِِػِ ِِ
ِاْلِنِصِِانِِىِِ ِِِفِِِخِ ٍِ
َِّ
ٔاِوِ َِغٍِِيُِِ ِِِِِ َِّ
ِآٌِ ُِِ
ِيَِ ِِ َِ
ِ
َ
ِ
َ
ِ
َ
ِ
ِ
اتِ ﴾ ( )3فأستثنى مف اإلنساف كىك مفرد فدؿ عمى أنو أريد بو
ِ
ال
ِ
ِ
ٔاِالص
ِ
ِِِ
ِِ
اَل
ِ
ِ
ِِ
ِ
الجنس.

التوضيح والتحميؿ:
ذكر أبك حياف قكؿ الفارس في مسألة (أؿ ) ,حيث ذكر قكؿ الفارسي بأف (أؿ) جنسية,
يد فالرجؿ عاـ كالجنس كمو ىك الممدكح كزيد مندرج
كىي جنسية حقيقية ,فإذا قمت نعـ الرجؿ ز ه
تحت الجنس إذ ىك فرد مف أفراده كىناؾ مف ذىب أنو جنسية مجازية جعمت زيدان ىك جميع
( )1المرادم ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ (ص .)904
( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)57 / 4
( [ )3العصر.] 3-1 :
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يد الذم ىك جنس
الجنس عمى سبيؿ المبالغة كلـ تقصد غير مدح ز ويد بذلؾ أم كأنؾ قمت نعـ ز ه
الرجاؿ كالناظـ لـ يتعرض ألؿ ىذه كىناؾ مف قاؿ أنيا عيدية.
فقاؿ ابف ىشاـ األنصارم (:)1إذا كانت جنسية إف لـ تحققيا فيي لبياف الحقيقة نحك

َِ َِ ِْ َِ

ِْ

ُِ َِّ َِ

َِ َِ َِ َِ ُِ ِْ ُِ َِ

﴿ َِوِجِػِيِ ِاٌِِِِِ َِ
َِشِ ٍءِِ ِّ
ِِِ ٍَِِاِءِِِِِكِِ ِْ
ِِؤٌِِِِِِ ِٔنِ ﴾
ِحِِأِِفَِلِِي
َِِِال
ٍِ
ُِ َِ ِْ ِْ ُِ َِ ًِ

()2

الجنس نحك﴿ َِوِخِيِ ِِقِِِِاْلِنِ َِ
صِِانِِِضِػِِ ًِفِِا ﴾ (.)3
ِِ

كاف خالفتيا كؿ حقيقة فيي لشمكؿ أفراد

قاؿ ابف الناظـ ( :)4أف " نعـ كبئس " يقتضياف فاعبلن معرفان باأللؼ كالبلـ الجنسية أك

مضافان إلى المعرؼ بيا ,أك مضم انر مفصبلن بنكرة بعده منصكب عمى التمييز.

َِ ِْ َِ َِِْ ِْ َِ َِ ِْ
ص ُِ
يِ ﴾
ِوُِِِػِِ ًَِِِِِالَِِّ ِِِ
ٍِِِِِِٔلِِ
فاألكؿ :كقكلو تعالى ﴿ :فِ ِ ِِػًِِِال

()5

كالثاني نحك ....:نعـ عقب الكرما.
كالثالث :كقكلؾ :نعـ قدمان معشر زيد.

 - 80القوؿ في رفع النكرة إذا أضيفت إلى نكرة
قاؿ أبك حياف ( :)6كقد كاف يمكف التأكيؿ ىذا المسمكع عمى حذؼ تمييز كجعؿ المرفكع
ىك المخصكص ال مرفكعان نعـ إال أف األخفش ذكر أف ذلؾ لغة قاؿ في األكسط :اعمـ أف ناسان
مف العرب يرفعكف النكرة إذا أضافكىا إلى نكرة في نعـ كبئس فيقكلف :نعـ أخك و
قكـ أنت فمف قاؿ

ذا قاؿ :نعـ أخك و
قكـ كصاحبيـ انت إذا جعمت الثاني نكرة فإف جعمتو معرفة لـ يجزىا ىنا؛ ألف
نعـ ال تقع عمى معرفة إال أنو يككف باأللؼ كالبلـ فتككف النكرة مفردة كمضافة ,كمنيـ مف
يرفعيا إذا كانت مضافة انتيى كبلـ أبي الحسف ,كنقؿ عنو أف ناسان مف العرب يرفعكف بنعـ
يد كحكاه أبك بشر كقاس عميو األخفش كأبك بكر
كبئس النكرة المفردة نحك :نعـ
ه
خميؿ ز ه

كالككفيكف.

( )1األنصارم ,أكضح المسالؾ( ص .)33
([ )2األنبياء.]30 :
([ )3النساء.]28 :
( )4ابف مالؾ :شرح ابف الناظـ (ص .)334
( [)5الحج.]78 :

( )6األندلسي ,منيج السالؾ( ج.)67 -66 / 4
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كقاؿ أبك عمي في التذكرة :قاؿ بعض البصرييف :اعمـ أف العرب تجعؿ ما أضيؼ عمى

ما ليس فيو ألؼ كالـ ,بمنزلة ما فيو ألؼ كالـ فترفعو كما ترفع ذلؾ فنقكؿ :نعـ أخك و
يد كال
قكـ ز ه
يد كال نعـ غبلـ و
يجكز عمى قكؿ سيبكيو :نعـ أبك و
زجؿ أنت؛ ألف فاعؿ ىذا الضرب عنده
رجؿ ز ه

ال يككف كاقعان إال عمى الجنس أال ترل أنؾ لك قمت :أىمؾ الناس شاةه كبعير عمى حد الشاة
كالبعير لـ يحسف .انتيى كبلـ الفارسي (.)1
كحكى الكسائي أنو يقاؿ :لك بعير كثير كشاة كثير ,كىناؾ رغيؼ كثير في ألفاظ غير

ىذا ,فعمى ىذا فيككف فاعؿ نعـ كبئس نكرة كيراد بيا الجنس إال أف ذلؾ قميؿ.كمما كرد مف ذلؾ
في النثر قكؿ الحارث بف عباد :نعـ قتيؿ أصمح ا﵀ بيف ابني زائؿ.
كقد أجاز الفراء ما أجازه األخفش مف رفع النكرة المضافة إلى النكرة كنصبيا فأجاز:

غبلـ و
غبلـ و
سفر غبلمي
سفر غبلمؾ ,كنعـ
نعـ
ي
ي
يجز
ذاىباف فرفع أجاز :نعـ
غبلـ قكـ كصاحبيـ أنت ,كمف قاؿ :ذاىبيف عمى تعريؼ األخ لـ ٍ
ي
لو العطؼ ىنا ألف نعـ ال ترفع معرفة إال باأللؼ كالبلـ أك بإضافة إلى ما فيو أؿ (.)3
()2

رجؿ كأخكه
كقاؿ أبك الحسف :مف قاؿ :ىذا ه

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في رفع النكرة إذا أضيفت إلى نكرة ,حيث قاؿ أبك عمي:

قاؿ بعض البصرييف اعمـ أف العرب تجعؿ ما أضيؼ إلى ما ال يكجد فيو ألؼ كالـ لمنزلة ,ما

يد أما األخفش فقد
فيو ألؼ كالـ كترفعو سكاء كاف فيو ألؼ كالـ أك ال يكجد فيقكؿ نعـ أخك قكـ ز ه
سفر غبلمؾ كنعـ غبلـ و
أجاز رفع النكرة المضافة إلى النكرة كنصبيا فأجاز نعـ غبلـ و
سفر
غبلمي .

قاؿ الزجاجي ( :)4ال يعمبلف مف المعارؼ إال فيما عرؼ باأللؼ كالبلـ أك ما أضيؼ

إلى ما عرؼ باأللؼ كالبلـ دالتيف عمى الجنس خاصة كالمضمر فييا عمى شريطة التفسير

يد ".
كبنصب النكرة معيا عمى التمييز كالتفسير كذلؾ " نعـ الرجؿ ز ه

كقاؿ أبك حياف :إذا جعمت الثاني نكرة يجكز الرفع أما إذا جعمت الثاني معرفة لـ يجز

ىنا ,كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي.

( )1ابف يعيش ,شرح المفصؿ (ج.)332/7
( )2الفراء ,معاني القراء( ,ج.)57/1
( )3ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)10/3

( )4الزجاجي ,الجمؿ في النحك (ص.)108
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 - 81وصؼ فاعؿ نعـ وبئس
تككيدا
قاؿ أبك حياف ( :)1كمف أحكاـ المرفكع بنعـ كبئس ,إذا كاف ظاى انر أنو ال يؤكد
ن
يد فقاؿ الناظـ :ال
يد ,كأما التأكيد المفظي ,نحك :نً ٍع ىـ
نع ىـ
ي
ي
الرجؿ ز ه
نفسوي ز ه
معنكيان ,ال يجكز ٍ
الرجؿ ي
يمتنع ,كأما نعتو ففيو خبلؼ منعو الجميكر كمنيـ ابف السراج كأبك عمي ,كأجازه قكـ كقاؿ أبك
عبدا﵀ النميرم :كال يجكز كصؼ فاعؿ نً ٍع ىـ كبً ٍئ ىس انتيى ,كمف الدليؿ عمى جكاز النعت قكؿ
زىير:
ار الم ِ
وق ِد
حضروا لدى الحجرات َن ِ ُ

ِنعِـ الِ ِفتى ِ
إذا َىـ
ت َ
الم َري أَ ْن َ
ْ
كمف منع ذلؾ تأكلو عمى :نً ٍع ىـ الفتى نً ٍع ىـ المرم أنت ,كأما البدؿ فقد أجازكا أف يبدؿ منو
كالذم ينبغي أف يجكز منو ىك ما كاف يجكز لنعـ أف تباشره.
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بقكؿ أبي عمي الفارسي في مسألة المرفكع " بنعـ كبئس "كتككيده لفظيان

كمعنكيان ,حيث يرل أبك عمي أنو ال يجكز كصؼ فاعؿ نعـ كبئس ,كأجازه قكـ كالدليؿ عمى جكازه

قكؿ زىير:

ِنعِـ ِال ِفتى ِ
إذا َىـ
ت َ
الم َري أَ ْن َ
ْ

ار الم ِ
وق ِد
حضروا لدى الحجرات َن ِ ُ

()2

كفيو نصب فاعؿ نعـ كأجازه قكـ كخرجو آخركف عمى البدؿ.
قاؿ ابف السراج ( :)3أف نعـ إذا نصبت تضمنت مرفكعان مضم انر فييا ,كفي المسألة

مرفكع ظاىر فيستحيؿ ىذا كال يجكز تككيد المرفكع ,ك" نعـ " قالكا كقد جاء في الشعر منعكتان
لزىير نعـ الفتى إمرئ أنت إذا ىـ – حضركا لذا الحجرات نار المكقد

()4

كىذا يجكز أف يككف

بدالن غير نعت فكأنو قاؿ نعـ المرئ أنت ,كقاؿ األخفش :حبذا نرفع األسماء كننصب الخبر إذا

كاف نكرة خاصة.

( )1األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)70 / 4
( )2البيت مف بحر الكامؿ مف قصيدة لزىير بف أبي سممى ,ديكاف زىير (ص ,)234يمدح بيا سناف بف أبي
حارثة المرم ,كالشاىد قكلو( :نعـ المرئ) كفيو نصب فاعؿ نعـ ,ابف مالؾ ,شرح التسييؿ(ج )10/3؛
ابف عقيؿ ,المساعد (ج .)128/2
( )3ابف السراج ,األصكؿ في النحك (ص.)120
( )4ابف مالؾ ,الخزانة (ج .)112/4
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 - 81القوؿ في الجمع بيف التمييز وفاعؿ نعـ
قاؿ ابف مالؾ :
ِ
اشتَ َير
ؼ َع ْن ُيـ قَِد ْ
فيو ِخ َال ٌ

يز وفَ ِ
ظ َي ْر
اعؿ َ
َو َج ْمعُ تَ ْم ِي ٍ َ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2مذىب السيرافي ,كجماعة كنسب إلى سيبكيو ( ,)3أنو ال يجكز الجمع
()4
يد كأجاز ذلؾ المبرد كابف السراج كأبك عمي الفارسي
بينيما فبل يجكز :نً ٍع ىـ الرجؿ رجبلن ز ه
رجبل
كفصؿ بعض أصحابنا فقاؿ :إف أفاد التمييز معنى ال يفيده الفاعؿ جاز نحك :نً ٍع ىـ الرجؿ
ن

يد لما كصؼ التمييز بقكلو :فارسان أفاد ما لـ يفده الفاعؿ.
فارسان ز ه
التوضيح والتحميؿ :

انفرد أبك حياف بقكؿ أبي عمي الفارسي في حالة الجمع مف فاعؿ نعـ كالتمييز حيث
ذكر الفارسي كالمبرد كابف السراج بجكاز الجمع فييما كذىب سيبكيو كجماعة السيرافي أنو ال

يد.كاستدؿ مف أجاز ذلؾ بقكؿ الشاعر :
يجكز الجمع بينيما .فبل يجكز :نعـ الرجؿ رجبلن ز ه
ينا
يؾ ِف َ
تََزو ْد ِم َ
ثؿ َزِاد أَِب َ

ِ
اداً
اد أَِب َ
يؾ َز َ
اد َز ُ
عـ الز ُ
فَن َ

()5

كىناؾ مف قاؿ إذا أفاد التمييز معنى ال يفيده الفاعؿ جاز الجمع التمييز أفاد ما لـ يفده
الفاعؿ.

قاؿ ابف عقيؿ ( :)6اختمؼ النحكيكف في جكاز الجمع بيف التمييز الفاعؿ الظاىر في

نعـ كأخكاتيا فقاؿ قكـ :ال يجكز ذلؾ كىك المنقكؿ عف سيبكيو فبل نقكؿ :نعـ الرجؿ رجبلن.

 - 82القوؿ في الجمع بيف التمييز والفاعؿ مضمر
قاؿ أبك حياف ( :)7كأما كبلـ سيبكيو في ىذه المسألة فإنو قاؿ في باب ما ال يعمؿ في
مضمر :فالذم تقدـ مف اإلضمار الزـ لو التفسير حتى يبينو كال يككف في مكضع
المعركؼ إال
ه
( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)68
( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج.) 72 – 71 / 4
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج.)177/2

( )4المبرد ,المقتضب (ج.)150/2
( ) 5البيت مف بحر الكافر ,لجرير يمدح فييا عمر بف عبد العزيز كالبيت في الديكاف(ج ,)118 /1الشاىد
قكلو (:فنعـ الزاد :زادا) حيث جمع بيف فاعؿ نعـ الظاىر كالتمييز ,ابف مالؾ ,شرح التسييؿ(ج ..)15 /3
( )6ابف عقيؿ ,شرح ابف عقيؿ (ج .)165 -164 / 3البيت مف بحر الكافر لجرير يمدح فييا عمر بف عبد
العزيز كالبيت في الديكاف (ص  .)118ابف مالؾ ,كشرح التسييؿ(ج .)15 /3

( )7األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)73 / 4
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اإلضمار في ىذا الباب مظير ( .)1كظاىر ىذا الكبلـ أف الظاىر الفاعؿ كالتمييز ال يجتمعاف

كتأكؿ أبك عمي كبلـ سيبكيو عمى أف معناه ال يككف الفاعؿ ظاى انر حيث يمزـ التمييز بؿ الفاعؿ
يد فبل يككف التمييز
في حاؿ لزكـ التمييز
مضمر ال غير أال ترل أنؾ تقكؿ :نً ٍع ىـ الرجؿ رجبلن ز ه
ه
الزمان .كأما مف ذىب إلى أنو يجكز جمع الفاعؿ كالتمييز إذا أفاد معنى ال يفيده الفاعؿ فاستدؿ
عمى ذلؾ بقكؿ أبي بكر بف األسكد :

ِ ِ
تَ َخيرهَ ولـ َي ْعد ْؿ س َواهُ

فَ ِن ْع َـ الحي ِم ْف َحي ِت َي ِاـ

()2

لما كصفو بتياـ أفاد ما لـ يفده الفاعؿ ,كلما أراد الفتى معنى متفت ,أم كريـ كأعممو

في الظرؼ أفاد ما لـ يفده الفتى ,كقد تؤكؿ :مف حي تياـ عمى أف (مف) فيو مبعضة كليس
بتمييز فكأنو قاؿ :فنعـ الحي الذم ىك الحي التيامي أم كاحد منو.
يد عمى جية التككيد,
كقاؿ بعض شيكخنا :يجكز قميبلن أف يقاؿ :نعـ الرجؿ رجبلن ز ه
القتيؿ قتيبلن أصمح ا﵀ بو بيف فئتيف.
حكي :نعـ
ي
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بقكؿ الفارسي في مسألة الجمع مف فاعؿ ,كالتمييز ,إذا كاف الفاعؿ

مضمر ,حيث يرل أبك عمي :إنو ال يجتمعاف إذا كاف الفاعؿ مضم انر ,كىناؾ مف ذىب إلى أنو
ال يجكز جمع الفاعؿ ( ,)3كالتمييز ,إذا كاف معنى ال يفيده الفاعؿ.

قاؿ ابف عقيؿ ( :)4إف كاف الفعؿ مضم انر جاز الجمع فيو بينو كبيف التمييز اتفاقان ,نحك

يد.
ال نعـ رجبلن ز ه

 - 83القوؿ في (ما) بعد بئس ونعـ إذا ولييا فعؿ
قاؿ أبك حياف( :)5كلـ يتعرض الناظـ بمجئ االسـ بعد بئسما كنعـ ما إنما ذكر مسألة:

إذا جاء بعد (ما) الفعؿ فذكر فيو خبلفان فمنيـ مف قاؿ إنيا التمييز كىك مذىب البصرييف,
كمنيـ مف قاؿ :إنيا فاعؿ نعـ كبئس

()6

فاعؿ) فمـ يبيف جية الفاعمية
 ,كأبيـ في قكلو (كقيؿ
ه

( )1سيبكيو ,الكتاب (ج.)177/2
( )2البيت مف البحر الكافر ,منسكب ألبي بكر بف أسكد بف شعكب الميثي ,السيكطي ,اليمع (ج.)86/2
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج.)177/2
( )4ابف عقيؿ ,شرح ابف عقيؿ (ج.)1630 / 3
( )5األندلسي ,منيج السالؾ (ج.) 77 / 4
( )6ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)12/3
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أىي مكصكلة أـ ىي معرفة تامة بمعنى الشئ؟ كىذا مذىب ابف السراج كالفارسي ,كأحد قكلي

الفراء كنسب إلى سيبكيو ( .)1كتمخص مف ىذا كمو أنو إذا جاء بعد (ما) االسـ نحك قكؿ العرب:
فاعؿ بئس عمى أنيا معرفة تامة ,أك تميي انز ,كفاعؿ نعـ,
بئسما تزكيج كال مير ,فأعرب ما
ي
مضمر مفسر بمفظ ما أك ىي تركبت مع بئس ,كتزكيج :فاعؿ بئسما أقكاؿ ثبلثة .كاذا جاء

بعدىا الفعؿ نحك :نعـ ما صنعت فأعرب ما فاعبلن عمى أنيا معرفة تامة ,كالفعؿ صفة

لمخصكص محذكؼ ,التقدير :نعـ الشئ شئه صنعتو ,أك ما منصكبة عمى التمييز مف مضمر
في نعـ مكصكفة بالفعؿ كالمخصكص محذكؼ أك الفعؿ في مكضع الصفة لمخصكص محذكؼ
كالتقدير :نعـ شيئان شئه صنعتو ,أك مكصكلة عمى قكؿ مف يجيز :نعـ الذم ,كصنعت صمتو
كالمخصكص محذكؼ أك مكصكلة كما أخرل تمييز محذكؼ كالتقدير :نعـ شيئان الذم صنعتو أك
ىي التمييز كما المكصكلة محذكفة أك ىي مصدرية فينسبؾ معيا مصدر تقدي انر ىك الفاعؿ لبئس

أقكاؿ سبعة (.)2

كمف ذىب إلى أف (ما) تمييز فقكلو ضعيؼ؛ ألف التمييز البد أف يككف قابؿ أؿ كىذا
معمكـ باالستقراء ,كألف التمييز إنما يجاء بو ليتبيف جنس المميز إذا أبيـ كما في غاية اإلبياـ

فبل تككف تميي انز ,كقد قاؿ سيبكيو ( :)3فأما ما فإنيا مبيمة تقع عمى كؿ شئ ,كقد نص أصحابنا
و
كشئ كما
عمى أنو ال يميز باألسماء المتكغمة في البناء كال في األسماء المتكغمة في اإلبياـ
أشبييا كال شئ أدخؿ في البناء كاإلبياـ مف ما فبل يجكز التمييز بيا .كقد رد أبك ذر مصعب بف

أبي بكر الخشني عمى أف أبي عمي عمى تخريجو قكلو تعالى﴿ فَِِِِِػِِ ٍَِِِِّ ِِ َِ
اِهِ ﴾

()4

عمى أف (ما)

تامة في مكضع نصب عمى التمييز ككاف يقكؿ :ىي كالمضمر المجيكؿ الذم فيو نعـ ال يدرم

ما يعني بو ككذلؾ ما كال يفسر الشئ لما ىك مثمو في اإلبياـ ,كانما ينبغي أف تككف ما فاعمة

نعـ أم فنعـ الشئ ىي ,كقدر سيبكيو :غسمتو غسبلن نعمان بنعـ الغسؿ كقدر المبرد :دقتتو دقان

نعمان بنعـ الدؽ ككاف أبك إسحاؽ بف ممككف يقكؿ( :ما) ىنا أشد إبيامان مف شئ كمكقعيا ىنا

أحسف مكقع؛ ألف القصد في المدح كالذـ تعميـ جنس الممدكح فكأنو ىنا مدح كؿ شئ ألجؿ
الذم ذكر أك ذـ كؿ شئ انتيى.

( )1سيبكيو ,الكتاب (ج.)37/1
( )2األندلسي ,التذييؿ كالتكميؿ (ج.)475/4
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج.)476/1
( [ )4البقرة.] 271 :
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التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في" ما " إذا كلييا فعؿ ,كىي عنده في مكضع فاعؿ

نعـ كبئس.

قاؿ المرادم ( :)1إذا كقعت " ما " بعد نعـ كبئس ,فتارة يمييا فعؿ كتارة يمييا اسـ فإف

يمييا فعؿ ففييا عشرة أقكاؿ كمف جعميا إلى أربعة:
أحدىما :أنيا نكرة في مكضع نصب التمييز.
كالثاني :أنيا في مكضع رفع عمى الفاعمية.
كالثالث :أنيا المخصكص.

كالرابع :أنيا تامة .كىناؾ مف خالؼ ىذا القكؿ إنيا تمييز كىك مذىب البصرييف كلـ ً
يبد رأيو في

قكؿ الفارسي في ىذه المسألة.

 -84المسوغات لجواز االبتداء بالنكرة
قاؿ أبك حياف ( :)2قاؿ بعض النحكييف :شاىد أنو خبر مبتدأ قكؿ العرب :شر ما أنؾ
ذاىب فما منصكبة عمى التمييز كأنؾ خبر مبتدأ محذكؼ كأنو قاؿ :شر شيئان ثـ أكضح فقاؿ:
ذاىب كال يتكجو في أف ىنا إال ىذا اإلعراب إذ ال تككف مبتدئة كقيؿ :يجكز أف تككف
ىك أنؾ
ه
فاعمة بشر ككذلؾ :عز ما أنؾ ذاىب.

يد
يد ال يقاؿ ىك ز ه
يد خبره بعد نعـ الرجؿ ز ه
كقاؿ الفارسي :ال يظير المبتدأ الذم ز ه
كذلؾ؛ ألف ىاتيف الجممتيف ,قد انعقدتا انعقاد الجممة الكاحدة ,فطالتا فاستخفكا حذؼ المبتدأ البتة
كقكم عمى ذلؾ أف الجممة الكاحدة فييما ,قد يضمر فييا الفاعؿ فبل يظير البتة ,نحك :نعـ رجبلن

يد فمما كاف مكضع إضمار البتة ,كاف أيضان مكضع حذؼ البتة انتيى.
زه

يد
كرد بعض أصحابنا عمى مف ىجكىز أف يككف مبتدأ محذكؼ الخبر كأف التقدير :ز ه
يد الممدكح كال يمكف أف
يد ليس في نفسو نعـ الرجؿ ز ه
الممدكح فأف الذم يقكؿ :نعـ الرجؿ ز ه
يحذؼ خبر المبتدأ إال كىك مراد في النفس ,فيحذؼ لمعمـ بو اختصا انر كانما حمؿ عمى ىذا القائؿ

( )1المرادم ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ (ج .)927/2
( )2األندلسي ,منيج السالؾ( ج.)86-85 / 4
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بو تجكيز اإلعراب مف غير التفات لممعنى ,كذلؾ ليس بشئ بؿ ال ينبغي أف يكجو إعراب حتى

يصح معناه.

التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في االبتداء بالنكرة حيث قاؿ الفارسي ال يظير

المبتدأ الذم زيد خبره بعد نعـ الرجؿ زيد ال يقاؿ ىك زيد كعمؿ ذلؾ ألف ىاتيف الجممتيف قد
انعقدتا بانعقاد الجممة الكاحدة فأدل إلى اطالتيا فحذفكا المبتدأ ,كىناؾ مف أجاز أف يككف " زيد "

مبتدأ لخبر محذكؼ تقديره زيد الممدكح.
قاؿ ابف يعيش ( :)1كفي ارتفاع المخصكص مذىباف :أحدىما :أف يككف مبتدأ خبره ما
تقدمف مف الجممة كأف األصؿ زيد نعـ الرجؿ كالثاني أف يككف خبره مبتدأ محذكؼ نعـ الرجؿ ىك

زيد فاألكؿ عمى كبلـ كالثاني عمى كبلميف.

 - 85القوؿ في حبذا
قاؿ ابف مالؾ:
ثؿ ِنعـ حب َذا الفَ ِ
اع ُؿ َذا
َو ِم ُ ْ َ َ

َوِا ْف تُ ِرْد َذماً فَ ُقؿ ال َحب َذا

()2

قاؿ أبك حياف ( :)3كاختار المصنؼ أف يككف الفاعؿ ذا أنو ال تركيب في حبذا ,أنو أفرد

اسـ اإلشارة مذك انر ,كاف كاف المخصكص مذك انر أك مؤنثان مفردان أك مثنى أك مجمكعان؛ ألنو كبلـ
جرل مجرل المثؿ كاستغنى بتبييف حاؿ المخصكص بالنسبة إلى ما ذكر عف مطابقتو اسـ

اإلشارة لو كىذا الذم اختاره المصنؼ ىك مذىب ابف درستكيو ,كأبي عمي في البغداديات ,كابف

برىاف ,كابف خركؼ ,كظاىر مذىب الخميؿ ,كسيبكيو ( ,)4قاؿ سيبكيو :كزعـ الخميؿ أف حبذا
حب كذا بمنزلة كممة كاحدة.
حب الشئ كلكف ٌ
بمنزلة ٌ

عكؿ ابف خركؼ كأبك عمي الشمكييف عمى ىذا المفيكـ كماؿ إلى األكؿ السيرافي
كانتيى كبلمو.
( )1الزمخشرم  ,شرح المفصؿ (ص .)398
( )2ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)69
( )3األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)99-98 / 4
( )4ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج)23/3

( )5األندلسي ,التذييؿ كالتكميؿ (ج.)569/4
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( )5

كتمخص أف إفراد (ذا) عمى ىا المذىب لككنو كالمثؿ كذىب ابف كيساف

()1

إلى أف (ذا)

يد فمعناه حسف زيد ككذا في المؤنث كالمثنى
إشارة إلى مفرد مذكر كىك الحسف كاذا قمت :حبذا ز ه
كالمجمكع فيك عمى حذؼ مضاؼ كرد ىذا المذىب بأف العرب إذا حذفت المضاؼ كأقامت

المضاؼ إليو مقامو فإنما تجعؿ الحكـ مف تذكير كتأنيث كافراد كتثنية كجمع عمى حسب الممفكظ
اع المحذكؼ رده بيذا
بو ال المحذكؼ فمك كانت كذلؾ لكاف اسـ اإلشارة مطابقان لما بعده كلـ ير ى
ابف عصفكر كليس بصحيح إذ ىما طريقاف:

أحدىما :ما ذكره ,كاآلخر :مراعاة المحذكؼ إف كاف أقؿ مف األكؿ فقد جاء ذلؾ في أفصح كبلـ

َِ ِْ َِ ُِ ُِ
َِ ِْ ُِ ِّ ِّ َِ ِْ َِ
ٌ
ِ
ِ
َ
ِ
ْ
ِ
ُ
ِ
َ
ِِِِمِِٔجِ ﴾
ِِغِشِاه
جِِح
اتِِ ِِ
قاؿ تعالى ﴿ أِوِِِنِظِيٍِِِ ٍِ
ِِفَِِِبِ ٍِرِِىِِ ِِ ٍِ

()2

و
ظممات كلذلؾ عادا
التقدير :أك كذم

الضمير عمى ذم المحذكؼ.

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في مسألة تركيب " حبذا " كحبذا عند أبي عمي أنو ال
تركيب في حبذا كأف الفاعؿ " ذا " كأنو أفرد اسـ اإلشارة مذكر كاف كاف المخصكص مذك انر أك

منشأ مفردان أك مثنى أك جمعان كىذا مكافؽ لكبلـ ابف مالؾ في ىذه المسألة ,كقد كافقو التحميؿ
كسيبكيو في أف حبذا في منزلة كممة كاحدة .

قاؿ المرادم ( :)3فمف قاؿ في حبذا أنيا مركبة ميـ فييا مذىباف أحدىما :أف التركيب

احدا مرفكعان باالبتداء كخبره ما بعده كىك مذىب
أزاؿ فاعمو " ذا " فصار " ذا " مع حب اسمان ك ن
المبرد كابف السراج كاآلخر

أف التركيب أزاؿ اسمية " ذا " فصار مع حب فعبلن فاعمو

المخصكص كاليو ذىب قكـ منيـ األخفش.

قاؿ الشاطبي ( :)4إف حبذا تحمميا فعؿ كفاعمو المخصكص بعد صار حب كذا
بالتركيب فعبلن ال اسمان ,كىك مذىب األخفش ,كظاىر كبلـ الجرمي ,كالزيدم  ,كلـ يبد أبك حياف

رأيو في ىذه المسألة.

( )1ابف عصفكر ,شرح الجمؿ الكبير (ج.)610/1
( [ )2النكر] 40 :
( )3المرادم ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ(ج)929/2؛ الزجاجي ,المنياج في شرح جمؿ الزجاج
(ص .)424

( )4الشاطبي ,المقاصد الشافية (ج .)550/4
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 - 86االسـ المنصوب بعد حبذا
قاؿ أبك حياف ( :)1كلـ يتعرض الناظـ لممنصكب في حبذا فنقكؿ :يجكز أف تأتي

بمنصكب بعد المخصكص كقبمو فما جاء بعده قكلو:

َـ ُم َب َاراةَ ُم َولَع ِبالَ َمعالِي

يمة المر ٍ
حب َذا الص ِ
عر
ىء ا
َ
بر ش ٌ ْ
ُ

()2

كاختمفكا في ىذا المنصكب فذىب األخفش كالفارسي كالربعي كخطاب كجماعة مف
البصرييف إلى أنو منصكب عمى الحاؿ ,كسكاء أكاف جامدان ,نحك :حبذا عبد ا﵀ رجبلن أـ مشتقان,

نحك :حبذا أخكؾ قائمان ,كذىب أبك عمرك إلى أنو منصكب عمى التمييز حكاه عنو األخفش
كسكاء أكاف جامدان أـ مشتقان كأجاز ذلؾ الككفيكف كبعض البصرييف؛ أعني نصبو عمى التمييز

كفصؿ بعضيـ فزعـ أنو حاؿ إف كاف مشتقان كتميي انز إف كاف جامدان كصحح بعض أصحابنا أنو

تمييز مطمقان.

التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في االسـ المنصكب بعد حبذا كىك عنده منصكب
عمى الحاؿ سكاء كاف ذلؾ االسـ جامدان أك مشتقان كذكر معو أقكاؿ النحاة في ذلؾ فقاؿ أبك

حياف :كأجاز بعض الككفييف كبعض البصرييف ,أعني نصبو عف التمييز ( .)3كفصؿ بعضيـ

فزعـ أنيـ حاؿ إف كاف مشتقان كتميي انز إف كاف جامدان

()4

كصحح بعض أصحابنا أنو منصكب

عمى التمييز مطمقان ,كاستدؿ بجكاز دخكؿ مف عميو فنقكؿ في حبذا راكبان زيد حبذا مف راكب زيد
كلـ ً
يبد رأيو في قكؿ الفارسي في ىذه المسألة.

 - 87نصب التمييز حبذا.
ر و
اكب ز ويد

()5
يد :حبذا مف
قاؿ أبك حياف  :كاستدؿ بجكاز دخكؿ مف عميو فتقكؿ فيو :حبذا راكبان ز ه

( )1األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)108 / 4
( )2البيت مف البحر الخفيؼ ,لرجؿ مف طيء ,كالشاىد قكلو( :حبذا الضبر شيمةن) ,ابف مالؾ ,شرح التسييؿ
(ج.)28/3

( )3ابف عصفكر ,شرح الجمؿ الكبير(ج ) 613/1؛ األنصارم ,المغني (ج.)463/2
( )4المرجع السابؽ ,ج.613/1

( )5األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)109 / 4
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قاؿ الشاعر :
وحبذا ساكن الرٌان من كانا

ٌا حبذا جبل الرٌان من جبل

()1

ب أال ترل أنيـ إنما
قاؿ أبك عمي الفارسي :ضعؼ حبذا رجبلن ز ه
يد يؤكد عندؾ ضعؼ ىح ى
ينصبكف بعد تماـ الكبلـ كلما لـ يستقؿ حب بذا كاف كاف في األصؿ فعبلن كفاعبلن ضعؼ نحك:
يد؛ ألف الجممة لـ تتـ بعد كاف كاف قد تقدـ فعؿ كفاعؿ فإذا تأخر بعد ز ويد جاء بعد
حبذا رجبلن ز ه

استقبلؿ الكبلـ كحسف النصب انتيى كبلمو.
التوضيح والتحميؿ:

انفرد أبك حياف بذكر قكؿ أبي عمي في مسألة نصب التمييز حبذا ,حيث ذكر أبك عمي

ترل أنيـ ينصبكف بعد تماـ الكبلـ كلما لـ يستقؿ لـ يستقؿ حب بذا كاف كاف في األصؿ فعبلن

يد ألف الجممة لـ تتـ بعد كاف كاف قد تقدـ فعؿ كفاعؿ فإذا
كفاعبلن ضعؼ نحك :حبذا رجبلن ز ه
حب كانما ىك منتصب عف
تأخر بعد زيد جاء فحسف النصب أم أف الناصب ليذا التمييز ليس ٌ
يد.
تماـ الكبلـ :حبذا ز ه

قاؿ ابف السراج الشنتريني ( :)2كقد تنصب النكرة عمى الحاؿ إف كانت مشتقة أك

يد راكبان كحبذا رجبلن أخكؾ.
التمييز إذا كانت غير مشتقة مثاليما :حبذا ز ه

 - 89القوؿ في التمييز قبؿ المخصوص
قاؿ أبك حياف ( :)3كيظير مف كبلمو أف الناصب ليذا التمييز ليس حب إنما ىك
يد كقاؿ أبك محمد بف السيد في قكلو :
منتصب عف تماـ الكبلـ مف :حبذا ز ه
وحبذا ساكن الرٌان من كانا

ٌا حبذا جبل الرٌان من جبل

()4

( )1البيت مف البحر البسيط ,لجرير في ىجاء األخطؿ (ديكانو ج .)165 / 1الشاىد قكلو( :مف جبؿ) استدؿ
بعض النحاة عمى أف المنصكب في باب حبذا يككف منصكبان لدخكؿ مف عميو) .ابف عصفكر ,شرح
الجمؿ (ج .)614/1دار المعارؼ.

( )2الشنتريني ,تمقيح األلباب عمى فضائؿ اإلعراب (ص )146؛ السيكطي ,الدرر المكامع عمى ىمع اليكامع
بشرح جمع الجكامع (ص .)285
( )3األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)110 / 4
( )4البيت مف البحر البسيط ,قائمو جرير ,في ىجاء األخطؿ ,ديكانو (د )165/1الشاىد قكلو( :مف جبؿ) حيث
استدؿ بو بعض النحاة عمى أف المنصكب في باب حبذا ,ابف عصفكر ,شرح الجمؿ (ج.)614/1
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ما نصو :مف و
جبؿ في مكضع نصب عمى التمييز كالعامؿ فيو معنى الجممة المتقدمة.
قاؿ أبك حياف :كمف أبقى حب كذا عمى أصميما مف الفعؿ كالفاعؿ الذم يقتضيو مذىبو
أنو منتصب بعد حبذا كال يككف نصبو إذ ذاؾ ضعيفان بؿ تأخيره ينبغي أف يككف في القياس

ضعيفان؛ ألنؾ تفصؿ بيف العامؿ كالمعمكؿ بالمخصكص ال سيما ,إذا أعربنا المخصكص بأنو

خبر مبتدأ محذكؼ فيصير فصبلن بجممة بيف العامؿ كالمعمكؿ ,كقاؿ الناظـ في بعض تصانيفو:
كككف التمييز قبؿ المخصكص أكلى كأكثر ,كىذا مخالؼ لما ذىب إليو أبك عمي مف أنو يضعؼ

قبؿ ذكر المخصكص.
التوضيح والتحميؿ :

انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي

()1

في أف التمييز يضعؼ قبؿ ذكر المخصكص

,كىذا مخالؼ لكبلـ ابف مالؾ ,حيث يرل أف التمييز قبؿ المخصكص أكلى كأكثر.

( )1األندلسي ,التذييؿ كالتكميؿ( ,ج.)385/4
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ثانياً -آراء أبي عمي الفارسي في كتاب ارتشاؼ الضرب ألبي حياف
دراسة وصفية تحميمية:
المبحث األوؿ:

مقدمات الكالـ والمرفوعات.
 - 90رفع خبر المبتدأ في صمة الذي
قاؿ ابف مالؾ :
ورفعوا مبتدأ باإلبتدا

كذاك رفع خبر بالمبتدا

()1

قاؿ أبك حياف (:)2كال بد في الصمة مف ضمير يربط الصمة بالمكصكؿ ,كسمع ما

ظاىره الربط بالظاىر ,الذم ىك المكصكؿ في المعنى قالكا :أبك سعيد الذم ركيت عف الخدرم,
كالحجاج الذم رأيت ابف يكسؼ قاؿ الشاعر:
ِ ِ
وأَ ْن َ ِ ِ
ت الذي في َر ْح َمة ا﵀ أَ ْط َمعُ
َ

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

()3

يريد ركيت عنو ,كرأيتو ,كفي رحمتو ,كمف النحاة مف ال يجيز الربط بالظاىر ,كلـ
يجزه سيبكيو في خبر المبتدأ نحك :زيد قاـ أبك عمرك ,كاذا كانت كنية زيد أبا عمرك فأحرل أف
ال يجكز عنده في الصمة ,كالذم أذىب إليو في ىذا المسمكع النزر أف الضمير محذكؼ منو,
كالظاىر بدؿ منو ,كقد أجازكا جاءني الذم ضربت أخاؾ ,عمى حذؼ المبدؿ كىك الياء مف
ضربتو ,كأجاز الفارسي عرك الصمة مف ضمير يعكد عمى المكصكؿ ,إذا عطؼ عمييا بالفاء
جممة فييا ضمير المكصكؿ نحك« :الذم يطير الذباب ,فيغضب زيد» ,كزعـ الككفيكف,
كالبغداديكف ,كتبعيـ ابف مالؾ :أف المكصكؿ قد يجكز أف يتبع باسـ معرفة ,فيستغنى بذلؾ عف
الصمة ,كأف مثمؾ قد يككف صمة ,فأجازكا ضربت الذم أخاؾ.

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)18
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب( ص .)1035
( )3البيت مف الطكيؿ ,كمنسكب لمجنكف بني عامر ,كصدره :فيا رب أنت ا﵀ في كؿ مكطف .السيكطي ,ىمع
اليكامع( ص .)871
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التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في رفع خبر المبتدأ في صمة (الذم ) ,حيث يرل

أف الصمة خالؽ مف ضمير يعكد عمى المكصكؿ إذا عطؼ عمييا بالفاء جممة فييا ضمير
يد " حيث زعـ الككفيكف ,كالبغداديكف ,كابف
المكصكؿ ,نحك الذم يطير الذباب " فيغضب ز ه
مالؾ ,أف المكصكؿ قد يجكز أف يتبع باسـ معرؼ فيستغني عف الصمة فأجازكا ضربت الذم

أخاؾ.

كقاؿ أبك حياف :أف الذم أذىب إليو أف الضمير محذكؼ منو كالظاىر بدؿ منو,

كىذا يدؿ عمى مخالفة الفارسي في ىذه المسألة.
 - 91باب الموصوؿ
قاؿ ابف مالؾ :

والٌاء إذا ما ثنٌاه ل تثبت

موصول السماء الذي النثى التً

()1

()2
غالبا مفيـ تمف ,فذىب الجميكر إلى أنيا ال تككف
قاؿ أبك حياف  :كأما (لك) التالية ن
مصدرية بؿ يفارقيا التعميؽ ,كىك قكؿ أشياخنا؛ كذىب الفراء ,كالفارسي كالتبريزم ,كأبك البقاء,

كتبعيـ ابف مالؾ إلى أنيا قد تككف مصدرية فبل تحتاج إلى جكاب ,كخرجكا عمى ذلؾ آيات مف

القرآف كقكلو تعالى " :يكد أحدىـ لك يعمر ألؼ سنة " [كدكا لك تدىف.
التوضيح والتحميؿ :

انفرد أبك حياف بقكؿ الفارسي في المختمؼ في مصدريتو حيث يرل أف (لك ) ,قد تككف

ِ
مصدرية فبل يحتاج إلى جكاب كخرج عمى ذلؾ آيات مف القرآف الكريـ كقكلو تعالى ﴿ يَِِ َِِٔدِِ
َِ َِ ُِ ُِ ِْ َِ ِْ ُِ َِ ِ ُِ َِ ِْ َِ َِ َِ (َِ ُِ ِْ ُِ َِ ُِ ِْ ُِ ِْ َِ ُِّ َِ )3
()4
ِِدَِِِِِْ ِِذًِِدِِِِِِْ ِٔنِ ﴾  .كقكؿ الشاعر :ما كاف
ِِِِِٔ ِح
ِِػٍِِرِ ِأِِىِفِ ِِشِ ِ ٍثِ ﴾ ﴿ وِدِواِل
أِخِدًِِِْ ِلِِِٔ ِح
ضرؾ لك مننت كربما.كأيده ابف مالؾ ,كأبك البقاء ,كالتبريزم ,في ذلؾ إلى أنيا ال تككف مصدرية
بؿ يفارقيا التعميؽ حيث يقكؿ أبك حياف :كىذا قكؿ أشياخنا إنما يدؿ عمى أنو مخالؼ لرأم
( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)14
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب( ص .)992
( [ )3البقرة.]96 :
( [ )4القمـ .]9 :
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الفارسي في ىذه المسألة.
 - 92القوؿ في معنى الذي الموصولة
قاؿ ابف مالؾ :
جمع الِذي األلى ِ
يف ُم ْط َمقَا
الذ َ
َْ ُ

ض ُيـ ِب ْال َو ِ
او َرفَعا ُن ْطقَا
َوَب ْع ُ

قاؿ أبك حياف ( :)1كمف غريب ما قيؿ في «الذم» أنو يككف بمعنى الرجؿ ,ككذا

«التي» تككف في معنى المرأة كأنشد قائؿ ىذا:

ع ال ِذ ِينا
أد َ
اعوىف ال َ
َ
أض ُ

اتي ِمف أُناس
فإف أَ َد َ
ّ
ع المو ّ

()2

فالمكاتي كالذيف ال صمة ليما ,يريد فإف أدع ذكر النساء ال أدع الرجاؿ .انتيى.
مف كتاب ابف ىشاـ المخمي
لـ تحتج إلى صمة  ,كعند سيبكيو

()4

()3

 ,كفيو أف بعضيـ حكى أنيا إذا كانت بمعنى الداىية

الصمة محذكفة .كقاؿ الفارسي :ألصمة فيما بعد ىذا[ ,كىك

غالبا نحك قكلو
قكلو :إذا عمتيا أنفس تردت .انتيى ,كالمشيكر أف جممة الصمة تككف] معيكدة ن
تعالى[ :كاذ تقكؿ لمذم أنعـ ا﵀ عميو كأنعمت عميو].
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في معنى الذم المكصكلة ,حيث يرل أف الذم إذا

جاءت بمعنى الداىية فإف الصمة تككف فيما بعد ىذا كىك قكلو إذا عمتيا أنفس تردت ككذلؾ

ِْ َِ ُِ ُِ َِّ َِ ِْ َِ َِ َِ َِ َِ
ْ
ِ
َِلِِيِ ِأِِجِػًِِ ِِِاَللِ ِِغِيًِِِِِِِّ
ِإَوذِ ِت
جممة الصمة تككف معيكدة في قكلو سبحانو كتعالى ﴿ ِ
ِِلِ ِٔلِ ِلِ ِ ِ
َِوَِِأِجِِْ َِػِ ٍِِْ َِ َِ َِ ِْ
جِ ِِغِيًِِِِّ ﴾( )5كذىب سيبكبو بحذؼ الصمة إذا جاءت بمعنى الداىية أف تككف بمعنى

الرجؿ كالتي تككف بمعنى المرأة.

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)999
( )2البيت مف البحر الكافر ,لكميت ,في الديكاف (ج)130/2؛ الفارسي ,الشعر (ج.)432/2
( )3المخمي ,األصكؿ كالغايات في النحك( ,ج  .)370/2ىك أبك عبد ا﵀ محمد بف أحمد بف ىشاـ المخمي
النحكم ت ( 70ىػ)؛ البغدادم ,كشؼ الضنكف (ج.)270/2
( )4سيبكيو ,الكتاب (ج.)347/2
( [ )5األحزاب.] 37 :
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 - 93أؿ الموصولة
قاؿ ابف مالؾ :
ش ْير
َو َى َكذا ُذو ِع ْن َد ِطيئ َ

سِ
اوي َما َذ َكر
َو َم ْف َو َما َوأَ ْؿ تُ َ

األخفش

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2كمف المختمؼ فيو «أؿ» في نحك :الضارب كالمضركب ,فمذىب

()3

أنيا حرؼ تعريؼ ,كليست مكصكلة ,كعنده أف اسـ الفاعؿ ,كاسـ المفعكؿ إذا دخؿ

(أؿ) ال يعمبلف ,فإف كجد منصكب بعدىما ,فعمى التشبيو بالمفعكؿ بو ,كمذىب الجميكر أنيا

معرفة مكصكلة ,فقاؿ المازني ( :)4مكصكؿ حرفي ,كقاؿ ابف السراج

مكصكؿ ,انتيى.

()5

 ,كالفارسي ,كاألكثركف

التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في الخبلؼ حكؿ أؿ حيث يرل الفارسي أنيا
مكصكلة ,كيرل األخفش ,أنيا حرؼ تعريؼ كليست مكصكلة.
كمذىب الجميكر ,أنيا معرفة مكصكلة ,كالراجح أنيا مكصكلة ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه
المسألة.
 - 94القوؿ في ما
قاؿ ابف مالؾ :
ش ْير
وى َكذا ُذو ِع ْن َد ِطيئ َ
َ

سِ
اوي َما َذ َكر
َو َم ْف َو َما َو ْ
أؿ تُ َ

()6

قاؿ أبك حياف ( :)7كقاؿ ابف مالؾ« :ما» في الغالب لما ال يعقؿ ,كزعـ السييمي :أنيا

ال تقع عمى أكلي العمـ ,إال بقرينة ,كىي قرينة التعظيـ كاإلبياـ ,فتقع عنده عمى ا﵀ تعالى ,كزعـ
المعرم في كتاب البلمع لو أنو إذا كاف ال تدرؾ حقيقتو يجعؿ كالشيء المجيكؿ ,كيطمؽ عميو
( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)14

( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب( ص .)1016
( )3السيكطي ,ىمع اليكامع (ج.)89/1
( )4المرجع السابؽ (ج.)89/1
( )5ابف السراج ,األصكؿ في النحك (ج.)293/2
()6ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)14

( )7األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1035
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ُِ ِّ

ِْ ُِ َِ ِْ

(ما) كجعؿ مف ذلؾَِ ﴿ :وِيِ َِصِتِ ُِحِِِِ َِّ
َِبٍِِ ِدِهِِ ﴾
ِالرِغِدِِ ِِ
ِ

()1

كقاؿ ابف مالؾ ( :)2إف (ما) تقع عمى ما

ال يعقؿ مع مف يعقؿ نحك[ :ك﵀ يسجد ما في السماكات كما في األرض مف دابة] ,كلصفات مف
يعقؿ ,كىذه عبارة الفارسي ,كزعـ أنيا تقع عمى صفات مف يعقؿ نحك[ :كالسماء كما بناىا] (أم

َِ ِْ

ُِ

َِ

َِ ُِ ِْ

ِّ

ِِِنِِ َِ
اِظِِ َِ
ٔاٌِِِِ َِ
ابِ ِىِِسًِِ ٌِِِ َِ
صِاِءِِ ﴾
َِِ ِاى
سِدِ ِِِ
كبانييا) ,كمثؿ ابف مالؾ ىذا بقكلو تعالى ﴿ فِاُِِ ِ

()3

كعبر أصحابنا عف ىذا بأنيا تقع عمى أنكاع مف يعقؿ ,كمثمكا بقكلو تعالى[ :ما طاب].
التوضيح والتحميؿ :

انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في (ما ) ,حيث يرل أنيا تقع عمى ما ال يعقؿ مع مف

ِْ َِ
ِْ َِ
ّ
اوِِ َِ َِ
َِّ َِ ِْ ُِ ُِ َِ
َ
ِ
ِ
ْ
ٌِِِِاِِفِِِِ َِّ
ِِ ٍثِ ﴾ كلصفات
اِِفِِِِاْلِرِ ِِضٌَِِِِِِِِدِاة
ِالصِ ٍَِِِ َِ ِِ
اتِِِوٌِِِِ ِِ
يعقؿ نحك قكلو تعالى ﴿ َِِللِِِيِِِصِجِدِِ ِِ
َِ َِّ َِ َِ َِ َِ َِ َِ
ِِِ ِِاِْاِ ﴾( )5أم كبانييا  .كذكر آراء النحاة في ىذه
مف يعقؿ نحك قكلو تعالى ﴿ وِِِالصٍِِاِءِِِِِوٌِِاِب
()4

المسألة حيث يرل ابف مالؾ أنيا في الغالب ما ال يعقؿ كزعـ السييمي ()6أنيا ال تقع عمى أكلي
العمـ إال بقرينة كىي قرينة التعظيـ كاإلبياـ ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

 - 95جواز فرد ما مع ِن ْعـَ
قاؿ أبك حياف ( :)7كتفرد (ما) نكرة خالية مف صفة ,كصمة ,كشرط ,كاستفياـ ,كمف

()8
يدا ,كفي قكؿ غيره في نحك:
ذلؾ عمى مذىب سيبكيو
(ما) في التعجب نحك :ما أحسف ز ن
أيضا نحك قكلو:
نعما ,كانفرد أبك عمي بإجازة أف تفرد (مف) ن
غسمتو غسبلن ن

([ )1الرعد.]13 :
( )2ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)217/1
([ )3النساء.]3 :
([ )4النحؿ .]49 :
([ )5الشمس.]5 :

( )6ابف القيـ الجكزية ,شفاء العميؿ (ج )240/1؛ ابف مالؾ ,التسييؿ (ص)36؛ ابف مالؾ ,شرح الكافية
الشافية (ج )276/1؛ ابف مالؾ شرح التسييؿ (ج )217/1؛ ابف جني ,كالمساعد(ج )165/1؛ السييمي,
نتائج الفكر (ص .) 180
( )7األندلسي ,ارتشاؼ الضرب( ص .)1136
( )8سيبكيو ,الكتاب (ج.)335/1
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َوِن ْع َـ َم ْف ُىو ِفي ِس ٍر َوا ْع َال ِف

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

()1

شخصا  .كتقع (أم) ,شرطية .
أم كنعـ
ن
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ أبي عمي في أنو يجكز أف تفرد مف مع نعـ ,كاستدؿ بقكلو:
كنعـ مف ىك في سر كاعبلف ,أم كنعـ شخصان ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

 - 96إضمار القدر
قاؿ أبك حياف ( :)2إضمار القدر ,كقيؿ :ىك عمى تقدير بيني ,كبينو فكت اليدم كما

قدر في ىك مني فرسخاف (أم بيني كبينو) ىذه المسافة ,فبل يككف فيو النصب ,كاذا أردت بقكلؾ
مني في( :زيد مني) أم مف أتباعي قمت :فرسخيف بالنصب ,كتقدير سيبكيو ذلؾ بقكلو ( :)3أنت
مني ما دمت تسير فرسخيف ,كتقدير غيره :ما سرنا فرسخيف ,ىك تفسير معنى ,كالناصب

لمظرؼ ىك العامؿ في مني (أم كائف مف اتباعي) في ىذه المسافة.

فرسخا عند سيبكيو عمى التمييز ,كعند
فرسخا ,فانتصب
كقالكا :دارم خمؼ دارؾ
ن
ن
المبرد عمى الحاؿ ,كخمؼ دارؾ خبر دارم ,كأجاز الفارسي فيو التمييز كالحاؿ ,كيجكز رفع
فرسخ إذا ألغيت خمؼ دارؾ.
التوضيح والتحميؿ:
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في إعراب القدر ,حيث يرل أف عبارة دارم خمؼ
دارؾ فرسخان كالخبلؼ بيف عمماء النحك في إعراب كممة (فرسخان ) ,حيث أجاز الفارسي فيو

التمييز ,كالحاؿ ,كرأل سيبكيو ( ,)4أف ينصب فرسخان عمى التمييز ,كقكؿ المبرد( :)5عمى الحاؿ
كأجاز أبك حياف رفع فرسخ إذا ألغيت خمؼ دارؾ ,كيدؿ عمى مخالفتو لقكؿ الفارسي في ىذه

المسألة.

( )1البيت ببل نسبة ,الشاىد في قكلو( :نعـ مف ىك) .ابف منظكر ,لساف العرب (.)39/1
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1131
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج.)317/1
( )4المرجع السابؽ ,ج .417/1

( )5الرضي ,شرح الكافية (ج .)252/1
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 - 97دخوؿ أؿ عمى الموصوؿ
قاؿ أبك حياف( :)1فإف كاف المكصكؿ ذا (أؿ) ,كىك عاـ فمذىب سيبكيو أنو ال يجكز

دخكؿ الفاء ,كذىب المبرد إلى جكاز ذلؾ ,قاؿ :نحك قكلو تعالى{ :الزانية كالزاني فاجمدكا} كتأكؿ

ذلؾ سيبكيو .فإف كانت الصمة مصدرة بأداة الشرط نحك :الذم إف يأتيني أكرمو مكرـ ,فالصحيح
أنو ال يجكز دخكؿ الفاء ,كىك مذىب ابف السراج ,كالفارسي ,كأجاز ذلؾ بعضيـ نحك :الذم إف

تطمع الشمس ينظر إلييا فيك صحيح النظر ,كفي البسيط :الذم إف يأتني أحسف إليو فمو درىـ,
كأم مف يأتني أكرمو فمو درىـ ,كىك جائز عند النحكييف سيبكيو ,كالمبرد كغيرىـ ,ككذلؾ سائر

أخكاتيما يعني أخكات (إف) .انتيى.
التوضيح والتحميؿ :

انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في إذا كاف المكصكؿ ذا (أؿ ) ,حيث يرل انو ال
يجكز دخكؿ الفاء إذا كانت الصمة مصدرة بأداة الشرط ,نحك :الذم إف يأتيني أكرمو مكرـ كذكر
()2

معو أقكاؿ النحاة ,منيـ سيبكيو

ُِ

أنو ال يجكز دخكؿ الفاء ,كذىب المبرد)3( ,إلى جكاز ذلؾ في

َِ ِْ

الزِاِجِ ًَِِِِثِِ َِ
ِِِاجِ ُِِِ
ِوِِِ َِّ
نحك قكلو تعالى ﴿ ِِ َِّ
ِلِواِِ ﴾
الزِِ ِِاِنِِف

()4

,حيث كافؽ أبك حياف كبلـ الفارسي في ىذه

المسألة.

 - 98القوؿ في ما ال ينصرؼ لمضرورة
قاؿ ابف مالؾ:
الض ِط َر ِ
ؼ
اسب َح ْر ْ
َو ْ
ار أَ ْو تََن ُ

ِ
ؼ
ص ِر ْ
الم ْ
ص ُروؼ قَ ْد ال َي ْن َ
ُذو ْال َمنع و َ

()5

قاؿ أبك حياف ( :)6كيجكز في الضركرة صرؼ ما ال ينصرؼ ,كىك لغة عند قكـ مف النحاة,

كقد أجاز ذلؾ في الكبلـ أحمد بف يحيى ,كأما الجمع المتناىي فقاؿ األخفش :بعض العرب

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1141
( )2سيبكيو ,تأكيؿ سيبكيو في الكتاب (.)142/1
( )3المبرد ,المقتضب (ج )225/3؛ الزجاجي ,معاني القرآف (ج ) 172/2؛ السيكطي ,اليمع (ج.)109/1
( [ )4النكر.] 2 :
( )5ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)16
( )6األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)892
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َِ َِ ًِ َِ ِْ َِ َِ ًِ

تصرفو كقد قرلءَِ ﴿ :شَِلِ ِشَِلِ ِ َِ
ِوِأِغَِلَِلِ ﴾

()1

َِ ِْ َِ ِْ
﴿ َِوِكِ َِِِٔارِِِيِ َِرِ ِكِ َِِِٔارِِِِي َِرِا ﴾

()2

بالتنكيف ,كقاؿ

بعضيـ قد يصرؼ لمتناسب ,كجعؿ مف ذلؾ سبلسبل كقكاري ار [كيغكثا كيعكقا] في قراءة مف نكف,
كاستثنى بعضيـ ما آخره ألؼ تأنيث نحك :بشرل فذكر أنو ال يصرؼ لمضركرة .كاستثنى

الككفيكف "أفعؿ مف" فمـ يصرفكه لمضركرة كأما منع صرؼ ما ينصرؼ ,فذىب أكثر البصرييف
كأبك مكسى ,الحامض مف الككفييف :إلى أنو ال يجكز ,كذىب معظـ الككفييف كأبك عمي إلى

جكازه في الضركرة.
التوضيح والتحميؿ:
ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي في جكاز منع الصرؼ المستحؽ لمصرؼ لمضركرة,

كىذا مخالؼ لكبلـ أكثر البصرييف ,كأبك مكسى ,كبعض الككفييف إلى أنو ال يجكز منع صرؼ
ما ينصرؼ.
كقاؿ ابف ىشاـ( :)3كأجاز الككفيكف كاألخفش كالفارسي ,المضطر أف يمنع صرؼ
المنصرؼ كاياه سائر البصرييف كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة
كقاؿ ابف جابر اليكارم :ثـ ذكر أنو لـ يمنع االسـ المنصرؼ لمضركرة كىذا الذم ذكره ىك

مذىب الككفييف كاألخفش كأبك عمي استدلكا بقكلو :
وما َك َ ِ
س
اف ح ْ
ص ٌف َوَال َج ِاب ٌ
َ

ِ
ِ
الم َج َم ِع
َيفُوقَاف م ْرَداس في ُ

()4

قاؿ ابف ىشاـ( :)5كاحتج عمى قكؿ البصرييف بعدـ جكاز منع المستحؽ لمصرؼ ضركرة

نحك قكلو :

ب َغ ِائمة ْالثُ ُغ ِ
ور َغ ُد َور
س ِب ُ
تُ َ

ب ْاألَ ْرَز ِ
الكتَ ِائ ِب إِ ْذ َى َو ْت
َ
اؽ ِب َ
طمَ ُ

()6

كالراجح جكاز منع صرؼ المتصرؼ لمضركرة ألنيـ استدلكا بأشعار العرب في ذلؾ

حيث أنو كرد في أشعارىـ.
( [ )1اإلنساف.] 4 :

( [ )2اإلنساف.]16-15 :
( )3األنصارم أكضح المسالؾ (ج .)121/4
( )4البيت مف بحر المتقارب ,لمعباس بف مرداس السممى ,ابف السراج ,األصكؿ في النحك (ج .)437/3
( )5األنصارم ,أكضح المسالؾ (ج .)212/4
( )6البيت مف البحر الكامؿ ,لؤلخطؿ في ديكاف (ص )85؛ األنصارم ,اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ
(ج .)403/3
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 -99إعراب األفعاؿ الخمسة باألحرؼ
قاؿ ابف مالؾ :
رِفعاً وتَ ِ
وف
س َئمُ َ
دع َ
يف َوتَ ْ
َ َ

اج َعؿ لِ َن ْح ِو َي ْف َع ِ
النو َف
الف ُ
وْ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2كالمضارع المتصؿ بو ألؼ اثنيف ,نحك :يفعبلف ,كتفعبلف ,ككاك

الجمع نحك :يفعمكف ,كتفعمكف ,كتاء المؤنث نحك :تفعميف :ذىب الجميكر إلى أنو معرب بثبكت

النكف في الرفع ,كبحذفيا في الجزـ كالنصب ,حمؿ النصب عمى الجزـ ,كما حمؿ النصب عمى
الجر في التثنية كالجمع المذكر ,كذىب األخفش( ,)3كابف درستكيو إلى أف ىذه النكف ليست
()4

قاؿ :منعت

إعرنابا ,كانما ىي دليؿ إعراب مقدر قبؿ ثبلثة األحرؼ ,كالى ىذا ذىب السييمي
ىذه الحركؼ مف ظيكر اإلعراب شغميا بالحركات التي اقتضتيا؛ فاإلعراب مقدر فيما قبؿ
الحركؼ كما تقدر في غبلمي لشغؿ اآلخر بالحركة التي اقتضتيا الياء ,كذىب الفارسي ,إلى

أنو معرب كال إعراب فيو .كفي البسيط ( ,)5زعـ بعضيـ أف المضارع معرب بيذه الحركؼ:
األلؼ كالكاك كالياء ,فيذه الحركؼ عبلمة اإلعراب.
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في إعراب المضارع المتصؿ بو ألؼ االثنيف ,ككاك

الجماعة ,حيث يرل أف النكف ليست عبلمة إعراب كلكنو معرب ككذلؾ يرل األخفش ,

()6

كابف

درستكيو ,أف ىذه النكف ليست إعرابان كانما ىي دليؿ إعراب مقدر قبؿ ثبلثة أحرؼ كما تقدر في
غبلمي لشغؿ اآلخر الحركة التي اقتضتيا الباء كزعـ معضميـ أف المضارع معرب بيذه
الحركؽ األلؼ كالكاك كالياء في ىذه الحركؼ عبلمة اإلعراب ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه

المسألة.

كالراجح أف المضارع إذا اتصمت بو ألؼ االثنيف أك كاك الجماعة؛ فإنو يرفع بثبكت
النكف كيجزـ كينصب بحذفيا.
( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)7
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)844 – 843
( )3ابف مالؾ ,رأم األخفش في التسييؿ (ص.)9
( )4السيكطي ,ىمع اليكامع (ج.)51/1
( )5المرجع السابؽ ,ج.51/1

( )6الرضي شرح الكافية الشافية (ج.)86/1
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 - 100باب كاف وأخواتيا
قاؿ ابف مالؾ :
عمر
ص ُبو َك َكاف َ
تَ ْن ُ
سيداً ْ

اس َماً و ْال َخ َب ْر
تَْرفَعُ َك َ
الم ْبتَ َدا ْ
اف ُ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2كاتفقكا عمى نصبيا ما بعد المرفكع ,فقاؿ الجميكر :انتصابو عمى

أنو خبر مشبو بالمفعكؿ ,كقاؿ الفراء :انتصب تشبيينا بالحاؿ ,كعف الككفييف انتصب عمى
الحاؿ ,كاختمفكا في المرفكع ,فذىب البصريكف إلى أنو مرفكع بيا ,شبيت كاف بالفعؿ الصحيح
نحك :ضرب ,فعمؿ عممو ,كزعـ الفراء أنو ارتفع لشبيو بالفاعؿ ,كقاؿ غيره مف الككفييف :أنو

باؽ عمى رفعو الذم كاف في االبتداء عميو ,ككميا أفعاؿ إال ليس ,كذىب ابف السراج ,كابف
شقير ,كالفارسي في أحد قكليو ,كجماعة مف أصحابو إلى أنيا حرؼ ,كذىب الجميكر إلى أنيا

فعؿ ككزنيا فعؿ بكسر العيف ,فخففت ,كلزـ التخفيؼ ,ككاف قياسيا إذا أسندت لتاء المتكمـ ,أك

المخاطب كسرىا.

التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في ليس التي مف أخكات كاف ,فيي عنده أم كاف

كأخكاتيا أفعاؿ ال ليس فإنيا حرؼ كقكؿ الجميكر ,عمى أنيا فعؿ ككزنيا فعؿ بكسر

العيف.كذىب ابف السراج( ,)3كابف شقير( ,)4كجماعة مف أصحابو إلى أنيا حرؼ.

قاؿ ابف عقيؿ (:)5أكؿ مف ذىب مف النحاة إلى أف ليس حرؼ ىك ابف السراج ,كتابعو أبك

عمي الفارسي

()6

كاستدلكا عمى ذلؾ بدليميف:

 -1الدليؿ األكؿ :أف ليس كشبو حرؼ مف كجييف:
الكجو األكؿ :أنو يدؿ عمى معنى يدؿ عمى حرؼ
الكجو الثاني :أنو جامد ال يتعرؼ
 -2الدليؿ الثاني :أنو خالؽ سنف األفعاؿ عامة.
( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)21
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1146
( )3ابف السراج ,األصكؿ (ج ) 82 /1؛ ابف ىشاـ ,المغني (ج)293/1؛ المرادم ,الجنى الداني (ص .)494
( )4المرادم ,الجنى الداني (ص  ) 494السيكطي ,اليمع (ج .)110/1
( )5ابف عقيؿ ,شرح ابف عقيؿ (ج .)262 / 1
( )6الفارسي ,المسائؿ الحمبيات (ص.) 268
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أما أبك حياف ,فيرل أنيا كميا أفعاؿ إال ليس ,كىذا مكافؽ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.
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 معاني األفعاؿقاؿ أبك حياف ( :)1كال خبلؼ في أف معاني األفعاؿ األربعة زاؿ كانفؾ كبرح كفتئ

متفقة إال ما ذكره أبك عمي عف بعض أىؿ النظر؛ أنو فصؿ بيف زاؿ ,كبرح بأف برح ال تستعمؿ
إال أف يراد بيا البراح مف المكاف ,فيذكر المكاف ,أك يحذؼ لمداللة ,قاؿ أبك عمي :كىذا ال
يصح ,كىذه األفعاؿ األربعة لما كاف معناىا اإليجاب ,ال حقيقة النفي ,كانكا ال يجيزكف النصب

بعد الفاء في المضارع في الجكاب ,ال يقكلكف :ما زاؿ زيد زائرؾ فيكرمؾ ,كاختمفكا في تمقي

ناقصا ,كالمنصكب بعده
تاما ,ال
ن
القسـ بيا ,كالصحيح جكازه ,كمف منع جعؿ ما تمقى بو فعبلن ن
حاؿ.
التوضيح والتحميؿ:
ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي في معاني األفعاؿ األربعة ,كىي زاؿ ,كانفؾ ,كبرح,

كفتئ ,حيث يرل أف ىذه األفعاؿ األربعة لما كاف معناىا اإليجاب ,ال حقيقة النفي ,فييا كانكا ال
يجيزكف النصب بعد الفاء في المضارع في الجكاب ال يقكلكف "ما زاؿ زيد زائرؾ فيكرمؾ" كىناؾ
مف فصؿ بيف زاؿ كبرح باف برح ال يستعمؿ إال لمبراح أم تذكر لممكاف أك يحذؼ لمداللة كىذا

مخالؼ لكبلـ أبي عمي حيث أجاز أبك عمي تمقي القسـ بيا معمبلن لمف منع جعؿ ما يمقي بو

فعبلن تامان كال ناقصان كالمنصكب بعده حاؿ يرل أبك حياف أف معاني ىذه األفعاؿ متفقة ,كىذا يدؿ
عمى أنو مكافؽ لرأم أبك عمي في ىذه المسألة.

 - 102تقديـ خبر ليس عمى اسميا
قاؿ ابف مالؾ :
وذو تمام ما برفع ٌكتفً

ومنع سبق خبر لٌس اصطفً

()2

قاؿ أبك حياف ( :)3كأما تقديـ خبر ليس عمييا ,فذىب جميكر الككفييف ,كالمبرد,
كالزجاج ,كابف السراج ,السيرافي ,كأبك عمي في الحمبيات ,كابف عبد الكارث ,كالجرجاني,

كالسييمي ,كأكثر المتأخريف إلى أنو ال يجكز .كذىب قدماء البصرييف ,كالفراء ,كأبك عمي في
( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب( ص .)1162
( )2ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)22

( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1172 -1171
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المشيكر ,كابف برىاف ,كالزمخشرم ,كاألستاذ أبك عمي إلى جكاز ذلؾ ,كاختاره ابف عصفكر.

أيضا عف السيرافي ,كاختمؼ في ذلؾ عف سيبكيو ,فنسب الجكاز ,كالمنع إليو ,كقاؿ ابف
كركل ن
جني :في الخصائص عف المبرد خالؼ في ذلؾ البصرييف ,كالككفييف انتيى.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي في تقديـ خبر ليس عمييا حيث ذكر رأييف ألبي عمي

الجكاز كعدـ الجكاز كأما سيبكيو

()1

فذىب جميكر الككفييف( ,)2كالمبرد

()3

فقد أجاز تقديـ خبر ليس عمييا ككذلؾ المنع في ذلؾ.
كالزجاج( ,)4كابف السراج( ,)5السيرافي( ,)6كأبك عمي في
()9

الحمبيات( ,)7كابف عبد الكارث( ,)8كالجرجاني

كالسييمي ,كأكثر المتأخريف إلى أنو ال يجكز كقاؿ

ابف جني( :)10عف المبرد خالؼ في ذلؾ البصرييف ,كالككفييف انتيى.

قاؿ ابف عقيؿ ( :)11كنقؿ صاحب االرشاد خبلفان في جكاز تقديـ خبر" ليس " عمى

اسميا كالصكاب جكازه قاؿ الشاعر:

ِ
الناس َعنا َو َع ْنو
س ْألت ْ
سمي إِ ْف َ
َ

وؿ
س َواء َعالٍَـ َو َج ُي ُ
س َ
َفمَ ْي َ

()12

كىذا دليؿ عمى جكاز تقديـ خبر ليس عمى اسميا في الشعر كغيره.
قاؿ ابف ىشاـ ( :)13كتكسط أخبارىف جائز ,خبلفان البف درستكيو في ليس كالبف معط

( )1سيبكيو ,الكتاب(ج .)582/1
( )2األنبارم ,اإلنصاؼ (ج .)160/1
( )3الرضي ,شرح الكافية (ج )201/4؛ ابف مالؾ  ,شرح التسييؿ(ج .) 351/1
( )4األشمكني  ,شرح األشمكني (ج )234/1؛ السيكطي ,اليمع (.)117/1

( )5ابف عقيؿ ,شفاء العميؿ (ج )315 /1؛ ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (.)355/1
( )6ابف مالؾ ,شرح التسييؿ البف مالؾ (ج .)351/1
( )7الفارسي ,المسائؿ الحمبيات (ص .)281 -280
( )8الفارسي ,المقتصد (.)409/1

( )9ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج )338/1؛ الفارسي ,المقتصد (ص.) 398
( )10ابف جني ,الخصائص (ج .)188/1
( )11ابف عقيؿ ,شرح ابف عقيؿ (ج .)273 /1
( )12البيت مف البحر الطكيؿ ,لمسمكأؿ في ديكانو ()92؛ خزانة العرب (ج.)331/10
( )13األنصارم ,أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ (ص.)673
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َِ َِ ًِّ َِ َِ
َِ ِْ
ِِِِْ ٍُِِ ِْؤِ ٌِِ ِ ِ َِ
َِِِِ ِْ ُِ
ِيِ ﴾ ( ,)1كق أر حمزة كحفص ﴿ ىِيِ َِسِِ
ْصِِال
في داـ ,قاؿ ا﵀ تعالىَِ ﴿ :وَِكِنِِ َِخِلِِِاِغِيًِِِْ َِِاُِ
ِْ َِّ َِ ِْ ُِ َِ ُِّ ُِ ُِ َِ ُِ
سِ ًِِْ ﴾ ( .)2كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.
ٔاِوِجِ ِِْٔ
اىِِ ِِبِِأِِنِِحِِِٔىِ ِِِ
 - 103اجتماع معرفتيف في كاف وأخواتيا
قاؿ أبك حياف ( :)3إذا اجتمع معرفتاف فذىب المتقدمكف ,كمف المتأخريف أبك جعفر بف
مضاء ,كأبك بكر بف طاىر ,كاألستاذ أبك عمي في إقرائو القديـ ,كابف خركؼ ,كابف عصفكر في

شرح الجمؿ الصغير :إلى أف المتكمـ بالخيار في جعؿ أييما شاء االسـ ,كاآلخر الخبر ,كىك
ظاىر كبلـ سيبكيو ,كالفارسي ,كتأكؿ الشراح كبلميما .كقالكا :إذا اجتمع معرفتاف؛ فإف كانت

إحداىما قائمة مقاـ األخرل كمشبية بو ,فالخبر ما تريد إثباتو نحك :كانت عقكبتؾ عزلتؾ ,ككاف

ىيرا ,فالعزلة ثابتة ,ال العقكبة ,كالتشبيو بزىير ثابت.
زيد ز ن
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في اجتماع معرفتيف ,في كاف كأخكاتيا ,حيث يرل أف

المتكمـ لو الخيار في جعؿ أييما شاء االسـ كاآلخر الخبر ,كىذا بإجماع عمماء النحك مف

المتقدميف كالمتأخريف كأبك جعفر بف مضاء( ,)4كأبك بكر بف طاىر ,كاألستاذ أبك عمي في إقرائو

القديـ ,كابف خركؼ( ,)5كابف عصفكر( ,)6في شرح الجمؿ الصغير إلى أف المتكمـ بالخيار في
جعؿ أييما شاء االسـ ,كاآلخر الخبر ,كىك ظاىر كبلـ سيبكيو(,)7كالفارسي( ,)8كتأكؿ الشراح

كبلميمابذلؾ حيث تأكؿ ذلؾ إذا اجتمع معرفتاف فإف كاف إحداىما قائمة مقاـ األخرل كمشبية بو
فالخبر ما نريد إثباتو نحك كاف عقكبتؾ عزلتؾ فالعزلة ثابتة ال العقكبة ككاف زيد زىي انر كالتشبيو

بزىير ثابت.

( [ )1الركـ.] 47 :
( [)2البقرة.] 177 :
( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1175

( ) 4ىك أحمد بف عبد الرحمف بف محمد بف سعيد بف جربث بف عاصـ بف مضاء المخمي القرطبي صنؼ:
المشرؽ في النحك :الرد عمى النحكييف ,كغير ذلؾ( ,ت 592ىػ)؛ السيكطي ,بغية الكعاة (ج.)323/1
( )5السيكطي ,ىمع اليكامع (ج .)118/1
( )6ابف عصفكر ,شرح الجمؿ (ج .)399/1
( )7سيبكيو ,الكتاب (ج .)293/1

( )8الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص) 99؛ السيكطي ,ىمع اليكامع (ج .)118/1
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 - 104القوؿ في (ما) التي عوض عف كاف في العمؿ
قاؿ ابف مالؾ :
البا ْال َخ ْبر
جر َ
َوَب ْعد َما َولَ ْي َ
س َ

َوبعد َال َوَن ْفي َكاف قَ ْد ُي َج ْر

()1
( )3

قاؿ أبك حياف ( :)2كقالت العرب :أما أنت منطمقنا انطمقت معؾ ,فقاؿ سيبكيو
التقدير :أف كنت فحذؼ الفعؿ ,كعكض منو (ما) فبل يجمع بينيما ,كانفصؿ الضمير لما حذؼ

الفعؿ ,ك(أنت) اسـ كاف المضمرة ,كمنطمقنا الخبر ,ك(أما أنت) مفعكؿ مف أجمو ,التقدير :ألف
كنت منطمقنا انطمقت معؾ ,كزعـ بعض النحكييف أف (كاف) في ىذا التركيب تامة ,كمنطمقنا كما

أشبيو حاؿ .كاستدؿ بمزكـ التنكير فيو ,كصحح ذلؾ بعض معاصرينا ,كزعـ أبك عمي

()4

 ,كابف

عكضا نابت مناب (كاف) في العمؿ ,كزعما أنو مذىب سيبكيو  ,كزعـ
جني أف (ما) لما كانت
ن
عكضا؛ فيجكز الجمع بينيما ,كبيف الفعؿ تقكؿ :أما كنت منطمقنا
المبرد ( )5أف (ما) ليست
ن
انطمقت معؾ.

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي في أف " ما " عكض عف كاف في العمؿ ,حيث يرل أف

انطمقت
ما كانت عكضان عف كاف لذلؾ نابت مناب كاف في العمؿ في قكلو :أما أنت منطمقان
ي
معؾ كذكر معو قكؿ المبرد ( )6أف (ما) ليست عكضان عف كاف لذلؾ يجكز الجمع فييما
انطمقت
كمف الفعؿ بقكؿ :أما كنت منطمقان
ي
عما
ن
عكضا نابت مناب (كاف) في العمؿ ,كز ن

كزعـ أبك عمي( ,)7كابف جني أف (ما) لما كانت
أنو مذىب سيبكيو ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه

المسألة.

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)23

( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1191
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج.)265/1
( )4الفارسي ,المسائؿ المنثكرة (ص .)139
( )5المبرد ,شرح الكافية (ص.)134
( )6الرضي ,شرح الكافية (ج .)149/2

( )7الفارسي ,البغداديات( ص)310؛ الفارسي ,المسائؿ المنثكرة (ص.)139
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 - 105دخوؿ أف عمى خبر عسى
قاؿ ابف مالؾ :
َخبرَىا حتْماً ِبأَف متَ ِ
صالً
ُ
َُ َ َ

كف ُج ِع َال
َو َك َعسى حرى َولَ ْ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2كال تدخؿ (أف) عمى خبر ىميؿ ,كما قبميا ,كتدخؿ عمى خبر أكلى,
كحرل ,كاخمكلؽ ,فأما «عسى» فجميكر البصرييف :عمى أف حذؼ «أف» مف خبرىا ال يككف إال
في الضركرة ,كقالو الفارسي :كأجاز حذفيا في التذكرة في الكبلـ ,كىك ظاىر قكؿ سيبكيو ,قاؿ
سيبكيو« :مف العرب مف يقكؿ :عسى يفعؿ».
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في دخكؿ أف عمى خبر عسى حيث أجاز حذؼ أف مف
خبرىا( )4كىك ظاىر قكؿ سيبكيو قاؿ سيبكيو( :)3مف العرب مف يقكؿ( :عسى يفعؿ) كقاؿ
جميكر البصرييف أف حذؼ (أف) مف خبرىا ال يككف إال في الضركرة ,كلـ ً
يبد أبك حياف في ىذه
ٍ

المسألة.كالراجح أف تككف أف مجرد مف األفعاؿ الدالة عمى الشركع.
 -106القوؿ في إسناد عسى إلى ضمير
قاؿ ابف مالؾ :
يرد
سى ْ
ؽ أَ ْو َ
شؾ قَ ْد ْ
اخمَ ْولَ َ
َب ْع َد َع َ

غنى ِبأف َي ْف َع َؿ َع ْف ثَ ٍ
اف فُ ِق ْد
ً

قاؿ أبك حياف ( :)4كاذا أسندت «عسى» إلى ضمير مرفكع لمتكمـ ,أك حاضر ,أك
نكف إناث ,جاز فتح سيف ككسرىا ,كالفتح أشير ,كالكسر لغة أىؿ الحجاز ,كقاؿ المازني :إذا
كاف فاعميا غير ضمير متكمـ ,أك مخاطب لـ يكف إال فعؿ بفتح العيف ,كقاؿ الفارسي :األكثر
فتح السيف يعني في عسيتـ.

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)24
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص ص .)1225 -1224
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج .)369/1

( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1232
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التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في إسناد عسى إلى ضمير ,حيث يرل أنو إذا أسندت

عسى إلى ضمير مرفكع ,كالمتكمـ ,أك حاضر ,أك نكف ,فالغالب فتح السيف في عسيتـ فإذا أسند
إلى الظاىر فالقياس كما في عسيتـ أف يقاؿ عسى زيد فإف قيؿ فيك القياس كلـ لـ يقيؿ القياس

فيؤخذ بالمغتيف تستعمؿ إحداىما في مكضع األخرل.

()1
قاؿ ابف ىشاـ  :يجكز كسر سيف عسى خبلفان ألبي عبيدة كليس ذلؾ مطمقان خبلفان

َِ ِْ َِ َِ ِْ ُِ ِْ ِْ ُِ
ِنِخ ِِ َِ
بِ ﴾
لمفارسي بؿ يتقيد بأف تسند إلى التاء أك النكف أك تاء نحك ِْ ﴿:وِِِغِصِيِخًِِِإِ ِنِِ

()2

َِ ِْ َِ ِْ ُِ ِْ ِْ َِ َِّ ُِ ِْ

ِِ ََِِٔلِِْخًِِ ﴾
﴿ ذِ َِِٓوِِِغِ َِصِيِخًِِِإِِنِِح

()3

قرأتيما نافع بالكسر كغيره بالفتح كىك المختار ,كىذا مكافؽ

لكبلـ أبي حياف في ىذه المسألة ككبلـ الفارسي .فقاؿ أبك حياف :أنو جاز فتح السيف ككسرىا
كالفتح أشير كىذا مكافؽ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

 - 107اتصاؿ ضمير رفع بعسى
قاؿ ابف مالؾ :
ِ
السيف
أجز ِفي
سر ْ
َوالفَتْ ُح َو ْال َك ْ

يت وانتقا ْالفَتْح ُزِك ْف
َن ْحو َع ِس ُ

()4

قاؿ أبك حياف ( :)5كاذا اتصؿ بعسى ضمير رفع ,فالمشيكر أف يككف بصكرة المرفكع,

كمف العرب مف يأتي بو بصكرة المنصكب فيقكؿ :عساني ,كعساؾ ,كعساه ,كفركعيف ,كمذىب

سيبكيو ( :)6إقرار المخبر عنو ,كالخبر عمى حالييما مف اإلسناد السابؽ ,إال أف العمؿ انعكس,
()7

 ,كالفارسي

()8

منصكبا ,كالخبر في مكضع رفع حمبلن عمى لعؿ ,كمذىب المبرد
فجاء االسـ
ن
مخبر عنو ,كمذىب أبي الحسف إقرارىما عمى
نا
خبر كالخبر
عكس اإلسناد ,كجعؿ المخبر عنو نا

حالي ـ مف اإلسناد؛ لكنو يجكز في الضمير ,فيجعؿ مكاف الضمير المرفكع ضمير منصكب,
( )1األنصارم ,أكضح المسالؾ (ص .)55
([ )2البقرة.]246 :
([ )3محمد.]22 :

( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)25
( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1233
( )6سيبكيو ,الكتاب.)374/2(.
( )7المبرد ,المقتضب( .ج.)71/3

( )8ابف قدامة ,المغني (ج.)153/1
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كىك في محؿ رفع نيابة عف المرفكع ,كالصحيح مذىب سيبكيو.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في إقرار المخبر عنو كالخبر في عسى ,إذا اتصؿ بيا
ضمير رفع ,حيث أنو عكس اإلسناد في عسى كجعؿ المخبر عنو خب انر كالخبر مخب انر عنو فجاء
االسـ منصكبان كالخبر في مكضع رفع حمبلن عمى لعؿ فذكر معو رأم بعض النحاة كمنيـ
()1

سيبكيو

حيث أقر المخبر عنو كالخبر عمى حالييما مف اإلسناد السابؽ كمذىب أبي الحسف

إقرارىما عمى حاليـ مف اإلسناد ,كلكنو أجاز عكس اإلسناد في الضمير ,فيجعؿ مكاف الضمير
المرفكع خبر منصكب.
كقاؿ أبك حياف :كالصحيح مذىب سيبكيو كىذا يدؿ عمى مخالفة أبي حياف لرأم الفارسي
في ىذه المسألة.
أفعاؿ المقاربة

 -108اقتراف أفعاؿ المقاربة بأف
قاؿ ابف مالؾ :
ِ
وك َ ِ ِ
سا
تزر َ
اد األمر فيو ُعك َ
ٌ

سى
َو َك ْونو ِب ُدوف أَ ْف َب ْع َد َع َ

()2

َِ ِْ َِ ُِ َِ ِ
نِ
ِِِ ِ
ولًِ ِيِ ِروِ ِ
اِأ
قاؿ أبك حياف ( :)3كفي خبر «إف» ,كقد انسحب عمييا نفي قاؿ تعالى ﴿ :أِ ِِ
َِ
َِ ِْ َِ ِْ َِ َِ ِْ َِ َِ ِْ ِ َِ
َِ
يِخِيَِِ َِقِ ِِِ َِ
()4
َ ِةِ ِلِاِدِِر ﴾ أجرل عمى ما ىك في
ِِِيِ ِلِ ِِٓ ِ
اواتِ ِوِِاْلِرِ ِِ
َِِِلِِ ِِ
اَِللِا
الصِ ٍَِِِ ِِ ِِ
ضِوِلًِِ ِيِ ِِعِ ِ ِِ
معناه ,كأف المعنى أك ليس بقادر مقركف «بأف» جائز نحك :طفؽ يصمياف الزيداف؛ فإف كاف

مقركنا (بأف) ,ففيو خبلؼ ,أجاز ذلؾ المبرد ,كالسيرافي ,كالفارسي ,كصححو ابف عصفكر,
ن
كمنيـ مف منع ذلؾ كاليو ذىب األستاذ أبك عمي ,كزعـ أنو ال يجكز في عسى أف يذىب زيد ,إال

أف يككف زيد فاعبلن بيذىب.
( )1سيبكيو ,الكتاب (ج .)151/3
( )2ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)24
( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1230
( [)4األحقاؼ.] 33 :
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التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في اقتراف أفعاؿ المقاربة بأف حيث أجاز أف يككف الفعؿ
اتفؽ مقركنان بأنكأجاز ذلؾ المبرد( ,)1كالسيرافي ,كالفارسي ,كصححو ابف عصفكر()2كىناؾ مف
منع ذلؾ كمنيـ األستاذ أبك عمي( ,)3كزعـ أنو ال يجكز في عسى أف يذىب زيد إال أف يككف زيد
فاعبلن بيذىب.

 -109زيادة الباء في خبر ال المنفي
قاؿ أبك حياف( :)4قاؿ ابف مالؾ :كبعد ال التبرئة كمنو قكؿ العرب« :ال خير بخير
بعده النار» إذا لـ تجعؿ الباء بمعنى (في) ,كاتبع في ذلؾ الفارسي في أحد قكليو ,كابف طاىر,
أيضا ال تككف الباء ىنا زائدة؛ ألنيا ال تزاد في المرفكع ,كقاؿ
كابف خركؼ ,كقاؿ الفارسي :ن
بعض أصحابنا ال يقاؿ :ال رجؿ بقائـ ,كال إنساف بكرع .ألنو لـ يأت بو سماع صحيح.

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في زيادة الباء في خبر (ال ) ,حيث يرل أف الباء ىنا ال
تككف زائدة ,في قكلو (ال خير بخير بعده النار) ألنيا ال تزاد في المرفكع كلـ تجعؿ الباء بمعنى
(في) كىذا مكافؽ لكبلـ ابف مالؾ كقاؿ أبك حياف :عف بعض أصحابو أنو ال يقاؿ ال رجؿ
بقائـ كال إنساف بكرع ألنو لـ ً
يأت بو سماع صحيح كىذا يدؿ عمى مخالفة الفارسي في ىذه

المسألة.

( )1المبرد ,المقتضب (ج .)69/3
( )2ابف عصفكر ,شرح الجمؿ (ج.) 176/2
( )3األشمكني ,شرح األشمكني (.)222/1

( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1222
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باب نائب الفاعؿ

 - 110األشياء التي تقوـ مقاـ الفاعؿ
قاؿ ابف مالؾ :
ي ُنوب م ْفعوؿ ِبو ع ْف فَ ِ
اع ِؿ
َ
َ
َ ُ

ِفيما لَو َك َن ْي ِؿ َخ ْير َن ِائ ِؿ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2كالذم يقكـ مقاـ الفاعؿ أشياء متفؽ عمييا ,كمختمؼ فييا ,المتفؽ
ناقصا إف كاف
تاما أك
ن
عميو أربعة :أحدىا :المفعكؿ بو نحك :ضرب زيد ,ثـ الفعؿ إما أف يككف ن
أحدا أجاز بناءه لممفعكؿ إال الكسائي ,كالفراء أجا از جعؿ
ناقصا مف باب أفعاؿ المقاربة ,فبل نعمـ ن
ن

جامدا,
يفعؿ في جعؿ زيد يفعؿ ,كالخبلؼ فيو كالخبلؼ اآلتي في كيً ىف ييقاـ ,كاف كاف مف غيره
ن
فكذلؾ ,أك متصرفنا نحك :كاف فذىب سيبكيو ,كالسيرافي, ,الككفيكف ,كالكسائي ,كالفراء  ,كىشاـ

إلى جكاز ذلؾ ,كذىب الفارسي إلى المنع ,كىك الذم نختاره.
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي فيما يقكـ مقاـ الفاعؿ أشياء متفؽ عمييا ,حيث منع
الفارسي أف يبنى الفعؿ المتصرؼ لممفعكؿ ,كذكر معو سيبكيو)3( ,كالسيرافي ,كالكسائي ,كىشاـ,
إلى جكاز بناء لممفعكؿ ,كقاؿ أبك حياف :كىك الذم نختاره كىك رأم الفارسي ,كىذا يدؿ عمى
مكافقتو لمفارسي في ىذه المسألة.
باب إف وأف ولكف وكأف وليت ولعؿ

 - 111فصؿ القوؿ في معاني (كأف)
قاؿ ابف مالؾ:
ت لَك ْف لَ َع ْؿ
إلف ْ
أف لَ ْي َ

مؿ
لكاف ِم ْف َع ْ
َكأف عكس َما َ

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)34
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1325
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج .)232/1

( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)25
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()4

قاؿ أبك حياف ( :)1كأنؾ بالشتاء مقبؿ أم أظف الشتاء مقببلن ,كجعؿ الككفيكف ىذا

كقكليـ :كأنؾ بالفرج آت ,مما (كأف) فيو لمتقريب ,ككذا قكؿ الحسف« :كأنؾ بالدنيا لـ تكف,
كباآلخرة لـ تزؿ» ,قالكا :المعنى عمى تقريب إقباؿ الشتاء ,كتقريب إتياف الفرج ,كتقريب زكاؿ

الدنيا ,كتقريب كجكد اآلخرة ,كالصحيح أف (كأف) ال تفارؽ التشبيو ,كخرج الفارسي ىذه عمى أف

(الكاؼ) حرؼ خطاب ,كالباء زائدة في اسـ كأف ,كخرجو غيره عمى حذؼ مضاؼ «أم كأف
زمانؾ مقبؿ بالشتاء» ,كخرج قكؿ الحسف عمى أف الباء ظرفية ,كخبر كأف ىك قكلو :لـ تكف كلـ
تزؿ ,كخرجو ابف عصفكر عمى إلغاء «كأف» لما لحقتيا كاؼ الخطاب ,كما بعدىا مبتدأ ,زيدت

فيو الباء ,كما زيدت في «بحسبؾ درىـ»,
التوضيح والتحميؿ :
ً
معاف كأف ,حيث يرل أف (كأف) ال تفارؽ التشبيو,
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في

كخرج ذلؾ عمى أف الكاؼ حرؼ خطاب ,كالباء زائدة ,في اسـ كأف في قكلو :كأنؾ بالشتاء مقبؿ

 ,كقاؿ غيره عمى حذؼ مضاؼ أم كأف زمانؾ مقبؿ بالشتاء ,كقكؿ الحسف ( :)2عمى أف الباء
ظرفية كخبر كأف ىك قكلو :لـ تكف في عبارة كأنؾ بالدنيا لـ تكف كخرج ابف عصفكر ()3عمى

إلغاء (كأف) لما لحقتيا كاؼ الخطاب كما بعدىا مبتدأ.

كقاؿ أبك حياف :أف كأف ال تفارؽ التشبيو كىذا مكافؽ لرأم الفارسي في ىذه المسألة.

 - 112دخوؿ الالـ عمى خبر إف
قاؿ ابف مالؾ :
وبعد َذات َ ِ
ب ْال َخ َب ُر
ص ُح ُ
الكسر تَ ْ
ََْ

ِ
ِ
لوزر
الـ ْابت َداء َن ْحو إني ُ

قاؿ أبك حياف ( :)4كقالت العرب :لينؾ لقائـ ,فذىب سيبكيو ( ,)5كابف السراج

()6

 ,كجماعة ,كقد

نسب إلى الفارسي ( :)7أف البلـ في لينؾ الـ اليميف ,كالثانية التي في الخبر ىي الـ إف ,كذىب

أبك الفتح ,كبعض النحكييف ,كاختاره ابف مالؾ إلى أنيا الـ االبتداء ,لما أبدلت ىمزة (إف) ىاء
( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1239 -1238

( )2ىك قكؿ الحسف البصرم .المرادم ,الجنى الداني (ص .)573
( )3ابف عصفكر ,شرح الجمؿ (ج.)449 – 448/1
( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1268
( )5سيبكيو ,الكتاب (ج.)150/3
( )6ابف السراج ,األصكؿ (ج.)252/1

( )7الفارسي ,المسائؿ العسكرية (ص.)255
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فتغير لفظيا ,جاز الجمع بيف حرفي تككيد قاؿ أبك الفتح :كالبلـ الثانية زائدة نحك :لينؾ لرجؿ

صدؽ.

التوضيح والتحميؿ :
ؾ
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في دخكؿ البلـ عمى خبر إف ,حيث يرل أف البلـ في لى ًيٌن ى
إف ,كذكر بعض
كالقائـ أف البلـ األكلى ىي الـ اليميف ,كالبلـ الثانية التي في الخبر ىي الـ ٌ

النحكييف كابف مالؾ( ,)1إلى أنيا الـ االبتداء عندما أبدلت ىمزة (إف) ىاء فتغير لفظيا ,أما البلـ
الثانية فيي الـ زائدة ,نحك :لينؾ لرجؿ صدؽ كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة .

 -113القوؿ في كممة لَ ْين َؾ
قاؿ أبك حياف ( :)2كذىب قطرب ,كالفراء كالمفضؿ بف سممة ,كالفارسي ,كاختاره ابف

عصفكر إلى أف األصؿ :لو إنؾ فيما جممتاف ,كمعنى لو كا﵀ ,كاف جكاب القسـ فحذفت ىمزة

(إف) تخفيفنا ,فصار لينؾ ,كحكى أبك زيد :أف أبا أدىـ الكبلبي قاؿ لو ربي ال أقكؿ ذلؾ ,يريد:
كا﵀.
التوضيح والتحميؿ :
لينؾ ,حيث يرل أف األصؿ :لو إنؾ فيما
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في أصؿ كممة ٌ
كمعنى لو ا﵀ كاف جكاب القسـ ,حيث حذفت ىمزة إف تخفيفان فصار لينؾ كىناؾ مف قاؿ  (:لو
ربي) يريد كا﵀ كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

 - 112جواز فتح وكسر إف
قاؿ ابف مالؾ :
اك ِسر ِفي ْاإل ْب ِتدا وِفي ِب ْدء ِ
صمَو
فَ ْ
َ

وح ْيث إف لَ َي ِميف ُم َك ِممَو
َ

()3

قاؿ أبك حياف( :)4كاذا لـ يمزـ التأكيؿ بالمصدر جاز الفتح كالكسر مف ذلؾ ما ذكره
سيبكيو :أكؿ ما أقكؿ أني أحمد ا﵀ ,فمف فتح أف قدرىا بالمصدر كأنو قاؿ :أكؿ ما أقكؿ حمد

ا﵀ ,فأكؿ مبتدأ ,كأني أحمد ا﵀ في مكضع الخبر ,كما مصدرية ,فإف جعمت (ما) مكصكلة
( )1ابف مالؾ ,التسييؿ ( ص ) 64؛ ابف القيـ ,شفاء العميؿ (ج .)366/1
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1290
( )3ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)27

( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب( ص .)1270
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بمعنى الذم ,أك نكرة مكصكفة ,فأجاز ذلؾ ابف خركؼ ,كالصحيح منعو ,كمف كسر ,فمذىب

الجميكر أنو خبر عف أكؿ قكلي ,كتككف الجممة مقكلة ,كىك المتفيـ مف كبلـ سيبكيو ,أك خبر
عف قكؿ مضمرة ,كالجممة معمكلة لو التقدير :أك ما أقكؿ قكلي :إني أحمد ا﵀ ,كركل ىذا عف

عضد الدكلة ابف بكيو ممف أخذ عف الفارسي ,أك إني أمد ا﵀ معمكؿ لقكلي ىذا المذككرة أكالن,

كالخبر محذكؼ[ ,كىك قكؿ الفارسي أك معمكؿ ألكؿ ما أقكؿ كالخبر محذكؼ] ,كىك قكؿ األستاذ
أبي عمي ,أك أكؿ مبتدأ ال يحتاج إلى خبر ,كىك قكؿ بعض أصحابنا.
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي إذا لـ تأكؿ إف بالمصدر ,حيث يرل جكاز الكسر في قكلو:
إني أحمد ا﵀ ىك معمكؿ لقكلي المذككر أكالن كالخبر محذكؼ كرأل الجميكر أنو خبر عف أكؿ

قكلي كتككف الجممة مقكلة كىك المتفيـ لكبلـ سيبكيو كرأل آخر أنو أكؿ مبتدأ ال يحتاج إلى خبر
كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

 -113القوؿ في حركة اسـ ال المفرد المضاؼ المطوؿ
قاؿ ابف مالؾ :
اذكر َر ِاف َع ْو
اؾ ْال َخ َبر َ
وبعد َذ َ
َ

فَ ْان ِ
ضِ
ار َع ْو
ضافَاً أَ ْو ُم َ
صب ِب َيا ُم َ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2كاف دخمت عمى نكرة ,ككجدت الشركط السابقة عممت عمؿ (إف)

أيضا مطكالن ,كممطكالن مف قكليـ :مطمت
كاسميا مفرد ,مضاؼ ,كمشبو بالمضاؼ ,كيسمى ن
اغبا في الشر
الحديدة إذا مددتيا ,المضاؼ كالمطكؿ معرباف نحك :ال صاحب بر مذمكـ ,كال ر ن
محمكد ,كالمفرد ىنا ,كفي باب النداء قسـ لممضاؼ كالمطكؿ ,كىك إما مفرد ,أك مثنى ,أك

مجمكع ,المفرد نحك :ال رجؿ .كاختمفكا في ىذه الحركة :فذىب أكثر البصرييف  ,إلى أنيا حركة
بناء ,كاألخفش

عمى سيبكيو.

()3

كالمازني ,كالمبرد

()4

 ,كالفارسي

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)28
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص ص.)1296 – 1295
( )3األخفش ,معاني القرآف( ,ج.)225 /1
( )4المبرد ,المقتضب.)360/4( ,

( )5الفارسي ,المسائؿ العسكرية (ص.)244
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()5

 ,إلى أنيا فتحة إعراب ,كنسب ذلؾ

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في حركة اسـ ال المقرر في المضاؼ المطكؿ.أم المشبو

بالمضاؼ سمي ممطكالن أك ممدكدان .حيث يرل أنيا فتحة إعراب كأيده األخفش( ,)1كالمازني
()3

كالمبرد ( ,)2كالزجاج

كالرماني ( ,)4إلى أنيا فتحة إعراب كىناؾ رأل آخر مخالؼ لو حيث

ذىب أكثر البصرييف ,إلى أنيا حركة بناء معمميف ذلؾ أف (ال) عاممة في االسـ ,كاف كاف مبنيان
فيك في مكضع نصب كذىب قكـ إلى أنيا لـ تعمؿ فيو شيئان بؿ ىك كحده في مكضع رفع كبناؤه
ألنو تضمف معنى (مف ال) لتركبو مع (ال) األصؿ (ال مف رجؿ) كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه

المسألة ,كالراجح أف اسـ ال إذا كاف مضافان أك شبيو بالمضاؼ النصب لفظان .

 - 114القوؿ في حركة اسـ ال إف كاف جمع مؤنث سالـ
مجمكعا باأللؼ كالتاء نحك :ال مسممات فذىب قكـ مف
قاؿ أبك حياف( :)5كاف كاف
ن
المتقدميف ,كابف خركؼ مف المتأخريف إلى كسر التاء ,كالتنكيف ,كذىب األكثركف إلى الكسر

بغير تنكيف ,كذىب المازني ,كالفارسي ,كالرماني ,كالصقمي :إلى بنائو عمى الفتح.

قدير نحك :ال مسممات زيد ,كال مسممات لؾ,
قاؿ ابف جني :فإف أضيؼ لفظنا ,أك ت نا
كسر عمى األصؿ ,ألنو معرب؛ فإف ركبتو مع اسـ آخر فقمت :ال سرح مسممات ,فقدمت االسـ
عمى الجمع ,فعمى مف قاؿ :ال مسممات بالفتح يفتح التاء :ألنيا فتحة لبناء التركيب فالحكـ لو,

كعمى قياس األكثريف تكسر عمبلن باألصؿ ,كالصحيح جكاز الفتح كالكسر مف غير تنكيف ,كبو
كرد السماع ,كلك ممكا بالسماع ما اختمفكا.

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في حركة اسـ ال إف كاف مجمكعان باأللؼ كالتاء ,حيث

يرل أنو مبني عمى الفتح كذكر معو أقكاؿ النحاة ,حيث ذىب ابف خركؼ إلى كسر التاء

( )1األخفش ,معاني القرآف (ج ) 25/1؛ الرضي ,شرح الكافية (.)155
( )2المبرد ,المقتضب (ج .)360/4
( )3ابف مالؾ ,التسييؿ (ص) 67؛ الرضي ,كشرح الكافية (ج .)155/2
( )4األزىرم ,التصريح (ج .)239/1

( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1597
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كالتنكيف كذىب األكثركف إلى الكسر بغير تنكيف كقاؿ ابف جني( :)1إف أضيؼ لفظان أك تقدي انر

نحك ال مسممات زيد كال مسممات لؾ كسر عمى األصؿ ألنو معرب.

قاؿ ابف ىشاـ ( :)2أف اسـ ال إذا لـ يكف عامبلن فإنو يبنى ...أم مبني عمى الفتح في

نحك( :ال رجؿ كال رجاؿ) كعمى الكسرة في نحك( :ال مسممات) ككاف القياس كجكبيا كلكنو جاء

بالفتح كىك األرجح ألف الحركة سبقيا المركب كىذا مكافؽ لكبلـ الفارسي( ,)3كالمازني كالمبرد(,)4

كمخالؼ لكبلـ السيرافي( ,)5كالزجاج( ,)6كزعما أف اسـ ال غير العامؿ معرب ,كاف ترؾ التنكيف

لمتخفيؼ ,فيرل أبك حياف جكاز الفتح كالكسر بغير تنكيف كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي في ىذه
المسألة .

 - 115دخوؿ الباء عمى خبر ال
قاؿ أبك حياف ( :)7كفي دخكؿ الباء عمى الخبر خبلؼ ,جكزه أبك عمي في التذكرة,

كمنعو بعضيـ فبل يجيز :ال رجؿ بأفضؿ منؾ ,كيتأكؿ ال خير بخير بعده النار ,عمى أف الباء
ظرفية في مكضع الخبر ,ك«بعده النار» صفة لبلسـ.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي في دخكؿ الباء عمى خبر ال ,حيث أجاز الدخكؿ الباء

عمى الخبر في (ال ) ,كذكر معو قكؿ بعضيـ فيي عندىـ ال يجكز دخكؿ الباء عمى خبر ال :ال
رجؿ بأفضؿ منؾ كيتأكؿ ال خير بخير بعده النار حيث إف الباء ظرفية في مكضع الخبر كبعده
النار صفة لبلسـ ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

( )1ابف جني ,الخصائص(ج )305/3؛ ابف عصفكر ,شرح الجمؿ(ج .) 271/2
( )2األنصارم  ,مغني المبيب عف كتب األعاريب (ص .)314
( )3الفارسي ,المقتصد (ج .)799 /2
( )4المبرد ,المقتضب (ج .)360/4
( )5ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج ) 85/2؛ الرضي ,شرح الكافية (ج .)155/2
( )6الرضي ,كشرح الكافية (ج)155/2؛ ابف مالؾ ,التسييؿ (ص.)67
( )7األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1318
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المبحث الثاني:

باب المنصوبات
باب ظف وأخواتيا

 - 116بناء الفعؿ المتعدي إلى أكثر مف واحد لممفعوؿ
قاؿ ابف مالؾ :
عالمة ْال ِفعؿ المع ّدى أَ ْف تَ ِ
ص َؿ
َ
ْ َُ
صب ِبو َم ْف ُعولِو إِف لَ ْـ َي ُن ْب
فَ ْان ُ

مؿ
ص َدر ِبو َن ْحو َع َ
ىا َغ ْير َم ْ

ِ
ت ْال ُك ِت ْب
دب َر ُ
َع ْف فَاع ٍؿ َن ْحو تَ َ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2كاف كاف يتعدل إلى أكثر مف كاحد مف باب أعطى ,مما األكؿ

احدا نحك :كسى زيد جبة ,كأما الثاني فيجكز إقامتو
فاعؿ في المعنى :جاز أف يقاـ األكؿ قكالن ك ن
يدا ألنيـ يقكلكف :ىك مفعكؿ لمفعؿ
عمى مذىب الجميكر إذا لـ يمبس فتقكؿ :أعطى درىـ ز ن
ىما
المبني لممفعكؿ ,كذىب الفراء  ,كابف كيساف إلى أنو منصكب بفعؿ محذكؼ تقديره :كقبؿ در ن

ىما ,كذىب بعضيـ إلى أنو منصكب بفعؿ الفاعؿ لما غير بني لؤلكؿ ,كبقى الثاني
أك أخذ در ن
منصكبا عمى أصمو بفعؿ الفاعؿ ,كذىب بعضيـ إلى أنو انتصب عمى أنو خبر ما لـ يسـ
ن
()3

فاعمو

 ,فكما ال يقكـ خبر كاف مقاـ الفاعؿ فكذلؾ ىذا ,كىذه المذاىب ,كاف كانت ضعيفة

مردكدة ,فيي تقدح في قكؿ ابف مالؾ ( :)4ال خبلؼ في جكاز نيابة ثاني المفعكليف في أعطى,
كحكى أبك ذر مصعب بف أبي بكر الخشني عف الفارسي ( :)5أنو ال يجيز إقامة الثاني مع عدـ

المبس ,كىك نكرة مع كجكد األكؿ معرفة.

يدا ,كأعطى درىـ
كقاؿ الجرمي في كتاب الفرخ :بعض العرب يقكؿ :كسى ثكب ز ن
يدا,
نا
عمر ,كعف الككفييف أنو إذا كاف الثاني نكرة قبح إقامتو مقاـ الفاعؿ نحك :أعطى درىـ ز ن
كاف كاف معرفتيف كانا في الحسف سكاء ,فإف شئت أقمت األكؿ ,كاف شئت الثاني ,كعند

البصرييف إقامة األكؿ أحسف.

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)38
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب( ص .)1329
( )3ابف عصفكر ,شرح الجمؿ (.)454/1
( )4ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)129/2

( )5الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص .)72
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التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في بناء الفعؿ المتعدم إلى أكثر مف كاحد لممفعكؿ ,حيث

يجز الفارسي نيابة ثاني المفعكليف في أعطى لـ يحصؿ لبس كىك نكرة مع كجكد األكؿ
ال ٍ
معرفة ,أم كرأل الجميكر جكاز إقامتو إذا لـ يمبس فنقكؿ أعطى درىـ زيدان ,كذىب الككفيكف أنو
إذا كاف الثاني نكرة قبح إقامتو مقاـ الفاعؿ ,نحك أعطى درىـ زيدان كاف كاف معرفتيف فإف كاف

في الحسف سكاء فإف شئت أقمت األكؿ كاف شئت أقمت الثاني كعند البصرييف إقامة األكؿ
أحسف.
قاؿ ابف عقيؿ ( :)1نقؿ المصنؼ االتفاؽ عمى أف الثاني مف ىذا الباب يجكز إقامتو
عند أمف المبس؛ كاف عني بو أنو اتفاؽ مف جية النحكييف كمو فميس بجيد ألف مذىب الككفييف

يد درىمان " كال يجكز
أنو إذا كاف األكؿ معرفة كالثاني نكرة تعيف إقامة األكؿ؛ فنقكؿ " :أعطى ز ه
إقامة الثاني .كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

 - 117الفعؿ الذي يتعدى إلى مفعوليف أو ثالثة
قاؿ ابف مالؾ :
وال تُ ِجز ُى َنا ِبال َدِل ِ
يؿ

سقُوط م ْف ُعوليف أَ ْو م ْف ُع ِ
وؿ
ُ
َ
َ

()2

قاؿ أبك حياف ( :)3كقاؿ الفارسي في التذكرة :مف قاؿ :زيد الحسف عينيف فبل بأس أف
يقكؿ :زيد الضارب أبكيف ,كالضارب األبكيف ,كاألبكاف فاعؿ عمى قكلؾ :الحسف الكجو ,كلـ يقيد

الفارسي بأمف المبس ,كتبعو ابف مالؾ

()4

إال أنو قيد جكاز ذلؾ بأمف المبس ,كاألحكط أال يقدـ

عمى اقتياس ذلؾ ,حتى يكثر فيو السماع.
كاسـ المفعكؿ المتعدم فعمو إلى كاحد يدخؿ في ىذا الباب تقكؿ :زيد مضركب ظيره

ميزكؿ فصيمو ,كيجكز :مضركب الظير ميزكؿ الفصيؿ بالنصب كالجر ,كىك مرفكع مف باب

الصفة فأحكامو ,أحكامو كال نعمـ خبلفنا في ذلؾ ,كقد يجرل الجامد لتأكيمو بمشتؽ مجرل المشتؽ
في ىذا الباب ,كمنو المنسكب تقكؿ :مررت برجؿ ىاشمي أبكه ,كىاشمي األب بالنصب كالجر.

( )1ابف عقيؿ ,شرح ابف عقيؿ (ج / 2ص .)124
( )2ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك(ص.)31
( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2359
( )4ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)104/3
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التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في الفعؿ الذم يتعدل إلى مفعكليف أك ثبلثة ,فبل يجرم

اسـ فاعمو كال اسـ مفعكلو مجرل الصفة ,حيث يرل في قكلو زيد الحسف عينيو فبل بأس أف نقكؿ
زيد الضارب أبكيف أك الضارب األبكيف كاألبكاف فاعؿ عمى قكلؾ الحسف الكجو كلـ يقيد الفارسي

بأمف المبس كافقو ابف مالؾ عمى ذلؾ كلكنو قيد جكاز ذلؾ بأمف المبس.

ً
متعد كقصد ثبكت معناه عكمؿ
قاؿ األشمكني ( :)1أنو إذا كاف اسـ الفاعؿ غير
معاممة الصفة المشبية كساغت إضافتو إلى مرفكعو مفعكؿ ,زيد قائـ األب برفع األب كنصبو

كجره عمى حد حسف الكجو فإف كاف متعديان لكاحد فكذلؾ عند الناظـ بشرط آمف المبس كفاقان

يجز إلحاقو بالصفة المشبية قاؿ
لمفارسي كالجميكر عمى المنع كاف كاف متعديان ألكثر لـ ٍ
بعضيـ :ببل خبلؼ.
قاؿ ابف مالؾ ( :)2كاف قصد ثبكت معنى اسـ الفاعؿ عكمؿ معاممة الصفة المشبية
كاف كاف مف ً
متعد إف أمف المبس كفاقان لمفارسي كاألصح أف يجعؿ اسـ المفعكؿ المتعدم إلى
كاحد مف ىذا الباب مطمقان كقد يفعؿ ذلؾ بجامد لتأكلو بمنسؽ كال تعمؿ الصفة المشبية في

أحبني محض كال تؤخر مف منصكبيا.
عمى

كقاؿ أبك حياف :كاألحكط أال يقدـ عمى قياس ذلؾ حتى يكثر فيو السماع كىذا يدؿ

مخالفتو لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

 -118دخوؿ سمع عمى غير مسموع تتعدى إلى واحد
قاؿ أبك حياف( :)3كأما (سمع) ,فإف دخمت عمى مسمكع تعدت إلى كاحد نحك:

سمعت كبلـ زيد ,كاف دخمت عمى غير مسمكع ,فمذىب الجميكر أنيا تتعدل إلى كاحد ,كيككف

يدا يتكمـ؛ أم في حاؿ تكمـ  ,كىك عمى حذؼ مضاؼ أم صكت
ما بعده حاالن نحك :سمعت ز ن

زيد في حاؿ تكممو .كذىب األخفش ,كالفارسي إلى أف الثاني في مكضع المفعكؿ الثاني.

( )1ابف مالؾ ,شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ (ص.)346
( )2ابف مالؾ ,تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد (ص .)141
( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2105
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التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في فعؿ (سمع) إف دخمت عمى غير مسمكع حيث يرل أنيا

تتعدل إلى مفعكليف كذكر معو أقكاؿ النحاة حيث ذىب الجميكر أنيا تتعدل إلى كاحد كيككف ما
بعده حاالن نحك سمعت زيدان يتكمـ.
()1
(س ًمعى)
ذىب األخفش  :إلى أف الثاني في مكضع المفعكؿ الثاني كقد يضمف معنى ى
معنى أصغى فيتعدل .كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

 -119الجممة االستفيامية الواقعة بعد أفعاؿ القموب أنيا في موضع المفعوؿ الثاني
قاؿ أبك حياف ( :)2كذىب السيرافي ,كجماعة إلى أنو يجكز في أفعاؿ القمكب مطمقنا
سكاء أكاف مما يمغى ,أك مما ال يمغى ,فعمى القكؿ األكؿ يككف فكر ,كتفكر ,كعرؼ يتضمف

معنى ما يتعدل إلى اثنيف ,كاف كاف يتعدل إلى اثنيف سدت الجممة مسد المفعكليف ,كاف كاف
يتعدل إلى كاحد ,كجاءت بعده جممة االستفياـ فثبلثة مذاىب :
أحدىا :أنيا في مكضع بدؿ مف المنصكب قبميا ,كىك مذىب السيرافي ,كاختيار ابف عصفكر
قاؿ :كىذا بدؿ شيء مف شيء عمى حذؼ مضاؼ التقدير عرفت قصة زيد ,أك أمر

زيد أبك مف ىك ,كقاؿ ابف الضائع ىك بدؿ اشتماؿ.

كالثاني :أف الجممة في مكضع نصب عمى الحاؿ ,كىك مذىب المبرد ,كاألعمـ كابف خركؼ.
كالثالث :أف الجممة في مكضع المفعكؿ الثاني عمى تضميف الفعؿ معنى ما يتعدل إلى اثنيف,
كىك مذىب أبي عمي فيما حكاه عنو ابف جني ,كتبعو أبك عبد ا﵀ بف أبي العافية,

كىذا المذىب جار عمى ما تقدـ ذكره مف قكؿ ابف السراج ,كمف ذكر معو.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي في أف الجممة االستفيامية الكاقعة بعد أفعاؿ القمكب,

أنيا في مكضع المفعكؿ الثاني عمى تضميف الفعؿ معنى ما يتعدل إلى اثنيف كقد ذكر معو
أقكاؿ النحاة في ىذه المسألة.

( )1ابف مالؾ ,رأم األخفش في شفاء العميؿ (ج) 396/10؛ الرضي ,كشرح الكافية الشافعية (ج )547/1
كشرح التسييؿ البف مالؾ (ج .)84/2

( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1671
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ذىب السيرافي ( :)1أنيا في مكضع بدؿ مف المنصكب قبميا كقاؿ ابف خركؼ :أف
الجممة في مكضع نصب عمى الحاؿ ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.
 -120القوؿ في أف يقوـ المفعوؿ ألجمو مقاـ الفاعؿ
قاؿ أبك حياف ( :)2المفعكؿ مف أجمو :ذىب الفارسي ,كابف جني ,كالجميكر إلى أنو ال

منصكبا أـ بحرؼ الجر ,كذىب بعضيـ إلى أنو يجكز إذا
يجكز :أف يقاـ مقاـ الفاعؿ سكاء أكاف
ن
منصكبا ,كمنو قكلو:
كاف بحرؼ الجر ال إذا كاف
ن
ضى ِم ْف َم َي َاب ِت ِو
ضى َح َياء َوُي ْغ َ
ُي ْغ َ

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

...

()3

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في أف يقاـ المفعكؿ ألجمو مقاـ الفاعؿ ,حيث يرل أال

يجكز أف يقكـ المفعكؿ مف أجمو مقاـ الفاعؿ سكاء كاف منصكبان ,أك مجرك انر ,بحرؼ جر كذكر
البعض أنو يجكز إذا كاف بحرؼ الجر كال يجكز في حالة النصب.

 - 121باب التنازع
قاؿ ابف مالؾ :
ِ
ِ
ِ
اسٍـ َع َم ْؿ
إف َعامالف اُ ْقتضيا في ْ

ِ ِ
الع َم ْؿ
قَ ْبؿ َفمَ ْم َواحد م ْن ُي َما َ

()4

()5
أيضا باب اإلعماؿ اقتضى عامميف ,أك ثبلثة مف الفعؿ,
قاؿ أبك حياف  :كيسمى ن
أك شبيو ,مقتضى ,لـ يمنع مانع لفظي مف العمؿ فيو ,كالتقديـ في المقتضى ىك أكثرم ال شرط

خبلفنا لمف اشترط التقديـ ,فقد أجاز الفارسي تكسطو.
كقد ذكر بعض أصحابنا تقدـ المعمكؿ نحك :أم رجؿ ضربت ,أك شتمت فعمى ىذا ال

شرطا.
يككف التقدـ في المقتضى
ن

( )1سيبكيو ,النكث عمى سيبكيو () 329 -328؛ السيكطي ,اليمع (ص.)156
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1337
( )3البيت مف البحر البسيط ,كمنسكب لمفرزدؽ ليس في ديكانو ,األنصارم ,مغني البيب (ج.)320/1
( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)39

( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2139
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التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في جكاز تكسط المقتضي في باب التنازع.
قاؿ المرادم ( :)1كقد أجاز الفارسي التنازع مع تكسط المعمكؿ كأجاز بعضيـ مع التقديـ
كيرل المرادم :أف مطمكب المتنازعيف ال يككف إال متأخ انر عنيما فمك تقدـ عمييما نحك :زيد قاـ

كتعدل فبل تنازع.

كأما أبك حياف فذكر أف التقديـ في المقتضي ىك أكثرم ال شرط خبلفان لمف اشترط التقديـ,

كىذا يدؿ عمى مخالفة الفارسي في ىذه المسألة.

 - 122ال يكوف التقدـ في المقتضى شرطاً
قاؿ ابف مالؾ :
ِ ِ
الع َم ْؿ
قَ ْبؿ َفمَ ْم َواحد م ْن ُي َما َ

ِ
ِ
ِ
اسٍـ َع َم ْؿ
إف َعامالف اُ ْقتضيا في ْ

()2

قاؿ أبك حياف ( :)3كالعامؿ قد يككف جيء بو لمتككيد نحك :قاـ قاـ زيد ك:
يؽ وأَ ْى ِ
ِ
مو
َى ْي َيات َى ْي َيات ْال َعق ِ َ
فأجاز فيو اإلعماؿ الفارسي

()5

كأبك الحسف بف أبي الربيع

ىييات قؿ ِبالع ِقيؽ تَو ِ
ِو ِ
اصِم ِو
َ
َ

()4

 ,كتبعو الجرجاني (.)6

()7

فقاؿ الفارسي :ارتفع (العقيؽ) بيييات الثانية  ,كأضمرت في

األكؿ أك باألكلى ,كأضمرت في الثانية ,كقاؿ أبك الحسف :قاـ قاـ زيد« ,زيد» فاعؿ بالثاني,
يدا فاعؿ بػ(قاـ) األكؿ ,كالثاني ال
كفاعؿ األكؿ مضمر كأنو مف باب اإلعماؿ ,أك يقاؿ :إف ز ن
يحتاج إلى مسند إليو ,إذ لـ يؤت بو ,لذلؾ إنما جيء بو لمتككيد قاؿ :كىذا الكجو الثاني حسف.
( )1المرادم  ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ (ص .)635
( )2ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)39

( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)2139
( )4البيت مف البحر الطكيؿ ,منسكب لجرير بف عطية الخطفي ,ديكانو(ص )390؛ ابف جني ,الخصائص
(ج )42/3؛ الفارسي ,المسائؿ الحمبيات(ص .)241
( )5الفارسي ,المسائؿ العضديات (ص.)172
( )6الجرجاني ,المقتصد (ج.)375/1
( )7االشبيمي ,البسيط (ج.)361/1
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التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في جكاز أف اإلعماؿ في باب اإلعماؿ ,في قكلو:

ىييات ىييات العقيؽ :حيث قاؿ ارتفع العقيؽ بيييات الثانية كأضمرت في األكؿ ,كأضمرت في
()1

الثانية كذىب أبك الحسف
مف باب اإلعماؿ.

في قكلو :قاـ قاـ زيد أف زيدان فاعؿ بالثاني كفاعؿ األكؿ مضمر كأنو

قاؿ ابف ىشاـ األنصارم :ىييات ىييات تككيد لؤلكؿ ,العقيؽ فاعؿ بيييات(.)2
يؤت بو كانما
كقاؿ أبك حياف :أف زيدان فاعؿ بػ (قاـ) األكؿ كالثاني ال يحتاج إلى مسند إليو إذا لـ ى
جاء الثاني لمتككيد ,كىذا الكجو حسف  ,كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

 - 123االسـ المتنازع يعمؿ إف كاف سبباً مرفوعاً
قاؿ أبك حياف( :)3كشبو الفعؿ ىك اسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ كاسـ الفعؿ كالمقتضى
فكعا أك غير مرفكع إف كاف
أعـ مف أف يككف
سببيا فإما أف يككف مر ن
سببيا؛ فإف كاف ن
أجنبيا أك ن
ن
فكعا نحك :زيد قاـ ,كقعد
غير مرفكع لـ يمتنع التنازع نحك :زيد أكرـ كأفضؿ أباه ,كاف كاف مر ن
أبكه ,كزيد قائـ كقاعد أبكه ,فذىب بعض النحكييف إلى أنو ال يككف في ىذا التنازع ,كبو قاؿ ابف
()4

خركؼ
منو

كابف مالؾ ( ,)5كلـ يذكره معظـ النحكييف ,كال شرطكه ,كقاؿ األستاذ أبك عمي :كليس
....... ......... ......... .......

ِ
يم َيا
َوع َزةٌ َم ْمطُوؿ َم ْع َنى َغ ِر َ

()6

ك(غريميا) مبتدأ ,ككذا قاؿ ابف السيد :الكجو عندم أف يككف (غريميا)

مبتدأ,

ك(ممطكؿ) خبر مقدـ ,ك(معنى) صفة لو ,كقد خرجو بعضيـ عمى اإلعماؿ ,كمنيـ الفارسي,

( )1الفارسي ,المسائؿ العضديات (ص )172؛ الفارسي ,المسائؿ العسكريات (ص .)214
()2األنصارم ,شذكر الذىب (ص.)402

( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)2140
( )4ابف جني ,انظر رأم ابف خركؼ في المساعد (ج.)451/1
( )5ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)165/2
( )6البيت مف البحر الطكيؿ ,قائمو كثير عزة كىك كثير بف عبد الرحمف ,في ديكانو (ص)143؛ ابف مالؾ,
شرح التسييؿ( ,ج.)166/2

( )6األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص )2144
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فتحصؿ أف المسألة فييا خبلؼ ,كقمنا :لـ يمنع مانع إلى آخره ,ألنو ال يكفي االقتضاء حتى ال

يككف يمنع مف العمؿ مانع لفظي.
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في المقتضى إف كاف سببان مرفكعان ,حيث يرل في قكلو

(كعزة ممطكؿ معنى غريميا ) ,أنو يككف في ىذا المقتضى تنازع أم (إعماؿ ).

كذىب ابف السيد ,الكجو عندم أف يككف غريميا مبتدأ كممطكؿ خبر مقدـ (كمعنى),
صفة لو أم ال يككف فيو إعماؿ أم تنازع.
قاؿ المرادم ( :)1قد منع بعض النحكييف التنازع في المتعدم إلى اثنيف كالى ثبلثة
كالمختار الجكاز لسماعو في المتعدم إلى اثنيف كقد شرط في التسييؿ في االسـ المتنازع فيو أف
يككف غير مسمى مرفكع نحك قكؿ الشاعر:
قُ ِ
ضى ُكؿ ِذي ديف فَ ْوِقي َع ِزيمة

ِ
يم َيا
َوع َزة َم ْمطُوؿ َم ْع َنى َغ ِر َ

()2

ألف لك قصدت فيو التنازع ألسندت أحدىا إلى السببي كاآلخر إلى ضميره.
كقاؿ أبك حياف :كقمنا :لـ يمنع مانع إلى أخرل ,كىذا يدؿ عمى مكافقة أبي حياف لكبلـ الفارسي

في ىذه المسألة.

 - 124إعماؿ األوؿ دوف الثاني في باب التنازع
قاؿ ابف مالؾ:
وَال تَ ِجئ َم ْع أََوؿ قَ ْد اُ ْى ِمال
بؿ حذفو لزـ إف يكف غير خبر

ض َمر لَقَ ْد َرفَ َعا أُْوىال
ِب ُم ْ

()3

كأخرنو إف يكف ىك الخبر.

قاؿ أبك حياف ( :)4كذىب أبك ذر مصعب بف أبي بكر ,فيما أدل إلى اإلضمار أك

الحذؼ ,إلى اختيار إعماؿ األكؿ دكف إعماؿ الثاني ,كاذا أعممت األكؿ فإما أف يككف الثاني
( )1المرادم ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ لشرح ألفية ابف مالؾ (مج.)630/1
( ) 2البيت مف البحر الطكيؿ ,قائمو كثير عزة كىك كثير بف عبد الرحمف ,في ديكانو (ص)143؛ ابف مالؾ,
شرح التسييؿ ,ابف مالؾ (ج.)166/2
( )3ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)40

( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2144
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طالب مرفكع ,أك منصكب ,أك مجركر ,إف كاف (طالب) منصكب أك مجركر ,فالمنقكؿ عف

البصرييف كالككفييف جكاز الحذؼ عمى اختبلؼ بينيـ ,قاؿ في المقنع تقكؿ :ضربني كضربتيـ
قكمؾ ىذا ال خبلؼ فييا ,فإف قمت :ضربني كضربت قكمؾ جاز عند الككفييف عمى قكؿ مف

جدا.
قاؿ :زيد ضربت ,كىك عند البصرييف جيد حسف عمى الحذؼ ,كزيد ضربت قبيح ن

كفي اإلفصاح :مذىب أبي عمي إضمار معمكؿ الثاني ,كمذىب السيرافي جكاز حذفو
يدا أضمرت ,كيبرز الضمير في
از
جك نا
مطردا ,كاف كاف طالب مرفكع نحك :ضربت كضربني ز ن
ن
التثنية كالجمع فتقكؿ :ضربت ,كضرباني الزيديف ,كضربت كضربكني الزيديف ,كضربت
كضربنني اليندات ,فيطابؽ الضمير في إعماؿ
األكؿ ,كفي إعماؿ الثاني في مذىب سيبكيو إذا كاف (طالب) مرفكع؛ فإف أدت مطابقتو إلى
مخالفة خبر ,كمخبر عنو ,فاإلظيار مثالو :ظناني منطمقنا ,كظننت الزيديف منطمقيف ,كظننت,
قائما ,الزيديف قائميف ,كال يجيز المبرد إال ىذا ,كىك إظيار كؿ معمكؿ لطالبو ,كتخرج
كظناني ن
المسألة أف تككف مف باب التنازع ,كأجاز الككفيكف ىذا الكجو.

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في إعماؿ األكؿ دكف الثاني ,حيث ذىب إلى إضمار
معمكؿ الثاني كذكر معو أقكاؿ النحاة حيث ذىب السيرافي()1جكاز حذؼ المعمكؿ الثاني جكا انز
مطردان كذىب أبك ذر مصعب بف أبي بكر إلى اختيار إعماؿ األكؿ دكف إعماؿ الثاني كذىب
()2

سيبكيو

تطابؽ الضمير في إعماؿ األكؿ كفي إعماؿ الثاني إذا كاف طالب مرفكع.
ذكر ابف عقيؿ ( :)3إذا كاف مطمكب الفعؿ ميمؿ غير مرفكع كال يخمك :إما أف يككف

عمدة في األصؿ كاف لـ يكف كذلؾ :فإما أف يككف الطالب لو ىك األكؿ أك الثاني فإف كاف األكؿ
يجز اإلضمار  .كاف كاف الطالب لو ىك الثاني كجب اإلضمار فتقكؿ :كضربني كضربتو زيد
لـ ٍ
كال يجكز الحذؼ فبل تقؿ :ضربي ضربت زيدان ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

( )1ابف عقيؿ ,المساعد (ج .)455/1
( )2سيبكيو ,الكتاب (ج .)79 – 78 /1

( )3ابف عقيؿ ,شرح ابف عقيؿ (ج 2ص.)165/
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 - 125إعماؿ الفعميف في االسميف الظاىريف
قاؿ أبك حياف ( :)1ككبلـ العرب عمى اإلعماؿ ,كأجاز بعض النحكييف تأخير المفعكليف

بعد المرفكع كذلؾ عمى إعماؿ الفعميف في االسميف الظاىريف فتقكؿ :ضربت كضربني قكمؾ
قكمؾ ,تريد :ضربت قكمؾ ,كضربني قكمؾ ,كالشائع في لساف العرب حذؼ مفعكؿ األكؿ ,كال

ظاىرا ,فضربت ,كضربكني قكمؾ ,أجاز سيبكيو رفع (قكمؾ) عمى أنو فاعؿ ,كالكاك
يؤتى بو
ن
عبلمة جمع ,كعمى أف يككف بدالن مف المضمر ,كاستقبح ىذا الكجو الفارسي.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في إعماؿ الفعميف في االسميف الظاىريف ,حيث يرل أنو

بت كضربكني قكمؾ كالكاك
يستقبح رفع قكمؾ عمى أنو فاعؿ كالكاك عبلمة جمع في قكلو :ضر ي
يككف بدالن مف المضمر ,حيث أجاز سيبكيو رفع قكمؾ عمى أنو فاعؿ .قاؿ سيبكيو ( :)2ككذلؾ

يقكؿ :ضربكني كضربت قكمؾ إذا أعممت اآلخر فبلبد في األكؿ مف ضمير الفاعؿ ألف الفعؿ
ال تخمكا مف فاعؿ .كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

باب المفعوؿ لو
 - 126القوؿ في المفعوؿ لو
قاؿ ابف مالؾ :
ودف
أََباف تَ ْعمِ َ
يالً َكجد شك ارً ْ

ِ
إف
ص َدر ْ
َي ْنص ٌ
ب َم ْف ُعوالً لَ ُو ْال َم ْ

()3

قكما
قاؿ أبك حياف ( :)4تضافرت النصكص عمى شرط أف يككف
ن
مصدرا ,كزعـ يكنس أف ن
مف العرب يقكلكف :أما العبيد فذك عبيد بالنصب ,كتأكؿ نصب العبيد عمى المفعكؿ لو ,كاف كاف

عبيدا بأعيانيـ,
(العبيد) غير مصدر ,كقبح ذلؾ سيبكيو كاما أجازه عمى ضعفو ,إذا لـ يرد
ن
مسببا عنو ,كزاد بعضيـ أف يككف مف أفعاؿ
كشرط ىذا المصدر أف يككف سب نبا لحدث ,أك
ن

النفس الباطنة ال مف أفعاؿ الجكارح الظاىرة نحك :جاء خكفنا كرغبة .فبل يجكز :جاء زيد قراءة
لمعمـ ,كال قتاالن لمكافر ,كأجاز أبك عمي :جئتؾ ضرب زيد؛ أم :لضرب زيد ,كالضرب مف فعؿ
( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2151
( )2سيبكيو ,الكتاب (ج.)40 / 1
( )3ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)42

( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب( ص .)1383
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الجكارح.
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ أبي عمي في شرط المفعكؿ لو أف يككف مصد انر ,حيث أجاز

شرط ىذا المصدر أف يككف مف أفعاؿ الجكارح الظاىرة ,نحك جئتؾ ضرب زيد أم لضرب زيد

كالضرب مف فعؿ الجكارح .قاؿ عبد العزيز :محمد ناصر

()1

كزعـ قكـ أنو ال يشترط في نصب

المفعكؿ لو إال ككنو مصد انر مبنيان لمعمة كال يشترط اتحاده مع عاممو في نفس الكقت كال في

الفاعؿ فجك از نصب (إكراـ) في قكلو :حضر محمد إلكراـ خالد لو.لعميـ استدلكا بقكلو تعالى:

ُِ َِّ

ُِ

ُِ

ِْ َِِْ َِ َِ ًِ

ًِ

ِِِبِقِ ِِخِ ِِْٔفِِِ َِ
اِوِ َِظِ ٍَِِػِاِ ﴾ ( ،)2كالراجح أنو ال يشترط في نصب المفعكؿ لو
ِِِرِِِ ِيسِ ًُِِ ِاى
﴿ِْ َِِٔ ِِِاَلِِِيِي

إال ككنو مصد انر فيجكز فيو النصب ,حيث يرل أبك حياف أف شرط ىذا المصدر أف يككف سببان
لحدث أما سببان عنو كزاد بعضيـ أف يككف مف أفعاؿ النفس الباطنة ال مف أفعاؿ الجكارح

الظاىرة ,كىذا مخالؼ لكبلـ أبي عمي في ىذه المسألة.
 - 127شرط المفعوؿ لو

()3
يضا في نصبو اتحاد فاعمو ,كفاعؿ الفعؿ المعمؿ ,كأجاز
قاؿ أبك حياف  :كشرطكا أ ن
ابف خركؼ نصبو مع تغاير الفاعؿ كقاؿ « :لـ ينص عمى منعو أحد ـ المتقدميف».

كظاىر قكؿ سيبكيو يشعر بالجكاز ,كمذىب سيبكيو ,كالفارسي  ,أنو ينصبو مفيـ
تأديبا أك
يدا
نا
الحدث نصب المفعكؿ بو المصاحب في األصؿ حرؼ الجر,
ظاىر كضربت ز ن
ن
حدبا عمى قكمؾ ,كذىب الككفيكف إلى أنو ينتصب
مقدر نحك:
نا
أحدبا عمى قكمؾ أم أجئت ن
ن
انتصاب المصادر ,كليس عمى إسقاط الحرؼ ,كلذلؾ لـ يترجمكا لو كأنو عندىـ مف قبيؿ

يدا بضربي لو تقكي نما
يدا
تقكيما ,فكأنؾ قمت :قكمت ز ن
المصدر المعنكم ,فإذا قمت :ضربت ز ن
ن
اما.
اما لؾ فكأنؾ قمت :أكرمتؾ بمجيء كذا إكر ن
كجئت إكر ن
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في شرط المفعكؿ لو أف يككف مصد انر ,حيث أجاز

نصبو منيـ الحدث نصب المفعكؿ بو المصاحب في األصؿ حرؼ الجر نحك :ضربت زيدان
( )1ابف عقيؿ ,شرح ابف عقيؿ (ج .)300/ 2
( [ )2الرعد.] 12 :

( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1383
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تأديبان أك مقدرة نحك أحدبان عمى قكمؾ أم أجئت حدبان عمى قكمؾ كيرل سيبكيو( )1نصبو مع
تغاير الفاعؿ كذىب الككفيكف أنو ينتصب انتصاب المصادر كليس عمى إسقاط الحرؼ ,كلـ ً
يبد
أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

 - 128إذا
قاؿ أبك حياف ( :)2كتأتي (إذا) لممفاجأة ,كىي ظرؼ زماف في مذىب الرياشي,

كالزجاج ,كاختاره ابف طاىر ,كابف خركؼ كاألستاذ أبك عمي ,فإذا قمت :خرجت فإذا زيد فالتقدير:
خرجت فالزماف حضكر زيد ,كىي ظرؼ مكاف في مذىب الفارسي ,كأبي الفتح ,كأبي بكر بف

الخياط ,كعزل إلى سيبكيو ,كعزل إلى المبرد القكالف ,فإذا قمت :خرجت فإذا زيد  ,فالتقدير:

خرجت فبحضرتي زيد ,كذىب بعض النحاة إلى أنيا حرؼ ,كنقؿ ذلؾ عف األخفش ,كاختاره
األستاذ أبك عمي في حد قكليو ,كابف مالؾ.
كقاؿ سيبكيو« :كتككف لمشيء تكافقو في حاؿ أنت فييا» ,ىذا ىك األكثر ,كىك التكافؽ في

الزماف ,كالمكاف عمى الخبلؼ.
التوضيح والتحميؿ :

انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في (إذا) الفجائية ,حيث يرل أنيا ظرؼ مكاف كقاؿ

بذلؾ أبك الفتح ,كأبك بكر ,الخياط ,مف قكليـ :خرجت فإذا زيد التقدير خرجت بحضرتي زيد
كرأل آخر يرل الرياشي كالزجاج كابف ظاىر كاألستاذ أبك عمي أنيا ظرؼ زماف فإذا قمت:

خرجت فإذا زيد فالتقدير :خرجت فالزماف حضر زيد كذىب البعض إلى أنيا حرؼ كقاؿ

سيبكيو( :)3كتككف لمشئ تكافقو في حاؿ أنت فييا.
قاؿ السيكطي

()4

كزعـ قكؿ :أنيا تخرج عف الظرفية ,فقاؿ ابف مالؾ أنيا كقعت مفعكالن

بو كالراحج أف إذا كاف ظرؼ فتبقى عمى ظرفيتيا كال تأتي مفعكالن بو.

قاؿ الشاطبي ( " :)5مذىب األخفش كىك جكاز كقكع الجممة االسمية مضافان إلييا إذا

كيستكم في ذلؾ أف يككف خب انر لممبتدأ فييا اسمان أك فعبلن فيجيز أف تقكؿ :آتيؾ إذا زيد قادـ كأف
( )1سيبكيو ,الكتاب (ج .)389/1
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1412
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج .)60/3
( )4السيكطي ,ىمع اليكامع (ج .) 131 /2

( )5الشاطبي ,المقاصد الشافية في شرح الخبلصة الكافية (ج.)92/4
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تقكؿ :إذا زيد قدـ فقاؿ :فدؿ عمى أنيا عنده حرؼ مثؿ الفاء إنما كقعت المفاجأة بدالن مف الفاء

لشبييا بيا إنيا ال تككف مبتدأ كال مفعكالن كانيا ال تخرج عف الظرفية .كقاؿ أبك حياف كىذا ىك
األكثر كىك التكافؽ في الزماف كالمكاف كىذا يدؿ عمى مخالفتو لرأم الفارسي في ىذه المسألة .
باب المفعوؿ فيو المسمى ظرفاً

 - 129أنواع ظرؼ المكاف
قاؿ ابف مالؾ :
ام ُكث أزُم َناً
في باطراد كيناً ْ

ضمناً
َ
الظ ْرؼ َو ْقت أَ ْو َم َكاف ُ

()1

قاؿ أبك حياف( :)2ظرؼ المكاف أنكاع :فمنيا ما لو مقدار نحك :ميؿ ,كفرسخ ,كبريد,

كغمكة ,فالغمكة مائة باع .كالميؿ عشرة غبلء ,كالفرسخ ثبلثة أمياؿ ,كالبريد أربعة فراسخ ,كىك

ظاىر كبلـ الفارسي ,كقكؿ بعض النحاة :إف المقدار داخؿ تحت حد المبيـ ,كقاؿ األستاذ أبك

عمي :ليس داخبلن تحتو ,كقاؿ سيبكيو« :كيتعدل إلى ما كاف كقتنا في األمكنة كما كاف يتعدل
إلى ما كاف كقتنا في األزمنة ثـ قاؿ :كذلؾ قكلؾ :ذىبت فرسخيف .كسرت ميميف ,كما تقكؿ:

ذىبت الشيريف ,كسرت الميميف» انتيى.

كالصحيح أنو شبو بالمبيـ ,كلذلؾ كصؿ إليو بنفسو ,كانتصاب ىذا النكع مف المقدار

عند النحاة عمى الظرؼ.
التوضيح والتحميؿ :

انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في ذكر أنكاع ظرؼ المكاف ,حيث يرل أف المقدار

نكع مف أنكاع ظرؼ المكاف ,نحك ميؿ كفرسخ كبريد كغمكة الفرسخ ثبلثة أمياؿ كالبريد أربعة
فراسخ كقد خالفو بعض النحاة منيـ مف قاؿ أف المقدار داخؿ تحت حد المبيـ كقاؿ األستاذ أبك

عمي ( :)3ليس داخبلن الحد المبيـ.

كذىب سيبكيو ( ,)4أف قد يتعدل المقدار في األمكنة كما يتعدل إلى ما كاف كقتان في

األزمنة كذلؾ قكلؾ ذىبت فرسخيف كسرت ميميف كما يقكؿ ذىبت الشيريف كسرت الميميف.
( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)43
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1430
( )3األشمكني ,شرح األشمكني (ج )130/2؛ السيكطي ,اليمع (ج .)199/1
( )4سيبكيو ,الكتاب (ج.)36/1
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قاؿ ابف ىشاـ األنصارم ( :)1كالصالح لذلؾ مف أسماء المكاف نكعاف :
أحدىما :المبيـ كىك ما افتقر إلى غيره في بياف صكرة مسماة ,كأسماء الجيات نحك :أماـ كراء
كيميف كشماؿ كفكؽ كتحت كشبييا في أشياع كناحية كجانب كمكاف ككأسماء المقادير كميؿ

كفرسخ كبريد ,كىذا يدؿ عمى مكافقتو لكبلـ أبي حياف كالفارسي في ىذه المسألة.

كقاؿ أبك حياف :كالصحيح أنو شبو بالمبيـ كىذا مكافؽ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

 - 130نصب الظرؼ
قاؿ أبك حياف ( :)2كذىب الككفيكف إلى أنو ال يجكز نصب المبيـ عمى الظرؼ إال

صالحا ,كالجية كذلؾ فبل تقكؿ :قعدت
مكانا
بكصؼ يخصصو ,أك ما في حكمو نحك :قعدت ن
ن
كمتأخرا ,فإف خصصتو باإلضافة جاز
متقدما
قداما ,كال خبلفنا إال عمى الحاؿ كأنؾ قمت :قعدت
ن
ن
نحك :قعدت خمفؾ كقدامؾ.كقالت العرب« :ىما خطاف جنابتي أنفيا» يعنكف خطيف اكتنفا أنؼ

الظبية ,كمذىب سيبكيو «أف جنابتي أنفيا» مف الظركؼ المبيمة ,كمذىب الفارسي :أنو مف
األسماء المختصة المستعممة استعماؿ الظركؼ يحفظ ,كال يقاس عميو.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في نصب المبيـ عمى الظرؼ ,حيث يرل أف (جنابتي أنفيا)

أنو مف األسماء المختصة المستعممة استعماؿ الظرؼ ,كذىب سيبكيو( ,)3في قكؿ العرب (أف
جنابتي أنفيا) مف الظركؼ المبيمة.

 - 131القوؿ في نصب األسماء بعد دخؿ
قاؿ أبك حياف ( :)4كمما جاء مف المختص كصؿ إليو بغير كاسطة (في) قكؿ العرب:

رجع أدراجو؛ أم :في الطريؽ الذم جاء فيو كقكليـ :ىـ درج السيكؿ ,ك«دخمت» مع كؿ ظرؼ
زماف مختص نحك :دخمت البيت ,كدخمت الدار ىذا ىك الذم عميو الجميكر شبو ظرؼ المكاف

المختص مع «دخمت» بالمكاف غير المختص.

( )1األنصارم ,أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ (ص.)106
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص ص.)1432 -1431
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج .)406 – 405/1

( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1435
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كذىب الجرمي

()1

 ,كاألخفش

()2

إلى أنو ينتصب انتصاب المفعكؿ بو مع دخمت نحك :ىدمت

أيضا إلى أنو مما يتعدل تارة بنفسو ,كتارة بحرؼ الجر تقكؿ :دخمت
البيت ,كذىب األخفش ن
البيت ,كدخمت في البيت كبو قاؿ جماعة.
كذىب الفارسي

()3

إلى أنو يتعدل في األصؿ بحرؼ الجر كىك (في) إال أنو حذؼ

اتساعا ,فانتصب عمى المفعكؿ بو ,كفصؿ السييمي :إف اتسع المدخكؿ فيو حتى يككف كالبمد
ن
العظيـ كجب النصب كقكلؾ :دخمت العراؽ.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في (دخؿ) في نصب بعد دخؿ أنيا تنصب مفعكؿ بو,

حيث يرل أف المختص يتعدل في األصؿ بحرؼ الجر كىك (في) إال أنو حذؼ حرؼ الجر ألنو

اتسع المدخكؿ فانتصب عمى المدخكؿ بو كقكلؾ :دخمت العراؽ كيقبح دخمت في العراقكيرل
()4

األخفش

 ,أنو ينصب انتصاب المفعكؿ بو مع دخمت :نحك ىدمت البيت كيرل كذلؾ أنو

يتعدل تارة بنفسو كتارة بحرؼ الجر نحك دخمت البيت.

قاؿ ابف عقيؿ ( :)5في ىذه المسألة أربعة أقكاؿ لمنحاة :
منيا القكؿ الرابع :أف ىذه األسماء منصكبة عمى التشبيو بالمفعكؿ بو ,كذلؾ ألنيـ شبيكا الفعؿ

القاصر بالفعؿ المتعدم ,كدخمت في البيت كبو قاؿ جماعة.

كقاؿ أبك حياف( :)6أف العرب أكصمت (دخمت) بغير كساطة في كؿ ظرؼ مكاف

مختص كىذا يدؿ عمى أنو اعترض عمى قكؿ الفارسي عمى ىذه المسألة.

 -132وصوؿ الفعؿ إلى المكاف المختص بغير وساطة إال
قاؿ أبك حياف ( :)7كمما جاء مف كصكؿ الفعؿ إلى المكاف المختص بغير كاسطة

(في) في الشعر قكلو:

( )1الرضي ,شرح الكافية الكافية (ج.)492/1
( )2ابف عصفكر ,شرح الجمؿ (ج.)328/1

( )3الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص.)170
( )4األشمكني ,األخفش في األشمكني (ج )126/2؛ ابف عصفكر ,كشرح الجمؿ (ج .)328/1
( )5ابف عقيؿ ,شرح ابف عقيؿ (ج.)197 / 2
( )6األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)1436
( )7المرجع السابؽ ,ص .1436
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كما عسل الطرٌق الثعلب

لدن بهز الكف ٌعسل متنه

()1

فذىب سيبكيو إلى أف انتصابيا عمى الظرؼ تشبيينا لممختص بالمبيـ ,كذىب الفارسي
إلى أف انتصابيا نصب المفعكؿ بو بعد إسقاط حرؼ الجر تشبيينا ليا باألناسي.
كذىب بعض النحاة ,كمنيـ ابف الطراكة إلى أف انتصاب الطريؽ ظرفنا ,يجكز أف
يككف في فصيح الكبلـ قاؿ :كذلؾ مشيكر في الكبلـ جار عمى القياس .كمنو قكؿ العرب:
نار إثره» قاؿ :كيقاؿ ذىبت طريقي ,كمركا طرقاتكـ.
«أبعده ا﵀ كأسحقو كأكقد نا
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في كصكؿ الفعؿ إلى المكاف المختص بغير كساطة

(في) ,حيث يرل الفارسي أف قكلو كما عسؿ الطريؽ التغمب في انتصاب الطريؽ ىك نصب

المفعكؿ بو بعد إسقاط حرؼ الجر تشبييان ليا باألناسي كىناؾ مف يرل أف انتصاب الطريؽ ىك

ظرفان كذىب سيبكيو ()2أف انتصابيا عمى الظرؼ تشبييان بالمختص المبيـ ,كيرل أبك حياف أف
انتصاب الطريؽ ظرفان يجكز أف يككف في فصيح الكبلـ كقاؿ كذلؾ مشيكر في الكبلـ جار عمى

القياس ,كىذا يدؿ عمى مخالفتو لكبلـ الفارسي.

 -133القوؿ في خمؼ وأماـ ظرفا زماف
قاؿ ابف مالؾ :
وب َع ْف َم َك ِ
ص َد ُر
َوقَ ْد َي ُن ُ
اف َم ْ

ِ
وذ َ ِ
الزم ِ
اف َي ْكثُُر
َ
اؾ في ظَ ْرؼ َ

()3

قاؿ أبك حياف ( :)4كذىب الفارسي إلى أف استعماؿ خمؼ ,كأماـ ,ظرفيف أحسف مف
استعماليما اسميف ,كاستعماؿ المتكسط أسماء يككف ببل تجكز نحك :خمفؾ يم ٍجًدب ,ككراؤؾ أكسع
مجازا ,كاما عمى إضمار؛ أم :مكاف زيد
لؾ ,كيتجكز في نحك :زيد خمفؾ؛ إما عمى جعؿ (زيد)
ن
خمفؾ ,كالمعرفة كالنكرة في ىذا سكاء عند البصرييف ,كمذىب الككفييف أف ظرؼ المكاف عندىـ

ال يككف عندىـ ال يككف إال معرفة باإلضافة نحك :زيد خمفؾ أك تشبيينا لممعرفة نحك :زيد خمؼ
حائط.

( )1البيت مف البحر الكامؿ ,لساعدة بف جؤية ,سيبكيو ,الكتاب (ج.)36 / 1
( )2سيبكيو ,الكتاب (ج .)36 -35/1
( )3ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)44

( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1443
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التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في استعماؿ كممة خمؼ كأماـ في ظرؼ المكاف ,حيث يرل

أف استعماؿ خمؼ كأماـ ظرفيف أفضؿ مف استعماليما اسميف ,كقد خالفو بعض النحاة منيـ
المتكسط  ,حيث استخدـ كممة خمؼ كأماـ أسماء فبل تجكز نحك :خمفؾ يجدب كيجكز في
نحك :زيد خمفؾ.

كقاؿ أبك حياف ( :)1سبب التجكز إما عمى جعؿ زيد مجا انز كاما عمى إضمار أم
مكاف زيد خمفؾ كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.
باب المفعوؿ معو

 -134العامؿ الذي ينصب المفعوؿ معو
قاؿ ابف مالؾ :
ِ
الواو َم ْف ُعوالً َم ْع ْو
ْ
صب تَالي َ
ين َ

ِ
سير َوالطَ ِ
س ِر َع ُو
ريؽ ُم ْ
في َن ْح ِو َ

()2

قاؿ أبك حياف ( :)3كأجاز أبك عمي أف يككف قكلو (كسرباال) مف قكلو:

َى َذا ِرَد ِائي َم ْط ِوًيا َو ِس ْرَباَال

س َبؾ أَثْ َو ِابي فَقَ ْد ُج ِم َع ْت
ال تَ ْح َ

()4

مطكيا.
العامؿ فيو ىذا ,كىك خبلؼ ظاىر كبلـ سيبكيو ,بؿ العامؿ فيو ىك قكلو:
ن
كذىب الزجاج إلى أنو منصكب بمضمر بعد الكاك فإذا قمت :ما صنعت كأباؾ,

فالتقدير عنده :كال بست أباؾ ,كذىب األخفش ,كمعظـ الككفييف إلى أف الكاك مييئة لما بعدىا

أف ينتصب انتصاب الظرؼ.

كذىب بعض الككفييف إلى أف الناصب ىك الخبلؼ لما لـ يشرؾ األكؿ في اإلعراب

الذم لو .كذىب الجرجاني إلى أنو ينتصب بالكاك نفسيا ,كيمزـ مف ككف المفعكؿ معو أف يصح
عطفو عمى ما قبمو ,كأف أصؿ ىذه الكاك العطؼ ,كىذا مذىب الجميكر كاألخفش ,كالسيرافي,
كالفارسي ,كابف جني ,كأصحابنا األستاذ أبك عمي ,كابف عصفكر ,كابف الضائع ,كقد ذكر

اإلجماع عمى ذلؾ أبك الحسف بف الباذش.
( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1443
( )2ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)44
( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1484

( )4البيت مف البحر البسيط ,البيت ببل نسبة ,لـ أعثر عمى قائمو .ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)248/2
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التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي في العامؿ الذم ينصب المفعكؿ معو ,حيث يرل أف

العامؿ في قكلو :ىذا ردائي مطكيان كسرباالن ىك ىذا كذكر آراء النحاة في ىذه المسألة حيث يرل

سيبكيو أف العامؿ ىك قكلو ىك مطكيان كذىب الزجاج( ,)1أنو منصكب كمضمر بعد الكاك فإذا

قمت :ما صنعت كأباؾ التقدير عنده كال بست أباؾ كذىب األخفش( ,)2كبعض الككفيكف إلى أنو
انتصب انتصاب الظرؼ كذىب الجرجاكم ( ,)3إلى أنو ينتصب بالكاك نفسيا كأصؿ ىذه الكاك
العطؼ كذكر أبك حياف رأم آخر لمفارسي( )4كىك رأم الجرجاكم ,ينتصب بالكاك نفسيا ,كلـ ً
يبد
أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

 - 135القوؿ في المفعوؿ معو
قاؿ أبك حياف ( :)5قاؿ أبك الحسف :قكـ يقيسكف ىذا في كؿ شيء ,كقكـ يقصركنو
نصبا عمى معنى (مع) ,ككاف حقيقة في
عمى ما سمع ,كقاؿ األستاذ أبك عمي :إذا كاف العطؼ ن
المعنى ضعؼ النصب ,كقكلؾ :قاـ زيد كعمرك ,فيذا ال يقاؿ بالنصب إال إف سمع كمنو:
تَ ْب ِكي َعمَ ِي َؾ ُن ُج ِ
لق َم َارَ
وـ الَمَ ِي ِؿ َواْ ْ

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

()6

أم مع القمر ,فإذا كاف العطؼ ليس بنص في المعنى نحك :استكل الماء كالخشبة ,أك

مجاز نحك :مشيت كالنيؿ ,فينبغي أف يككف الخبلؼ في ىذا أقياس ىك أـ ال ,كقاؿ ابف
نا
كاف
مجازا,
ىشاـ الخضراكم ,اختمؼ القياسيكف فقيؿ :ينقاس في كؿ ما جاز فيو العطؼ حقيقة أك
ن
كقيؿ قياس في المجاز سماع في العطؼ الحقيقي.كمذىب الفارسي عدـ القياس إال فيما صمح

يدا كمرا ,كاف كاف
فيو العطؼ فبل يجيز :جمست كالسارية ,كال جمست كطمكع الشمس ,كال قاـ ز ن
قد سمع فيما ىك بمعناه إال أنو ال يقيس كعمى ىذا أكثر النحاة  ,كىك ظاىر الكتاب.
( )1الزجاجي ,أرم الزجاج في الجنى الداني (ص)155؛ األشمكني ,شرح كاألشمكني (ج)137/2؛ ابف مالؾ,
شرح التسييؿ (ج )248/2؛ ابف جني ,المساعد (ج .)540 /1
( )2السيكطي ,رأم األخفش في اليمع (ج .)220/1

( )3الجرجاكم ,المقتصد (ج ) 661 – 659/1؛ المرادم ,شفاء العميؿ (ج )489/1؛ الرضي ,شرح الكافية
(ج .)518/1
( )4الفارسي ,المسائؿ البصريات (.)231 – 230/1
( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1493
( )6البيت مف البحر البسيط ,لجرير في ديكانو (ص)262؛ الدينيركم ,النحاس ,مشكؿ القرآف (ص )168
كصدره (فالشمس كاسفةه ليست بطالعة).
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التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في أصؿ الخبلؼ ,ىؿ يقاس في المفعكؿ معو في

قكليـ :استكل الماء كالخشبة ,أك ال يقاس كيقتصر عمى ما سمع حيث يرل عدـ القياس إال فيما

صمح فيو العطؼ فبل يجكز جمست كالسارية كال جمست كطمكع الشمس ,كذكر معو أقكاؿ النحاة,

حيث يرل بعضيـ أنو تقاس في كؿ مكاف كأجاز فيو العطؼ حقيقة أك مجا انز كقاؿ البعض يقاس
في المجاز كفي سماع في العطؼ الحقيقي كلـ ً
يبد رأيو في ىذه المسألة .

 -136نصب الضمير أو السببي إف نصب عمى الظرؼ أو المفعوؿ بو
قاؿ ابف مالؾ :

امؿ ُن ِ
إضمار ع ِ
أَو ْ ِ
الن ِ
ص ْب
صب إِ ْف َل ْـ يجز ْال َع ْطؼ َي ِج ْب
َو َ
اعتَق ْد ْ َ َ
ْ
قاؿ أبك حياف( :)2كاختمؼ النحاة في أصؿ كبير في ىذا الباب ,كىك أف الضمير أك
()1

السببي إذا انتصب مف كجو غير الكجو الذم انتصب عميو االسـ السابؽ ,ىؿ يجكز أف يككف

مف باب االشتغاؿ ,أك شرطو أف ينتصب مف جية كاحدة ,فذىب ابف كيساف ,كالفارسي ,كأبك زيد
السييمي ,كاألستاذ أبك عمي في أحد قكليو إلى اشتراط ذلؾ إف نصب عمى الظرؼ أك عمى
المفعكؿ بو إف نصب عميو ,فمك كاف الضمير أك السببي ينتصب عمى الظرؼ ,أك عمى المفعكؿ

لو ,أك المصدر أك الخبر ,أك المفعكؿ معو لـ يجز أف ينتصب السابؽ عمى المفعكؿ بو ,فبل

يدا كنت غبلمو ,أك
يدا قمت كأخاه ,أك ز ن
يدا جمست مجمسو ,أك ز ن
يدا قمت إجبلالن لو ,أك ز ن
يجكز ز ن
يدا قمت مقامو لـ يجز في زيد إال الرفع فقط ,كذىب سيبكيو ,كاألخفش ,كاألستاذ أبك عمي في
زن
أحد قكليو إلى أنو يجكز نصبو ,كاف كاف الضمير كالسببي قد ينتصباف مف غير الكجو الذم
انتصب المشغكؿ عنو.

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في جكاز نصب الضمير السببي بشرط إف نصب عمى

يجز
الظرؼ أك المفعكؿ بو كاذا نصب عمى المفعكؿ لو أك المصدر أك الخبر أك المفعكؿ معو لـ ٍ
أف تنصب السابؽ عمى المفعكؿ بو ,نحك :زيدان قمت إجبلالن لو كذكر معو قكؿ سيبكيو,
كاألخفش( :)3أنو يجكز نصب االسـ السابؽ إف كاف الضمير كالسببي قد ينتصباف مف غير
الكجو الذم انتصب المشغكؿ عنو ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.
( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)44
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2859

( )3سيبكيو ,الكتاب (ص)528؛ ابف الجكزية ,شفاء العميؿ (ج .)963/2
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باب االستثناء
 -137القوؿ في االستثناء بأداة دوف عطؼ شيئاف
قاؿ ابف مالؾ :
و ِ ِ
س َو َخال
استثف َناص َباً ِبمَ ْي َ

َوَب ْع َدا َوبيكوف َب ْع َد َال

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2كقد أجاز قكـ أف يستثنى بأداة دكف عطؼ شيئاف نحك :ما أخذ
بعضا ,كمنع ذلؾ األخفش ,كالفارسي.
ىما ,كما ضرب القكـ إال بعضيـ
أحد إال ز ن
ن
يدا در ن
بعضا,
ىما ,كما ضرب القكـ بعضيـ إال
ن
فتصحيحيما عند األخفش ,ما أخذ أحد زيد إال در ن
بعضا,
ىما ,كما ضرب القكـ أحد إال بعضيـ
كتصحيحيما عند الفارسي :ما أخذ ن
ن
شيئا إال زيد در ن
كلـ يبيف تخريجو ,فجاز أف يككف عمى البدؿ ,كجاز أف يككف عمى إضمار في الثاني أم

بعضا.
أحدىما ضرب ن
التوضيح والتحميؿ :

انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في منع أف يستثنى بأداة دكف عطؼ شيئاف ,حيث

بعض كىناؾ مف أجاز
صحح ذلؾ :ما أخذ شي نء إال زيد درىـ كما ضرب القدـ أحد إال بعضيـ
ن
يد درىـ ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه
أف يستثنى بأداة دكف عطؼ شيئاف نحك ما أخذ أحد إال ز ن ن

المسألة.

 - 138القوؿ في انتصاب غير عمى االستثناء
قاؿ ابف مالؾ :
َوَب ْع َد َن ْفي أَ ْو َك َن ْفي ِا ْنتَ ِخ ْب

ما استَثْ َن ْت إَِال مع تَم ٍاـ ي ْنتَ ِ
ص ْب
َْ َ َ
َ ْ

()3

قاؿ أبك حياف ( :)4كاذا انتصب (غير) عمى االستثناء نحك :قامكا غير زيد ,فالناصب

لو عند أصحابنا ككنو جاء فضمة بعد تماـ الكبلـ ,كقكليـ في المنصكب بعد (إال).

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)46
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1520
( )3ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)45

( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1541
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كذىب السيرافي

ابف الباذش

()3

()1

 ,كابف الباذش

()2

إلى أنيا منصكبة بالفعؿ السابؽ  ,كىي عند

مشبية بالظرؼ المبيـ ,فكما يصؿ الفعؿ إليو بنفسو ,كذلؾ يصؿ إلى غير.

كذىب الفارسي في التذكرة عمى أنيا منصكبة عمى الحاؿ ,كفييا معنى االستثناء ,كلما

كانت (غير) يفرغ ليا العامؿ في اإليجاب فتقكؿ :قاـ غير زيد ,فيؿ يجكز في نحك :قاـ القكـ

غير زيد ,أف يككف بدالن؛ كما جاز في ما قاـ القكـ إال زيد ,لجكاز التفريغ فييا ,كقبكؿ تكرار

العامؿ في ذلؾ نظر.
التوضيح والتحميؿ :

انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في حكـ نصب غير عمى االستثناء ,حيث يرل أنيا

تنصب عمى الحاؿ كفييا معنى االستثناء ,كذىب السيرافي( ,)4أنيا منصكبة بالفعؿ السابؽ كقيؿ
فالناصب جاء فضمة بعد تماـ الكبلـ ,كلـ ً
يبد أبك حياف في ىذه المسألة.

 -139جواز بناء غير إذا أضيفت إلى مبني
قاؿ ابف مالؾ :
ِ
ستَثْ َنى ِب َإال ُن ِس َبا
ِب َما ل ُم ْ

ورً ِب َغ ِ
ير ُم ْع ِربا
استَثْ ِف َم ْج ُر َا
و ْ

()5

قاؿ أبك حياف ( :)6إذا كانت (غير) في معنى (إال) ينصبكنيا تـ الكبلـ قبميا ,أك لـ

يتـ فتقكؿ :ما جاءني غيرؾ ,كما جاءني أحد غيرؾ ,كلـ يمثؿ إال باإلضافة إلى مبني ,كأجاز
ابف مالؾ بناءىا إذا أضيفت إلى مبني صمح مكانيا (إال) ,أك لـ يصمح فمثاؿ ما صمح مكانيا

(إال) قكلو:

الش ْر ِب ِم ْن َيا َغ ْي َر أَف ُن ِطقَ ْت
لَ ْـ َي ْم َن ْع ُ

ٌ ِ
ص ٍ
اؿ
وف ْأوقَ ْ
حمامة في ُغ ُ

()7

( )1ابف مالؾ ,شرح التسييؿ البف مالؾ (ج.)277/2
( )2ابف عصفكر ,شرح الجمؿ( .ج.)153/2

( )3ىك أحمد بف عمي بف أحمد بف خمؼ األنصارم الغرناطي ,أبك جعفر المعركؼ بابف الباذش ت()540؛
الزركمي ,األعبلـ (ص.)343
( )4ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج .)277/2
( )5ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)46
( )6األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)1543 -1542

( )7البيت مف البحر البسيط ,منسكب لقيس بف رفاعة ,ابف يعيش ,شرح ابف يعيش (ج.)80/3
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كذىب أبك عبيدة ,كاألخفش ,كالزجاج ,كابف السراج ,كالفارسي ,كالرماني إلى جكاز

يدا :قاـ القكـ ال
ذلؾ عمى زيادة (ال) ,أك عمى الحمؿ عمى المعنى ,إذ المعنى في قاـ القكـ إال ز ن
زيد.كما تقكؿ :أنت غير القائـ كال القاعد معناه أنت ال القائـ كال القاعد.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في جكاز بناء غير إذا أضيفت إلى مبني صمح مكانيا (إال)

أك لـ يصمح عمى زيادة (ال) أك عمى الحمؿ عمى المعنى ,مف حيث المعنى قاـ القكـ إال زيدان قاـ

القكـ ال زيد كما تقكؿ أنت غير القائـ كال القاعد ىنا أنت ال القائـ كال القاعد ,كقد كافقو
األخفش( ,)1كالزجاج ,كأبك عبيدة ( ,)2كابف السراج ( ,)3كلـ يب ًد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

باب الحاؿ
 - 140الحاؿ واآللية عمى التركيب
قاؿ ابف مالؾ :
مفيـ ِفي َح ٍ
ب
اؿ َكفرداً ْاذ َى ُ

ِ
ب
ؼ
ٌ
الح ُ
صٌ
فضمة ُم ْنتَص ُ
َ
اؿ َو ْ

()4

قاؿ أبك حياف( :)5أك داللتو عمى ترتيب نحك :ادخمكا رجبلن رجبلن ,كأكؿ أكؿ أم

مفصؿ  ,كفي نصب الثاني خبلؼ ,ذىب الزجاج إلى أنو
بابا؛ أم
ن
مرتبيف ,كعممتو الحساب بابا ن
تككيد ,كذىب ابف جني إلى أنو صفة لؤلكؿ ,كذىب الفارسي إلى أنو منصكب باألكؿ ,كالذم
اختاره أنو كما قبمو منصكباف بالعامؿ قبمو؛ ألف مجمكعيما ىك الحاؿ .كلك ذىب ذاىب إلى أف

مذىبا
فبابا ,كأكؿ فأكؿ ,لكاف
ن
بابا ن
نصبو إنما ىك بالعطؼ عمى تقدير حذؼ الفاء ,كأف المعنى ن
حسنا عارنيا عف التكمؼ.
ن
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في الحاؿ كاآللية عمى التركيب ,حيث يرل في
رجبل فالخبلؼ في نصب الثاني فيرل إلى أنو منصكب باألكؿ كيرل أبك
رجبل ن
قكلو :أدخمكا ن
( )1السيكطي ,ىمع اليكامع (ج .)231/1
( )2الفراء ,معاني القرآف (ج .)8/1
( )3ابف السراج ,األصكؿ في النحك (ج.)282 – 281/1
( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)47

( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)1558
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حياف ,أنو كما قبمو منصكباف بالعامؿ قبمو كذكر معو أقكاؿ النحاة منيـ الزجاج

()1

يرل إلى أنو

تككيد كابف جني ()2يرل أنو صفة لؤلكؿ ألف مجمكعيما ىك الحاؿ كقاؿ أبك حياف :لك ذىب

ذاىب إلى أف نصبو بالعطؼ عمى تقدير حرؼ الفاء (أف المعنى بابان فبابان لكاف حسنان ) ,كىذا

يدؿ عمى مخالفة أبك حياف لرأم الفارسي في ىذه المسألة.

 -141نصب كممة في عمى الحاؿ
قاؿ ابف مالؾ :
ِ ٍ
ص َرفَا
أو صفَة َ
أشب َيت ْال ُم َ

ِ
ص ِرفَا
و ُ
صص ِبف ْع ٍؿ ُ
الحاؿ إِ ْف ُي ْن َ

()3

قاؿ أبك حياف( :)4كما تقدـ مف أف فاه إلى في منصكب عمى الحاؿ؛ ألنو كاقع مكقع
()5

أنو حاؿ نائبة مناب جاعبلن ثـ حذؼ .كصار العامؿ كممتو ,كقاؿ:

(مشافينا) ,كزعـ الفارسي
ىذا مذىب سيبكيو ,كذىب السيرافي إلى أنو اسـ كضع مكضع المصدر المكضكع مكضع
الحاؿ ,كمعناه كممتو مشافية فكضع «فاه إلى في» مكضع مشافية ,كمشافية مكضع مشافيا.

كذىب األخفش إلى أف أصمو مف فيو إلى في ,فحذؼ حرؼ الجر ,كذىب الككفيكف

إلى أف أصمو كممتو جاعبلن فاه إلى في .كزعـ المبرد ( :)6أف تقدير األخفش ال يعقؿ؛ ألف
اإلنساف ال يتكمـ مف فـ غيره ,إنما يتكمـ كؿ إنساف مف في نفسو.

التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في نصب كممة فاه داللة الحاؿ مشافية ,حيث يرل

في قكلو :كممتو فاه إلى في  .أف فاه إلى في حاؿ نائبو مناب جاعبلن ثـ حذؼ كصار العامؿ

كممتو كقاؿ أبك حياف :أف (فاه إلى في) منصكب عمى الحاؿ ألنو تقع مكقع (مشافيان)

السيرافي

()7

كذىب

إلى أنو اسـ كضع مكضع المصدر المكضكع مكضع الحاؿ كمعناه كممة مشافية

( )1السيكطي ,ىمع اليكامع (ج ) 238/1؛ ابف عقيؿ ,المساعد (ج .)9/2
( )2الصباف ,حاشية الصباف (ج)171/2؛ ابف جني ,المساعد (ج .)9/2
( )3ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)48

( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)1559
( )5ابف عقيؿ ,المساعد (ج.)10/2
( )6المرجع السابؽ (ج.)10/2

( )7األزىرم ,التصريح (ج) 307/1؛ ابف عقيؿ ,المساعد (ج .)10/2
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()1

فكضع ( فاه إلى في ) ,كيرل األخفش

إلى أف أصمو (مف فيو إلى في) أنو منصكب بإسقاط

حرؼ الجر كذىب الككفيكف عمى أف أصمو كممتو جاعبلن فاه إلى فيو ,كىذا يدؿ عمى مكافقة أبي

حياف لرأم الفارسي في ىذه المسألة.

 -142ذي الحاؿ
قاؿ ابف مالؾ :
اؿ ما ِبحر ٍ
ٍ
ؼ َجر قَ ْد
َ
وس ْبؽ َح َ َ ْ

أم َن ُعو فَقَ ْد َو َرْد
َأب َوا َوَال ْ

()2

ائدا ,أك غير زائد
قاؿ أبك حياف( :)3كذك الحاؿ إف كاف م نا
جركر بحرؼ ,فإما أف يككف ز ن
عاقؿ ,فيجكز ما جاءني
ائدا جاز تقديميا عمى ذم الحاؿ نحك :ما جاءني مف أحد
ن
إف كاف ز ن
عاقبلن مف أحد ,كاف كاف غير زائد نحك :مررت بيند ضاحكة ,فمذىب البصرييف أنو ال يجكز

مضمر ال تقكؿ :مررت ضاحكة بيند ,كأجاز ذلؾ مف
نا
ظاىرا ,أك
تقديميا مطمقنا ,كاف ذك الحاؿ
ن
مضمر
نا
المتأخريف ابف كيساف ,كالفارسي كابف برىاف ,كفصؿ الككفيكف ,فقالكا :إف كاف ذك الحاؿ
جاز تقديميا عميو نحك :مررت ضاحكة بؾ ,ككذا إف [كاف المضمريف أحدىما :مجركر بالحرؼ

يرا ,كالحاؿ فعؿ جاز تقديـ الحاؿ
نحك :مسرعيف مررت بؾ ,كمررت مسرعيف بؾ ,كاف] كاف مظ ن
اسما فبل
عمى المجركر نحك :مررت بيند تضحؾ ,فيجكز :مررت تضحؾ بيند ,كاف كاف الحاؿ ن
يجكز تقديميا.

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في جكاز تقديـ حرؼ الجر غير الزائد عمى ذم الحاؿ,

فيرل أنو إذا كاف ذك الحاؿ مضم انر جاز تقديميا عميو ,نحك :مررت ضاحكةن بؾ ,كاف كاف ظاى انر
كالحاؿ فعؿ جاز تقديـ الحاؿ عمى المجركر ,نحك :مررت بيند تضحؾ فيجكز مررت تضحؾ

بيند كاف كاف الحاؿ اسمان ال يجكز تقديميا أما البصريكف فيركف أنو ال يجكز تقديميا مطمقان سكاء
مضمر كال تقكؿ مررت ضاحكةن بيند ,كلـ يب ًد أبك حياف رأيو في ىذه
ظاىر أك
كاف الحاؿ
ن
ن

المسألة.

( )1ابف مالؾ شرح التسييؿ
(ج .)237/1

(ج)334/2؛ الرضي شرح الكافية (ج )212/2؛ السيكطي ,ىمع اليكامع

( )2ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)48

( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1569
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 -143ما االستفيامية العاممة في الحاؿ
قاؿ أبك حياف ( :)1كأما االستفياـ المقصكد بو التعظيـ ,فقاؿ ابف مالؾ ىك نحك:
َباََن ْت لِتُ ْح ِزَن َنا َعفَ َارةً

ِ
َياَ َجاََرِتي َما ُك ْنت َجاََرهً

()2

فػ (جارة) عنده منصكب عمى الحاؿ ,كالعامؿ فييا (ما) االستفيامية بما تضمنت مف

معنى التعظيـ فكأنو قاؿ :ما أعظمؾ جارة ,كىذا تفسير معنى ,كتفسير اإلعراب؛ أم عظيمة
أنت في حاؿ ككنيا جارة ,كىذا الذم قالو ابف مالؾ قالو الفارسي في البيت ,كأجاز أف يككف

تمييز كبدأ بو ,كيدؿ عمى تعييف التمييز جكاز دخكؿ (مف) عميو.
نا
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في ما العاممة في الحاؿ ,حيث يرل قكؿ ابف مالؾ :يا
جارتي ما ً
أنت جارة ,فجارة عنده منصكب عمى الحاؿ كالعامؿ فييا ما االستفيامية ألنيا تضمنت

معنى التعظيـ مكانو قاؿ :ما أعظمؾ جارة ,كىذا مكافؽ لكبلـ ابف مالؾ في جكاز ذلؾ ككذلؾ
أجاز الفارسي أف يككف تميي انز ,كلـ ً
يبد رأيو في ىذه المسألة.

 -144العامؿ في الحاؿ
قاؿ أبك حياف ( :)3كاختمؼ في العامؿ في ىذيف الحاليف ,فذىب المبرد ,كالزجاج ,كابف

السراج ,كالسيرافي ,كالفارسي في حمبياتو إلى أنيما منصكباف عمى إضمار كاف التامة صمة لػ
(إذا) إف كانت الحاالف عمى تقدير الحاؿ ,كصمة لػ (إذا) إف كانا مما تقدـ.
كأجاز بعض أصحابنا تقدير كاف الناقصة صمة لػ (إذا) أك لػ (إذ) ,فإف تقدـ الحاؿ

(بسرا) اسـ اإلشارة ,كقيؿ
رطبا ,فقيؿ :العامؿ في
األكلى اسـ إشارة نحك :ىذا نا
بسر أطيب منو ن
ن
حرؼ التنبيو ,كذىب المازني ,كالفارسي في تذكرتو ,كابف كيساف ,كابف جني ,كابف خركؼ إلى
أف أفعؿ التفضيؿ ىك العامؿ في الحاليف.

ك(رطبا) حاؿ مف الضمير في منو,
(بسرا) حاؿ مف الضمير المستكف في أطيب,
فػ
ن
ن
كنسب ىذا إلى سيبكيو ,كىك الذم نختاره.
( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1572
( )2البيت مف البحر الكامؿ ,منسكب لؤلعشى ,الديكاف (ص ص)211 - 203؛ ابف منظػكر ,لساف العرب
(ج.)63/4

( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .) 2356
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التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر العامؿ في الحاليف ,حيث يرل أنيما منصكبان بأف عمى إضمار

كأف التامة صمة (إذا) إف كانت الحاالف عمى تقدير الحاؿ كصمة (إذا ) ,إف كاف مما تقدـ فيرل
أف فعؿ التفضيؿ ىك العامؿ في الحاليف كيرل أبك حياف ,أف رأم سيبكيو ,ىك الصحيح كالذم

تختاره كىك في عبارة ىذا بس انر أطيب منو رطبان فبس انر حاؿ مف الضمير المستكف في أطيب

كرطبان حاؿ مف الضمير في مف ىكىذا يدؿ عمى مخالفة أبك حياف لقكؿ الفارسي في ىذه

المسألة.

باب التمييز
 - 145القوؿ في نصب التمييز
قاؿ ابف مالؾ :
ِ
اسـ ِب َم ْع َنى مف ُم َب َي ٌف َنك َرهُ
ٌ

ينصب تَ ْم َا
ييزً ِب َما قَ ْد فَسرهُ
ُ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2يطمؽ عمى التمييز :التبييف كالتفسير ,كالمميز ,كالمبيف كالمفسر,

كالتمييز ينقسـ قسميف:األكؿ منتصب عف تماـ الكبلـ ,كىك ما كاف اإلبياـ فيو حاصبلن في

اإلسناد ,كمنتصب عف تماـ االسـ ,كىك ما كاف اإلبياـ حاصبلن في االسـ الذم ىك جزء كبلـ.

ِْ َِ
فاألكؿ ينتصب بعد فعؿ ,أك مصدر ذلؾ الفعؿ ,أك ما اشتؽ منو مف كصؼ نحك ﴿ َِوِِاشِخَِِ َِػِوِِ
َِ ِْ ُِ َِ ِْ َِ ًِ
()3
عبد ,كنصبو بالفعؿ,
ِِالرِأِسِ ِشِيِتِاِ ﴾
قمب  ,ككثير ن
ماؿ ,كأفره ن
نفس  ,كمسركر ن
كزيد طيب ن
أك ما جرل مجراه مف المصدر كالكصؼ ,كاسـ الفعؿ نحك« :سرعاف ذا إىالة» ىذا مذىب

سيبكيو( ,)4كالمازني ( ,)5كالمبرد ( ,)6ابف السراج

()7

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)50
( )2األندلسي ك ارتشاؼ الضرب (ص .) 1621
( [ )3مريـ.] 4 :

( )4سيبكيو ,الكتاب (ج.)104/1
( )5السيكطي ,اليمع (ج.)255/1
( )6المبرد ,المقتضب (ج.)32/3
( )7ابف السراج ,األصكؿ (ج.)222/1

( )8الفارسي ,المسائؿ العضديات (ص.)288
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 ,كالفارسي (.)8

قاؿ ابف عصفكر :ذىب المحققكف إلى أف العامؿ فيو ىك الجممة المنتصب عف تماميا

ال الفعؿ ,كال االسـ الذم جرل مجراه ,كىك اختيار ابف عصفكر (.)1
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في الذم يجيز نصب التمييز بعد فعؿ أك مصدر

َِ ِْ َِ َِ َِ َِ ِْ ُِ َِ ِْ َِ ًِ
ذلؾ الفعؿ أك ما اشتؽ منو مف كصؼ في قكلو ﴿ :وِِاشِخِػِوِ ِِِالرِأِسِ ِشِيِتِاِ ﴾

()2

كزيد طيب

نفس كذكر رأم ابف عصفكر أف العامؿ فيو ىك الجممة المنتصب عف تماميا ال الفعؿ كال االسـ
ن
الذم جرل مجراه ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة .

 -146التمييز الذي ينصب عف تماـ الكالـ
قاؿ أبك حياف ( :)3أف ينتصب عف تماـ االسـ ,كىك إما عدد نحك :أحد عشر رجبلن,

كعشركف رجبلن  ,كاختمفكا ىؿ ىك قسيـ لممقدار ,أك قسـ مف المقدار ,فمذىب أبي عمي
قسيـ لممقدار ,كىك قكؿ ابف عصفكر

()5

 ,كابف مالؾ

()6

()4

أنو

 ,كعند شيخنا األبذم ,كابف الضائع أنو

قسـ مف المقادير ,قاؿ األبذم :كالمقادير المبيمة تحصرىا المعدكدات كالمكيبلت كالمكزكنات.

كقاؿ ابف الضائع :كالمقادير أربعة أنكاع :معدكد ,كمكيؿ ,كمكزكف ,كممسكح كمثبل المقدار في

العدد بخمسة عشر رجبل.

مقدار ليس لو آلة يعرؼ بيا .انتيى.
نا
كقاؿ في البديع :كالعدد كاف كاف
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي في التمييز الذم ينصب عف تماـ الكبلـ مف حيث العدد,

حيث يرل أنو العدد ىك قسيـ لممقدار ,كذكر أقكاؿ النحاة أف العدد قسـ مف المقادير.

( )1ابف عصفكر ,شرح الجمؿ( .ج.)284/2
( [ )2مريـ.] 4 :
( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1667
( )4الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص.)212
( )5ابف عصفكر ,شرح الجمؿ (ج.)282/2
( )6ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ص.)214
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قاؿ ابف السراج الشنتريني ( :)1أماؿ الضرب الثاني مف التمييز كىك ما انتصب عف
تماـ االسـ كأكثر ما يككف في األعداد كالمقادير ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.
 -147التمييز مف المقادير
قاؿ أبك حياف ( :)2كمذىب سيبكيو

()3

أف مثمو مف المقادير ,كمذىب الفارسي

()4

أنو

ليس مف المقادير ,كقاؿ ابف الضائع« :عمى التمرة مثميا زيدا» .شبيو بالمقدار؛ ألف المعنى

«عمى التمرة قدر مثميا» ,كما أف المعنى في رطؿ كقفيز قدر رطؿ كقفيز .كىذا مما تـ فيو
االسـ باإلضافة ,كقد يقاؿ :إف ىذا مف مقدار المساحة أك مف مقدار الكزف؛ ألف المعنى قدر

مثميا مساحة أك كزننا ,كأما «مكضع راحة» فمف المساحة ,كنظير «لو مثمو رجبل» قكليـ :ال
فارسا انتيى.
كزيد ن

التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في أف مثمو ليس مف المقادير ,كقاؿ سيبكيو( :)5أف مثمو

مف المقادير .كقاؿ ابف الضائع( :)6في قكلو (عمى التمر مثميا زيدان) شبيو بالمقدار ,ألف
المعنى عمى التمرة قدر مثميا.
()7
قاؿ المجاشعي  :ما شبو بالمقادير كذلؾ نحك قكلؾ :﵀ دره رجبلن إلى مثمو غبلمان
كحسبؾ بو شجاعان ,كقد يجكز أف يككف نصب ىذه عمى الحاؿ ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه

المسألة.

 -148التمييز في باب ِن ْع َـ

قاؿ أبك حياف ( :)8التمييز بما في باب نعـ ,أجاز ذلؾ الفارسي

بمعنى شيء ,كمنع ذلؾ غيره منيـ أبك ذر مصعب بف أبي بكر.
( )1الشنتريني ,تمقيح األلباب عف فضائؿ اإلعراب (ص.)345
( )2األندلسي .ارتشاؼ الضرب (ص .)1627
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج.)172/2

( )4الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص)213
( )5سيبكيو ,الكتاب (ج .)173 – 172/2
( )6ابف عقيؿ ,المساعد (ج .)55/2
( )7المشاجعي ,شرح عيكف اإلعراب (ص.)874
( )8األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)1628
( )9الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص.)82
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()9

فيككف نكرة تامة

الثانية :التمييز بمثؿ ,أجاز ذلؾ سيبكيو فتقكؿ :لي عشركف مثمؾ ,كحكي :لي مؿء الدار

أمثالؾ ,كمنع ذلؾ الفراء .كفي كتاب الصفار البطميكسي :ال يجيزه الككفيكف.
التوضيح والتحميؿ :

انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في جكاز التمييز في باب نعـ ,حيث يرل أف
يككف التمييز نكرة تامة بمعنى شئ كىناؾ مف منع ذلؾ ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

 -149تقديـ التمييز عمى الفعؿ المتصرؼ
قاؿ ابف مالؾ :
ِ
ِ
س ِبقَا
َوالف ْع ُؿ ُذو ْالتَ ْ
صريؼ َن ْزَارً ُ

وع ِ
ام ُؿ التَ ْمييز قَد ْـ ُم ْطمَقَا
ََ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2كاختمؼ النحاة في تقديمو عمى الفعؿ المتصرؼ الذم تمييزه منقكؿ,

فذىب سيبكيو ( ,)3كالفراء ( ,)4كأكثر البصرييف كالككفييف إلى منعو ,كبو قاؿ أبك عمي في شرح
األبيات كأكثر متأخرم أصحابنا.
كذىب الكسائي ,كالجرمي ,كالمازني ,كالمبرد ,إلى جكاز ذلؾ ,كىك اختيار ابف مالؾ ,كىك
الصحيح لكثرة ما كرد مف الشكاىد عمى ذلؾ.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ أبك عمي في منع تقديـ التمييز عمى الفعؿ المتصرؼ ,كذكر

الخبلؼ بيف النحاة في ىذه المسألة منيـ سيبكيو ,كالفراء ,كأكثر البصرييف ,إلى منعو كذىب
الكسائي كالجرمي ,كالمازني ,إلى جكاز ذلؾ.
قاؿ األنبارم النحكم ( :)5اختمؼ الككفيكف في جكاز تقديـ التمييز إذا كاف العامؿ فيو
فعبلن متصرفان نحك "تصبب زيد عرقان" "كتفقأ الكبش شحمان" فذىب بعضيـ إلى جكازه كذىب أكثر

البصرييف إلى أنو ال يجكز .كقاؿ أبك حياف كىك الصحيح لكثرة ما كرد مف الشكاىد عمى ذلؾ
كىذا يدؿ عمى مخالفتو ألبي عمي في ىذه المسألة.
( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)51
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1635
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج.)173/2
( )4الفراء ,معاني القرآف (ج.)77/1

( )5األنبارم ,اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف كالبصرييف كالككفييف (ص .)828
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 -150تمييز العدد
قاؿ أبك حياف ( :)1فإف كاف تمييز ألؼ كمائة فيفرد تقكؿ :ألؼ رجؿ ,كمائة رجؿ,

كأجاز الفراء جمع تمييز المائة قاؿ :كمف العرب مف يضع السنيف مكضع السنة ,كقاؿ المبرد:

بيضا»
أيضا في «عمية مائة ن
ىك خطأ في الكبلـ ,كانما يجكز في الشعر لمضركرة ,كجكز المبرد ن
تمييزا ,ىذا كىك منصكب جمع ,كفي القراءة المتكاترة [ثبلث مائة سنيف] عمى
(بيضا)
أف يككف
ن
ن
تمييز جمعتو ,فتقكؿ :ثبلثة آالؼ ,فأما قراءة الحسف [بثبلثة ألؼ]
نا
اإلضافة ,فإف جعمت األلؼ
تمييز أبقيت مفردة تقكؿ :ثبلثمائة ,فأما
نا
ك[بخمسة ألؼ] بتكحيد األلؼ فشاذة .كاف جعمت المائة
شاذا ال يجيء إال في الشعر ,كىك قكؿ
جمعو نحك :ثبلث مئيف ,كثبلث مئات ,فبعضيـ جعمو ن

أبي عمي ,كحكى الفراء :أف بعض العرب يقكؿ عشر مائة ,كيجعؿ العقد مف لفظ العشرة قاؿ:

كأىؿ ىذه المغة يقكلكف :ثبلث مئيف ,كأربع مئيف.
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ أبك عمي في جعؿ المائة كاأللؼ تميي انز ,حيث يرل أبك عمي

تمييز فإنيا تجمع فإما جمعو نحك ثبلث مئيف ,كثبلث مئات ,كىذا حسب
أف األلؼ إذا جاءت
ن
تمييز بقيت مفردة نقكؿ
كمخالؼ لما قالو أبك حياف :إف جعؿ الماء
شاذ
رأم أبي حياف أنو ن
ن
ن
ثبلثمئة ,كىذا مخالؼ لرأم أبي عمي الفارسي في ىذه المسألة.

 -151تقدـ التمييز عمى المخصوص بعد حبذا
قاؿ أبك حياف( :)2كاذا كاف النصب عمى التمييز ,فاألحسف أف يمي (ذا) ,كال يككف بعد

اكبا ,كقاؿ
اكبا زيد ,كحبذا زيد ر ن
(زيد) ,كال شؾ أنو يقاؿ :حبذا رجبل زيد ,كحبذا زيد رجبلن ,كحبذا ر ن
ابف خركؼ :تقديـ التمييز عمى المخصكص أحسف ,كسكل بيف التقديـ كالتأخير في الحاؿ ,كقاؿ
تمييز قبح تقديمو قبؿ زيد ,كجعمو متصبلن بػ(ذا) ,كاف كاف
نا
الجرمي في الفرخ :إذا كاف المنصكب

يدا فاعؿ بػ(حبذا) قاؿ
حاالن ,فإف شئت قدمت ,كاف شئت أخرت ,كىذا بناء مف الجرمي عمى أف ز ن
كالتمييز :إنما يككف بعد الفاعؿ ,كىذا يدؿ عمى أنو ال يجكز عنده :امتؤل ماء اإلناء ,كحكى
الفارسي عف الككفييف أنيـ ال يجيزكف (حبذا رجبل زيد) كحذؼ المخصكص بعد حبذا قميؿ.

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1635
( )2المرجع السابؽ ,ص.1868
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التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في عدـ جكاز تقديـ التمييز عمى المخصكص بعد حبذا,

في قكلو( :حبذا رجبلن زيد) كذكر معو أقكاؿ النحاة في ىذه المسألة.

حيث يرل الجرمي :إذا كاف المنصكب تميي انز قبح تقديمو قبؿ زيد كقاؿ ابف خركؼ :تقديـ التمييز

عمى المخصكص أحسف.

قاؿ ابف ىشاـ األنصارم ( :)1كال يتقدـ المخصكص عمى حبذا – لما ذكرنا في أنو كبلـ جرل
مجرل المثؿ.
قاؿ أبك حياف :إذا كاف النصب عمى التمييز فاألحسف أف يمي ذا كال يككف بعد زيد ,كىذا مخالؼ
لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.
باب إعراب الفعؿ

(أف)
 -152القوؿ في ْ
()2
(أف) مسد االسـ كالخبر في باب كاف ,كتسد في ظف
قاؿ أبك حياف  :كال تي ىسد ٍ
كأخكاتيا ,كمذىب الجميكر ,كسيبكيو ,كاألخفش ,كأبي عمي :أف عمـ الباقية عمى مكضعيا ال

(أف) المشددة ,كأجاز ذلؾ الفراء ,كابف األنبارم فتقكؿ :عممت أف يخرج
(أف) بعدىا إنما تقع ٍ
تقع ٍ

زيد ,فإف أكؿ بالظف جاز ذلؾ نحك :ما عممت إال أف تقكـ المعنى :ما أشرت إليؾ إال بأف

(أف) التي تنصب المضارع ال تقع بعد لفظ العمـ أصبلن انتيى.
تقكـ.كذىب المبرد إلى أف ٍ
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي في جكاز كقكع أف المشددة بعد عمـ الباقية عمى
()3
أف) التي تنصب المضارع ال تقع بعد لفظ العمـ أصبلن فنقكؿ:
مكضعيا فيرل المبرد ,إلى أف ( ٍ
عممت أف يخرج زيد كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

( )1األنصارم ,أكضح المسالؾ ابف ىشاـ األنصارم (ص.)171
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1639

( )3الفارسي ,المقتضب (ج )178/1؛ ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج .)13/4
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 -153القوؿ في أصؿ (إذف)
قاؿ أبك حياف ( :)1ذىب الجميكر إلى أنيا حرؼ بسيط ,كبعض الككفييف إلى أنيا اسـ
ظرؼ ,كىك (إذ) ألحقو التنكيف ,كنقؿ إلى الجزائية ,فبقى منو معنى الربط كالسبب.
كأصميا :إذا جئتني أكرمتؾ ,حذؼ ما تضاؼ إليو إذا ,كعكض منيا التنكيف كما
عكضكا في حينئذ ,كحذفت األلؼ اللتقاء الساكنيف ,كذىب الخميؿ

()2

فيما حكى عنو غير

سيبكيو إلى أنيا حرؼ مركب مف (إذ) ك(أف) ,كغمب عمييا حكـ الحرفية ,كنقمت حركة اليمزة
إلى الذاؿ ,كحذفت كالتزـ ىذا النقؿ ,فإذا قاؿ :أزكرؾ ,فقمت :إذا أزكرؾ ,فكأنؾ قمت :حينئذ
زيارتي كاقعة ,كال يتكمـ بيذا.
كحكى أبك عبيدة
كالفارسي

()5

 ,كحكى سيبكيو

()3

عف الخميؿ إضمار (أف) بعد (إذف) كبو قاؿ الزجاج

()6

()4

,

عنو أنيا تنصب بنفسيا ,كذىب األستاذ أبك عمي الرندم تمميذ

السييمي إلى أنو مركب مف (إذا) ك(أف) حذفت ىمزة (أف) كألؼ (إذا) اللتقاء الساكنيف ,فتدؿ
عمى الربط كػ(إذا) كتنصب بػ(أف).
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في أصؿ (إذف ) ,حيث يرل أنيا تضمر( أف) بعد
(إذف) فإنيا تنصب بنفسيا كذكر معو آراء النحاة كمنيـ األستاذ أبك عمي الرندم ()7إلى أنو

مركب مف (إذا) ك( أف) حذفت ىمزة (أف) كألؼ (إذا) اللتقاء الساكنيف كينصب (بأف) كلـ ً
يبد
أبك حياف رأبو في ىذه المسألة.

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1650
( )2الرضي ,شرح الكافية الشافية (ج.)46/4
( )3ابف عقيؿ ,المساعد (ج.)74/3
( )4الزجاج ,معاني القرآف (ج.)63/2
( )5الفارسي ,المسائؿ البصريات (ج.)105/1
( )6سيبكيو ,الكتاب (ج.)16/3

( )7السيكطي ,ىمع اليكامع (ج .)6/2
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-154القوؿ في إذف
قاؿ أبك حياف (( :)1إذف) قاؿ سيبكيو

()2

معناىا الجكاب ,كالجزاء ,فحمؿ ىذا الكبلـ

األستاذ أبك عمي ظاىره ,كتكمؼ في كؿ مكاف كقعت فيو أنيا جكاب كجزاء ,كفيمو الفارسي

()3

عمى أنو تارة يككف لمجكاب فقط ,نحك :أف يقكؿ لؾ القائؿ :أحبؾ فتقكؿ :إذف أظنؾ صادقنا ,فبل
يتصكر ىنا الجزاء ,كتقديره :إذا أجبتني أظنؾ صادقنا ,كتارة تككف لمجكاب ,كالجزاء كىك األكثر
فييا نحك أف يقكؿ :أزكرؾ ,فتقكؿ :إذف أكرمؾ ,التقدير :إف ترزني أكرمؾ فيذا جكاب كجزاء

لقكلو :أزكرؾ.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في معنى (إذف ) ,حيث يرل أف معناىا لمجكاب نحك

قكلو :أف يقكؿ لؾ القائؿ :أحبؾ فتقكؿ :إذف أظنؾ صادقان كتقديره إذا أحببتني أظنؾ صادقان كتارة

تككف لمجكاب كالجزاء كذكر معو آراء النحكييف منيا قكؿ سيبكيو ()4أنيا تفيد الجكاب كالجزاء
كيرل أبك حياف أنيا تككف لمجكاب كالجزاء كىك األكثر فييا كىذا يدؿ عمى مكافقة أبي حياف

لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

 - 155القوؿ في (حتى )
قاؿ أبك حياف ( :)5كتقكؿ :سرت حتى أكاد أك أدخؿ ,قاؿ األخفش :ينصبو النحكيكف,

كيجكز عندم الرفع ,فأما التقميؿ نحك :قمما سرت حتى أدخميا ,كلقمما سرت حتى أدخميا ,فذلؾ
عند سيبكيو مثؿ :ما سرت حتى أدخميا ,تنصب.
كأجاز أبك عمي ,كالرماني ,كابف السيد ,كجماعة الرفع بعد (قؿ) إذا أريد بيا التقميؿ ال

النفي ,كسيبكيو منعو في التقميؿ مف غير تفصيؿ ,كما منعو في النفي ,كقاؿ غير أبي عمي :إذا
أقممت تقميبلن ال يؤدم إلى الدخكؿ نصبت ,كلؾ أف ترفع ,كاف قممت إذا أردت أنؾ مع قمتو أدل
إلى الدخكؿ كالتحقير بعد إنما نحك :إنما سرت حتى أدخميا تنصب ,كاف لـ تجعمو عمة كلـ تحقره

رفعت.
( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1654
( )2سيبكيو ,الكتاب (ج.)12/3
( )3األنصارم ,المغني (ج.)20/1
( )4سيبكيو ,الكتاب (ج .)13-12/3

( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1664 -1663
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التوضيح والتحميؿ :
()1

ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي في كقكع حتى بعد قؿ ,حيث أجاز أبك عمي

الرفع بعدىا

إذا أريد بيا التقميؿ ال النفي كيرل سيبكيو ()2المنع في التقميؿ كما منعو في النفي كأجاز النصب
في الفعؿ الذم يأتي بعد حتى كقاؿ البعض إذا قممت تقميبلن ال يؤدم إلى الدخكؿ كتنصب كلؾ
أف ترفع كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.
باب اإلعراب

 -156جمع األلؼ والتاء المزيدتيف

ِْ ُِ
َِ
قاؿ أبك حياف ( :)3كحكـ أكالت ىذا الحكـ ,ينصب بالكسرة ,قاؿ تعالىِ ﴿ :إَونِ ِزِ ِِ
ُِ
َِ ِْ
()4
ِ
ُ
كما جمع المذكر (أكلك) بالكاك كالياء ,كليس ليما كاحد مف لفظيما ,كقاؿ
َلتِ ِْحِ ٍِوِ ﴾
أِوِ ِ ِِ
أبك عمي :كزف أكالت :فعؿ كيدل ,كحذفت ألفيا المنقمبة ,اللتقائيا ساكنة ,مع األلؼ كالتاء التي
لمجمع ,حممت عمى نظيرتيا ذكات كقيؿ :يحتمؿ أف يككف أصميا (ألى) اآلخر منيما ياء,

كحذفت األلؼ كالتاء ,كما حذفت ياء الذم في المذاف.
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ أبي عمي عمى قياس جمع األلؼ كالتاء المزيدتيف ,حيث

يرل أف (أكالت) حممت عمى نظيرتيا ذكات كيككف أصميا (ألي) كاآلخر منيا ياء كحذفت األلؼ
كالتاء كما حذفت ياء الذم في المذاف.
باب عوامؿ الجزـ

 -157أداة الشرط (إذ ما وا ْف)
قاؿ أبك حياف( :)5كأدكات الشرط كىي كمـ كضعت لتعميؽ جممة بجممة ,كتككف األكلى

متسببا ,كلذلؾ عند جميكر أصحابنا ال تككف إال في المستقبؿ ,كىذه الكمـ حرؼ,
سببا ,كالثانية
ن
ن

( )1الفارسي ,كتاب الشعر (ص .)95
( )2سيبكيو ,الكتاب (.)22/3
( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)843
( [)4الطبلؽ.] 6 :

( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1862
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()2

كاسـ ,الحرؼ( :إف) ك (إذ ما) في مذىب سيبكيو ( , )1خبلفنا لممبرد
السراج ( , )3كالفارسي ( )4في زعميـ أف (إذ ما) اسـ ظرؼ زماف  ,ك(إف) أـ األدكات.

في أحد قكليو ,كابف

التوضيح والتحميؿ :
إف ) ,حيث يرل أنيا اسـ
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في أداة الشرط (إذ ما) ك( ٍ
()5
إف) ك( إذ ما) حركؼ.
إف) أـ األدكات ,كذىب سيبكيو ,إلى أف ( ٍ
ظرؼ زماف ك ( ٍ
قاؿ ابف ىشاـ األنصارم ( :)6عف (إذ ما – كا ٍف) أداة شرط تجزـ فعميف كىي حرؼ
عند سيبكيو بمنزلة إف الشرطية كظرؼ عند المبرد كابف السراج كالفارسي كعمميا الجزـ قميؿ ,ال
ضركرة خبلفان لبعضيـ .كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

 - 158القوؿ في حذؼ الفاعؿ في أفعؿ
قاؿ ابف مالؾ :
ِ
إِ ْف َك َ ِ
ص ْح
اف ع ْند ْال َح ْذؼ َم ْع َناهُ َي ُ

ِ
استََب ْح
َو َح ْذؼ َما م ْن ُو تَ َع َج َبت ْ

()7

قاؿ أبك حياف( :)8كأما تصغير (أفعؿ) نحك :أحسف بزيد فبل يجكز.

()9
يدا ,كيجكز
كأجاز ابف كيساف
قياسا عمى ما أحيسف ز ن
تصغيره فتقكؿ :أحيسف بزيد ن
حذؼ المتعجب منو بأفعؿ لمداللة عميو تقكؿ :زيد ما أعؼ تريد ما أعفو ,كأفعؿ نحك :زيد أحسف

بو كأجمؿ ,فمذىب سيبكيو أنو ال يجكز حذؼ الفاعؿ المجركر كال جاره ,كأجاز ذلؾ ناس منيـ

أبك الحسف.

( )1سيبكيو ,الكتاب (ج.)56/3
( )2المبرد ,المقتضب (ج.)45/2
( )3السراج ,األصكؿ (ج.)159/2

( )4الفارسي ,اإليضاح العضدم (ج.)321
( )5سيبكيو ,الكتاب (ج .)57-56/3
( )6األنصارم ,مغني المبيب عف كتب األعاريب (ص.)120
( )7ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)67
( )8األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2068
( )9ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)40/3
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كزعـ الفارسي

()1

 ,كقكـ مف النحاة أنو لـ يحذؼ الفاعؿ في (أفعؿ) ,بؿ حذؼ حرؼ الجر,

فاستتر الفاعؿ في (أفعؿ).
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في حذؼ الفاعؿ في افعؿ حيث يرل أنو لـ يحذؼ

الفاعؿ في أفعؿ ,بؿ حذؼ حرؼ الجر كاستتر الفاعؿ في أفعؿ كذىب سيبكيو ,أنو ال يجكز
حذؼ الفاعؿ المجركر كال جاره كذىب أبك الحسف إلى جكاز حذؼ الفاعؿ في أفعؿ.

قاؿ المرادم ( :)2أنو يجكز حذؼ االسـ المنصكب بعدما أفعؿ كالمجركر بالياء بعد

أفعؿ محتاؿ حذفو بعد ما أفعؿ قكؿ عمي رضي ا﵀ عنو
ضِمو
َجزى ا﵀ َعنا َو ْال َجزاء ِبفَ ْ

()3

:

يعة َخ ْي َارً َما أَ َعؼ َو ْأك َرَما
َرِب ً

َِ ِْ

َِ ِْ ِْ

ِْ
ْصِِةِِِِّ َِ
ِِوِأِشِ ٍِِعِ ﴾
أم ,أعنيـ كأكرميـ .كمثاؿ بعد أفعؿ قكلو تعالى ﴿ :أِةِ ِِ ِ

()4

أم :بيـ

كانما حذفت مع ككنو فاعبلن ألف لزكمو لمجر كساه صدرة الفضمة خبلفان لمفارسي ,كلـ ً
يبد أبك

حياف رأيو في ىذه المسألة.

( )1ابف عقيؿ ,المساعد (ج.)153 /3
( )2المرادم ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ لشرح ألفية ابف مالؾ (مج ( )1ص .)890-889
( )3البيت مف بحر الطكيؿ ,منسكب إلى عمي  -كرـ ا﵀ كجيو  -مف كممة يمدح بيا ربيعة عمى ما أبمت منو
يكـ الصفيف ,األنصارم ,مغني المبيب (ج.) 3/69

( [ )4الكيؼ.] 26 :
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المبحث الثالث:
المجرورات

باب الجار والمجرور

 - 159الظرؼ والجار والمجرور تقع خبر لممبتدأ
قاؿ ابف مالؾ :
اشا َع َدا ِفي َع ْف َعمَى
َحتى َخ َال َح َ

اؾ حر ِ
وؼ ْال َجر َو ِىي ِم ْف إِلَى
َى َ ُ ُ

()1

خبر لممبتدأ نحك :زيد
قاؿ أبك حياف ( :)2يقع الظرؼ ,كالجار كالمجركر التاماف نا
أمامؾ ,كبكر في الدار ,كالعامؿ فيو اسـ فاعؿ مف ككف مطمؽ أم كائف أمامؾ ,ككائف في
الدار ,قاؿ ابف مالؾ :نص عمى ذلؾ األخفش ,كذىب أبك عمي ,كتبعو ابف جني إلى أف العامؿ

الفعؿ؛ أم زيد استقر أمامؾ ,كنسب ىذا إلى سيبكيو ,كذىب سيبكيو ,فيما ذىب إليو ابف أبي
العافية ,كابف خركؼ إلى أف الظرؼ منصكب بنفس المبتدأ.

التوضيح والتحميؿ:
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ أبك عمي الفارسي في أف الظرؼ كالجار كالمجركر تقع خبر

لممبتدأ ,حيث يرل أف العامؿ ىك الفعؿ أم زيد استقر أمامؾ كقد تبعو في ذلؾ ابف جني,
كالزمخشرم ,كاألخفش ,كسيبكيو.
قاؿ ابف عقيؿ ( " :)3كاختمؼ النحكيكف في ىذا فذىب األخفش إلى أنو مف قبيؿ الخبر

بالمفرد كاف كاف كؿ منيما متعمؽ بمحذكؼ ذلؾ كمحذكؼ اسـ فاعؿ كالتقدير :زيد كائف أك
مستقر عندؾ ,كىذا مكافؽ لكبلـ أبي حياف في ىذه المسألة.
كيرل أبك حياف أف الظرؼ كالجار كالمجركر التاماف يقعاف خب انر لممبتدأ كالعامؿ فيو

كاسـ فاعؿ نحك زيد أمامؾ كبكر في الدار أم كائف أمامؾ ككائف في الدار ,كىذا يخالؼ رأم

أبك عمي في ىذه المسألة.

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)71
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (.)1708

( )3ابف عقيؿ ,شرح ابف عقيؿ (ج .)171/1
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- 160تقديـ مف ومجرورىا عمى أفعؿ ضرورة
قاؿ أبك حياف( :)1ككثر تقديـ ً
(م ٍف) كمجركرىا عمى أفعؿ في الشعر بحيث يصح القياس
عميو ,كزعـ الفارسي أف تقديـ ذلؾ ضركرة ,كقاؿ الفارسي :كأصحابو (إف عبد ا﵀ لمنؾ أفضؿ)

مستقبح ,كقاؿ الفراء( :إف عبد ا﵀ منؾ ألفضؿ) أقؿ قبحا مف األكلى ,ك(إف منؾ عبد ا﵀
ألفضؿ) أحسف مف التي قبميا انتيى.
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في تقديـ ( ًم ٍف) كمجركرىا عمى أفعؿ ضركرة ,حيث
يرل أف تقديـ مف كمجركرىا في قكلو :إف عبد ا﵀ لمنؾ أفضؿ مستقبح ,كذكر قكؿ الفراء في

ىذه المسألة حيث يرل (إف عبد ا﵀ منؾ ألفضؿ) أقؿ قبحان مف األكلى كاف منؾ عبد ا﵀ ألفضؿ

أحسف مف التي قبميا.
قاؿ الشنقيقي (:)2

س ْيالً َو َزَوَد ْت
فَقَ ْ
الت لَ َنا أَ ْىالً َو َ

الن ْحؿ َب ْؿ َما َو َزَودت ِم ْن ُو أَ ْط َي ْب
جنى َ

()3

استشيد بو عمى أف تقديـ مف عمى أفعؿ إذا كانت في الخبر ضركرة كالمثاؿ في
البيت فإف المكصكؿ مبتدأ أك زكدت صمتو كأطيب خبره كمف متعمقة بأطيب.
كلـ يب ًد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

(م ْف) لمتبعيض
 -161القوؿ معنى َ

()4
(م ٍف) تككف لمتبعيض نحك :أكمت
أف
إلى
الفارسي
ك
الجميكر,
ذىب
:
قاؿ أبك حياف
ى
مف الرغيؼ ,كيصمح مكانيا بعض ,كذىب المبرد ,كاألخفش الصغير ,كابف السراج كطائفة مف

الحذاؽ ,كمف أصحابنا السييمي إلى أنيا ال تككف لمتبعيض ,كانما ىي البتداء الغاية ,كأف سائر
المعاني التي ذكركىا راجع إلى ىذا المعنى ,كبياف الجنس ,كككنيا ليذا المعنى مشيكر في كتب

المعربيف ,كيخرجكف عميو مكاضع مف القرآف ,كقاؿ بو جماعة مف القدماء ,كالمتأخريف منيـ

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2330
( )2الشنقيطي ,الدرر المكامع عمى ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع (ج.)336/2
( )3البيت مف البحر الطكيؿ ,كىك لمفرزدؽ .ديكانو ()32/1؛ ابف يعيش ,شرح المفصؿ (.)60/ 2
( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1719
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النحاس ,كابف بابشاذ ,كعبد الدائـ القيركاني ,كباف مضاء كأنكر ذلؾ أكثر أصحابنا ,كانتياء
الغاية أثبت ليا ىذا المعنى الككفيكف ,كتبعيـ ابف مالؾ.
التوضيح والتحميؿ :
مف تككف لمتبعيض نحك
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في معنى ( ىم ٍف ) ,حيث يرل أف ٍ
قكلو :أكمت مف الرغيؼ كقد ذكر آراء بعض النحاة في ىذه المسألة كمنيا ,حيث يرل المبرد,
كاألخفش( ,)1إلى أنيا ال تككف لمتبعيض كانما ىي البتداء الغاية.

قاؿ ابف يعيش النحكم ( :)2فمف معناىا ابتداء الغاية كقكلؾ سرت مف البصرة كككنيا

مبعضة في نحك :أخذت مف الدراىـ كمبنية في نحك " :فاجتنبكا الرجس مف األكثاف "

قاؿ أبك حياف :إف سائر المعاني التي ذكركىا راجع إلى ىذا المعنى ,كىذا يدؿ عمى

مخالفة الفارسي في ىذه المسألة.

 -162القوؿ في (في) الظرفية

َِ

قاؿ أبك حياف ( :)3كذكر ابف مالؾ أنيا تككف لمتعميؿ نحك :قكلو تعالى:

َِ َِ َِ ِْ ُِ ِْ

ُِ

َِ َِ
ِِِفِضِخًِِِذًِِِ ِّ﴾( ,)4كما ركل في األثر" :دخمت امرأة النار في ىرة حبستيا"
ًِِفٌِِِِ ِ
اِأ
﴿ لٍِِصِسِ ِِ ِِ

()5

أم ألجميا ,كأنيا تككف لممقايسة ,كىي الداخمة عمى و
تاؿ يقصد تعظيمو كتحقيره ,بمتمكه كقكلو

َِ

َِ َِ ُِ ِْ

ِْ

َِ َِ

ُِ َِ
تعالى ﴿ :ذِ ٍَِِِِاٌِِخِِاعِِِ َِ
ِِيًِِو ﴾ ( ,)6كزعـ الفارسي أف (في) تزاد في
خِ َِرِةِِِِإَلِ ِ
ِك
اِِفِِِِاٌِ ِ
الًِاِِةِِِاَلِجًِِِِ ِِ

ضركرة لمشعر نحك قكلو:

يخاؿ في سواده يرندجا

أنا أبو سعد إذا الميؿ دجا

المعنى ,يخاؿ سكاده يرندجا ,كىك مف القمة بحيث ال يقاس عميو.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك قكؿ الفارسي في معنى (في ) ,حيث يرل أف في قد تزاد في ضركرة شعرية
( )1المرادم ,الجنى الداني (ص .)315
( )2الزمخشرم ,شرح المفصؿ (ج.)10/ 8
( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1726
( [ )4النكر.]14 :
( )5النككم ,رياض الصالحيف (ص .)529
( [ )6التكبة.] 38 :
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في قكلو :
يخ ُ ِ
يرندجا
سو ِاده
َ
َ
اؿ في َ

دجا
س ْعد َ
إذا ْالمَيؿ َ
َأنا أَُبو َ

()1

المعنى يخاؿ سكاده يرندجا كال يقاس عميو ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

 - 163القوؿ في ِ
(رب)
معاف ُ
قاؿ ابف مالؾ :

ِ
كؼ
ييا َو ُجر لَ ْـ ُي ْ
َوقَ ْد تَم َ

فكؼ
ب والكاؼ ْ
وزيد َب ْعد ُر َ

()2

()3
(رب) :عند البصرييف حرؼ جر ,كعند الككفييف ,كابف الطراكة :اسـ
قاؿ أبك حياف  :ي
كفي اإلفصاح:

(رب) اسـ معمكلة لجكابيا كػ(إذا) ,أك حيف في
قاؿ الفراء ,كجماعة مف الككفييف :إف ي
الظركؼ ,كتقدمت عندىـ القتضائيا الجكاب ,كىي مبنية قالكا :كقد يبتدأ بيا فيقاؿ :رب رجؿ
أفضؿ مف عمرك ,كيقاؿ :رب ضربة ضربت ,كرب يكـ سرت ,بتقدير الظرؼ ,كرب رجؿ

ضربت مفعكؿ ,كرب رجؿ قاـ مبتدأ كما يككف ذلؾ في كـ ,انتيى.كمذىب البصرييف أنيا

لمتقميؿ ,قاؿ أصحابنا في جنس الشيء ,أك في نظيره.
كزعـ صاحب كتاب العيف

()4

أنيا لمتكثير ,كلـ يذكر أنيا تجيء لمتقميؿ ,كنسب ابف

خركؼ ىذا المذىب إلى سيبكيو ,كذىب الككفيكف ,كالفارسي

()5

في كتاب الحركؼ لو :أنيا

كتكثيرا ,كذىب بعضيـ إلى أنيا لمتكثير في مكضع المباىاة كاالفتخار.
تككف تقميبلن
ن

كذىب بعضيـ إلى أنيا لـ تكضع لتقميؿ ,كال لتكثير ,بؿ ذلؾ مستفاد مف سياؽ

الكبلـ ,كىذا الذم نختاره مف المذاىب.

( )1البيت منسكب لسكيد بف أبي كاىؿ اليشكرم .السيكطي ,شكاىد المغني (ج )486/1؛ السيكطي ,الدرر
المكامع (ج .)26/2
( )2ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)53

( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1737 – 1736

( )4المرادم ,الجنى الداني في حركؼ المعاني (ص.)440
( )5المرجع السابؽ ,ص.440
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لتوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في معاني ( يرب) كىي عنده تككف لمتقميؿ كالتكثير,
كمذىب البصرييف ,لمتقميؿ كيرل صاحب كتاب العيف )1(,أنيا لمتكثير كأنو لـ يذكر أنيا تجئ
لمتقميؿ كيرل البعض أنيا لـ تكضع لمتقميؿ كال لمتكثير بؿ يأتي حسب سياؽ الكبلـ.
قاؿ األنبارم ( :)2قمنا :إنما ال تقع إال في صدر الكبلـ ألف معناىا التقميؿ كتقميؿ الشئ
يقارب نفيو فأشبيت حرؼ النفي كحرؼ النفي لو صدر الكبلـ.
كقاؿ أبك حياف :كىذا الذم نختاره مف المذاىب ,كىذا يدؿ عمى مخالفتو لرأم الفارسي
في ىذه المسألة.

 -164القوؿ في ُرب
قاؿ أبك حياف ( :)3كىك بعيد عند بعض النحكييف أف يجعؿ لػ(رب) مكضع مف
اإلعراب ,كمذىب أكثر النحكييف منيـ المبرد
ماضيا ,كذىب ابف السراج
ن

()6

()4

 ,كالفارسي

()5

أف العامؿ يجب أف يككف

إلى أنو يجكز أف يككف حاالن ,كمنع أف يككف مستقببلن ,كالصحيح

ماضيا في األكثر ,كيجكز أف يككف حاالن كمستقببلن كمما جاء مستقببل قكؿ
أف العامؿ يككف
ن

جحدر:

علً مهذب رخص البنان

فإن أهلك ف(رب) فتى سٌبكى

()7

التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر العامؿ في رب ,حيث يرل أف العامؿ يجب أف يككف ماضيان
كذكر آراء النحاة كمنيا ابف السراج( ,)8حيث يرل أف العامؿ يجكز أف يككف حاالن كمنع أف يككف
( )1المرادم ,الجني الداني في حركؼ المعاني (ص .)440

( )2األنبارم ,اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ األنبارم (ج.)833 /2
( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1743
( )4األشمكني ,شرح األشمكني (.)231/2

( )5الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص.)251
( )6ابف السراج ,المقتصد (.)834/2
( )7البيت مف البحر الكافر ,لجحدر بف مالؾ ,ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج .)179/3
( )8ابف السراج ,األصكؿ (ج )420/1؛ المرادم ,الجنى الداني (ص.) 452
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العامؿ مستقببلن.
كقاؿ أبك حياف :الصحيح أف يككف العامؿ ماضيان في األكثر ,كىذا مكافؽ لكبلـ الفارسي
في ىذه المسألة.

(رب )
 - 165حذؼ العامؿ في ُ
قاؿ ابف مالؾ :
بؿ
رت َما َبعد ْ
َو ُح ِذفَت ُرب فَ َج ْ

الع َم ْؿ
َو ْألفَا َوَب ْعد ْال َواو َ
ش َ
اع َذا َ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2كمف التزـ المعنى في العامؿ تأكؿ ما ظاىر خبلفو ,كىذا كمو مبني
(رب) يتعمؽ ,كفي ذلؾ خبلؼ ,كذىب الجميكر إلى أنيا تتعمؽ بالعامؿ ,كذىب
عمى أف ي
الرماني ,كابف طاىر ,إلى أنيا ال تتعمؽ ,كاختمؼ مف قاؿ :إنيا تتعمؽ في حذؼ ما يتعمؽ بو
فذىب الخميؿ ,كسيبكيو إلى أف حذفو لمعمـ بو نادر ,كذىب الفارسي إلى أف حذفو كثير ,كتبعو
الجزكلي ,كذىب لكذة األصبياني إلى أنو ال يجكز حذفو ألبتة ,كلحف ما ركل مف ذلؾ.
التوضيح والتحميؿ :
ب المتعمؽ بيا حيث يرل أف حذفو
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في حذؼ العامؿ في ير ى
لمعمـ كثير كذكر معو رأم الخميؿ ,كسيبكيو( ,)3إلى أف حذفو لمعمـ بو نادر كذىب األصبياني,
إلى انو ال يجكز حذفو عمى اإلطبلؽ.
قاؿ ابف السراج النحكم البغدادم ( :)4كاعمـ أف الفعؿ العامؿ فييا أكثر ما يستعممو
العرب محذكفان ألنو جكاب كقد عمـ فحذؼ كربما جئ بو تككيدان كزيادة في البياف ,كلـ ً
يبد أبك
حياف رأيو في ىذه المسألة.

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك(ص.)53
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1743
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج .)104 – 103 /3

( )4البغدادم ,األصكؿ في النحك (ج.)417 /1
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(رب) عمى الضمير المجرور
 - 166إدخاؿ ُ

قاؿ أبك حياف ( :)1كالضمير المجركر بػ (رب) مبيـ ,كليس جره بقميؿ كال شاذ خبلفنا

لزاعـ ذلؾ ,كمذىب الفارسي

()2

ككثير مف النحاة أنو معرفة ,كجرل مجرل النكرة في دخكؿ

(رب) عميو لما أشبييا في أنو غير معيف.

كذىب بعض النحكييف إلى أنو نكرة ,كىك اختيار الزمخشرم

()3

كىك الزـ التفسير بنكرة منصكبة غير مفصكلة بينيا كبيف الضمير بشيء.

 ,كابف عصفكر

()4

,

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في الضمير المجركر برب ,حيث يرل أف الضمير

المجركر إنما ىك معرفة كجرل مجرل النكرة في دخكؿ ( يرب) عميو كقاؿ بعضيـ أنو نكرة
منصكبة غير مفصكؿ بينيا كبيف الضمير بشئ كاستدلكا بما جاء في الشعر قكلو :
ِ ()5

ط ِبو
ت ِم ْف َع َ
َوُرًب ّو َع ِط َباً أَ ْنقَ ْذ َ

كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

باب القسـ
 - 167نصب ورفع (يميف ا﵀ )
قاؿ أبك حياف( :)6بنصب «يميف ا﵀» كرفعو ,فالرفع عمى أف التقدير :قسمي يميف

ا﵀ ,كالنصب ,قاؿ الفارسي ( :)7لما حذؼ الحرؼ كصؿ إليو فعؿ القسـ المضمر ,فنصبو,
كأجاز ابف خركؼ ,كتبعو ابف عصفكر ىذا الكجو ,كأف ينصب بفعؿ مضمر يصؿ بنفسو تقديره:

«ألزـ نفسي يميف ا﵀» ,كاذا نصب لفظ ا﵀ فقمت :ا﵀ ألفعمف ,فيجكز عند ابف خركؼ أف يككف
األصؿ «ألزـ نفسي يميف ا﵀» فحذؼ يميف ,كأقيـ المضاؼ إليو مقامو.

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1747
( )2الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص.)253
( )3الزمخشرم ,المفصؿ (ص.)286
( )4ابف عصفكر ,شرح الجمؿ (ج.)454/ 1
( )5البيت مف البحر البسيط ,لـ أعثر عمى قائمو .ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج .)162/1
( )6األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1766
( )7ابف عقيؿ ,المساعد (ج.)306/2
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األحسف عندم في نصب يميف ا﵀ ,كنظائره أف ينصب بفعؿ متعد إلى كاحد ,فيككف التقدير:

كالتزـ يميف ا﵀ ,كفي نصب (ا﵀) أف يككف التقدير :أحمؼ با﵀ .
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في نصب كرفع (يميف ا﵀ ) ,حيث يرل أف يميف ا﵀

ينصب بفعؿ مضمر يصؿ بنفسو تقديره (ألزـ نفسي يميف ا﵀ ) ,كقد كافقو بعض النحاة كيرل
أبك حياف ,أف األحسف عندم في نصب يمف ا﵀ كنظائره أف ينصب بفعؿ ً
متعد إلى كاحد فيككف
التقدير :التزـ يميف ا﵀ ,كىذا مكافؽ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.
 - 168تمقي القسـ بالـ كي
قاؿ أبك حياف ( :)1كالحركؼ التي يتمقى بيا القسـ في اإلثبات ىي البلـ ,كاف زعـ

األخف ش أف القسـ يجكز أف يتمقى ببلـ (كي) ,كأجازه أبك عمي في العسكريات ,كرجع عنو في
البصريات ,كالتذكرة ,نحك قكلو:
لتغنى عني ذا إنائؾ أجمعا

إذا قمت قدني قاؿ با﵀ حمفة
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في جكاز تمقي القسـ ببلـ (كي) كقد ذكر أبك حياف ,قكؿ

الفارسي في جكازه في العسكريات( ,)2كرجع عنو في البصريات كالتذكر في قكلو :
لِتُ ْغ ِني َعني َذا إنائؾ أَ ْج َم َعا

قد ِني قَاؿ ِبا﵀ ِح ْمفَة
َ
ت َ
إذا ُق ْم َ

كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

()3

 -169جواز تعاقب الالـ والنوف
()4
بعيدا
قاؿ أبك حياف  :إف كاف قر نيبا مف زماف الحاؿ دخمت البلـ ,كقد ,كاف كاف ن
فالبلـ كحدىا ,أك بمضارع حاؿ ,ففي المسألة خبلؼ ,فمف النحاة مف أجاز فيقكؿ :كا﵀ ليقكـ

زيد ,كقد جاء ىذا التركيب في الشعر ,كبو استدؿ مف يجيزه ,كمنيـ مف منع ,كقاؿ :إذا أريد

خبر لممبتدأ ,ثـ يقسـ عمى الجممة
القسـ عمى فعؿ الحاؿ أنشئ مف المضارع اسـ فاعؿ ,كصير نا
( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص ص .)1775 – 1774
( )2الفارسي ,المسائؿ العسكريات (ص ص .)133 – 132
( )3البيت مف الطكيؿ كمنسكب لحريث بف عتاب ,الفارسي ,الحجة لمقراءات السبعة (ج .)41/2
( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1779
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االسمية نحك :كا﵀ لزيد قائـ كقاؿ ابف أبي الربيع :كأما في اإليجاب ,فترد الجممة الفعمية اسمية

يدا يقكـ اآلف ,كقد تأتي قميبلن نحك :كا﵀ ليقكـ زيد.
فتقكؿ :إف ز ن

َِ َِ
ولِِ َِصِ ِِْٔفِِ
أك بمستقبؿ مقركف بحرؼ التنفيس ,كىك سكؼ فالبلـ نحك :قكلو تعالى ﴿ ِ
ُِ ِْ َِ ُِ َِ
عِ ًِمِِ َِرِبِمِ﴾ ( )1أك السيف كالبلـ أيضا ,نحك :كا﵀ لسيقكـ زيد ,ىذا مذىب البصرييف ,قاسكا
حِػِ ِ
ن

السيف عمى سكؼ كلـ يسمع ,كال يجيز ذلؾ الفراء ,أك مفصكؿ بيف البلـ كالمستقبؿ بالمعمكؿ ,أك

َِ ِْ ُِ َِ ِْ ُِ ِْ ُِ ِْ َِ َِ

ُِ ِْ َِ

ِاَللُِِ ُِ
ْشِون ﴾
ِِِوِِكِخِ ِيِخًِِِ ِِْلِلِ ِِ ِِ
وىِِهِ َِِ ِ ٌِِخِ ِ
ًِأ
بقد فالبلـ كحدىا نحك قكلو تعالىِ ﴿ :

()2

 ,كقكلؾ:

غدا ,أك لـ يفصؿ فبل بد مف البلـ ,كنكف التككيد خفيفة أك شديدة نحك قكلو تعالى:
كا﵀ قد أقكـ ن

َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ ِْ ُِ ِْ ِْ َِ َِ
َِ ُِ َِ َِ ِْ ُِ َِ َِ َِ ُِ ِ َِ َِ ِْ
ُ
ِ
ٔىَ ٌِِاِ ِِيِبِِصِّ ﴾
﴿ وِىِهَِِِ ِأِِِخِرُِِاِ ِِخِ ًِِِٓ ِِاىِِػِذِِابِ ِإِِلِ ِِأٌِِِ ٍثِ ٌِِػِدِ ِودِةِ َِِلِلِ ِِ ِ

()3

ىذا مذىب

البصرييف ,كتعاقب البلـ كالنكف عندىـ ضركرة,كذىب الككفيكف ,كتبعيـ الفارسي إلى جكاز
غدا ,ككا﵀ يقكمف زيد.
تعاقبيما في الكبلـ فتقكؿ :كا﵀ ليقكمف زيد ن
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في جكاز تعاقب البلـ كالنكف عندما ال يفصؿ بيف البلـ
غد ,كيذىب
غد ,كا﵀ ليقكمف ز ه
كالمستقبؿ بالمعمكؿ ,أك بقد في قكلو :كا﵀ ليقكمف ز ه
يد ن
يد ن
البصريكف إلى جكاز تعاقب البلـ كالنكف لمضركرة ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة .

 -170إعراب لفظ الجاللة
قاؿ أبك حياف ( :)4كاف انتصب لفظ الجبللة عمى إسقاط الخافض ,كأبدؿ مف عمرتؾ
ا﵀ :عمرؾ ا﵀ ,كىك مصدر عمى حذؼ الزكائد ,كالتقدير :تعميرؾ ا﵀ أم تذكيرؾ با﵀ ,فيركل
بنصب الجبللة عمى إسقاط الخافض ,كىك ركاية أىؿ العربية  ,كبالنصب جاء في كثير مف
شعرىـ نحك قكلو :

( [ )1الضحى.]5 :
( [ )2آؿ عمراف.]158 :
( [ )3ىكد.] 8 :

( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (.)1795
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ؼ َي ْمتَ ِق ِ
ياف
ُع ْم َرؾ ا﵀ َك ْي َ

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

()1

تعميرا ,أضاؼ المصدر إلى
ركاه ابف األعرابي ,برفع ىاء الجبللة ,كالمعنى عمرؾ ا﵀
ن
المفعكؿ ,كرفع بو الفاعؿ ,قاؿ أبك عمي ,كقاؿ األخفش ( :)2أصمو بتعميرؾ ا﵀ ,حذؼ زكائد

منصكبا
مجركر بيا ,كيدؿ عمى ما قالو األخفش ,كأنو ليس
نا
المصدر كالفعؿ ,فانتصب ما كاف
ن
عمى إضمار فعؿ إدخاؿ باء الجر عميو قاؿ :
س ِم َيا
ِب ُع َم َرؾ َىؿ َر ْأيت لَ َيا َ

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

كقيؿ :تعميرؾ ا﵀ :انتصب تعميرؾ ,كلفظ الجبللة عمى أنيما مفعكالف ,أم أسألؾ ا﵀

تعميرؾ ,كقيؿ تعميرؾ منصكب بأسألؾ ,كلفظ الجبللة منصكب بالمصدر ,كىك عمر بمعنى تعمير.

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي الفارسي في إعراب لفظ الجبللة ,حيث يرل أف لفظ

الجبللة انتصب عمى ما كاف مجرك انر بيا كليس منصكبان عمى إضمار فعؿ أدخؿ حرؼ الجر
عميو قاؿ :

بعمرك هل رأٌت لها سمٌا

()3

كقد ذكر معو آراء النحاة في ىذه المسألة ,حيث ركاه ابف األعرابي برفع ىاء الجبللة

كىناؾ مف قاؿ :أنو انتصب بعمرؾ كلفظ الجبللة عمى أنيما مفعكالف كىناؾ مف قاؿ :إف لفظ

الجبللة منصكب عمى المصدر ,كقد أجاز المبرد( ,)4كالسيرافي :أف ينتصب عمى تقدير القسـ,
حيث يرل أبك حياف أنو يركم منصب الجبللة عمى إسقاط الخافض ,كىذا مكافؽ لكبلـ أبي عمي

في ىذه المسألة.

( )1البيت مف البحر الكافر ,منسكب لعمر بف أبي ربيعة ,في ديكانو ()416؛ المبرد ,الكامؿ (ج.)235/2
( )2ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)194/3
( )3البيت مف البحر الكافر ,كىك لعمر بف ربيعة ,في ديكانو (ص)415؛ السيكطي ,الدرر المكامع (ج .)54/2
( )4المبرد ,المقتضب كحاشيتو (ج .)327 – 326 /2
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باب اإلضافة

 - 171اإلضافة تكوف بمعنى الالـ
قاؿ ابف مالؾ :
والثَ ِاني أَ ْج ُرر َو ِ
أنو ِم ْف أَ ْو ِفي

اؾ و ْال َالـ ُخ َذا
مح إَِال َذ َ
يص ْ
لَ ْـ ْ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2اإلضافة في المغة :اإلمالة ,كمنو ضافت الشمس إلى الغركب أم
مالت ,كأضفت ظيرم إلى الحائط :أممتو ,كفي اصطبلح النحاة :يطمؽ عمى النسب ,كعمى ىذا

أبدا ,فػ(بيف
الباب الذم نتكمـ فيو ,كرسـ اإلضافة :نسبة بيف اسميف تقيدية تكجب لثانييما الجر ن
اسميف) احتراز مف قاـ زيد ,كاإلضافة إلى الجمؿ مقدرة الجمؿ باسـ ,كتقيدية احتراز مف «زيد

ك(أبدا) احتراز مف:
قائـ» ,كتكجب لثانييما الجر احتراز مف «زيد الخياط قائـ» ,كالخياط صفة,
ن
منصكبا نصب.
فكعا رفع أك
مررت بزيد الخياط ,فإنو لككنو نعتنا ال يمزـ الجر ن
ن
أبدا؛ إذ لك تبع مر ن
كجر الثاني ىك باالسـ المضاؼ إليو ىذا مذىب سيبكيو ,كزعـ الزجاج :أف (الجر)

ىك بمعنى البلـ ,كعند قكـ إف البلـ أك (مف) ىك الخافض ,كلـ يمنع ذلؾ مف اإلضافة,
كاإلضافة تككف عمى معنى البلـ نحك :دار زيد ,كعمى معنى (مف) كىي إضافة الشيء إلى كمو

نحك :ثكب خز ,كيقاؿ فيو إضافة الشيء إلى جنسو.

از مف :يد زيد ,فإنو إضافة بعض
كشرطيا أف يصح اإلخبار بالثاني عف األكؿ احترنا
إلى كؿ ,لكنو ال يصح اإلخبار فيو ال تقكؿ :اليد زيد ,كتقكؿ الثكب خز ,كذىب قكـ منيـ ابف

كيساف ,كالسيرافي :إلى أنو كاف لـ يصح فيو اإلخبار ,فإنو إضافة بمعنى (مف) ,كمذىب ابف
السراج ,كالفارسي كأكثر المتأخريف أنيا إضافة بمعنى البلـ.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في أف اإلضافة تككف بمعنى البلـ إذا لـ يصح اإلخبار
()3

فيو فبل تقكؿ :اليد زيد كتقكؿ الثكب خز كذىب ابف كيساف

,كالسيرافي( ,)4إلى انو إضافة

بمعنى (مف) .
( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)54
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1980 – 1979
( )3ابف مالؾ  ,شرح الكافية الشافية (ج )905 /2؛ ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج .)223/3
( )4األشمكني ,شرح األشمكني (ج )238 /2؛ ابف مالؾ ,شرح التسيؿ (ج .)223/3
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قاؿ ابف ىشاـ األنصارم ( :)1إف ىذه اإلضافة عمى ثبلثة أقساـ :أحدىما :أف تككف

عمى معنى (في) كذلؾ إذا كاف المضاؼ إليو ظرفان لممضاؼ.

َِ ِْ َِ ِْ َِِْ ِْ

نحك قكلو تعالى ﴿ :ةِوٌِِِهِ ُِرِِِالِِيًِِ ِِوِ ﴾

()2

.

كالثاني :أف تككف عمى معنى (مف) كذلؾ إذا كاف المضاؼ إليو كبلن لممضاؼ (خاتـ حديد ).
الثالث :أف تككف عمى معنى (البلـ) نحك (غبلـ زيد) ك( يد زيد).
كيرل أبك حياف

()3

(أف اإلضافة تككف بمعنى البلـ نحك دار زيد كعمى معنى (مف)

نحك ثكب خز كشرطيا أف يصح اإلخبار بالثاني عف األكؿ احتراز لكنو في نظر أبي حياف ال
تصح اإلخبار فيو فبل تقكؿ :اليد زيد كتقكؿ الثكب خز كىذا مكافؽ لكبلـ الفارسي في ىذه

المسألة.

 -172اإلضافة في العدد
قاؿ أبك حياف ( :)4كاختمفكا في اإلضافة في العدد في نحك قكليـ :ثبلثة أثكاب ,فذىب
ابف السراج إلى أنيا بمعنى (مف) ,كذىب الفارسي إلى أنيا بمعنى البلـ ,فإف أضفت العدد إلى
عدد مثمو نحك :ثبلثمائة ,فاتفقا عمى أف اإلضافة بمعنى (مف) ,كأثبت ابف مالؾ اإلضافة بمعنى

(في) ,كقاؿ :أغفؿ أكثر النحكييف التي بمعنى (في) ,كىي ثابتة في الكبلـ الفصيح بالنقؿ
الصحيح .انتيى.
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في اإلضافة في العدد ,حيث يرل أف اإلضافة بمعنى

(مف) في قكلو :ثبلثة أثكاب كذكر معو أقكاؿ النحاة فذىب ابف السراج( ,)5إلى أنيا بمعنى (مف).

قاؿ ابف ىشاـ ( :)6كالمقدرة بمف ضابطيا أف يككف المضاؼ إليو كبل لممضاؼ كصالحان كاإلخبار
بو عنو نحك قكلؾ " :ىذا خاتـ حديد ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.
( )1األنصارم ,قطر الندل ككبؿ الصدل (ج.)92 /1
( [ )2سبأ.] 33 :
( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص ص .)1980 – 1979
( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1800
( )5ابف السراج ,األصكؿ البف السراج (ج.)9/2
( )6األنصارم ,شذكر الذىب (ص.)330
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 -173أنواع اإلضافة
قاؿ ابف مالؾ :
اس ُم َيا لَ ْف ِظ َية
َوِذي ْاإل َ
ضافة ْ

وية
َوِتمَ َؾ محضة َو َم ْع َن َ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2كاإلضافة محضة ,غير محضة ,كغير المحضة مضافة إلى معرفة,
كتؤكؿ بنكرة نحك :ال أباؾ ,كرب رجؿ كأخيو ,ككـ ناقة كفصيميا ,كفعؿ ذلؾ جيده ,كاضافة
غيرؾ كأخكاتيا ,مأخذىا السماع كالمسمكع :غيرؾ ,كشبيؾ كمثمؾ ,كخدنؾ ,كتربؾ ,كضربؾ,
كنحكؾ ,كندؾ ,كناىيؾ مف رجؿ ,كحسبؾ مف رجؿ ,ككافيؾ ,كىمؾ ,كىدؾ ,كشرعؾ ,ككفيؾ
مثمث الكاؼ ,ككافيؾ ,كقيد األكابد ,كعبر اليكاجر ,كجارية شكؿ النجار ,كحجر مؿء الكؼ ,كال

يثنى بتثنية المكصكؼ ,كال يجمع بجعو ,فأما (شبييؾ) فمعرفة ,كأما (قرة عينو) ,فذىب الفارسي

إلى إنو بمنزلة حسبؾ ,فينصبو عمى الحاؿ ,مع أنو مضاؼ إلى معرفة ,كأصمو مصدر في

األصؿ ,كقيؿ :األكلى أف يككف عمى إسقاط الحرؼ أم آب إلى قرة عينو, ,ىك ما يسره.
التوضيح والتحميؿ :

انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في المضاؼ إلى معرفة في قكلو :حيث يرل إنيا

تمييز لو حسبؾ بنصب (قرة عينو) عمى الحاؿ مع أنو مضاؼ إلى معرفة  ,كقاؿ أبك حياف:
األكؿ إذ يككف عمى إسقاط الحرؼ ,أم :آب إلى قرة عينو ,كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي في ىذه

المسألة.

 -174إضافة أفعؿ التفضيؿ
قاؿ ابف مالؾ :
صفَاً فَ َع ْف تَ ْن ِكيره َال ُي ْع َد ُؿ
َو ْ

عؿ
ضاؼ َي ْف ُ
ِوا ْف ٌي َ
ش ِابو ْال ُم َ

()3

قاؿ أبك حياف( :)4كمذىب الجميكر أف إضافة المصدر لمرفكعو ,أك منصكبو محضة

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)54
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1802
( )3ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)54

( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1805
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كذىب ابف برىاف ( ,)1كابف الطراكة إلى أنيا غير محضة فبل تعرؼ.
كذىب سيبكيو ( ,)2كاألكثركف إلى أف إضافة أفعؿ التفضيؿ محضة ,كذىب الككفيكف,

كالفارسي ( , )3كأبك الكرـ بف الدباس صاحب كتاب (العرؼ) إلى أنيا غير محضة ,كقاؿ ابف
السراج إف أضيفت عمى معنى (مف) فتككف في حكـ االنفصاؿ ,كال تتعرؼ ,أك عمى غير (مف)

فتتعرؼ.

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في إضافة أفعؿ التفضيؿ لمرفكعو كمنصكبو إلى أنيا غير
محضة فبل تعرؼ ,كذكر معو أقكاؿ النحاة في ذلؾ ,حيث ذىب سيبكيو ( ,)4كاألكثركف إلى أف
إضافة أفعؿ التفضيؿ محضة كقاؿ ابف السراج( :)5إذا أضيفت عمى معنى (مف) فتككف في حكـ
اإلنفصاؿ كال تتعرؼ أم غير محضة أك غير (مف) فتتعرؼ.
()6

ذكر ابف السراج الشنتريني

كالضرب الثالث :إضافة أفعؿ إلى جماعة ىك أحدىا

كذلؾ نحك قكليـ :زيد أفضؿ العشيرة كانما كانت إضافتو غير محضة ألنيا ال تقدر بحرؼ جر.
كاإلضافة المحضة ىي التي تقدر بالبلـ أك بمف.
قاؿ المككدم( :)7افعؿ التفضيؿ إذا أضيفت إلى معرفة جاز أف يطابؽ مكصكفو كأال يطابؽ.
قاؿ السيكطي( :)8كفي المضاؼ إلى معرفة الكجياف مطابقة كعدميا.
كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

( )1ابف برىاف ,شرح الممع (ج.)103/1
( )2سيبكيو ,الكتاب (ص.)204

( )3الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص.)169
( )4سيبكيو ,الكتاب (ج .)204 /1
( )5ابف السراج ,المكجز في النحك (ص.) 60
( )6ابف السراج ,تمقيح األلباب عمى فضائؿ اإلعراب (ص.)202
( )7المككدم ,شرح المككدم عمى ألفية ابف مالؾ (ج.)532 - 531 /1
( )8السيكطي ,ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع (ص .)354
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 - 175إضافة االسـ إلى الصفة
قاؿ أبك حياف ( :)1كذىب الفارسي ,كأبك الكرـ بف الدباس كغيرىـ إلى أف إضافة االسـ

إلى صفتو غير محضة ,فبل تتعرؼ كحكى ىذا عف األستاذ أبي عمي ,كذىب غيرىـ إلى أنيا

محضة كالى ىذيف القسميف قسـ الناس اإلضافة ,كىما محضة كغير محضة ,كذىب ابف مالؾ
إلى أف ىذه اإلضافة شبيية بالمحضة ,كال أعمـ لو سمفنا في ذلؾ.
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي أف إضافة االسـ إلى صفتو غير محضة فبل
تتعرؼ,

كذىب البعض إلى أنيا محضة ,كقاؿ ابف مالؾ(:)2

أف ىذه اإلضافة شبيية

بالمحضة .قاؿ ابف السراج الشنتريني ( :)3كالضرب الرابع :ما كاف حقو أف يككف صفة فأزيؿ
عف الصفة كأضيؼ إليو االسـ كذلؾ نحك قكليـ :صبلة األكلى كمسجد الجامع كنفس الحافظ

ككؿ القكـ كاألصؿ فيو :الصبلة األكلى كالمسجد الجامع ...كانت إضافتو غير محضة.

 -176إضافة الشئ إلى نفسو
قاؿ ابف مالؾ :
اسـ لِ َما ِبو اتْ َح ْد
ض ُ
َوال ُي َ
اؼ ْ

وؿ م ِ
إذا َو َرْد
وى َما َ
َ
مع ْن َى َوأَ ُ ُ

()4

قاؿ أبك حياف ( :)5كاضافة الشيء إلى نفسو ال تجكز ,اختمفكا ,فذىب الككفيكف إلى أف

جنسا لكؿ أنثى مكصكفة بالخضرة ,ككذلؾ
الصفة ذىب بيا مذىب الجنس ,فجعمت الخضراء ن
باقييا ,كذىب األخفش ,كابف السراج ,كالفارسي ,كجميكر البصرييف إلى أف مف أضاؼ ,فإنما
أضاؼ في األصؿ إلى مكصكؼ محذكؼ ,كالتقدير :صبلة الساعة األكلى مف زكاؿ الشمس,

كمسجد الكقت الجامع ,أك اليكـ الجامع ,كدار الحياة اآلخرة ,أك الساعة اآلخرة  ,كبقمة الحبة

الحمقاء ,كليمة الساعة القمراء ,كيكـ الكقت األكؿ ,كساعة الكقت األكؿ ,كباب البند الحديد ,كقبح

ذلؾ إلقامة النعت ,كليس بخاص مقاـ المنعكت المحذكؼ ,كما جاء منو حفظ ,كلـ يقس عميو.

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1805
( )2ابف مالؾ ,التسييؿ (ص )155؛ ابف الجكزية ,شفاء العميؿ (ج.)30730/2
( )3ابف السراج ,تمقيح األلباب عمى فضائؿ اإلعراب (ص.)203
( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)55

( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1806
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التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في إضافة الشئ إلى نفسو ,حيث يرل األخفش( ,)1كابف
()3

السراج( ,)2كالفارسي

أف مف أضاؼ فإنما أضاؼ في األصؿ إلى مكصكؼ محذكؼ في قكلو

صبلة األكلى تقديره :صبلة الساعة األكلى مف زكاؿ الشمس .ذىب الككفيكف إلى أف الصفة

ذىب بيا مذىب الجنس.

قاؿ ابف عقيؿ( :)4أما ما ظاىره إضافة المكصكؼ إلى صفتو فمؤكؿ عمى حذؼ
المضاؼ المكصكؼ بتمؾ الصفة كقكليـ " :حبة الحمقاء كصبلة األكلى " كاألصؿ حبة البقمة
الحمقاء كصبلة الساعة األكلى فالحمقاء صفة لمبقمة حيث حذؼ المضاؼ إليو كأقيمت صفتو
مقامو فصار (حبة الحمقاء) قمـ أضيؼ المكصكؼ إلى صفتو بؿ إلى صفة غيره .كقاؿ أبك
حياف :يقبح ذلؾ إلقامة النعت كليس بخاص مقاـ المنعكت المحذكؼ كىذا يدؿ عمى مخالفة
قكؿ الفارسي في ىذه المسألة.

 -177إضافة الصفة إلى الموصوؼ
قاؿ ابف مالؾ :
اؼ َاب َداً
ض ُ
َوَب ْع ُ
س َماء ُي َ
ض ْاأل ْ

ض َذا قَ ْد ي ِ
أت لَ ْفظَاً ُم ْف َرَدا
َوَب ْع ُ
َ

()5

قاؿ أبك حياف ( :)6كذىب بعض النحاة إلى جكاز إضافة الصفة إلى المكصكؼ نحك:
كريـ زيد ,أم زيد الكريـ ,كأنكر ذلؾ أبك عمي ,كقاؿ العرب ال تقكؿ :قائـ زيد كال قاعد عمرك,
كيريدكف :زيد القائـ كعمرك القاعد.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي في جكاز إضافة الصفة إلى المكصكؼ ,حيث يرل أف
()1النحاس ,رأم األخفش في إعراب القرآف (ج.)647/2
( )2ابف السراج ,األصكؿ (ج ) 8/2؛ ابف السراج ,المكجز في النحك (ص .)61
( )3الفارسي ,المقتصد (ج ) 893/2؛ الفارسي ,كاإليضاح (ص .)271
( )4ابف عقيؿ ,شرح ابف عقيؿ (ج.)49/ 2
( )5ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)55

( )6األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1808
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إضافة الصفة إلى المكصكؼ في قكلو :كريـ زيد أم زيد الكريـ ال تجكز كأنكر ذلؾ مستدالن بقكؿ
العرب ,أنيا ال تقكؿ :قائـ زيد كال قاعد عمرك أم زيد القائـ كعمرك القاعد.
كذكر ابف ىشاـ أف ىذا مكجكد في كبلـ العرب في قكلو:
س َف ِؿ ِذي اَْل َم َج ِ
وؿ
از ُن ُز ُ
ُح ُج ِبأَ ْ

ِ
س ِ
ور َعمَ ْي ُي ُـ
َو َكأف َعاف َي َة اَْل ّن ُ

()1

أم النسكر العافية  ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

 -178دخوؿ أؿ عمى كؿ وبعض إذا تجرد مف اإلضافة
تككيدا ,أك نعتنا ,لزمت إضافتو ,لفظنا أك معنى
قاؿ أبك حياف ( :)2ك(كؿ) :إف كقع
ن
نحك :قاـ القكـ كميـ ,كزيد الرجؿ كؿ الرجؿ ,كأكمت شاة كؿ شاة ,كيأتي خبلؼ مف خالؼ في

تككيدا في بابو إف شاء ا﵀ ,كىك إذا تجرد عف اإلضافة قد
جكاز إفراده عف اإلضافة إذا كاف
ن
تنكم اإلضافة فبل تدخؿ عميو (أؿ) .كقد أدخميا عميو الزجاجي في جممة فقاؿ :يبدؿ البعض

كالكؿ ,كأجاز ذلؾ األخفش ,كالفارسي .
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في جكاز دخكؿ (أؿ) عمى كؿ كبعض إذا تجرد عف

اإلضافة في قكلوٌ :يبدؿ البعض كالكؿ كقاؿ أبك حياف :إذا تجرد إلى اإلضافة فبل تدخؿ عميو
(أؿ) كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

 -179كؿ وبعض
قاؿ ابف مالؾ :
ظاً ُم ْفرداً
َوَب ْعد َذا قَ ْد َي ِأتي لَ ْف َ

وبعض ْاألسم ِ
اؼ أََبداً
ض ُ
اء ُي َ
َ ْ
َْ

()3

قاؿ أبك حياف ( :)4كمذىب سيبكيو ,كالجميكر :أف كبل ,كبعضا معرفتاف يعرفا بنية

جالسا ,كمذىب الفارسي أنيما نكرتاف ,كاذا أضيؼ
قائما كببعض
ن
اإلضافة كقالكا :مررت بكؿ ن
( )1البيت مف البحر الكامؿ ,كىك لجرير ,في ديكانو (ص )358؛ الفارسي ,الحجة (.)213/2
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1818
( )3ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)55

( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1819
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(كؿ) عمى نكرة ,تعيف اعتبار المعنى في الضمير كغيره تقكؿ :كؿ رجؿ أتاؾ مكرـ ,ككؿ رجميف

أتياؾ مكرماف ,ككؿ رجاؿ أتكؾ مكرمكف  ,ككؿ امرأة أتتؾ مكرمة ,ككؿ امرأتيف أتياؾ مكرمتاف,
ككؿ نساء أتينؾ مكرمات.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في (كؿ كبعض) ,حيث يرل الفارسي

()1

أف كؿ كبعض

()2
كبعضا معرفتاف يعرفا بنية اإلضافة مف قكليـ :مررت بكؿ
كبل
نكرتاف كذىب سيبكيو  ,أف ن
ن
قائمان كببعض جالسان.

قاؿ المرادم ( :)3شذ تنكير (كؿ) كنصبو عمى الحاؿ فيما حكاه أبك الحسف ,كعمى ىذا
فبل يمتنع إدخاؿ (أؿ) عميو ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.
معاممة غير المضاؼ مف أب وأخ وبنيف وغالـ معاممة المضاؼ

-180

قاؿ أبك حياف( :)4كما أشبو ذلؾ معاممة المضاؼ ,فينتزع منو التنكيف ,كالنكف إذا ما جر

ما بعده ببلـ فتقكؿ :ال أبا لؾ ,كال أخا لؾ ,كال يدم لؾ بالظمـ ,كال غبلـ لؾ ,كال بني لؾ ,كال

بنات لؾ ,كال عشرل لؾ ىكذا مثؿ ابف مالؾ ,كالمشيكر الكارد عمى القياس ال أخ لؾ ,كال أب
لؾ ,كال يديف لؾ ,كال بنيف لؾ .كفي ىذه المسألة مذاىب أحدىا :مذىب ىشاـ ,كابف كيساف,

كاختاره ابف مالؾ أف ىذه األسماء مفردة ليست بمضافة ,كالمجركر بالبلـ في مكضع الصفة ليا,

فيتعمؽ بمحذكؼ ,كشبو غير المضاؼ بالمضاؼ في نزع التنكيف مف المفرد ,كالنكف مف المثنى
كالمجمكع.كالثاني ما ذىب إليو الجميكر مف أنيا أسماء أضيفت إلى المجركر بالبلـ ,كالبلـ

مقحمة ال اعتداد بيا ,كال تتعمؽ بشيء البتة .كالخبر عمى ىذيف المذىبيف محذكؼ.
الطراكة

()7

كالثالث :ما ذىب إليو الفارسي

()5

في أحد قكليو ,كأبك الحجاج بف يسعكف

()6

كابف

أف قكؿ العرب ال أبا لؾ ,كال أخا لؾ ,كشبييما أسماء مفردة ,جاءت عمى لغة مف

( )1الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص )26؛ ابف السراج ,شفاء العميؿ (ج )217/2؛ األشمكني ,شرح
األشمكني ( .)250/2

( )2سيبكيو ,الكتاب (ج .)115 – 114/2
( )3المرادم ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ (ج.)798/2
( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص ص .)1303 -1302
( )5الفارسي ,المسائؿ الحمبيات (ص.)311
( )6ىك يكسؼ بف يبقى بف يكسؼ بف مسعكد ,ت ( 540ىػ)؛ البغدادم ,كشؼ الظنكف (ص.)213
( )7ابف عصفكر ,شرح الجمؿ (ج.)276/2

111

قصر األب ,كاألخ ,كاألحكاؿ كميا كالمجركر بالبلـ في مكضع الخبر ,كما قالو النحكيكف مف

جكاز :ال يدم لؾ إنما قالكه بالقياس ,كقاؿ العرب :ال أبالي كال أخالي.
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في معاممة غير المضاؼ ,مف أب ,كأخ ,كبنيف,
كغبلـ ,معاممة المضاؼ فينزع منو التنكيف كالنكف إذا ما جر بعده ببلـ ,حيث يرل أف ىذه
األسماء المفردة جاءت عمى لغة مف قصر األب ,كاألخ  ,كالمجركر بالبلـ في مكضع خبر كما

قالو النحكيكف بجكاز ال يدم لؾ إنما قالكه بالقياس ,كمذىب ابف كيساف( ,)1أف ىذه األسماء
مفردة كليست بمضافة كالمجركر بالبلـ في مكضع الصفة ليا كمذىب آخر ما ذىب إليو
الجميكر أنيا أسماء أضيفت إلى المجركر بالبلـ الخبر محذكؼ ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه
المسألة.
باب المصدر
 -181إعماؿ المصدر المبدؿ مف فعمو
قاؿ ابف مالؾ :
ِ ِ
صدر ْال ِ
حؽ ِفي ْال َع َم ْؿ
ِبف ْعمو ْال َم ْ

أؿ
ضافَاً أَ ْو ُم َج َرداً أَ ْو َمع ْ
ُم َ

()2

قاؿ أبك حياف ( :)3كاختمؼ في العامؿ في المعمكؿ ,فذىب سيبكيو ,كاألخفش ,كالفراء,

كالزجاج ,كالفارسي إلى أف العامؿ في المعمكؿ ,كالناصب لو ىك المصدر نفسو ,كذىب المبرد,
كالسيرافي كجماعة إلى أف النصب في المعمكؿ ىك بذلؾ الفعؿ المضمر الناصب لممصدر.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في العامؿ في المعمكؿ حيث يرل أف العامؿ في

المعمكؿ كالناصب لو ىك المصدر بنفسو في قكلو :ضربان زيدان كذكر معو قكؿ المبرد كالسيرافي

إلى أف النصب في المعمكؿ ىك الفعؿ المضمر الناصب لممصدر.ك يرل المبرد ( ,)4كابف

( )1ابف عقيؿ ,المساعد في تسييؿ الفكائد (ج .)343/1
( )2ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)59
( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2255
( )4المبرد ,المقتضب (ج .)157/4
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السراج ( ,)1كالسيرافي ( ,)2كابف الجاحد)3( ,كالرضي  ,)4(,كابف ىشاـ ( ,)5أف المصدر ال يعمؿ
عمؿ فعمو.كأف العامؿ في المعمكؿ بعده ىك فعمو المقدر كعزاه ابف يعيش إلى المحققيف.كبيف

سيبكيو :أف النحكييف اعتادكا أف ينسبكا العمؿ إلى المصدر تكسعان كحقيقة العمؿ لمفعؿ المضمر
حيث يقكؿ ( :)6اعمـ أنؾ إذا قمت (ضربان زيدان) فتقديره اضرب ضربان زيدان كضرب منصكب
بالفعؿ المضمر كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

 -182شروط إعماؿ المصدر
قاؿ أبك حياف ( :)7كلما كاف ىذا المصدر ينحؿ لحرؼ مصدرم كالفعؿ لـ يجز أف يتقدـ

عمر ضرب
شيء مف معمكالتو عميو ,كحكى ابف السراج :جكاز تقديـ مفعكلو عميو نحك :يعجبني نا

ماضيا كحاالن كمستقببلن ,كحكى
زيد ,كالجميكر عمى منع ذلؾ ,كال يتقدر عممو بزماف ,بؿ يعمؿ
ن
ماضيا ,كلعمو ال يصح عنو كلعممو شركط :أحدىا :أف يككف
عف ابف أبي العافية أنو ال يعمؿ
ن
مضمر كأجازكا :مركرم بزيد حسف ,كىك
نا
مظيرا ,فمك أضمر لـ يعمؿ ,كأجاز الككفيكف إعمالو
ن
بعمرك قبيح ,فػ(بعمرك) عندىـ متعمؽ بػ(ىك) ,كال يكجد في كبلـ العرب :يعجبني ضرب زيد
عمرا ,كىك بكرا ,كأجاز الفارسي فيما حكى عنو عاصـ بف أيكب ,كابف ممككف ,كابف جني فيما

مضمر في المجركر ,ال في المفعكؿ الصريح,
نا
حكى عنو ابف ىشاـ ,كابف مالؾ :جكاز إعمالو
كقياس قكليما :يقتضي جكاز إعمالو في الظرؼ ,كقد أجازه جماعة.
التوضيح والتحميؿ :
مضمر فمك
نا
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في عمؿ المصدر بشركط كمنيا أف يككف
مضمر في المجركر كال يعمؿ في المفعكؿ
نا
أضمر لـ يعمؿ حيث يرل جكاز إعماؿ المصدر

ضمر ,حيث أجازكا مركرم بزيد حسف كىك يعمر
الصريح كذكر قكؿ الككفييف في جكاز إعمالو م ان
كقبيح .

( )1ابف السراج ,األصكؿ في النحك (ج .)167 – 131/1
( )2ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج .)128/3

( )3ابف الجاحد ,اإليضاح في شرح المفصؿ (ج .)634/1
( )4الرضي ,شرح الرضي عمى الكافية (ج .)411-410/3
( )5األنصارم ,شرح القطر (ص .)291
( )6السيرافي ,شرح كتاب سيبكيو (ج .)222-221/ 3

( )7األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص ص .)2257 – 2256
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فاعؿ كتقضي مفعكالن إف
كالراجح قكؿ سيبكيو( :)1ألف كالـ المصدر عمى أكثرت تقتضي
ن
متعدم كذلؾ يسكغ لو أف يطمب ما بعده بمفعكليف بالمصدر المبدؿ عف فعمو أقكل شبييا
كاف
ن
بالفعؿ ألنو في مكضعو فإعمالو أكلى ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.
 -183إعماؿ المصدر بالـ المعرؼ
قاؿ أبك حياف ( :)2كذىب الككفيكف إلى إجازة خفض االسـ بعد المصدر المنكف

فتقكؿ :يعجبني ضرب زيد ,التقدير ضرب زيد ,كالمعرؼ بالبلـ فيو مذاىب:

أحدىا :أنو ال يجكز إعمالو ,كىك مذىب الككفييف ,كالبغدادييف ,ككافقيـ جماعة مف البصرييف
كابف السراج ,كما ظير بعده مف معمكؿ ,فيك لعامؿ يفسره المصدر كما في المنكف حتى

إنيـ أجازكا خفض االسـ بعده عمى تقدير :مصدر محذكؼ كقالكا :قالت العرب :يعجبني
اإلكراـ عندؾ سعد بنيو أم :أكرـ سعد بنيو.
الثاني :أنو يجكز كالمصدر المنكف ,فيرفع بو الفاعؿ ,كينصب المفعكؿ تقكؿ عجبت مف الضرب
عمرا ,كال قبح في ذلؾ ,كىك مذىب سيبكيو ,كنقمو ابف أصبغ عف الفراء.
زيد ن
الثالث :أنو يجكز إعمالو عمى قبح ,كىك مذىب الفارسي ,كجماعة مف البصرييف.
الرابع :التفصيؿ بيف أف يعاقب الضمير (أؿ) ,فيجكز إعمالو ,أك ال يعاقب فبل يجكز ,كىك
مذىب ابف الطراكة.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في إعماؿ المصدر المعرؼ بالبلـ ,حيث يرل أنو يجكز
إعمالو عمى قبح كذكر معو أقكاؿ النحاة حيث ذكر مذىب الككفييف كالبغداديف كجماعة مف

البصرييف أنو ال يجكز إعمالو .

كقاؿ سيبكيو ( :)3أنو يجكز كالمصدر المنكف كيرفع لو الفاعؿ كينصب المفعكؿ فنقكؿ:
عجبت مف الضرب زيد عم انر كقكؿ آخر يجكز إعمالو في حالة أف يعاقب الضمير أؿ أك ال
يعاقب فبل يجكز كقاؿ أبك حياف مؤيدان قكؿ سيبكيو أنو ال قبح في ذلؾ ,كىذا يدؿ عمى مخالفتو

لمفارسي في ىذه المسألة.

( )1سيبكيو ,الكتاب (ج .)189/1
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2261
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج .)192/1
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 - 184القوؿ في المصدر المنوف معرفة
أيضا معرفة ,كأف
قاؿ أبك حياف ( :)1أف المصدر المنكف معرفة ,كأف المضاؼ
ن
اإلضافة فيو لمتخفيؼ ,كمذىب الزجاج ( , )2كالفارسي ( , )3كاألستاذ أبي عمي :عمى أف إعمالو

منكنا أقكل ,كذىب الفراء ,كأبك حاتـ أف األحسف المضاؼ ثـ المنكف ...كالذم أقكؿ :أف إعمالو
ن
مضافنا أحسف مف قسيميو ,كاعماؿ المنكف أحسف مف إعماؿ ذم (أؿ).
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في المصدر المنكف معرفة كالمضاؼ معرفة ,حيث يرل أف
المصدر المنكف أقكل.
كذكر معو أقكاؿ النحاة حيث ذكر قكؿ الفراء كأبك حاتـ أف األحسف المضاؼ

كالمنكف ,كذىب ابف عصفكر)4( ,إلى أف إعماؿ ذم (أؿ) أقكل مف إعماؿ المضاؼ .كقاؿ أبك
حياف :أف إعمالو مضافان أحسف مف قسيميو ,كىذا مخالؼ لكبلـ أبك عمي الفارسي في ىذا

المسػألة.

 - 185تقديـ المصدر المؤكد لنفسو
خبر عف اسـ عيف ,امتنع نصبو تقكؿ :جدؾ جد
قاؿ أبك حياف ( :)5كاذا كاف المصدر نا
عظيـ ,فترفع ,كمف ذلؾ المصدر المؤكد مضمكف جممة ,فإف كاف ال يتطرؽ إلييا احتماؿ يزكؿ
مؤكدا لنفسو نحك :لو عمى دينار اعترافنا ,كاف كاف يتطرؽ إلى الجممة احتماؿ
بالمصدر سمي
ن

ؤكدا لغيره نحك :ىك ابني حقنا ,كىذا المصدر المؤكد بو في «ضربتو» يجكز أف يأتي
سمي م ن
نكرة ,كمعرفة (بأؿ) ,كباإلضافة ,فمما استعمؿ معرفة (بأؿ) ,كنكرة:الحؽ كالباطؿ تقكؿ :ىذا عبد

ا﵀ حقنا ,كىذا زيد الحؽ ال الباطؿ ,كغير كقكؿ تستعمؿ مضافة لمعركؼ نحك :ىذا القكؿ ال

قكلؾ ,كىذا القكؿ غير ما تقكؿ ,كتقكؿ :ىذا األمر غير قيؿ باطؿ ,كقاؿ« :صنع ا﵀» ك«كعد

كيقينا .قيؿ كمنو :ىك
ا﵀» ألف الكبلـ الذم قبمو صنع ككعد.كمف النكرة ىذا عبد ا﵀ حقنا
كقطعا ن
ن
( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2262
( )2ابف عقيؿ ,المساعد (ج.)236/2
( )3الفارسي ,المقتصد (ص.)564
( )4ابف عصفكر ,المقرب (ص )144؛ ابف عصفكر ,كشرح الجمؿ (ج .)26/2
( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2262
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جدا إنو عمى الحاؿ ,كمما ال يستعمؿ في التأكيد إال
جدا ,كسيبكيو يقكؿ في ىك حسيب ن
عالـ ن
معرفة :ال أفعمو البتة كال عكدة لو البتة ,كمعناه القطع .كالصحيح أنو ال يجك تقديـ ىذيف

المصدريف عمى الجممة ال يجكز أف تقكؿ :اعترافنا لو عمى ألؼ درىـ ,كال حقنا ىك ابني ,كىك
مذىب الزجاج كأجاز الزجاج تكسيطو تقكؿ :ىذا حقنا عبد ا﵀ ,كىك مسمكع مف كبلميـ كأجاز

بعضيـ تقديميما عمى الجممة قاؿ أبك عمي :يجكز غير ذم شؾ زيد منطمؽ ,فيقدـ كيؤخر.
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي الفارسي في تقديـ المصدر المؤكد لنفسو إذا المؤكد لغيره
عمى الجممة ,حيث يرل أبك عمي أنو يجكز تقديـ كتأخير المصدريف عمى الجممة منيا (غير ذم
شؾ زيد منطمؽ) كقكؿ الزجاج :أنو أجاز مقدمة كتكسيطو فنقكؿ :ىذا حقان عبد ا﵀ ,كالحقان ىك
أبي كيقكؿ أبك حياف انو ال يجكز تقديـ ىذيف المصدريف عمى الجممة ,كىذا مخالؼ لقكؿ أبي
عمي في ىذه المسألة.

 -186إعراب المصدر المؤكد لنفسو والمؤكد لغيره
قاؿ أبك حياف( :)1كىذه المصادر منصكبة بإضمار فع لمف لفظيا كأنو قاؿ :اعترؼ
اعترافنا ,كصنع ا﵀ صنعو كأجاز الفراء ,كالمبرد الرفع في جميع ىذه المصادر ,كلـ ينص سيبكيو

تككيدا لنفسو ,كال يبعد القياس عميو ,فأما قكليـ :أجدؾ ال تفعؿ كذا,
في الرفع إال في ما كاف
ن

فأدخمو سيبكيو في المصدر المؤكد لما قبمو ,كىك بمنزلة أحقنا ال تفعؿ كذا ك«ال تفعؿ» عف أبي

كغالبا
عمي «حاؿ» أك عمى إضمار أف ,فحذؼ (أف)  ,كارتفع الفعؿ ,كال تستعمؿ إال مضافنا,
ن
بعده (ال) أك (لـ) أك (لف).

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي في إعراب المصدر المؤكد لنفسو كالمؤكد لغيره ,حيث
يرل أف ىذه المؤكدات تأتي حاؿ أك عمى إضمار أف أم حذفت أف كارتفع الفعؿ كال تستعمؿ إال
مضافان كيككف ما بعده ال أك لـ أك لف كذكر معو أقكاؿ النحاة كقاؿ أجاز الفراء كالمبرد الرفع في

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2269
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()1

جميع ىذه المصادر أما سيبكيو

لـ ينص في الرفع إال فيما كاف تككيدان لنفسو كال يبعد القياس

عميو كقاؿ أبك حياف :ىذه المصادر منصكبة بإضمار فعؿ لمف لفظيا كأنو قاؿ :اعترؼ
اعتراؼ كصنع ا﵀ صنعة ,كىذا يدؿ عمى مخالفة أبي عمي في ىذه المسألة.
باب إعماؿ اسـ الفاعؿ

 -187إعماؿ اسـ الفاعؿ الذي يتعدى إلى اثنيف أو ثالثة
قاؿ ابف مالؾ :
َك ِفعمِو اسـ فَ ِ
اعؿ ِفي ْال َع ِ
مؿ
ْ
ْ

ضيو ِب َم ْع َز ِؿ
اف َع ْف ُم ْ
إف َك َ

()2

ماضيا ,كىك مما يتعدل إلى اثنيف ,أك ثبلثة
قاؿ أبك حياف( :)3فمك كاف اسـ الفاعؿ
ن
أضفتو إلى األكؿ نحك :ىذا معطى زيد درىما ,فذىب الجرمي

()4

 ,كالفارسي كالجميكر إلى أف

ىما ,كذىب السيرافي ,كاألعمـ,
الثاني منصكب بفعؿ مضمر يفسره اسـ الفاعؿ تقديره :أعطاه در ن
كابف أبي العافية ,كأبك جعفر بف مضاء ,كاألستاذ أبك عمى ,كأكثر أصحابو إلى أنو منصكب
باسـ الفاعؿ نفسو ,كاف كاف بمعنى المضى.

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في إذا كاف اسـ الفاعؿ ماضيان كىك ما يتعدل إلى اثنيف أك

ثبلثة ,حيث يرل في قكلو " :ىذا معطي زيد درىمان " أف الثاني منصكب بفعؿ مضمر يفسره اسـ

الفاعؿ تقديره أعطاه درىمان كذكر قكؿ السيرافي ,كابف أبي العافية ( :)5كاألعمـ إلى أنو منصكب
باسـ الفاعؿ نفسو إف كاف بمعنى أعطى ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

( )1سيبكيو ,الكتاب (ص .)2286
( )2ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)60
( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2272
( )4ابف عقيؿ ,المساعد (ج.)198 / 2
( )5المرجع السابؽ (ج .)198 /2
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باب الصفة المشبية
 - 188القوؿ في الصفة المشبية تكوف لمحاؿ
قاؿ ابف مالؾ :
ظ ِ
اى ِر
ميؿ ْال َ
تَ َ
اىر ْال َق ْمب َج ُ
ط َ

وصوغيا ِم ْن ُذ َال زـ لِح ِ
اض ِر
َ
َ َْ َ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2المتعدم في العمؿ ,تقدـ الكبلـ في عمـ التصريؼ عمى ما جاءت

عميو الصفات مف األبنية مقيسيا ,كغير مقيسيا ,كال التفات لقكؿ مف زعـ أنيا ال تجيء عمى

فاعؿ ,فبل تجرل عمى المضارع ,بؿ يككف كحسف كشديد ,كقد جاءت عمى (فاعؿ) ,كمنو:
ضامر الكشح ,كساىـ الكجو ,كخامؿ الذكر ,كحائؿ المكف ,كظاىر الفاقة ,كطاىر

العرض.كاختمفكا إذا ارتفع ما بعدىا ,فقيؿ ىي مشبية باسـ الفاعؿ كحاليا إذا انتصب ما بعدىا
أك انجر ,كىك ظاىر كبلـ أبي الفتح ,كاختيار األستاذ أبي عمي ,كقيؿ :بؿ الرفع يحمميا عمى

الفعؿ ,كال تككف مشبية إال إذا انتصب ما بعدىا ,أك انخفض ,كىك اختيار ابف عصفكر.

كالفرؽ بيف القكليف أنو في القكؿ األكؿ :ال يجكز مررت برجؿ قائـ أبكه أمس ,كيجكز
في القكؿ الثاني ,كاختمفكا في رتب الرفع كالنصب كالخفض ,فذىب ابف السيد ,كاألستاذ أبك عمي
إلى أف (الرفع) أكؿ ,ك(النصب) ناشئ عف الرفع ,ك(الخفض) ناشئ عف النصب.كذىب األستاذ

أبك الحسف الدباج ,كابف ىشاـ الخضراكم إلى أنو يمكف أف تككف اإلضافة مف رفع ,كيمكف أف
تككف مف نصب ,كذىب السييمي إلى أف الخفض ناشئ عف الرفع ,كالنصب ناشئ عف

أبدا
الخفض.كاختمفكا في زماف ىذه الصفة المشبية ,فذىب األخفش كالسيرافي إلى أنيا تككف ن

بمعنى الماضي ,كذىب ابف السراج ,كالفارسي :إلى أنو ال يككف بمعنى الماضي ,كسكاء رفعت

مضيا ,كال استقباالن ,كىك اختيار األستاذ أبي
أـ نصبت ,بؿ تفيد االتصاؼ في الحاؿ ال تفيد
ن
عمي ,كذىب أبك بكر بف طاىر إلى أنيا تككف لؤلزمنة الثبلثة ,كأجاز أف تقكؿ :مررت برجؿ
غدا .
حاضر االبف ن

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في زمف الصفة المشبية ,حيث يرل أنيا ال تككف بمعنى
الماضي سكاء في حالة الرفع أك في حالة النصب بؿ تفيد في الحاؿ كال تفيد المضي كاال
( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)65

( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص ص .)2348-2347
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استقباالن كذكر معو أقكاؿ النحاة في ىذه المسألة ,حيث يرل األخفش( ,)1كالسيرافي ,أنيا تككف

أبدان بمعنى الماضي كذىب أبك بكر بف طاىر)2( ,أنيا تككف لؤلزمنة الثبلثة.

قاؿ األشمكني( :)3أنيا ال تككف إال لممعنى الحاضر الدائـ دكف الماضي المتقطع

كالمستقبؿ لخبلفو كما عرفت كأنيا ال تمزـ الجرم عمى المضارع بخبلؼ بؿ قد تككف جارية عميو

(كالطاىر القمب) كضامر البطف كمستقـ الحاؿ كقد ال تككف كىك القالب في المبنية مف الثبلثي
كحسف الكجو قاؿ :ليس ككنيا.

كقاؿ أبك حياف :قكلو في الصفة المشبية ال تكجد إال حاالن أم ألنيا دالة عمى معنى

غريزم ثابت كلك أريد فييا الماضي كالمستقبؿ لنافى ذلؾ مكضكعيا ,كىذا يدؿ عمى مكافقة أبي

حياف لرأم الفارسي في ىذه المسألة.
 -189أبنية الصفة المشبية

قاؿ أبك حياف ( :)4ككاف قد ذكر في باب النعت أف غير المطرد النعت بالمصدر,
كالعدد كالقائـ بمسماه معنى الزـ تنزلو منزلة المشتؽ ,كفسره بأسد لكنو خالؼ قكلو ىذا في باب

الصفة المشبية حيث مثؿ :بعسؿ ,كبأسد ,كبأقمار.

كأما (مشيكخاء) ,ك(معمكجاء) فأجاز الفارسي الرفع بيما كما جاز :مررت برجؿ أعكر

أبكه ,كمنع مف ذلؾ غيره ,ك(مشيكخاء ,كمعمكجاء) اسما جمع كذكرىما سيبكيو في الصفات ,
كاشتقاؽ (مشيكخاء) مف الشيخ ,كمعمكجاء مف العمج ,كىك في األصؿ الغميظ ,كالكصؼ بو عمى

تكىـ أصمو.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في ذكر أبنية الصفة المشبية منيا (شيكخاف –

معمكجاء) حيث أجاز الفارسي الرفع بيما كما جاز :مررت برجؿ أعكر كمنع مف ذلؾ غيره
كذكرىما سيبكيو

()5

في الصفات.

( )1ابف الجكزية ,شفاء العميؿ (ج .)634 /2
( )2المرجع السابؽ ,ج.633 /6
()3األندلسي ,منيج السالؾ (ص.)356
( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)2360
( )5سيبكيو ,الكتاب (ج .)35/2
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 - 190في حذؼ الوصؼ ،وفي حذؼ الموصوؼ
قاؿ ابف مالؾ :
صفَة استَ ْحسف جر فَ ِ
ِ
اع ِؿ
ْ َ َ

ش ِبية اسـ ْالفَ ِ
اع ِؿ
َم ْع َنى ِب َيا ْال ُم َ َ ْ

()1

قاؿ أبك حياف( :)2كاف كانت الصفة جممة فكثر حذؼ المكصكؼ معيا إذا تقدمتيا (مف)

حكى سيبكيو( :ما منيـ مات حتى رأيتو) ,كقالكا :منا ظعف كمنا أقاـ كقاؿ الشاعر:
ىر إَِال تَ ِ
ارتاف فَ ِم ْن ُي َما
َو َما اَْل ّْد ُ

ت وأخ َرى أبتغي العيش ْأك َدح
أم ُو ُ
ُ

()3

التقدير :أحد مات ,كمنا إنساف ظعف ,كانساف أقاـ ,كفمنيما تارة أمكت ,كزعـ الفارسي أف ذلؾ ال
يجكز إال مع المرفكع ,كليس كما زعـ قد سمع مع المنصكب في مكاف التفصيؿ.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في إف كانت الصفة جممة فيكثر حذؼ المكصكؼ معيا
(مف) فيرل أنو ال يجكز حذؼ المكصكؼ إال مع المرفكع في قكلو (ما منيـ مات
إذا تقدمتيا
ٍ
حتى رأيتو) كليس كما زعـ أنو قد سمع مع المنصكب في مكاف التفصيؿ ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو
في ىذه المسألة.

 - 191نعـ وبئس
قاؿ ابف مالؾ :
ِ
س َر ِاف َع ِ
اس َم ْي ِف
اف ْ
ن ْع َـ َوِب ْئ َ

الف َغ ْير ُمتَصرفَ ِ
يف
ِف ْع ُ

()4

قاؿ أبك حياف ( :)5اإلفصاح :الكصؿ بنعـ ,كبئس كجممة الشرط كالجزاء جائز باتفاؽ,

كقد ذكرنا الخبلؼ في الكصؿ بالشرط كالجزاء ,إذا ضمف المكصكؿ معنى الشرط ,كزاد بعض

لفظا قبميا ,فبل يجكز جاءني الذم حتى
أصحابنا في شركط جممة الصمة أف ال تككف مستدعية ن
أبكه قائـ ,كال مررت بالذم لكنو منطمؽ ,كال مررت بالذم إذف ينطمؽ ,كذىب الفارسي إلى أنو ال

مضمر بخبلؼ ما فيو (أؿ) ,كالكصؿ بكأف جائز نحك:
نا
يكصؿ بنعـ كبئس ,إذا كاف فاعميا
( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)65
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1939
( )3البيت مف البحر الطكيؿ ,قائمو تميـ بف مقبؿ ,سيبكيو ,الكتاب (ج.)346/2
( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)68

( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2045
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جاءني الذم كأف كجيو قمر ,كقيؿ األحسف أف ال يكصؿ بيا؛ ألنيا غيرت مقتضى الخبر كما

ماضيا ,أك مضارنعا ال
غيرتو ليت ,كلعؿ ,كفي النياية :يجكز الكصؿ باسـ الفعؿ الذم يككف
ن
أمر تقكؿ :جاءني الذم شتاف زيد كأبكه ,كمررت بالذم أؼ لو ,ال باألمر ال يجكز مررت بالذم
نا
نزاؿ ,كما جاز جاءني الذم افترؽ زيد كأبكه ,كمررت بالذم أتضجر منو جاز ذلؾ ,كمنع ابف
السراج أف يقع التعجب في صمة الذم؛ ألنو ال يقصد بو الخبر المحض ,كما قالو في التعجب,

يقتضي امتناع كقكع نعـ كبئس ,كحبذا صمة؛ ألنو ال يقصد بو الخبر المحض ,كقالكا في عسى

أيضا تقتضي الطمع كالرجاء ,تقتضي أف ال يكصؿ بو ,كدخكؿ «ىؿ» عميو.
ن
التوضيح والتحميؿ :

انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في دخكؿ بئس كنعـ في المكصكؿ ,حيث يرل أنو

ال يكصؿ بنعـ كبئس إذا كاف فاعميما مضم انر ,حيث يرل أبك حياف أف الكصؿ بنعـ كبئس
كجممة الشرط كالجزاء جائز باتفاؽ العمماء ,كىذا مخالؼ لرأم الفارسي في ىذه المسألة.

 -192إلحاؽ ما مع ِن ْعـَ
قاؿ ابف مالؾ :
يؿ ِ
فاع ُؿ
وما ُم َميز َوِق َ
َ

ِفي َن ْحو ِنعـ ما يقُوؿ ْالفَ ِ
اض ُؿ
َْ َ َ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2كتفرد (ما) نكرة خالية مف صفة ,كصمة ,كشرط ,كاستفياـ ,كمف ذلؾ
يدا ,كفي قكؿ غيره في نحك :غسمتو
عمى مذىب سيبكيو (ما) في التعجب نحك :ما أحسف ز ن
أيضا نحك قكلو:
نعما ,كانفرد أبك عمي بإجازة أف تفرد (مف) ن
غسبلن ن
........ ......... ........ ........

َوِن ْع َـ َم ْف ُى َو ِفي ِسر َوا ْعالَ ِف

شخصا  .كتقع (أم) ,شرطية .
أم كنعـ
ن
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ أبك عمي في أنو يجكز أف تفرد مف مع نعـ كاستدؿ بقكلو :كنعـ
مف ىك في سر كاعبلف أم كنعـ شخصان ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)68

( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2055
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 - 193اسـ التفضيؿ المضاؼ إلى معرفة
قاؿ ابف مالؾ :
ظاً ِب ِم ْف إِ ْف ُجرَدا
تَقَِدي ارً أَ ْو لَ ْف َ

ضيؿ ِ
أفعؿ التَ ْف ِ
ص ْمو أََبداً
َو ْ َ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2كاذا كاف مف (متعد) ,فالصحيح أنو ال ينصب المفعكؿ بو ,كاختمفكا

إذا كاف لمتفضيؿ ,كىك مضاؼ إلى معرفة في األفصح ,فقاؿ أبك بكر بف األنبارم :اإلفراد

كالتذكير أفصح ,أعني تثنية ما أضيؼ إليو كجمعو ,كتأنيثو عف تثنية أفعؿ في جمعو كتأنيثو,
كقاؿ ىذا المؤثر عف العرب .كزعـ أبك منصكر الجكاليقي :أف األفصح مف الكجييف المطابقة,

فرد عمى ثعمب حيث قاؿ في الفصيح (فاخترنا أفصحيف) .قاؿ :ككاف األكلى أف يقكؿ فاخترنا
فصحاىف ,ألنو األفصح كما شرط ثعمب في كتابو ,ك(ثعمب) بنى عمى مذىب األنبارم ,كككف
(أفعؿ) أحد ما يضاؼ إليو ,ىك مذىب ابف السراج كالفارسي .كمذىب الككفييف أف اإلضافة عمى
تقدير (مف) ,فتبنى عمى ىذيف المذىبيف جكاز :يكسؼ أحسف أخكتو كمنعو ,فػ(مذىب) البصرييف

أنو ال يجكز ,إذ (يكسؼ) ليس بعضا مف إخكتو ,كمذىب الككفييف جكازه.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي اسـ التفضيؿ المضاؼ إلى معرفة ,حيث يرل أف أفعؿ

التفضيؿ ىك أحد ما يضاؼ إلى معرفة كذىب الككفيكف أف اإلضافة عمى تقدير (مف) مما جعؿ
جكاز يكسؼ أحسف إخكتو رفيعة كذىب الككفيكف جكازه كذىب البصريكف أنو ال يجكز.

قاؿ ابف عقيؿ ( :)3كما لمعرفة أضيؼ إلى أف أفعؿ التفضيؿ إذا أضيؼ إلى معرفة
كقصد بو التفضيؿ جاز فيو كجياف أحدىما :استعمالو كالمجرد فبل يطابؽ ما قبمو .مفعكؿ:

الزيداف أفضؿ القكـ كالزيدكف أفضؿ القكـ كىند أفضؿ النساء...

كالثاني :استعمالو كالمقركف باأللؼ كالبلـ فيجب مطابقتو لما قبمو.
كقاؿ السيكطي ( :)4في المضاؼ إلى معرفة الكجياف المطابقة كعدميا.

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)69
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص ص .)2327 – 2326
( )3ابف عقيؿ ,شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ( ص.)120
( )4السيكطي ,ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع (ص.)265
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ال يطابقو.

كقاؿ المككدم ( :)1أفعؿ التفضيؿ إذا أضيفت إلى معرفة جاز أف يطابؽ مكصكفو كأف
قاؿ المرادم ( :)2أما المضاؼ فنكعاف :مضاؼ إلى نكرة كمضاؼ إلى معرفة....

كالمضاؼ إلى معرفة ثبلثة أقساـ :األكؿ منيا :ينكم فيو معنى (مف) كفيو قكالف :
أحدىما :إنو يمزـ اإلفراد كالتذكير كالمجرد كىك مذىب ابف السراج كمف كافقو.

كالثاني :أنو يجكز فيو المطابقة كعدـ المطابقة لشبيو بالمجرد لنية معنى (مف ) ,كلـ ً
يبد أبك

حياف رأيو في ىذه المسألة.

باب التوكيد

 -194القوؿ في التوكيد المعنوي والمفظي
قاؿ ابف مالؾ :
وما ِم ْف التَ ْو ِكيد لَ ْف ِظي َي ِجئ
َ

ُم َك َر ارً َكقَ ْولِؾ ْاد ُر ِج ْاد ُر ِج

()3

قاؿ أبك حياف ( :)4التككيد معنكم كلفظي ,المعنكم تابع بألفاظ محصكرة  ,فبل يحتاج إلى
()5

كالفارسي

()6

 ,فإنيما ذىبا إلى أف ما

حد كال رسـ ,كمنيا ما ىك لئلحاطة خبلفنا البف السراج
جيء بو لئلحاطة ليس مف قبيؿ تكرار االسـ بمفظو ,كال بمعناه ,فمف تمؾ األلفاظ نفس كعيف,

لفرد ,كأنفس ,كأعيف لممثنى كالمجمكع ,كىي مضافة لضمير المؤكد تقكؿ :قاـ زيد نفسو ,كقامت
ىند نفسيا ,كقاـ الزيداف أنفسيما ,كقاـ الزيدكف أنفسيـ ,كقامت اليندات أنفسيف.

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في التككيد المعنكم كالمفظي ,حيث يرل أف ما جاء

لئلحاطة ليس مف قبيؿ تكرار االسـ بمفظو كال بمعناه .قاؿ ابف جني ( :)7اعمـ أف العرب إذا
( )1المككدم ,شرح المككدم عمى ألفية ابف مالؾ (ج .)532- 531/1
( )2المرادم ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ (ص.)520
( )3ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)74
( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب( ص .)1947
( )5ابف السراج ,األصكؿ في النحك (ج.)21/2
( )6الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص.)273
( )7ابف جني ,الخصائص (ج .)101/3
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أرادت المعنى مكنتو كاحتاطت لو فمف ذلؾ التككيد كىك عمى ضربيف :أحدىما :تكرير األكؿ

بمفظو كىك قكلؾ :قاـ زيد قاـ زيد .كالثاني :تكرير األكؿ بمعناه كىك عمى ضربيف أحدىما:
لئلحاطة كالعمكـ كاآلخر لمتثبيت كالتمكيف ,األكؿ كقكلنا :قاـ القكـ كميـ كالثاني نحك قكلؾ :قاـ

زيد بنفسو كرأيتو عينو .

حيث ذكر أبك حياف المعنكم تابع بألفاظ محصكرة فبل يحتاج إلى حد كال رسـ كمنيا ما
ىك لئلحاطة ,كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

-195القوؿ في كال وكمتا
قاؿ ابف مالؾ :
َع ْف َو ِز ْف ِف ْعالء َو َو ْز ِف أَ ْف َع َال

اغ َف ِب ِك ْمتَا ِفي ُمثََنى َو ِكال
َو ْ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2كمف ألفاظ التأكيد (كبل) لمذكريف ,ك(كمتا) لمؤنثيف تقكؿ قاـ الزيداف
كبلىما ,كقامت المرأتاف كمتاىما ,كاذا كاف المتبعض بذاتو قد استعمؿ حيث ال يراد بالتبعيض,
كال يحتممو نحك :رأيت أحد الرجميف كمييما ,كالماؿ بيف الرجميف كمييما ,كاختصـ الرجبلف كبلىما

فمذىب الجميكر ,كمنيـ المبرد إلى الجكاز.

كذىب الفراء ,كىشاـ ,كأبك عمي إلى المنع ,كعف األخفش القكالف ,كالصحيح المنع ,ال

يحفظ عف عربي شيء مف تمؾ الصكر ,كاذا قمت المذاف اختصما كبلىما أخكاؾ ,كاذا قمنا بالمنع

تأكيدا لممكصكؿ ,أك مبتدأ خبره أخكاؾ ,كاذا قمنا بالجكاز جاز ىذاف ,كأنو يككف
كاف كبلىما
ن
تأكيدا لمضمير.
ن
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في ذكر ألفاظ التككيد كبل ككمتا ,حيث يرل أنو إذا كاف

المتبعض بذاتو قد استعمؿ حيث ال يراد بالتبعيض كال يحتممو نحك :رأيت أحد الرجميف كمييما
كالماؿ بيف الرجميف كمييما حيث أجاز المنع  ,كذكر معو قكؿ المبرد كمذىب الجميكر بالجكاز

كقاؿ أبك حياف :كالصحيح المنع ال يحفظ عف عربي شئ مف تمؾ الصكر ,كىذا يدؿ عمى
مكافقة الفارسي في ىذه المسألة.

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)74

( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1948
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 - 196القوؿ في حذؼ المؤكد واقامة المؤكد مقامو
قاؿ أبك حياف ( :)1كفي حذؼ المؤكد كاقامة المؤكد مقامو خبلؼ مثاؿ ذلؾ :الذم ضربتو

نفسو زيد ,فتقكؿ :الذم ضربت نفسو زيد تريد ضربتو ,ذىب الخميؿ كسيبكيو كالمازني ,كابف
طاىر ,كابف خركؼ إلى جكاز ذلؾ ,كذىب الفارسي ,كاألخفش كابف جني ,كثعمب إلى منع ذلؾ,

كال يجكز الفصؿ بيف المؤكد كالتككيد بما ليس بينيما عبلقة ,كيجكز إف كاف بينيما عبلقة نحك

قكلو تعالى« :كال يحزف كيرضيف بما آتيتاىف كميف» فػ(كميف) تأكيد لنكف اإلناث.
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في منع حذؼ المؤكد كاقامة المؤكد مقامو كذكر معو قكؿ

النحاة في ذلؾ منيـ الخميؿ كسيبكيو ( ,)2كالمازني( ,)3إلى جكاز حذؼ المؤكد كاقامة المؤكد,
كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.
باب عطؼ النسؽ

(لكف)
 - 197القوؿ في حرؼ عطؼ النسؽ ْ
قاؿ ابف مالؾ :
تَاؿ ِبح ٍ
ؽ
رؼ ُمتْ َبع َع ْطؼ َ
سْ
َ
الن َ

ؽ
َك ْ
ص َد ْ
اخصص بود وثناء َم ْف َ

()4

قاؿ أبك حياف ( :)5أما (لكف) ففييا خمسة مذاىب :أحدىا :أنيا ليست بحرؼ

عطؼ ,كىك مذىب يكنس ,بؿ ىي حرؼ استدراؾ كالعطؼ بالكاك كتقكؿ :ما قاـ سعد كلكف

عمر.
يدا كلكف نا
سعيد ,كال تزر ز ن

الثاني :أنيا حرؼ عطؼ ,كىك مذىب أكثر النحكييف منيـ الفارسي فتككف عاطفة ,كال تحتاج
عمرا ,كما مررت بزيد لكف عمرك.
إلى الكاك تقكؿ :ما قاـ زيد لكف عمرك ,كما ضربت ز ن
يدا لكف ن
الثالث :أنيا عاطفة بنفسيا ,كال بد في العطؼ بيا مف الكاك قبميا ,كالكاك زائدة قبميا إذا عطفت,
كىك اختيار ابف عصفكر.
( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1953
( )2سيبكيو ,رأم الخميؿ كسيبكيو في الكتاب (ج .)60/2
( )3ابف عقيؿ ,رأم المازني في المساعد (ج.)392/2
( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)79

( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1976
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كالرابع :أف العطؼ بيا كأنت مخير بيف أف تأتي بالكاك ,كأال تأتي بيا كىك قكؿ ابف كيساف.
كالخامس :أف العطؼ ىك مف عطؼ الجمؿ ال مف عطؼ المفردات ,كالكاك ىي العاطفة ,فإذا
قمت :م ا قاـ سعد كلكف سعيد ,فالتقدير :كلكف قاـ سعيد ككذلؾ في النصب ,كفي الترشيح :كلك
قمت ما قاـ زيد كلكف عمرك لـ يجز ,ألنو ال يجمع بيف حرفي عطؼ انتيى.

التوضيح والتحميؿ :
لكف ),
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في حركؼ عطؼ النسؽ المختمؼ عمييا كمنيا ( ٍ
لكف عمرك .كذكر معو
حيث يرل أنيا حرؼ عطؼ كال يحتاج إلى الكاك فنقكؿ :ما قاـ ز ه
يد ٍ

خمسة مذاىب منيا :مذىب يكنس ()1أنيا ليست حرؼ عطؼ بؿ ىي حرؼ استدراؾ كالعطؼ

بالكاك كمذىب ثالث أنيا عاطؼ بنفسيا كالبد مف كاك زائدة قبميا كالمذىب الرابع :أف العطؼ بيا

كقد تككف بخير أف تأتي بال كاك أك ال تأتي بيا كىك مذىب ابف كيساف كالمذىب الخامس أف

العطؼ ىك مف عطؼ الجمؿ ال مف عطؼ المفردات.

قاؿ األشمكني :أما لكف كذىب أكثر النحكييف إلى أنيا مف حركؼ العطؼ ثـ اختمفكا

عمى ثبلثة أقكاؿ أحدىما :أنيا ال تككف عاطفة إال إذا لـ تدخؿ عمييا الكاك.
كالثاني :إنيا عاطفة كال تستعمؿ إال بالكاك كالكاك مع ذلؾ زائدة.
كالثالث :أف العطؼ بيا كأنت مخير األتياف بالكاك كىي مذىب ابف كيساف.

كذىب يكنس إلى أنيا حرؼ استدراؾ كليست عاطفة .كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.
كذكر بعض أقكاؿ النحاة كمنيـ قكؿ ابف عصفكر( :)2أنيا عاطفة بنفسيا كالبد في العطؼ بيا

مف الكاك قبميا كلكاك زائدة قبميا إذا عطؼ.

كالقكؿ الثالث ابف كيساف ( :)3أف العطؼ بيا كأنت مخيريف أف تأتي بالكاك كأال تأتي بيا.
كالقكؿ الرابع كىك مذىب يكنس :أنيا ليست بحرؼ عطؼ بؿ ىي حرؼ استدراؾ كالعطؼ بالكاك
كتقكؿ ما قاـ سعد كلكف سعيد كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

( )1األشمكني ,شرح األشمكني (ج)91/3؛ المرادم ,الجنى الداني (ص.)588
( )2ابف عصفكر ,شرح الجمؿ (ج )264/1؛ المرادم ,الجنى الداني (ص .)588

( )3ابف مالؾ ,التسييؿ (ص )147؛ الرضي ,شرح الكافية الشافية (ج .)1226 /2
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 -198القوؿ في إما
قاؿ أبك حياف ( :)1كأما (إما) كىي التي تدخؿ عمييا الكاك ,فذكر ابف مالؾ :أف مذىب

يكنس ,كابف كيساف ,كأبي عمي :عمى أنيا ليست بحرؼ عطؼ ,كأف العطؼ بالكاك ال بػ(إما) إذا

قمت :قاـ إما زيد ,كاما عمرك ,كذكر ابف عصفكر اتفاؽ النحكييف عمى أف (إما) ليست مف
حركؼ العطؼ ال األكلى كال الثانية انتيى.كقد عد سيبكيو (كاما) في حركؼ العطؼ.
التوضيح والتحميؿ :

إما ),
ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي في حركؼ عطؼ النسؽ المختمؼ عمييا كمنيا ( ٌ
إما) نحك قكلو قاـ إما زيد
إما) أنيا ليست حرؼ عطؼ كأف العطؼ بالكاك ال ( ٌ
حيث يرل أف ( ٌ
كاما عمرك كذكر معو أقكاؿ النحاة كمنيـ قكؿ ابف عصفكر

()2

إما)
:عمى أف ( ٌ

()3
إما) مف حركؼ العطؼ.
حركؼ العطؼ ال األكلى كال الثانية أما قكؿ سيبكيو  :أف ( ٌ

ليست مف

قاؿ المرادم ( :)4أف (إما) ليست بعاطفة إذا لـ يجعميا (أك) مطمقان بؿ في القصد فقط

كذلؾ لـ يذكر مع حركؼ العطؼ أكالن ,كلـ يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.
كالراجح أنيا ليست عاطفة لدخكؿ الكاك عمييا.

 -199حرؼ العطؼ الواو
قاؿ ابف مالؾ :
حتى أَـ أَو َكفيؾ و ِ
ص ْد ٍ
ؽ َووفَا
َ
ْ ْ
َ

فَالع ْطؼ م ْطمَقَاًِ :بو ٍ
اء ثُ َـ فَا
َ
ُ

()5

قاؿ أبك حياف ( :)6كقاؿ ابف مالؾ :كتنفرد بجكاز عطؼ بعض متبكعيا عميو تفصيبلن نحك

َِ

َِ ُِ

َِ

ِْ َِ

ِّوِ ُِرِ ُِشِيِِ ِِ َِ
َلنِِهِخِ ِِ َِ
َِ
جِبِ ِيوِ ِ َِوٌِِِ ًِكِل ﴾
ِّوِ ِ
قكلو تعالى ﴿ :وِمِ ِِِ

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1977

()7

َِ ُِ َِ َِ
َ
ِ
ئاتِ
ٔاِلَعِ ِِِ
" :ك ﴿ خِافِِظِ ِِِ
ِالصِ ِ ِِ ِِ

( )2ابف عصفكر ,المقرب (ص)251؛ ابف عصفكر ,شرح الجمؿ (ج .)223 /1
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج .)435/1
( )4المرادم ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ (ص.)10 – 2
( )5ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)76
( )6األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1983
( [ )7البقرة.] 98 :
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ِْ

َِ

والصَِلةِِ ِِِالِِِٔشِ َِعِى ﴾
ِِِ

()1

فػ(جبريؿ) ,ك(ميكائيؿ) مندرجاف تحت كمبلئكتو ,كالصبلة الكسطى

مندرجة تحت الصمكات ,كىذا ليس متفقا عميو بؿ ذىب أبك عمي

()2

 ,كأبك الفتح

()3

إلى أف ما

ذىابا منيما إلى أف
جاء مف ذلؾ لـ يندرج تحت ما قبمو ,كأنو أريد بو غير ما عطؼ عميو ن
المعطكؼ ال يككف إال غير المعطكؼ عميو.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي في حركؼ العطؼ (الكاك ) ,حيث يرل أنيا ال تندرج تحت

ما قبميا حيث أف المعطكؼ ال يككف إال غير المعطكؼ عميو كيرل ابف مالؾ ()4أنيا تنفرد بجكاز

عطؼ بعض متبكعيا عميو تفضيبلن نحك قكلو تعالى " :كحافظكا عمى الصمكات كالصبلة الكسطى

" كالصبلة الكسطى مندرجة تحت الصمكات.

قاؿ ابف عقيؿ ( :)5حركؼ العطؼ عمى قسميف :
أحدىما :ما بشرؾ المعطكؼ مع المعطكؼ عميو مطمقان أم لفظان كحكمان كىي (الكاك) نحك :جاء

زيد كعمرك .كقاؿ أبك حياف :كىذا ليس متفقان عميو ردان عمى كبلـ ابف مالؾ كىذا يدؿ عمى
مكافقة أبي حياف لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

 - 200جواز توكيد ضمير منفصؿ بيف المتعاطفيف
قاؿ ابف مالؾ :
ير رْف ِع متَ ِ
وأ ْف عمَى َ ِ
ص ْؿ
َ
ضم ِ َ ُ

ير الم ْنفَ ِ
صؿ ِب َ ِ
اف ِ
ع ْط ِ
ص ْؿ
ؼ فَ ْ
َ
الضم ِ ُ

()6

قاؿ أبك حياف ( :)7كاذا عطفت عمى الضمير المرفكع المستكف ,أك البارز ,فذىب
البصريكف

()8

إلى أنو ال يجكز إال بالفصؿ بيف المتعاطفيف بتككيد بضمير منفصؿ أك بغيره,

كذىب الككفيكف ,كابف األنبارم إلى أنو ال يشترط في ذلؾ الفصؿ بؿ يجكز في الكبلـ قمت
( [ )1البقرة.] 238 :
( )2ابف عقيؿ ,المساعد (ج.)445/2

( )3ابف جني ,سر الصناعة (ج.)632/2
( )4ابف مالؾ ,التسييؿ (ص )147؛ ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.) 348 /3
( )5ابف عقيؿ ,شرح ابف عقيؿ (ج.)225/ 3
( )6ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)78
( )7األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2013
( )8ابف عقيؿ ,المساعد (ج.)469/2
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كزيد ,كحكى عف أبي عمي إجازة ذلؾ مف غير فصؿ ,كفي كتاب سيبكيو حيف ذكر انفصاؿ

بعض الضمائر.

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في جكاز تككيد ضمير منفصؿ أك بغيره بيف المتعاطفيف بدكف

فصؿ بينيما كذكر معو آراء النحاة مذىب البصرييف أنو ال يجكز إال بالفصؿ بيف المتعاطفيف
لتككيد منفصؿ ,أك بعد كذىب الككفيكف عمى أنو ال يشترط التفصيؿ في ذلؾ بؿ يجكز في

الكبلـ (قمت كزيد) .كذكر سيبكيو في انفصاؿ بعض الضمائر.

قاؿ الرضي ( :)1أما الككفيكف فيجيزكف العطؼ المذككر ببل تأكيد بالمنفصؿ كال فصؿ

مف غير استقباح.

قاؿ سيبكيو ( :)2أنو يستحسف قبؿ النص عميو إما تأكيد بالضمير المنفصؿ كاما فصمو
الفاصؿ ما كاف لـ يكجد أخذ ىذيف قبح العطؼ.
قاؿ ابف يعيش( :)3كجكب التأكيد بالضمير المنفصؿ أك الفصؿ لغيره فإف كجد بغير ىذيف
األمريف أك إحداىما كأنما يككف في الشعر  ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.
 - 201جواز عطؼ عامؿ مضمر عمى ظاىر
قاؿ ابف مالؾ :
م ْعم ِ
ولو َد ْفعاً لِ َو ْىٍـ اتَ ِقي
َ ُ

ؼعِ
ِ
امؿ ُم َز ٍاؿ قَ ْد َب ِقي
ِب َع ْط َ

()4

قاؿ أبك حياف ( :)5كقاؿ ابف مالؾ :كيجكز عطؼ عامؿ مضمر عمى ظاىر يجمعيما

َِّ

َِ

ِّ

ِْ

َِ

ِوِِاْلِِ َِ
ِِتَِِ َِِّٔ ُِءِ ِِِِ َِ َِ َِ
معنى كاحد مثالوَِ ﴿ :وِِاَلِِِ َِ
يٍِِانِ ﴾ أصمو :تبكءكا الدار كاعتقدكا اإليماف,
ِيَِ ِت
واِاَلِِارِ ِ ِِ
فاستغنى بمفعكؿ اعتقدكا عنو ,كىك معطكؼ عمى تبكءكا كجاء ذلؾ ,ألف في اعتقد كتبكأ معنى

الزمكا ,كىذا الذم ذكره فيو مذىباف خمطيما ابف مالؾ ,كركب منيما مذىبا ثالثنا ,فتقكؿ :ذىب

( )1الرضي شرح الكافية (ج .)319/1
( )2سيبكيو ,الكتاب (ج.)352/2
( )3ابف يعيش ,شرح المفصؿ (ج .)76/3
( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)78

( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1983
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الفارسي

()1

في جماعة مف البصرييف ,كالفراء في جماعة مف الككفييف إلى أف ما كرد مف ذلؾ,

إنما يحمؿ عمى إضمار فعؿ لتعذر العطؼ ,فقدركا :اعتقدكا اإليماف ,كذىب أبك عبيدة,

كاألصمعي ,كاليزيدم ,كغيرىـ .
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في جكاز عطؼ عامؿ مضمر عمى ظاىر يجمعيما

َِّ

َِ

ِّ

ِْ

َِ

ِوِِاْلِِ َِ
ِِتَِِ َِِّٔ ُِءِ ِِِِ َِ َِ َِ
معنى كاحد في قكلو تعالىَِ ﴿ :وِِاَلِِِ َِ
يٍِِانِ ﴾
ِيَِِت
واِاَلِِارِِ ِِ

()2

حيث يرل الفارسي إنما

يحمؿ عمى إضمار فعؿ لتعذر العطؼ فقدركا :اعتقدكا اإليماف كذكر معو قكؿ أبي عبيدة (,)3
كاألصمعي ,كاليزيدم ,أف ذلؾ مف عطؼ المفردات ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة .

 - 202حرؼ العطؼ الفاء
قاؿ ابف مالؾ :
والواو ْإذ ال لَ ِبس ِ
وىي ْانفَ َرَد ْت

طفت
و ْالفَاء قَ ْد تُ ْح َذ ُ
ؼ َم ْع َما ُع ْ

()4

قاؿ أبك حياف ( :)5كذكركا أف (الفاء) قد جاءت زائدة قاؿ األخفش :زعمكا أنيـ يقكلكف:
أخكؾ فكجد يريدكف :أخكؾ كجد ,كذكركا مف زيادتيا قكلو:
أصبحت َغ ِاد ًيا
أصبحت
فَثُـ إِ َذا
ُ
ُ

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

()6

كذكركا غير ىذا مما يحتمؿ التأكيؿ ,فبل تككف زائدة كما ذكركا زيادة (الكاك) كأنشدكا

عمى ذلؾ أبياتنا ,كقاؿ األخفش :تقكؿ «كنت كمف يأتنا نأتو» :الكاك زائدة في باب (كاف) ,كال
يحسف زيادتيا إال في باب كاف يعني أنو ال يطرد زيادتيا إال في باب كاف ,كيجكز دخكؿ (الفاء)

( )1الفارسي ,الشعر (ج.)531/2
( [ )2الحشر.] 9:

( )3األشمكني ,رأم أبي عبيدة في األشمكني (ج )141/2؛ السيكطي ,اليمع (ج .)222 /1
( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)78
( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1987
( )6البيت مف البحر الطكيؿ ,لزىير بف أبي سممى ,ابف برىاف ,شرح الممع (ج)244/1؛ كصدر البيت أىىراني
بت عمى ىكل.
بت ي
إذا ما ي
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عمى إذا الفجائية في مثؿ :خرجت فإذا السبع فمذىب مبرماف

عاطفة ,كمذىب الزيادم أنيا فاء الجزاء ,كمذىب الفارسي

()2

()1

 ,كاختاره ابف جني أنيا

أنيا زائدة.

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في الخبلؼ حكؿ (الفاء) حيث يرل أنيا زائدة كذكر معو
مبرماف( ,)3كابف جني( ,)4أف (الفاء) عاطفة كذىب الزيادم أف الفاء لمجزاء ,كلـ يبًد أبك حياف
رأيو في ىذه المسألة.

 -203الحروؼ أو و بؿ
قاؿ أبك حياف ( :)5كذىب ابف كيساف إلى جكاز أف يككف النيي عف كاحد ,كأف يككف

َِ َِ ُِ ُِ ُِ ُِ ًِ
ٔدِاِ ِِ ِْ
ِأوِ َُِِِ َِصِِ َِ
ارِىِِِِ
ُِِٔٔاِِ ِِِْ ِ
عف الجميع كالتفصيؿ كىك أف تأتي عقب فتفصمو نحك ﴿ :وِكِِالِِٔاِِ ِِنِ ِ
َِ ِْ َِ ُِ
تِِٓخِدِوا ﴾( ,)6كتككف إليجاب أحد الشيئيف قاؿ كقكلؾ لمشجاع :إنما أنت طعف أك ضرب أم تارة
كذا ,كتارة كذا ,كقاؿ قطرم :
أَ ْك َناؼ سر ِجي أَو ع َناف ِ
لجامي
ْ َ
َْ

ض ْبت ِب َما تحدر ِم ْف َد ِمي
حتى َخ َ

أم خضبت مرة مف أكناؼ سرجي كأخرل عناف لجامي ,كقاؿ الفراء

()8

()7

 ,كأبك عمي:

تأتي لئلضراب بمعنى (بؿ) ,كحكى الفراء :اذىب إلى زيد أك دع ذلؾ فبل تبرح اليكـ ,قاؿ ابف

جني :معنى (أك) ىنا معنى (بؿ) ,كقد ذكر سيبكيو ( :)9اإلضراب في النفي ,كالنيي في مسائؿ

عمرا ,كزعـ بعض النحكييف أنيا تككف لئلضراب
إذا أعدت العامؿ ,منيا :لست نا
بشر أك لست ن
عمى اإلطبلؽ ,كذكر ما استدؿ بو ,كنازعو غيره في االستدالؿ بو ,كقاؿ ابف مالؾ :كيعاقب
( )1ابف جني ,سر الصناعة (ج.)260/1
( )2الفارسي ,الشعر (ص.)280
( )3ابف جني ,انظر رأم مبرماف في سر الصناعة (ج.)261 -260 /1
( )4لـ يرجح ابف جني مذىب مبرماف بؿ اختار مذىب المازني كىذا خبلؼ ما ذكره أبك حياف ,ابف جني ,سر
الصناعة (ج .)262 -260 /1

( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص ص .)1991 -1990
( [ )6البقرة.] 135 :
( )7البيت مف البحر الكامؿ ,لقطرم بف الفجاءة ,المرزكقي ,شرح ديكاف الحماسة (ج.)137/1
( )8الفراء ,معاني القرآف (ج.)72/1
( )9سيبكيو ,الكتاب (ج.)188/3
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كثيرا ,كفي عطؼ المصاحب كالمؤكد قميبلن ,فمف عطؼ
معنى (أك) الكاك في اإلباحة
ن
ِ
َ
َِ َِ
َِ َِ ِْ َِ ِْ ِْ َِ ًِ ِْ
بِ ِخِ َِعًِِ ِئَِِثِ ِأِ ِْوِ ِإِ ِثِ ًٍِِا ﴾ ( ، )1كمف معاقبة الكاك في اإلباحة ﴿ :وَِلِِ
صِ
المصاحب ﴿ :وٌَِِِ ِيِسِ ِ

ِْ َِ َِ

ِْ

()2
ُِحِتِ ِدِِ َِ
معا لـ يخالؼ ما أبيح
يَِ ِزِِِيِنِخِ ُِِٓ ِِ
َ ﴾  ,كمنو جالس الحسف أك ابف سيريف ,فمك جالسيما ن
لو ,كاالعتماد في فيـ ذلؾ عمى القرائف .كذكر أصحابنا فرقنا بينيما أنؾ إذا قمت :جالس الحسف,

كابف سيريف ,لـ يجز لو مجالسة أحدىما دكف اآلخر ,كاذا كاف (بأك) جاز لو أف يجالسيما أك

معا ,كغيرىما ممف ىك مثميما في الفضؿ.
أحدىما ,كأف يجالسيما ن
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي حكؿ الحركؼ المختمؼ عمييا كالمتفؽ عمييا كمنيا,

حيث يرل أف (أك) تأتي لئلضراب بمعنى (بؿ) كذكر معو أقكاؿ النحاة ,حيث ذكر قكؿ
()3

سيبكيو

أف (أك) لآلخر ليس النفي كالنيي إذا أعدت العامؿ .كزعـ بعض النحكييف أنيا تككف

لئلضراب عمى اإلطبلؽ كقاؿ ابف جني (أك) كىنا معنى (بؿ) ,قاؿ أبك حياف :كقد ذكر ما

استدؿ بو كنازل عف غيره في االستدالؿ بو ,كىذا يدؿ عمى مكافقة أبي حياف في ىذه المسألة.

 -204القوؿ في الحرؼ أـ جاءت بمعنى بؿ
قاؿ ابف مالؾ :
حتى أَـ أَو َكفيؾ ِ
ص ْدؽ َو َوفَا
َ
ْ ْ

فال َع ْطؼ ُم ْطمَقاً ِب َو ِ
او ثُ َـ فَا
ْ

قاؿ أبك حياف ( :)5كذىب الفراء

()6

()4

إلى أف العرب تجعؿ (أـ) مكاف (بؿ) ,إذا كاف في

أكؿ الكبلـ استفياـ ,كذىب بعض الككفييف إلى أنيا تككف بمعنى (بؿ) بعد االستفياـ ,كبعد
الخبر قاؿ :كقد تككف بمعنى اليمزة إذا لـ يتقدميا استفياـ ,كالى ىذا ذىب اليركم في األزىية,
كذىب أبك عبيدة

()7

إلى أنيا بمعنى ألؼ االستفياـ ,كذىب إليو الفراء في بعض المكاضع ,كال

تدخؿ (أـ) ىذه عمى ىمزة االستفياـ ال تقكؿ :أقاـ زيد أـ عمرك قائـ ,كال ىؿ قاـ زيد أـ عمرك,
( [ )1النساء.] 112 :
( [ )2النكر.] 31 :

( )3سيبكيو ,الكتاب (ج .)188/3
( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)76
( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص ص .)2011-2008
( )6الفراء ,معاني القرآف (ج.)72/1

( )7المرادم ,الجنى الداني (ج .)205
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كتدخؿ عمى ىؿ نحك :قاـ زيد أـ ىؿ قاـ عمرك ,كتدخؿ عمى أسماء االستفياـ كقكلو تعالى:

َِ َِ َِ ُِ ِْ ُِ ِْ َِ ِْ ُِ

﴿ أٌِِِاذِِِاِنِ ِخًِِِتِػِ ٍَِِئِن ﴾

()1

 ,كتقكؿ :متى قمت أـ متى قاـ زيد ,كزعـ ابف مالؾ

()2

أف (أـ)

المنقطعة يعطؼ بيا قميبلن االسـ المفرد ,كأصحابنا يقكلكف :ليست لمعطؼ ال لمفرد كال جممة,
كقالت العرب( :إنيا إلبؿ أـ شاء) ,كقدرة أصحابنا.
كالفارسي( ,)3كابف جني

()4

بػ( بؿ أىي شاء)  ,كقاؿ ىك( :أـ) لمجرد اإلضراب ,كىي

بمعنى بؿ عاطفة ما بعدىا عمى ما قبميا ,كاستدؿ عمى العطؼ بما نقؿ أف بعض العرب قاؿ:

(إف ىناؾ إببلن أـ شاء) ,قاؿ :كىذا عطؼ صريح يقكم عدـ اإلضمار في المرفكع .
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في الخبلؼ حكؿ الحرؼ (أـ ) ,حيث يرل أف (أـ)

شاء) في قكلو( :كانيا ال بؿ أـ شاء) كقاؿ ابف مالؾ(:)5
جاءت بمعنى (بؿ) كاستدؿ بػ (بؿ أىي ه
أف (أـ) مجرد اإلضراب كىي معنى بؿ عاطفة ما بعدىا عمى ما قبميا كاستدؿ (كاف ىناؾ إببلن
شاء) كقاؿ أبك حياف :معمقان عمى كبلـ ابف مالؾ كىذا عطؼ صريح يقكم عدـ اإلضمار في
أـ ن
المرفكع ,كىذا يدؿ عمى مخالفتو في ىذه المسألة.

 - 205العطؼ عمى عامميف
قاؿ أبك حياف( :)6كال يجكز نيابة حرؼ عمى أكثر مف العامميف كتصكير ذلؾ أف
عمرا ,كالتقدير :كاف في القصر عمى نطع
تقكؿ :إف ز ن
يدا في البيت عمى فراش ,كالقصر نطع ن
عمرا ,فنابت الكاك مناب (إف) كمناب في ,كمناب (عمى) كقبؿ ذلؾ :جاء مف الدار إلى المسجد
ن
زيد ,كالحانكت البيت عمرك [نابت الكاك مناب جاء ,كمناب (مف) ,كمناب إلى ,إذ التقدير :كجاء

مف الحانكت إلى البيت عمرك ] فمك ناب مناب عامميف فمذاىب :أحدىا :القكؿ بالجكاز مطمقنا
كتمر
جار نحك :كاف آكبلن طعامؾ زيد ,نا
جار أـ لـ يكف :فإف لـ يكف نا
سكاء أكاف أحد العامميف نا
تمر عمرك ,فذكر ابف مالؾ في شرحو :اإلجماع عمى منع ذلؾ ,كليس
عمرك ,أم ككاف آكبلن نا
( [ )1النمؿ.] 84 :
( )2ابف عقيؿ ,المساعد في تسييؿ الفكائد (ج.)456/2
( )3الفارسي ,المسائؿ العضديات (ص.)197
( )4ابف جني ,الممع (ص.)81
( )5ابف عقيؿ ,المساعد (ج.)456/2

( )6األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2014
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بصحيح ,بؿ ذكر الفارسي في بعض كتبو جكاز ذلؾ مطمقنا عف قكـ مف النحكييف ,كنسب
لؤلخفش.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في جكاز العطؼ عمى عامميف جكا انز مطمقان.كذىب آخركف

إلى القكؿ بالجكاز مطمقان سكاء أكاف أحد العامميف جا انر أـ لـ يكف.
كذكر ابف مالؾ أنو منع العطؼ عمى عامميف.

كقد ذكر الصباف( :)1إذا كاف العطؼ عمى معمكؿ عامميف كلـ يكف أحدىما جا انر كذلؾ

نحك :كاف آكبلن طعامؾ عمرك كتمرؾ بكر بنصب (تمرؾ) كرفع بكر كمف المعركؼ أف العامؿ

في (عمرك) ىك كاف كالعامؿ في طعامؾ ىك (آكبلن)

كقد قاؿ ابف مالؾ( :)2إف ىذا األسمكب ممتنع إجماعان.
قاؿ ابف ىشاـ ( :)3كليس كذلؾ بؿ نقؿ الفارسي الجكاز مطمقان عف جماعة كقيؿ إف منيـ

األخفش.

كقاؿ السيكطي ( :)4كجكزه شيخنا الكافيجي كشرذمو قاؿ :ألف جزيئات الكبلـ إذا أفادت
المعنى المقصكد منيا عمى كجو االستفياـ ال يحتاج إال النقؿ كالسماع كاال لزـ مكقؼ تراكيب

العمماء في تصانيغيـ عميو .

كقاؿ أبك حياف :ليس بصحيح ردان عمى كبلـ ابف مالؾ بؿ قاؿ أبك حياف ال يجكز نيابة

حرؼ عمى أكثر مف العامميف ,كىذا مكافؽ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

 -206تقدـ المجرور والمعطوؼ إذا كاف أحد العامميف جا ارً
قاؿ أبك حياف ( :)5كنص بعضيـ عمى أنو ال بد في العطؼ عمى عامميف أف يككف

جارا ,كتقدـ المجركر المعطكؼ ,فالمشيكر عف سيبكيو المنع
جارا ,كاذا كاف أحدىما ن
أحدىما ن

( )1الصباف ,حاشية الصباف (ج .)225/2
( )2ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج .)378/3
( )3ابف ىشاـ  ,المغني (ج.)201/2
( )4السيكطي ,ىمع اليكامع (ج .)139/2

( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2022
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مطمقنا ,كنقؿ أبك جعفر النحاس الجكاز ,كأما األخفش فعنو في ىذه الصكرة ,كاعتمد الفارسي
جكاز الذم قبحو شيخو ابف السراج ,كلو شكاىد.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في جكاز تقدـ المجركر المعطكؼ إذا كاف أحد العامميف
()1

جا انر .كذكر معو أقكاؿ النحاة حيث ذىب سيبكيو
()2

إلى جكاز ذلؾ.كاألخفش

إلى المنع مطمقان كذىب أبك جعفر النحاسي

لو قكالف :أحدىما الجكاز كىك المشيكر عنو كالقكؿ الثاني :المنع.

قاؿ الرضي ( :)3إف األعمـ منع :زيد في الدار كالحجرة عمرك مع تقديـ المجركر إلى

جانب العطؼ كقاؿ ألنو ليس يستكم آخر الكبلـ كأكلو.

قاؿ السيكطي ( :)4كيجكز في غير العكامؿ المفظية كيمنع فييا كغيرىا ىي االبتدائية

فيجكز نحك :زيد في الدار كالقصر عمرك ألف االبتداء رافع لزيد كلعمرك أيضان فكاف العطؼ
عمى معمكؿ عامؿ كاحد كىك رأم ابف طمحة .كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

 -207جواز عطؼ الواو والتاء بقسـ أو بظرؼ أو بمجرور إف لـ يكف المعطوؼ فعالً
قاؿ أبك حياف ( :)5كحرؼ العطؼ إف كاف عمى حرؼ كاحد (كالكاك) ,كالفاء فبل يجكز

الفصؿ بيف الكاك ,ك(الفاء) ,كما عطؼ ال بقسـ ,كال ظرؼ كال مجركر إال في ضركرة الشعر

يدا كفي
نص عمى ذلؾ أصحابنا فبل تقكؿ :قاـ زيد كا﵀ عمرك ,كال فكا﵀ عمرك ,كال ضربت ز ن
البيت عمرك ,كال خرج زيد كالساعة عمرك ,قاؿ ابف مالؾ :كىك قكؿ أبي عمي قاؿ :كىك جائز
في الكبلـ المنثكر إف لـ يكف المعطكؼ فعبل نحك :قاـ زيد ,كفي الدار قعد ,كزيد يقكـ ككا﵀

مجركر لـ يعد جره نحك :مررت بزيد كمف بعده عمرك.
نا
اسما
يقعد ,أك ن
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي في جكاز عطؼ الكاك كالتاء بقسـ ,أك بظرؼ ,أك

بمجركر ,إف لـ يكف المعطكؼ فعبلن نحك :قاـ زيد كفي الدار قعد ,كزيد يقكـ ككا﵀ يقعد.
( )1سيبكيو ,الكتاب (ج .)596/2
( )2األخفش ,معاني القرآف (ج .)88 – 87/1
( )3الرضي ,شرح الكافية (ج .)325/1
( )4السيكطي ,ىمع اليكامع (ج .)139/2

( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2024 – 2023
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قاؿ ابف عصفكر ( :)1كال يجكز الفصؿ بيف حرؼ العطؼ كالمعطكؼ إال بالقسـ أك الظرؼ أك
المجركر بشرط أف يككف حرؼ العطؼ عمى أزيد مف حرؼ نحك قكلؾ :قاـ زيد ال كا﵀ عمرك
كال يجكز ككا﵀ عمرك إال في الضركرة أم ال يجكز الفصؿ بيف الكاك كمعطكفيا ألنيا عمى حرؼ

كاحد.

قاؿ السيكطي ( :)2ىكذا نقمو أبك حياف عف األصحاب معترضان بو إطبلؽ ابف مالؾ

جكاز الفصؿ مف غير استثناء الكاك كالفاء كتقييده بما إذا لـ يسكف فعبلن.

قاؿ أبك حياف :كما عطؼ ال بقسـ كال ظرؼ كال مجركر إال في ضركرة الشعر ,كىذا مخالؼ
لكبلـ أبي عمي في ىذه المسألة.

 - 208جواز العطؼ بقسـ أو بظرؼ أو بمجرور إف لـ يكف المعطوؼ مجرو ارً

َِ ِْ َِ َِ ِْ َِ
دِِاقِِ َِحِ ِْػِ ُِلِ ِ َِ
()3
ٔبِ ﴾
قاؿ أبك حياف  :كأجاز ذلؾ الفراء في قكلو تعالى ﴿ :وِ ٌَِِِِوِرِاِءِِِِإشِ ِِ

فقاؿ :ينكل بو الخفض ,فيككف معطكفنا عمى (بإسحاؽ) كقد فصؿ بينيما بالجار كالمجركر الذم
ىك "مف كراء إسحاؽ" ,كالعطؼ بالكاك ,كخرج ذلؾ أبك عمي ,كأبك الفتح عمى إضمار فعؿ
كعمر إذ التقدير :كلقيت
نا
تقديره :كآتيناىا مف كراء إسحاؽ يعقكب كما قاؿ سيبكيو في :مررت بزيد
عمرا ,كىذا الذم استقبحو أبك عمي لـ يستقبحو سيبكيو إال في النصب ,كانما قبحو في الخفض
ن

نحك :أمر اليكـ بزيد كغدا عمرك.
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي في جكاز عطؼ بقسـ أك بظرؼ أك بمجركر إف لـ يكف

المعطكؼ اسمان مجرك انر لـ يعد جره .

َِ ِْ َِ َِ ِْ َِ َِ
ِِ ِْػِ ُِلِ ِ َِ
ٔبِ ﴾ ( ,)4حيث يرل خرجو أف
دِِاقِ َِِح
حيث يرل في قكلو ﴿ :وِ ٌَِِِِ ِِوِرِاِءِِ ِإِ ِشِ

العطؼ بالكاك جاء عمى إضمار فعؿ تقديره كآتيناىما مف كراء إسحاؽ يعقكب.

كذىب الفراء إلى جكاز الخفض فيككف معطكفان عمى (بإسحاؽ) كقد فصؿ بينيما بالجار

كالمجركر الذم ىك (مف كراء إسحاؽ) كالعطؼ بالكاك .قاؿ ابف مالؾ:
( )1ابف عصفكر ,المقرب (ج .)235 – 234/1
( )2السيكطي ,ىمع اليكامع (ج )141/2
( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2024
( [ )4ىكد.] 71 :
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كقد يفصؿ بيف العاطؼ كالمعطكؼ إف لـ يكف فعبلن بظرؼ أك جار ك مجركر كال بحقي بالشعر
خبلفان ألبي عمي كاف كاف مجرك انر أعيد الجار أك نصب بفعؿ مضمر( ,)1كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو

في ىذه المسألة.

كالراجح العاطؼ ىنا الكاك كىذا مذىب ابف مالؾ أم كيعقكب مف كراء إسحاؽ.

 -209العطؼ عمى الجممة الصغرى إف لـ يكف فييا ضمير
قاؿ ابف مالؾ:
ِ
اع ِطفَا ُم َخ ا
يرً
اسٍـ فَ ْ
ِبو َع ْف ْ

طوؼ ِف ْع َالً ُم ْخ َب ارً
وِا َف ِك َال ْال َم ْع َ

()2

قاؿ أبك حياف( :)3كيتساكل الرفع عمى االبتداء ,كالنصب في العطؼ عمى جممة ذات
كجييف :أم اسمية الصدر فعمية العجز إال إذا كانت تعجبية ,كال يمحظ فييا الجممة الفعمية ,أك

كعمر أحبو ,كزيد ضربتو ,كأما
نا
يدا
فصؿ بػ(أما) فيختار الرفع في المعطكؼ نحك :ما أحسف ز ن
عمر فأكرمتو ,كاذا عريت عف ىذيف جاز أف تراعى صدر الجممة ,فترفع في العطؼ ,كجاز أف
نا
تراعى الصغرل فتنصب ,كاذا راعيت الصغرل؛ فإما أف يككف في الجممة المعطكفة ضمير يعكد
عمى االسـ األكؿ الذم في الجممة األكلى أك ال .إف كاف فييا ضمير جازت المسألة ببل خبلؼ

كىندا أكرمتيا
كىندا أكرمتيا في داره ,كاف لـ يكف ضمير نحك :زيد ضربتو ن
نحك :زيد ضربتو ن
فأربعة مذاىب:
أحدىا :أنو ال تجكز المسألة .كىك مذىب األخفش ,كالزيادم كالسيرافي.
كالثاني :أنو يجكز كىك مذىب جماعة مف القدماء ,كالفارسي ,كىك ظاىر كبلـ سيبكيو.
كالثالث :إف كاف العطؼ بالكاك ,أك بالفاء جازت ,كاال فبل ,كىك مذىب ىشاـ.
كالرابع :إف كاف العطؼ بثـ جاز ,كاال فبل ,كىك مذىب الجميكر.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في العطؼ عمى الجممة الصغرل ىي ما كقعت خب انر لمبتدأ

إف لـ يكف فييا ضمير نحك :زيد ضربتو كىندان أكرمتيا.
( )1ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ص .)178
( )2ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)79

( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2170
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ذكر قكؿ الفارسي

()1

في جكاز العطؼ عمى الجممة الصغرل كذكر معو أقكاؿ النحاة في ىذه
()2

المسألة فقاؿ في المسألة األكلى أربع مذاىب :أحدىما ما ذىب إليو األخفش

في عدـ جكاز

العطؼ عمى الجممة الصغرل كالثاني مذىب ىشاـ بف معاكية حيث أجاز العطؼ إذا كاف حرؼ

العطؼ الفاء أك الكاك فقط.

كقاؿ ابف ىشاـ ( :)3تضمنت الجممة الثانية ضميره أك كانت معطكفة عمى الفاء لحصكؿ
المشاكمة رفعت أك نصبت كذلؾ نحك :زيد قائـ كعمرك أكرمتو ألجمو أك مضم انر أكرمتو فإف لـ
يكف في الثانية ضمير لؤلكؿ كىك المختار ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

 -210عطؼ البياف قد يكوف نكرة أو معرفة
قاؿ ابف مالؾ:
ون ِ
اف ُم َعرفَيف
َي ُك َ

ون ِ
اف ُم ْن َكريف َك َما
فقَ ْد َي ُك َ

()4

قاؿ أبك حياف ( :)5تابع جار مجرل النعت في ظيكر المتبكع ,كفي التكضيح كالتخصيص
جامد أك بمنزلة الجامد ,فالتابع جنس ,جار مجرل النعت ,فصؿ يخرج بو عطؼ النسؽ كالبدؿ,
كفي التكضيح خرج بو التككيد ,كالتخصيص خرج بو ما جيء بو مف النعكت لمتككيد ,كجامد

خرج بو النعت ,أك بمنزلة الجامد خرج بو ما أصمو صفة ثـ غمب عمييا فصار عمما بالغمبة

اسما,
كالصعؽ ,كمذىب البصرييف أنو ال يككف إال معرفة ن
تابعا لمعرفة ,كخصو بعضيـ بالعمـ ن
تابعا لنكرة , ,كابف
أك كنية أك ن
لقبا ,كذىب الككفيكف ,كتبعيـ الفارسي ,إلى أنو يككف في النكرة ن

ِْ َِ َِ َِ ُِ َِ َِ َِ َِ َِ
ِزِيِِْ ُِخُِِِٔ ٍثِ .
مالؾ ,كمثؿ بعضيـ ذلؾ بقكلوٌَِِِِِِ  :شِجِرِ ٍةٌِِِِتِِارِكِ ٍثِِ

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في أف عطؼ البياف يككف في النكرة تابعان لنكرة ,كذكر

( )1الفارسي ,المسائؿ البصريات (ص .)213
( )2الفارسي ,رأم األخفش في المسائؿ البصريات (ص )221؛ األشمكني ,شرح األشمكني (ج )80/2؛ ابف
مالؾ ,شرح التسييؿ (ج .)144/2
( )3األزىرم ,التصريح عمى التكضيح (ج .)305 /1
( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)75

( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1943
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مذىب البصرييف ,أنو ال يككف إال معرفة تابعان لمعرفة (.)1
قاؿ السيكطي ( :)2عمؿ األشمكني في ذلؾ كقكلو :ألف النكرة تقبؿ التخصيص بالجامد
كما تقبؿ المعرفة كالتكضيح نحك :لبست ثكبان جبة .كالراجح كالمشيكر أف عطؼ البياف كما يككف

معرفة يككف نكرة.

()4

كذىب الككفيكف ,كتبعيـ الفارسي( ,)3كابف جني ,كالزمخشرم

إلى أنو يككف في

النكرة تابعا لنكرة ,كاختاره ابف عصفكر( ,)5كابف مالؾ( ,)6كمثؿ بعضيـ ذلؾ بقكلوِْ ٌِِ ﴿ :
َِِِ
ن
ِ
َ
ِ
َ
ارِكِثِِ َِ
َِ َِ ُِ َِ
ِِ ٍثِ ﴾ ( .)7كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.
ِزِيِِْخُُِِٔ
شِجِ َِرِ ٍةٌِِِِتِِ َِ ٍ
 -211نصب الظرؼ
قاؿ أبك حياف( :)8كذىب الككفيكف إلى أنو ال يجكز نصب المبيـ عمى الظرؼ إال
صالحا ,كالجية كذلؾ فبل تقكؿ :قعدت
مكانا
بكصؼ يخصصو ,أك ما في حكمو نحك :قعدت ن
ن
كمتأخرا ,فإف خصصتو باإلضافة جاز
متقدما
قداما ,كال خبلفنا إال عمى الحاؿ كأنؾ قمت :قعدت
ن
ن
نحك :قعدت خمفؾ كقدامؾ.

كقالت العرب« :ىما خطاف جنابتي أنفيا» يعنكف خطيف اكتنفا أنؼ الظبية ,كمذىب

سيبكيو «أف جنابتي أنفيا» مف الظركؼ المبيمة ,كمذىب الفارسي :أنو مف األسماء المختصة
المستعممة استعماؿ الظركؼ يحفظ ,كال يقاس عميو.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في نصب المبيـ عمى الظرؼ ,حيث يرل أف (جنابتي
أنفيا) أنو مف األسماء المختصة المستعممة استعماؿ الظرؼ كذىب سيبكيو في قكؿ العرب (أف
جنابتي أنفيا) مف الظركؼ المبيمة.

( )1نقؿ مذىب البصرييف الشمكبييف .ابف عقيؿ ,المساعد (ج )423/2؛ ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)326/3
( )2السيكطي ,اليمع (ج .)121 /2

( )3األشمكني ,شرح األشمكني (ج.)86/3
( )4الزمخشرم ,المفصؿ (ج .)122 -121
( )5ابف عصفكر ,المقرب (ج .)244
( )6ابف الجكزية ,شفاء العميؿ (ج )766/2؛ ابف مالؾ ,شرح الكافية الشافية (ج .)1193/3
( [ )7النكر.] 35 :

( )8األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1141
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 -212إعراب كممة بشر
قاؿ أبك حياف ( :)1كيتعيف عطؼ البياف في صكر إحداىا :أف يككف فيو (أؿ) كىك

تابع لمنادم منصكب نحك :أيا أخانا الحارث ,أك مضمكـ ,نحك :يا رجؿ الحارث ,كيجكز

الحارث بالنصب.

مجركر بإضافة صفة مقركنة (بأؿ) كىك غير صالح إلضافتيا إليو كمثالو
نا
الثانية :أف يتبع
أََنا ْاب ُف ْالتَ ِ
..... ..... .... .....
ار ُؾ ْال َب ْك ِري ِب ِش ْر
عمى الصحيح ,كىك قكؿ السيرافي ,كالرماني ,كالمبرد ال يجيز إال نصب بشر ,كأجاز
الفارسي فيو البدؿ ,فإف صمح لـ يتعيف نحك :الضارب الرجؿ غبلـ القكـ.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في أف يتبع عطؼ البياف مجرك انر بإضافة صفة مقركنة

(بأؿ) كىك غير صالح إلضافتيا إليو كمنيا قكلو :

أََنا ْاب ُف ْالتَ ِ
ار ُؾ ْال َب ْك ِري ِب ِش ْر

()2

حيث أجاز الفارسي في كممة (بشر) كىي عطؼ البياف أف تعرب (بدؿ) إذا صمح لـ

يتعيف كيرل المبرد( ,)3كالرماني ,كالسيرافي ,أنو ال يجكز إال نصب بشر.

قاؿ يسرم زعير ( :)4لعمؾ الحظت أف الزمخشرم ىنا يخطب في جيؿ النحاة حيث
منع البدؿ ,كأجاز البياف كأما ذاؾ إال لمتفرقة فييما كسباتي انيا تفرقة مزعكمة مكىكمة كلذلؾ
كجدنا الزمخشرم معو ال يفرؽ بينيما في قكؿ الشاعر :أنا ابف التارؾ البكر بشر.
بؿ إنو رفض رفضان صريحان ما أدعاه النحاة مف أف المبدؿ منو في حكـ الطرح.
قاؿ الشنقيطي ( :)5فػ " بشر " ال يصح أف يككف بدالن مف البكر ألنو ال يصح أف يحؿ

محمو فبل يقاؿ :أنا ابف التارؾ.

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص ص .)1945 -1944
( )2البيت مف البحر الكافر ,كىك منسكب لممرار األسدم ,سيبكيو ,الكتاب(ج .)182/1
( )3ابف السراج ,األصكؿ في النحك (ج )135/1؛ الرضي ,شرح الكافية (ج .)395/2
( )4زغير ,التكابع في النحك العربي (ص.)86

( )5الشنقيطي ,الدرر المكامع عمى ىمع اليكامع كشرح جمع الجكامع (ج.)345/ 2
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قاؿ ابف ىشاـ األنصارم ( :)1فػ " بشر " عطؼ بياف عمى البكرم كليس بدالن المتناع

أنا ابف التارؾ بشر إذ ال يضاؼ ما فيو األلؼ كالبلـ إلى المجرد منيا إال أف كاف المضاؼ
صفة مثناه أك مجمكعو جمع مذكر سالـ نحك :الضاربا زيد.
كقاؿ أبك حياف:

كعمى الصحيح كىك قكؿ السيرافي كالرماني كالمبرد في جكاز

النصب ,كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.
باب البدؿ

 -213القوؿ في إعراب كممة (النار)
قاؿ أبك حياف( :)2فأما " قتؿ أصحاب األخدكد النار" فاتفقكا عمى أف (النار) بدؿ ,قاؿ

الفارسي :بدؿ اشتماؿ ,كقاؿ الفراء ,كابف الطراكة :بدؿ كؿ مف كؿ ,كقاؿ ابف خركؼ :بدؿ
إضراب ,كقاؿ ابف ىشاـ :عمى حذؼ مضاؼ أم أخدكد النار ,كمف النحكييف مف ال يمتزـ في

ضميرا ,كيجكز في ىذيف البدليف أف يبدؿ مف ضمير المتكمـ كالمخاطب كما يبدؿ
ىذيف البدليف
ن
ً
جمي زيد.
مف ضمير الغائب تقكؿ :ضربني ر ٍ

التوضيح والتحميؿ :

ُِ َِ
ذكر أبك حياف في قكؿ الفارسي في إعراب كممة (النار) ,في قكلو تعالى ﴿ :كِخِ ِوِِ
َِ ِْ َِ ُِ ِْ ُِ ِْ
ِ
ُ
ّ
()3
ِ
َ
ِِالِِارِِِ ﴾  ,حيث يرل أف (النار) بدؿ اشتماؿ كقد خالفو بعض النحاة كمنيـ
أِصِدِِابِِِِاْلِخِدِوِدِِِِ
الفراء()4كابف الطراكة قالكا بدؿ كؿ مف كؿ كرأل آخر بدؿ إضراب.

كقاؿ ابف ىشاـ :عمى حذؼ مضاؼ أم أخدكد النار .كقاؿ ابف السراج الشنتريني (:)5
ً
ب زيد ثكبو كمنو قكلو تعالى " قتؿ أصحاب األخدكد ً
النار .كقاؿ الصباف" :
كمثاؿ المشتمؿ :يسم ى
كالبدؿ عمى ىذيف بدؿ كؿ كقيؿ النار بدؿ إضراب
كقاؿ ابف خركؼ

()7

()6

.

بدؿ إضراب ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

()1األنصارم ,شرح شذكر الذىب (ص.)437

( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1967
( [ )3البركج.]5- 4 :
( )4الفراء ,معاني القرآف (ج .)353/3
( )5الشنتريني ,تمقيح األلباب عمى فضائؿ اإلعراب (ص .)210
( )6الصباف ,حاشية الصباف (ج.)128/3
( )7ابف عقيؿ ,المساعد (ج .)436/2
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 - 214بدؿ االشتماؿ
قاؿ ابف مالؾ :
ِ
اس ِت َم َاال
َك َأن َؾ ْابت َياجؾ ْ

أ ْو ْ
اش ِت َماالً
ضاً ْأو ْ
اقتَضى َب ْع َ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2كاختمفكا في المشتمؿ في بدؿ االشتماؿ ,فذىب الفارسي في أحد

قكليو ,كالرماني في أحد قكليو ,كخطاب الماردم إلى أف األكؿ مشتمؿ عمى الثاني قاؿ خطاب:

يدا فرسو ,كيجكز :سرني زيد ثكبو,
كال يجكز :سرني زيد داره ,كال أعجبني زيد فرسو ,كال رأيت ز ن
كسرني زيد قمنسكتو ,ألف الثكب يتضمنو جسده ,كقد ردكا عميو ىذه المثؿ التي أجازىا.
كذىب الفارسي في الحجة إلى أف الثاني مشتمؿ عمى األكؿ نحك :سرؽ زيد ثكبو.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في بدؿ االشتماؿ ,حيث يرل أف الثاني مشتمؿ عمى األكؿ

في نحك :سرؽ زيد ثكبو.كىناؾ رأم آخر لمفارسي ()3كذكر معو أقكاؿ النحاة في ىذه المسألة
منيـ خطاب الماردم )4(,أف األكؿ مشتمؿ عمى الثاني كقاؿ ال يجكز في قكلو سرني زيد داره
كيجكز سرني زيد ثكبو ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.
باب النداء

 -215القوؿ في نصب المنادى
قاؿ ابف مالؾ :
الن ِ
اء َيا
الناء أو َك َ
ادى َ
َو ْلم ُم َن َ

َوأي وآ َكذا أَيا ثُ َـ َى َيا

()5

متعجبا
تقدير إال إف كاف مستغاثنا بو ,أك
قاؿ أبك حياف ( :)6كالمنادم منصكب لفظنا ,أك نا
ن
منو ,فيدخؿ عميو الـ الجر ,كناصبو عند الجميكر فعؿ مضمر بعد األداة تقديره :أنادم ,أك

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)80
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)1968
( )3الجرجاني ,المقتصد (.)934/2
( )4ابف عقيؿ ,المساعد (ج .)436/2
( )5ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)80

( )6األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)2179

121

أدعك ,كىك إنشاء كػ(أقسـ) في باب القسـ ,كقيؿ الناصب األداة ,كىي اسـ فعؿ ,كقيؿ الحرؼ

نفسو ,كقيؿ الحرؼ بنيابتو عف الفعؿ ,كىك مذىب الفارسي.
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في نصب المنادل ,حيث يرل إف نصب المنادل ىك

الحرؼ نيابة عف الفعؿ كذكر معو أقكاؿ النحاة :منيا قكؿ :الناصب األداة كقيؿ الحرؼ نفسو
كعند الجميكر النصب فعؿ مضمر بعد األداة تقديره أنادم أك ادعكا ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في
ىذه المسألة.
 -216القوؿ في حذؼ المنادى إذا كاف الحاؿ مؤكدة أو مبنية
قاؿ أبك حياف( :)1كاختمفكا في جكاز حذؼ المنادم ,كابقاء األداة تدؿ عميو ,كالذم

يقتضيو النظر المنع ,كفي جكاز الحؿ مف المنادم عمى مذاىب :

أحدىا :الجكاز مطمقنا ,كىك مذىب المبرد ,كابف طاىر ,كابف طمحة مف المتأخريف.
الثاني :المنع ,كىك مذىب الككفييف كبعض البصرييف.
الثالث :التفصيؿ بيف أف تككف الحاؿ مؤكدة أك مبنية فبل يجكز ,كىك مذىب األخفش ,كالمازني,
كالفارسي ,كال نص عف سيبكيو في إجازة كال منع.

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في عدـ جكاز حذؼ المنادل إذا كانت الحاؿ مؤكدة أك
مبنية ,كذكر معو أقكاؿ النحاة حيث اختمؼ النحاة في ىذه المسألة ,حيث ذكر المبرد

()2

,كابف

ظاىر ,الجكاز مطمقان أم حذؼ المنادل كالمذىب الثاني المنع كىك مذىب الككفييف التفصيؿ بيف
أف تككف الحاؿ مؤكدة أك مبنية فبل يجكز ,كىك مذىب األخفش( ,)3كالمازني( ,)4كالفارسي ,كال
نص عف سيبكيو في إجازة كال منع ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2181
( )2الرضي ,شرح الكافية الشافية (ج )347 /1؛ اليكارم ,البلمات (ص .)53
( )3اليكارم ,البلمات (ص.)54

( )4المرجع السابؽ (ص )52؛ ابف عقيؿ ,المساعد (ج .)488 /2
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 -217القوؿ في المنادى يسمب التعريؼ بالعممية
قاؿ ابف مالؾ :
عمى ِ
الذي ِم ْف ِفي َرْف ِعو قَ ْد ُع ِي َدا

ردا
الم ْف َ
الم َ
نادي ُ
الم َعرؼ ُ
و ْاب ُف ُ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2كحركة (يا زيد) ,ك(يا رجؿ) حركة بناء خبلفنا لمكسائي ,كالرياشي في

عمما نحك( :يا زيد) فيك باؽ عمى تعريفو بالعممية كىك
زعميما أنيا حركة إعراب ,كما كاف ن
مذىب ابف السراج ,كذىب المبرد ,كالفارسي إلى أنو يسمب تعريفو بالعممية كيصير معرفة
باإلقباؿ عميو كالخطاب.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في حركة (يا يزيد) حيث يرل أف المنادل يسمب تعريفو
بالعممية كيصبح معرفة مف خبلؿ إقباؿ عميو كالخطاب ,كقاؿ ابف السراج( :)3أنو يكسب التعريؼ
مف خبلؿ العممية.
قاؿ المرادم

()4

:المعرؼ :يشمؿ ما لو تعريؼ قبؿ النداء نحك " :يا زيد " كما حصؿ

في تعريؼ في النداء نحك " :يا رجؿ " أما نحك " :يا زيد " فقيؿً :
باؽ عمى عمميتو كىك مذىب
ابف السراج كقيؿ سمب تعريؼ العممية كتعرؼ باإلقباؿ كىك مذىب المبرد( ,)5كالفارسي(.)6
قاؿ الصباف ( :)7أما نحك " :يا رجؿ " فقيؿ :تعرؼ باإلقباؿ كالقصد كاليو ذىب

المصنؼ كقيؿ :بأؿ محذكفة .كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة .

()1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)81

( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2183
( )3ابف السراج ,األصكؿ في النحك(ج .)230/1
( )4المرادم ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ (ص.)1058
( )5المبرد ,المقتضب (ج .)205/4
( )6الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص ص.)229 -228

( )7األشمكني ,حاشية الصباف عمى األشمكني (ج .)105/3
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 -218وصؼ المنادى المبني عمى الضـ
قاؿ ابف مالؾ :
ْال َزمو نصباً كازيد َذا ْال ِح َي ْؿ

ِ
وف أَ ْؿ
ضاؼ ُد َ
الم َ
تابعُ ِذي َ
الضـ ُ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2كيجكز كصؼ المنادم المبني عمى الضـ ,كىك مذىب سيبكيو,

كالخميؿ كاألكثريف ,كذىب األصمعي كقكـ مف الككفييف إلى أنو ال يجكز كصفو ,كقاؿ الفارسي:

يجكز ,كالقياس أف ال يجكز.
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في جكاز كصؼ المنادل المبني عمى الضـ.
()3

كذكر معو أقكاؿ النحاة حيث يرل سيبكيو
()4

كذىب األصمعي

كالخميؿ جكاز كصؼ المنادل المبني عمى الضـ

كقكـ مف الككفييف إلى أنو ال يجكز كصفو.

قاؿ الزجاجي ( :)5فإف نعت المفرد العمـ بنعت مضاؼ نصبت النعت ال غير كقكلؾ:
" يا زيد أخانا " .كقاؿ أبك حياف :كالقياس أنو ال يجكز كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي.
 -218القوؿ في وصؼ أي الممحؽ بكاؼ الخطاب
قاؿ ابف مالؾ:
ِ
الم ْع ِرفَ ْة
ُي ْمزـ ِب َ
الرْفع لدى ذي َ

وأييا مصحوب أَؿ بعده ِ
فة
ص ْ
َُ َ ُْ
َْ

()6

قاؿ أبك حياف ( :)7كاختمفكا إذا لحؽ اسـ اإلشارة كاؼ الخطاب أيجكز أف يكصؼ بو
(أم) ,فذىب ابف كيساف إلى جكاز ذلؾ فتقكؿ :يا أييذا الرجؿ ,كيا أييذاؾ الرجؿ ,قاؿ :كىك أقؿ

مف (يا أييذا الرجؿ) ,كذىب السيرافي إلى منع ذلؾ ,كما ذىب إليو الجرمي ,كالفارسي ,كابف
( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)82

( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2185
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج .)183/2
( )4ابف عقيؿ ,انظر رأم األصمعي في المساعد (ج .)493/2
( )5الزجاجي ,الجمؿ في النحك (ص.)150
( )6ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)82

( )7األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2195
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جني مف استضعاؼ نعت (أم) باسـ اإلشارة ال يمتفت إليو ,ألنو مخالؼ لمسماع.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في كصؼ (أم) باسـ اإلشارة الممحؽ بكاؼ الخطاب حيث
يرل في جكاز كصؼ (أم) باسـ اإلشارة الممحؽ بكاؼ الخطاب استضعاؼ ذلؾ كال يمتفت إليو.
كذكر معو أقكاؿ النحاة حيث ذىب ابف كيساف ()1إلى جكاز ذلؾ فنقكؿ :يا أييذا الرجؿ كيا
()2

أييذاؾ الرجؿ كذىب السيرافي كما ذىب إليو الجرمي

إلى منع ذلؾ كذىب الككفيكف إلى أف

(ىا) دخمت لمتنبيو.
قاؿ المرادم ( :)3كيمزـ كضعيا (أم) بأحد أشياء كذكر منيا اسـ اإلشارة نحك (:)4
أييذاف كبل زاد كما كدعاني كاغبلن فيمف كغؿ أم جكاز كصؼ المنادل فيو باسـ اإلشارة.
قاؿ المرادم ( :)5أف اسـ اإلشارة المنعكت بو (أم) شرطو أال يصحبو قكؿ الخطاب

لقكلو " :كأييذا " خبلفان البف كيساف فإنو أجاز " يا أييا ذاؾ الرجؿ " كبالمنع قاؿ السيرافي ,كلـ
ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

 -219جواز حذؼ األلؼ المنقمبة عف الياء
قاؿ أبك حياف ( :)6كأما في النداء ,فأطمؽ النحاة فيو خمسة أكجو :فتح الياء :يا

غبلمي ,كاسكانيا نحك يا غبلمي ,كقمب الياء ألفنا نحك :يا غبلما ,كحذؼ الياء كاالجتراء بالكسرة

َِ َِ
عف الياء نحك :يا غبلـ ,كحذفيا كضـ ما قبميا نحك :يا غبلـ تريد :يا غبلمي ,كقرئ ﴿ :كِِالِِ
َِ ِّ ِْ ُِ
سِ ًِِْ ِةِِ َِِْ ِّ
الِ ِِقِ ﴾ ( )7بضـ الياء بعد حذؼ ياء المتكمـ يريد :يا ربي حذؼ حرؼ النداء
بِ ِِِاخِ
ِ
رِ ِِ

كياء المتكمـ.

( )1األشمكني ,شرح األشمكني (ج .)152 /3
( )2ابف عقيؿ ,المساعد (ج .)151/1

( )3المرادم ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ (ج .)1076 /3
( )4المككدم ,شرح المككدم (ص )127؛ السيكطي ,اليمع (ج.)175/1
( )5المرادم ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ لشرح ألفية ابف مالؾ (ج.)1078/3
( )6األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)2239
( [ )7األنبياء.] 112 :
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كأجاز األخفش :كالمازني ,كالفارسي ,حذؼ األلؼ المنقمبة عف الياء كاالجتراء بالفتحة

عنيا فتقكؿ :يا غبلـ تريد :يا غبلما ,كقاسكا ذلؾ ,كمنعو األكثركف ,كتختمؼ رتبة ىذه األكجو
في الفصاحة ,فأفصحيا :يا غبلـ ثـ يا غبلما ثـ يا غبلمي كيا غبلمي ,كأقميا :يا غبلـ.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في جكاز حذؼ األلؼ المنقمبة عف الياء في إضافتو

غبلـ زيد :يا غبلمان كذكر معو
بالنداء المضاؼ إلى ياء المتكمـ كاالجتزاء بالفتحة عنيا فنقكؿ :يا
ى
غبلمي
أقكاؿ النحاة في ىذه المسألة حيث يرل البعض فتح الياء :يا غبلمي كاسكانيا نحك يا
ٍ
كقكؿ آخر قمب الياء ألفان نحك :يا غبلمان كقكؿ آخر حذؼ الياء كاالجتزاء بالكسرة عف الياء نحك
يا ً
غبلـ تريد :يا غبلمي.
غبلـ كقكؿ آخر :حذفيا كضـ ما قبميا نحك :يا
ي

قاؿ ابف ىشاـ األنصارم ( :)1يجب كسر آخره كغبلمي كيجكز فتح الباء كاسكانيا ,
ً
كقاض
كيستثنى مف ىذيف الحكميف أربع مسائؿ :كىي المقصكر كفتى كقذل كالمنقكص كرًاـ

كالمثنى كابنتيف كغبلميف كجمع المذكر السالـ كزيديف السميميف فيذه األربعة آخرىا كاجب

السككف فالياء معيا كاجبة الفتح كندر إسكانيا بعد األلؼ.

 -220باب الكممات المختمفة فييا أىي أسماء أو أفعاؿ أو غيرىا
قاؿ ابف مالؾ :
ِ
ِ
س َم ِائو َعمَ ْي ُك َما
فع ُؿ م ْف أَ ْ
َواْل ْ

َو َى َك َذا ُد ُوَنؾ َم َع إِلَ ْي َكا

()2

قاؿ أبك حياف ( :)3كاختمؼ الذيف قالكا :إنيا أسماء أفعاؿ ,فقيؿ :مدلكليا ألفاظ أفعاؿ
ال أحداث ,كال أزماف ,كتمؾ األفعاؿ ىي التي تدؿ عمى الحدث كالزماف ,فػ(مو) اسـ لمفظ اسكت,

كقيؿ تدؿ عمى معاني األفعاؿ مف الحدث كالزماف ,فػ(مو) مرادؼ لػ(اسكت) ,قيؿ :ىك ظاىر

مذىب سيبكيو ( ,)4كأبي عمي

()5

كجماعة ,فداللتيا عمى الزماف بالكضع ال بالصيغة ,كقيؿ ىي

أسماء لممصادر ثـ دخميا معنى الطمب كاألمر ,فتبعو الزماف كدخميا معنى الكقكع بالمشاىدة,

( )1األنصارم ,أكضح المسالؾ (ص .)153
( )2ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)88
( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)2289
( )4سيبكيو ,الكتاب (ج.)529/3

( )5الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص.)163
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كداللة الحاؿ في غير األمر ,فتبعو الزماف فػ(مو) اسـ لقكلؾ سككتنا ,ككذلؾ باقييا ,فيككف إطبلؽ
أسماء األفعاؿ عمييا يعني بو المصادر.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في الكممات المختمفة أىي أسماء أفعاؿ ,نحك (مو –
كنزاؿ – كبمو ) ,حيث يرل أنيا تدؿ عمى الزماف بالكضع كال بالصيغة كىناؾ مف قاؿ أنيا أسماء
لممصادر ثـ دخؿ عمييا معنى الطمب كاألمر كىناؾ مف قاؿ أنيا تدؿ عمى معاني األفعاؿ مف
الحدث كالزماف.
قاؿ أبك حياف :فيككف أصبلن مف أسماء األفعاؿ عمييا يعني بو المصادر ,كىذا مخالؼ
لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

 -221القوؿ في أصؿ كممة تيد
()1
مصدرا ,كالكاؼ
يدا ,فاحتمؿ أف يككف
قاؿ أبك حياف  :كحكى البغداديكف :تيدؾ ز ن
ن
مجركرة ,كاحتمؿ أف يككف اسـ فعؿ ,فالكاؼ لمخطاب ,كيظير مف كبلـ ابف مالؾ أنيا ال تككف

مأخكذا مف التؤدة ,فػ(الفاء) كاك ,كأبدلت منيا
إال اسـ فعؿ ,كقاؿ الفارسي ( :)2أرل أف يككف
ن
التاء ,كالعيف ىمزة ألزمت بدؿ الياء ,كىذا الذم قالو متكمؼ ,كالغالب عمى أسماء األفعاؿ عدـ
االشتقاؽ ,كيقاؿ :تيد زيد ,كىيت؛ أم أسرع كعجؿ.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في الخبلؼ حكؿ (تيد ) ,حيث يرل أنو مشتقة مف
التكراة فالفاء كاكان كأبدلت منيا التاء كالعيف ىمزة جاءت بدؿ الياء كذكر قكؿ البغدادييف أف
(تيدؾ زيدان) احتمؿ أف يككف مصد انر كالكاؼ مجركر كاحتمؿ أف يككف اسـ فعؿ فالكاؼ لمخطاب
كقاؿ ابف مالؾ :أنيا ال تككف إال اسـ فعؿ.
قاؿ ابف ىشاـ األنصارم ( :)3اسـ الفعؿ تحكيمو زيدان بمعنى دعو كعميؾ كبو بمعنى
( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2295
( )2الفارسي ,الشعر (ص.)29

( )3األنصارم ,شذكر الذىب (ص.)400
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الزمف كالصؽ كدكنؾ بمعنى فترة كركيده كتيدة بمعنى أميمو كىييات كاشتاؽ بمعنى بعد.
كقاؿ أبك حياف :معمقنا عمى كبلـ الفارسي كىذا الذم قالو متكمؼ ,كالغالب عمى أسماء

األفعاؿ عدـ االشتقاؽ ,كىذا يدؿ عمى مخالفة أبي حياف لقكؿ الفارسي في ىذه المسألة.

 - 222القوؿ في بمو
()2
()1
يدا ,أك تككف
يدا أم :دع ز ن
قاؿ أبك حياف  :ك(بمو)؛ أم دع قاؿ سيبكيو  :بمو ز ن

مصدرا ,فتضاؼ تقكؿ :بمو زيد أم ترؾ زيد ,كىك مضاؼ لممفعكؿ ,كقاؿ أبك عمي ( :)3ىك
ن
مبنيا عمى الفتح ,كعمى
مضاؼ لمفاعؿ قاؿ :كلك أظير الفاعؿ لقيؿ :بمو زيد ,كيقاؿ :بمو كبمو ن

مصدر ما حكى الشيباني أبك عمرك :كما بميؾ كذا ,كركل أبك زيد فيو
نا
الكسر ,كمف استعمالو
مصدر تقكؿ :بيؿ زيد  ,كحكى أبك زيد ( :)4أف مف العرب مف يدخؿ عميو (مف)
نا
القمب إذا كاف

فبلنا ال يطيؽ أف يحمؿ الفير ,فمف (بمو) أف يأتي بالصخرة» ,يريد :فكيؼ يطيؽ
فيقكؿ« :إف ن
أف يحمؿ الصخرة ,كأجاز قطرب كأبك الحسف ( :)5أف تككف بمعنى (كيؼ) تقكؿ :بمو زيد (أم

كيؼ زيد).
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في كممة (بمو ) ,حيث يرل أف بمو جاءت مصدر
يد كىناؾ مف قاؿ :أنيا مصدر مضاؼ لممفعكؿ فنقكؿ :بمو زيد
كتضاؼ إلى الفاعؿ فنقكؿ بمو ز ه

أم ترؾ زيد كقاؿ سيبكيو ( :)6أف بمو زيدان أم دع زيدان أم أنيا اسـ فعؿ.

قاؿ المرادم ( :)7كاما " بمو " فيككف اسـ فعؿ بمعنى دع كىك مبني نحك :بمو زيدان كتككف
مصد انر بمعنى ترؾ النائب عف اترؾ فتستعمؿ مضافة نحك :بمو زيد كىك مضاؼ إلى المفعكؿ

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص ص .)2296-2295
( )2سيبكيو ,الكتاب (ج.)232/4

( )3الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص.)165
( )4الفارسي ,الشعر (ص.)26
( )5الرضي ,شرح الكافية (ج.)93/3
( )6سيبكيو ,الكتاب (ج .)232/4

( )7المرادم ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ (ج.)1167/3
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فقيؿ :ىي اسـ فعؿ بمعنى اترؾ كقيؿ بمعنى كيؼ مف كذىب األخفش إلى أنيا حرؼ جر
كعدىا الككفيكف كالبغداديكف مف أدكات االستثناء فأجازكا النصب بعدىا عمى االستثناء.
قاؿ ابف ىشاـ ( :)1كاذا قيؿ بمو الزيديف أك المسمميف أك أحمد أك اليندات احتمت
المصدرية كاسـ الفعؿ كاستعممت معربة مجركرة بمف خارجو عف المعاني الثبلثة كفسرىا بعضيـ
بغير كىك ظاىر كبيذا يتعدل مف يعدىا مف ألفاظ االستثناء.

أما في بمو أنيا اسـ فعؿ ألنيا تنصب االسـ بعدىا فيي تعمؿ عمؿ الفعؿ أنيا بمعنى
دع زيدان ,لـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

( )1األنصارم ,مغني المبيب (ج .)207-0206-205/2
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المبحث الرابع:

التوابع والصرؼ.
باب أسماء األفعاؿ واألصوات

 -223القوؿ في إعراب أسماء األفعاؿ
قاؿ أبك حياف ( :)1كمذىب األخفش أف أسماء األفعاؿ ال مكضع ليا مف اإلعراب,

كنسبو صاحب الكافي إلى الجميكر [كذىب سيبكيو ,كالمازني
كالقكالف عف الفارسي

()3

()2

إلى أنيا في مكضع نصب

 ,كذىب بعض النحاة إلى أنيا في مكضع رفع عمى االبتداء ,كأغنى

الضمير المستكف فييا عف الخبر ,كما أغنى الظاىر في (أقائـ الزيداف) ,كمذىب جماعة إلى أف

أسماء األفعاؿ كميا معارؼ ما نكف منيا ,كما لـ ينكف.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في إعراب أسماء األفعاؿ ,حيث يرل أف أسماء األفعاؿ

ىي مكضع نصب كذكر معو أقكاؿ النحاة حيث ذىب األخفش

()4

أف أسماء األفعاؿ ال مكضع

ليا مف اإلعراب كىذاف القكالف يذكر أبك حياف أنيما لمفارسي كذكر بعض النحاة إلى أنيا في

مكضع رفع عمى االبتداء.

قاؿ المرادم ( :)5ذىب كثير منيـ :األخفش إلى أف أسماء األفعاؿ ؿ مكضع ليا مف
اإلعراب كىك مذىب المصنؼ كنسبو بعضيـ إلى الجميكر كذىب المازني كمف كافقو إلى أنيا

في مكضع نصب كنقؿ عف سيبكيو كالمازني ( )6كعف الفارسي قكالف ,كذىب بعض النحكييف إال
أنيا في مكضع رفع باالبتداء كأغنى مرفكعيا عف الخبر كما أغنى في أقائـ الزيداف ,كلـ ً
يبد أبك

حياف رأيو في ىذه المسألة.

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)23119
( )2السيكطي ,ىمع اليكامع (ج.)17/1
( )3الفارسي ,المسائؿ الحمبيات (ص.)76
( )4األنصارم ,مغني المبيب (ج.)520/1
( )5المرادم ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ (ج.)1159/3

( )6السيكطي ,ىمع اليكامع (ج)17/1؛ األشمكني ,شرح األشمكني (ج .)196/3
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 -224مجئ النوف الساكنة ىمزة
قاؿ ابف مالؾ :
لِ ِ
مفعؿ تَ ْو ِكيد بنونيف ُى َما

صد َن ُي َما
ىبف و ْ
كنوني ْاذ َ
اق ُ

()1

قاؿ أبك حياف( :)2كاذا لقيت النكف الساكنة ىمزة بعدىا نحك :ىؿ تكرمف مف أباؾ
كخففت اليمزة التخفيؼ القياسي بحذفيا كالقاء حركتيا عمى الساكف قبميا ,فقيؿ ال يجكز .كقاؿ
الفارسي :تحذؼ النكف ,كتجعؿ اليمزة بيف بيف ,فيككف جعميا كذلؾ ,كأنو سككف ,فتحذؼ النكف
لذلؾ.
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بكر قكؿ الفارسي

()3

في مجئ النكف الساكنة ىمزة بعدىا ,حيث يرل

الفارسي عدـ جكاز حذؼ اليمزة لمتخفيؼ بؿ تحذؼ النكف كتجعؿ اليمزة بيف كبيف فيككف جعميا
كأنو سككف فتحذؼ النكف ,لذلؾ نحك( :ىؿ تكرمف مف أباؾ ) ,كقد كافؽ أبك حياف كبلـ الفارسي
حيث قاؿ ال يجكز تخفيؼ اليمزة كحذفيا كالتاء حركتيا عمى الساكف قبميا ,كىذا مكافؽ لكبلـ
الفارسي في ىذه المسألة.

 - 225نوف التوكيد
قاؿ أبك حياف ( :)4كلنكف التأكيد نحك :ىؿ تخرجف ,كىؿ تخرجاف ,كىؿ تخرجف ,فإف
اجتمعت مع نكف الكقاية نحك :ىؿ تضربانني ,كىؿ تضربكنني  ,كىؿ تضربينني ,فيجكز إثباتيا,
كادغاـ نكف الرفع في نكف الكقاية كحذؼ إحداىما فمذىب سيبكيو ( :)5أف المحذكفة نكف الرفع,
كاليو ذىب أكثر المتأخريف ,كذىب األخفش ,كالمبرد ,كعمي بف سميماف ,كأبك عمي ,كابف جني
إلى أف المحذكفة نكف الكقاية ,كندر حذؼ نكف الرفع في المضارع المرفكع .

()1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)89
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)662
( )3الفارسي ,اإليضاح العضدم (ج.)322/2
( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص ص .)845 – 844
( )5سيبكيو ,الكتاب (ج.)369/2
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التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ أبي عمي في اجماع نكف التككيد مع نكف الكقاية ,حيث يرل

أف الذم يحذؼ ىك نكف الكقاية ككؿ حذؼ نكف الرفع في المضارع المرفكع كقد كافقو األخفش,

كالمبرد ,كعمي بف سمماف()1كقد خالفو سيبكيو

()2

حيث يرل أف المحذكؼ مف الرفع .

قاؿ أبك حياف :يجكز إذغاـ نكف الرفع مع نكف الكقاية ,كحذؼ إحداىما بدؿ ,عمي مكافقة أبي
حياف لرأم أبي عمي في ىذه المسألة.

-226

باب ما ال ينصرؼ

الصفة وشبو الزيادتيف بألفي التأنيث عمى وزف فعالف
قاؿ ابف مالؾ :
وقع
ص ِر َ
ؼ الػػػ ِذي َحواه َك ْيف َ
ضما ْ
ُ

ِ
نع
فَألؼ التَأنيث ُم ْطمَقػػػػاً مػػػ ْ

م ْف يرى أَ ْف يرى ِبتَ ِ
اء تأنيث ُخ ِت ْـ
ُ
َ

وزِائ َدا ِفع َال ف ِفي و ٍ
سمِ ْـ
َ ْ
ْ
صؼ َ
َ

()3

قاؿ أبك حياف ( :)4كالصفة كشبو الزيادتيف بألفي التأنيث قالو سيبكيو في باب ما ال
ينصرؼ عمى كزف فعبلف ذم (فعمى) فيمتنع خبلفنا لممبرد في زعمو أنو امتنع ,لككف النكف بعد
األلؼ مبدلة مف ألؼ التأنيث ,فالقكالف عف أبي عمي .كذىب الككفيكف إلى أنو ال يمحظ الشبو
بألفي التأنيث ,بؿ ككنيما زائدتيف ال تحمقيما الياء.
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ أبي عمي في الصفة كشبو الزيادتيف بألفي التأنيث عمى كزف

فعبلف ذم (فعمي ) ,فذكر أبك حياف قكالف ألبي عمي ( ,)5حيث يرل أف الصفة عمى كزف فعبلف
()6

ذم (فعمي) يمتنع مف الصرؼ كقد قالو سيبكيو

في باب ما ال ينصرؼ كالرأم اآلخر أف

( )1ىك عمي بف سميماف بف الفصؿ النحكم أبك الحسف األخفش األصغر أحد الثبلثة المشيكريف( ,ت 315ىػ).
السيكطي ,بغية الكعاة (ج.)168/2

( )2سيبكيو ,الكتاب (ج ..)369/2
( )3ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)91
( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)856
( )5الفارسي ,المقتصد (ج .)997/2
( )6سيبكيو ,الكتاب (ج .)205/3
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الصفة منعت مف الصرؼ لككف النكف بعد األلؼ مبدلة مف ألؼ التأنيث كقكؿ الككفييف ال
يبلحظ الشبو بألفي التأنيث بؿ ككنيما زائدتيف ال تمحقيما الياء كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه
المسألة .
 -227تصغير آصاؿ في باب الممنوع مف الصرؼ
قاؿ أبك حياف( :)1فامتنع االسـ مف الصرؼ نحك :أصيبلؿ مسمى بو ,قالو األخفش

كأجراه في منع الصرؼ مجرل ىاء ىراؽ المبدلة مف اليمزة ,كأصمو أصيبلف تصغير آصاؿ

جمع أصيؿ قاؿ البكرم :تصغير أصيؿ أصيبلؿ ,كأصيبلف كقاؿ ابف جني :ليس كاحد منيما

تصغير أصيؿ ,كقاؿ الفارسي :أصيبلؿ مفرد يجمع كلذلؾ ساغ تحقيره كلك أبدلت النكف مف ىمزة
أصمية صرفت نحك :حناف أصمو حناء.
التوضيح والتحميؿ :

انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في تصغير آصاؿ في باب الممنكع مف الصرؼ,

حيث يرل الفارسي أف أصيبلف مفرد يجمع كلذلؾ يحتقر صياغتو كلك أبدلت النكف مف ىمزة

أصمية لجاز تصريفو ,نحك :حناف أصمو حناء كيرل البكرم أف تصغير أصيؿ أصيبلؿ كأصيبلف

كقاؿ ابف جني :ليس تصغير أصيؿ أصيبلؿ كقاؿ األخفش ( :)2كأجزاه في منع الصرؼ كىذا
مذىب كال أصيبلف ,كلـ يب ًد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

 - 228الممنوع مف الصرؼ عمى وزف (أفعؿ)
قاؿ أبك حياف ( :)3كأما (أفعؿ مف)

()4

فامتنع عند البصرييف لكزف الفعؿ ,كالكصؼ,

كعند الككفييف لمزكـ (مف) ,كاختمؼ العرب في (أجدؿ كأخيؿ كأفعى) ,فجعميا أكثرىـ أسماء
فصرفيا كأفكؿ كأيدع  ,كلكحظ فييا معنى الصفة في بعض المغات فمنعت ,لكحظ في أجدؿ
معنى شديد ,كفي أخيؿ معنى الخيبلف ,كفي أفعى معنى خبيث.ككزف أفعى :أفعؿ كالمو كاك

كقكليـ :أفعكاف ,كىمزتو زائدة لقكليـ :مفعاة ,كزعـ ابف جني :أنيا مشتقة مف :فكعة السـ (كىي
ح اررتو) أصمو أفكع ثـ قمبت ,كزعـ الفارسي :أف ألفو منقمبة عف ياء ,كىك مشتؽ مف يافع فقمب,

إذ كاف أصمو أيفع.

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)857
( )2الرضي ,شرح الكافية الشافية (ج.)61/1
( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص ص .)860-859
( )4سيبكيو ,الكتاب (ج.)202/3
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التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في الممنكع مف الصرؼ عمى كزف (أفعؿ) حيث

اختمؼ العرب في كزف (أفعي) كأف ألفو منقمبة عف ياء كىك مشتؽ مف يافع فقمب إذا كاف أصمو
()1

أيفع .كيرل ابف جني

أف ألفو مشتقة مف فكعة السـ أصمو أفكع ثـ قمبت.

كيرل أبك حياف أف كزنيا أفعؿ كالمو كاك كقكليـ أفعكاف كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي الذم

يرل أف ألفو منقمبة عف ياء.

 -229ما وافؽ مف العجمي العربي في المفظ
قاؿ ابف مالؾ :
ِ
ٍ
امتََن ْع
َزيد َعمى الثَالث صرفُو ْ

و ْالعج ِمي الو ِ
ضع و ْالتَ ْع ِريؼ َم ْع
َ ََ
َ

()2

قاؿ أبك حياف ( :)3كما كافؽ مف العجمي العربي في المفظ كإسحاؽ مصدر أسحؽ,
كيعقكب ذكر القبج ,فمنعو كصرفو عمى قصد المسمى ,فإف جيؿ قصد المسمى ,حمؿ عمى

عادة الناس في التسمية بأسماء األنبياء ,كال يقاؿ في أعجمي إنو اشتؽ مف مادة عربية ال يقاؿ
إدريس :مف الدرس ,كال يعقكب :مف العقبى ,كقد رد أبك عمي عمى ثعمب في قكلو (إف) إبميس:

مف أبمس ,كال تتنزؿ جيالة أصؿ العمـ منزلة العجمة ,فيمنع االسـ الصرؼ كال ككف االسـ ليس

مف عادتيـ التسمية بو نحك :صعركر خبلفنا لمفراء فييما ,كألبي عمرك في األكلى فيما حكاه أبك
جعفر الرؤاسي عنو.
التوضيح والتحميؿ :

انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي فيما كافؽ مف العجمي العربي في المفظ ,حيث رد
الفارسي عمى ثعمب أف ابميس ,مف أبمس؛ أم أنو يمنع كيصرؼ عمى قصد المسمى أك يحمؿ
()4

عمى عادة الناس في التسمية ,حيث يرل الفارسي

أف االسـ األعجمي ال يمنع مف الصرؼ

عمى قصد المسمى أك ما حمؿ عمى عادة الناس في التسمية ,كىذا رأم أبي حياف ,كىذا

مخالؼ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.
( )1األزىرم ,التصريح بمضمكف التكضيح (ج.)214/2
( )2ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)93
( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .) 877
( )4الفارسي  ,المسائؿ الحمبيات (ص .)352
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باب التأنيث

 -230التأنيث الثالثي الالزـ وغير الالزـ ساكف الوسط
قاؿ ابف مالؾ :
ِ
ؼ
ساـ قَد ُروا التا َك َ
الك ِت ْ
وفي أَ َ

ِ ِ
ؼ
اء أَ ْو أَْل ْ
الم ُة ْالتَأنيث تَ ً
َع َ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2التأنيث :تقدـ التأنيث البلزـ؛ فإنو يمنع الصرؼ كحده ,كغير البلزـ
اسما لمذكر أك لمؤنث كطمحة ,كعائشة ,كدحية,
يمنع مع العممية ,فإف أنث بالياء ,منع كاف ن
ثنائيا كيد مسمى بو ,ففيو المنع كالصرؼ
كاف عمؽ عمى مؤنث ,كىك مجرد مف الياء ,فإف كاف ن
مسكنا
عارضا كفخذ أك
ثبلثيا ساكف الكسط تأصبلن كشمس ,أك
كقيؿ :يصرؼ ببل خبلؼ ,أك
ن
ن
ن

بعد التسمية أك إعبلالن كدار ,كسميت بو مؤنثنا ,كلـ تضؼ إليو عجمة ,جاز الصرؼ كمنعو عمى
قكؿ الجميكر ,كالمنع أكثر كأجكد ,كغمط أبك عمي فقاؿ ( :)3الصرؼ أفصح  ,كذىب األخفش

كالزجاج ( :)4إلى تحتـ المنع.
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في التأنيث الثبلثي البلزـ كغير البلزـ ساكف
الكسط ,حيث أجاز الصرؼ في االسـ الثبلثي ساكف الكسط كذكر معو قكؿ الجميكر جكاز
الصرؼ كمنعو إذا كاف المؤنث عارضان أك فاصبلن أك مسكنان أك إعبلالن كدار كسميت بو مؤنثان
كلـ يضاؼ إليو عجمو كقكؿ األخفش( ,)5كالزجاج ( ,)6عمى المنع حيث قاؿ أبك حياف :كالممنع
أكثر كأجكد ,كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)90
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)878
( )3األشمكني ,شرح األشمكني (ج.)254/3
( )4األنصارم ,مغني المبيب (ج.)342/1
( )5المرجع السابؽ ,ج 341/1؛ األشمكني ,شرح األشمكني (ج .)254/3

( )6الرضي ,شرح الكافية الشافية (ج )1492/2؛ ابف سيده ,المخصص (ج .)61/17
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 -231القوؿ في جواز صرؼ أفعؿ ومنعو
قاؿ ابف مالؾ :
ؼ تَ ْنويف أتى ُم َب َيناً
الص ْر ُ
َ

أم َكنا
َم ْعنى ِبو َي ُكوف ْاال ْ
س ُـ ْ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2ما منع صرفو دكف عممية أفعؿ كفعبلف الصفتاف بشركطيما كأخر

المعدكؿ في العدد كالجمع المتناىي ,كذك التأنيث البلزـ ,كأفعؿ المذككر إذا سمي بو خمؼ

الصفة العممية ,فامتنع مف الصرؼ ,فإذا نكر بعد التسمية فالمشيكر عف األخفش ( :)3أنو

يصرفو كبو قاؿ المبرد (.)4

كقاؿ سيبكيو :ال ينصرؼ ,كركل ىذا عف األخفش كىك الفصيح ,لكركد السماع بذلؾ,

مجردا مف
كقاؿ أبك عمي ( :)5يجكز الكجياف ,كاف كاف أفعؿ التفضيؿ ,كنكر بعد التسمية ,ككاف
ن
احدا كال يجيء فيو خبلؼ األخفش .
احدا أك فيو (مف) لـ ينصرؼ قكالن ك ن
(مف) انصرؼ قكالن ك ن
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ أبك عمي جكاز صرؼ أفعؿ كمنعو إذا نكر تكسر بعد

التسمية ,كذكر معو قكؿ األخفش ()6عمى أنو يجكز صرفو.

كقاؿ سيبكيو ( :)7ال ينصرؼ إذا سمي بيا امتنعت مف الصرؼ لمعممية ثـ قاؿ كركل

ىذا عف األخفش كىك الفصيح كىذا يدؿ عمى أنو اعترض قكؿ الفارسي في ىذه المسألة.

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)91

( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص ص .)888 – 887
( )3الجرجاني ,المقتصد في اإليضاح (ج.)979/2
( )4المبرد ,المقتضب (ج.)312/3
( )5الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص.)296
( )6الجرجاني ,المقتصد (ج )979/2؛ الرضي ,شرح الكافية الشافية (ج .)68/1
( )7سيبكيو ,الكتاب (ج .)202/3
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 -232القوؿ في فعالف إذا تكسر بعد التسمية
قاؿ ابف مالؾ :
اء تَ ِأن ٍ
م ْف أَ ْف يرى ِبتَ ِ
يث ُخ ِت ْـ
ُ
َ

وزِائ َداً ِفع َال ف ِفي و ٍ
سِم ْـ
َ ْ
ْ
صؼ َ
َ

()1

قاؿ أبك حياف([ :)2كفعبلف] المذككر تخمؼ الصفة فيو العممية إذا سمي بو ,فإف نكر بعد

التسمية فالجميكر ال يصرفكنو ,كعف أبي عمي قكالف :المنع كالصرؼ.
التوضيح والتحميؿ :

انفرد أبك حياف بذكر قكؿ أبي عمي في فعبلف المذككر إذا تكسر بعد التسمية حيث ذكر

قكالف :المنع كالصرؼ فقكؿ سيبكيو ,كالمبرد ,)3( ,كاألخفش( ,)4المنع كالصرؼ .كذكر معو
قكؿ الجميكر ال يصرفكنو ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

 -233القوؿ في تنويف جو ِار ونحوىا
قاؿ ابف مالؾ :
ِ
وصاً فَ ِفي
وما َي ُكوف م ْنو َم ْنقُ َ
َ

إِ ْع َرابو َن ْيج َج َو ٍ
ار َيقتفي

()5
كمصغر
نا
متناىيا نحك :جكار,
جمعا
ن
قاؿ أبك حياف  :كما آخره ياء قبميا كسرة يككف ن
نحك :أعيـ كفعبلن مسمى بو نحك :يغر ,كيرـ ,فيذا ينكف في الرفع كالجر ,كتظير الفتحة بغير

عمما ,فمذىب يكنس كأبي زيد ,كعيسى ,كالكسائي ,كأىؿ
تنكيف في النصب ,كما كاف منو ن
بغداد ( :)6أف الفتحة تظير في حالة الجر كما تظير في النصب ,كيمنع التنكيف مطمقنا فتقكؿ:
قاـ جكارل ,كرأيت جكارل كمررت بجكارل  ,ككذا باقييا ,فإذا سميت بو رجبلن ,امتنع لمعممية
كشبو العجمة أك امرأة ,امتنع لمعممية كالتأنيث ,كفي مثؿ أعيمي كيغزل لمعممية ككزف الفعؿ كلك

سميت بقاض امرأة امتنع لمعممية ,كالتأنيث ,كسكنت الياء حالة الرفع كتحركت حالة الجر

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)91
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)888
( )3المبرد ,المقتضب (ج .)354/3
( )4الفراء ,معاني األخفش (ج )355/1؛ الفارسي ,المقتصد (ج .)1027/2
( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .) 889
( )6ابف السراج ,األصكؿ (ج.)91/2
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بالفتحة .كمذىب أبي إسحاؽ ,كأبي عمرك ,كالخميؿ

()1

 ,كسيبكيو

()2

كجميكر أىؿ البصرة ,أنو

كجر كتحذؼ ياؤه فييما ,كيتـ في النصب كال ينكف ,كما ذكره أبك عمي ( :)3مف أف
فعا نا
ينكف ر ن
يكنس كىؤالء ذىبكا إلى أنو ال تحذؼ الياء إذا كاف جكار نكرة كلـ يسـ بو فتقكؿ :ىف جكارم,

كمررت بجكارم فبل ينكف :كىـ كخطأ كمخالفة لمغة العرب كالقرآف.
التوضيح والتحميؿ :

انفرد أبك حياف بذكر قكؿ أبك عمي في حذؼ الياء في كممة جك ًار ,كىك عنده تحذؼ
الياء إذا كاف جك ًار نكرة كلـ ً
يسـ بو حيث فعؿ مف يكنس(, )4كأبي زيد (, )5كعيسى(,)6
كالكسائي( ,)7كجميكر أىؿ البصرة إلى أنو ال تحذؼ الياء إذا كاف جك ًار نكرة كلـ ً
يسـ كال ينكف
فنقكؿ ىف جكارم كمررت بجكارم فيي عنده كىـ خطأ كمخالفة لمغة العرب كالقرآف فيي عنده

تحذؼ الياء كينكف في حالة الرفع كالجر كجميكر البصرييف أنو ينكف رفعان كج انر كتحذؼ ياؤه

كميا.

قاؿ المرادم ( :)8ما كاف الجمع المكازف (مفاعؿ) معتبلن لو حالتاف :إحداىما :أف يككف
آخره ياء قبميا كسرة نحك :جك وار فإف كاف آخره ياء قبميا كسرة أجرل في رفعو كجرل مجرل
االسـ المنقكص ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.
()9

كالراجح قكؿ سيبكيو

أنو ينكف رفعان كج انر كتحذؼ ياؤه فييا كيتـ في النصب كال ينكف.

 -234األلفاظ التي قرئت شاذة
()10
شاذا[ :لكف ىك ا﵀ ربي][ ,أف يمؿ ىك] بسككف الياء ,كحذؼ
قاؿ أبك حياف  :كقرلء ن
الكاك مف الضركرات ,فتقكؿ (ىػ)ً ,
ك(ىػ) كلمغائبيف ىما ,كلمغائبات :ىف ,كىذه ألفاظ مرتجمة كىي
ي

( )1الرضي ,شرح الكافية (ج.)1506/3
( )2سيبكيو ,الكتاب (ج.)311/3
( )3الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص.)303
( )4الرضي ,شرح الكافية الشافية (ج.) 59/1
( )5ابف السراج ,األصكؿ النحك (ج .)91/2
( )6المرجع السابؽ ,ج .91/2
( )7ابف السراج ,األصكؿ في النحك (ج .)228/2
( )8المرادم ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ (ج .)1199 -1198/3
( )9سيبكيو ,الكتاب (ج )311/3؛ الرضي ,شرح الكافية الشافية (ج .)1506/3
( )10األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)929
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الضمير بجممتيا قالو أبك عمي :كقيؿ األصؿ ىك ما ,كىكمكا ,كىكف ,كىذه زكائد عمى أصؿ
الضمير الذم ىك (ىك).

التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ أبك عمي في األلفاظ التي قرئت شاذة ,حيث يرل ما قرئ

َِ َِّ ُِ َِ َِ َِ ِّ (ُِ َِّ ُِ ِْ َِ )1
َ
ِ
ِِ ٍِِوِ ِِِِْٔ ﴾
شاذان في قكلو تعالى ﴿ :ىِهِِِِِِِأِِِْ ِِِاَللِ ِِرِ ِِبِ ﴾ و﴿ أِنِ ِي

()2

سيككف الياء كحذؼ

الكاك مف الضركرات فنقكؿ ( يىػ) ( ًىػ) كلمغائبيف (ىما) كلمغائبات (ىف) كىذه األلفاظ مرتجمة كىي
الضمير كقاؿ عف أبي عمي ( :)3كقيؿ األصؿ ىك ما ,كىكمكا ,كىكف ,كىذه زكائد عمى أصؿ

الضمير الذم ىك (ىك) ,كقد خالؼ أبك عمي في ىذه المسألة.
باب الصفة المشبية
 - 235القوؿ في الصفة المشبية تكوف لمحاؿ
قاؿ ابف مالؾ :

الظا ِىر
يؿ َ
تَ َ
اىر ْال َقمب َج ِم ُ
ط َ

وصو ُغيا ِم ْن ُذ َال َزـ الح ِ
اض ُر
َ َ
َ َْ َ

()4

قاؿ أبك حياف( :)5المتعدم في العمؿ ,تقدـ الكبلـ في عمـ التصريؼ عمى ما جاءت
عميو الصفات مف األبنية مقيسيا ,كغير مقيسيا ,كال التفات لقكؿ مف زعـ أنيا ال تجيء عمى

فاعؿ ,فبل تجرم عمى المضارع ,بؿ يككف كحسف كشديد ,كقد جاءت عمى (فاعؿ) ,كمنو:
ضامر الكشح ,كساىـ الكجو ,كخامؿ الذكر ,كحائؿ المكف ,كظاىر الفاقة ,كطاىر العرض.
كاختمفكا إذا ارتفع ما بعدىا ,فقيؿ ىي مشبية باسـ الفاعؿ كحاليا إذا انتصب ما بعدىا

أك انجر ,كىك ظاىر كبلـ أبي الفتح  ,كاختيار األستاذ أبي عمي ,كقيؿ :بؿ الرفع يحمميا عمى
الفعؿ ,كال تككف مشبية إال إذا انتصب ما بعدىا ,أك انخفض ,كىك اختيار ابف عصفكر.

( [)1الكيؼ.] 38 :
([ )2البقرة.]282 :
( )3السيكطي ,ىمع اليكامع (ج .)60/1
( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)65

( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1586
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كالفرؽ بيف القكليف أنو في القكؿ األكؿ :ال يجكز مررت برجؿ قائـ أبكه أمس ,كيجكز

في القكؿ الثاني ,كاختمفكا في رتب الرفع كالنصب كالخفض ,فذىب ابف السيد ,كاألستاذ أبك عمي
إلى أف (الرفع) أكؿ ,ك(النصب) ناشئ عف الرفع ,ك(الخفض) ناشئ عف النصب.
أبدا بمعنى الماضي ,كذىب ابف السراج ,
كذىب األخفش ,كالسيرافي إلى أنيا تككف ن
كالفارسي :إلى أنو ال يككف بمعنى الماضي ,كسكاء رفعت أـ نصبت ,بؿ تفيد االتصاؼ في
مضيا ,كال استقباالن ,كىك اختيار األستاذ أبي عمي ,كذىب أبك بكر بف طاىر إلى
الحاؿ ال تفيد
ن
غدا.
أنيا تككف لؤلزمنة الثبلثة ,كأجاز أف تقكؿ :مررت برجؿ حاضر االبف ن
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في زمف الصفة المشبية ,حيث يرل أنيا ال تككف بمعنى

الماضي سكاء في حالة الرفع أك في حالة النصب بؿ تفيد في الحاؿ كال تفيد المضي كاال

استقباالن كذكر معو أقكاؿ النحاة في ىذه المسألة حيث يرل األخفش كالسيرافي أنيا تككف أبدان
بمعنى الماضي كذىب أبك بكر بف ظاىر أنيا تككف لؤلزمنة الثبلثة.

قاؿ األشمكني( :)1أنيا ال تككف إال لممعنى الحاضر الدائـ دكف الماضي المتقطع
كالمستقبؿ لخبلفو كما عرفت كأنيا ال تمزـ الجرم عمى المضارع بخبلؼ بؿ قد تككف جارية عميو

(كالطاىر القمب) ,كضامر البطف ,كمستقـ الحاؿ ,كقد ال تككف كىك القالب في المبنية مف
الثبلثي كحسف الكجو قاؿ :ليس ككنيا.

كقاؿ أبك حياف :قكلو في الصفة المشبية ال تكجد إال حاالن أم ألنيا دالة عمى معنى

غريزم ثابت كلك أريد فييا الماضي كالمستقبؿ لنافى ذلؾ مكضكعيا كىذا يدؿ عمى مكافقة أبي
حياف لرأم الفارسي في ىذه المسألة.

 -236الفعؿ الذي يتعدى إلى مفعوليف أو ثالثة
قاؿ أبك حياف ( :)2كقاؿ الفارسي في التذكرة :مف قاؿ :زيد الحسف عينيف فبل بأس أف

يقكؿ :زيد الضارب أبكيف ,كالضارب األبكيف ,كاألبكاف فاعؿ عمى قكلؾ :الحسف الكجو ,كلـ يقيد
الفارسي بأمف المبس ,كتبعو ابف مالؾ إال أنو قيد جكاز ذلؾ بأمف المبس ,كاألحكط أال يقدـ عمى

اقتياس ذلؾ ,حتى يكثر فيو السماع.

( )1األندلسي ,منيج السالؾ (ص .)356

( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)2359
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كاسـ المفعكؿ المتعدم فعمو إلى كاحد يدخؿ في ىذا الباب تقكؿ :زيد مضركب ظيره

ميزكؿ فصيمو ,كيجكز :مضركب الظير ميزكؿ الفصيؿ بالنصب كالجر ,كىك مرفكع مف باب
الصفة فأحكامو ,أحكامو كال نعمـ خبلفنا في ذلؾ ,كقد يجرل الجامد لتأكيمو بمشتؽ مجرل المشتؽ
في ىذا الباب ,كمنو المنسكب تقكؿ :مررت برجؿ ىاشمي أبكه ,كىاشمي األب بالنصب كالجر.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في الفعؿ الذم يتعدل إلى مفعكليف أك ثبلثة فبل يجرم

اسـ فاعمو كال اسـ مفعكلو مجرل الصفة ,حيث يرل في قكلو زيد الحسف عينيو فبل بأس أف نقكؿ
زيد الضارب أبكيف أك الضارب األبكيف كاألبكاف فاعؿ عمى قكلؾ الحسف الكجو كلـ يقيد الفارسي

بأمف المبس كافقو ابف مالؾ

()1

عمى ذلؾ كلكنو قيد جكاز ذلؾ بأمف المبس.

قاؿ األشمكني( :)2إنو إذا كاف اسـ الفاعؿ غير ً
متعد كقصد ثبكت معناه عكمؿ معاممة
الصفة المشبية كساغت إضافتو إلى مرفكعو مفعكؿ زيد قائـ األب برفع األب كنصبو كجره عمى

متعديا لكاحد فكذلؾ عند الناظـ بشرط آمف المبس كفاقان لمفارسي
حد حسف الكجو فإف كاف
ن
يجز إلحاقو بالصفة المشبية قاؿ بعضيـ :ببل
كالجميكر عمى المنع كاف كاف متعديان ألكثر لـ ٍ

خبلؼ.

قاؿ ابف مالؾ( :)3كاف قصد ثبكت معنى اسـ الفاعؿ عكمؿ معاممة الصفة المشبية
كاف كاف مف ً
متعد إف أمف المبس كفاقان لمفارسي كاألصح أف يجعؿ اسـ المفعكؿ المتعدم إلى
كاحد مف ىذا الباب مطمقان كقد يفعؿ ذلؾ بجامد لتأكلو بمنسؽ كال تعمؿ الصفة المشبية في

أحبني محض كال تؤخر مف منصكبيا.

كقاؿ أبك حياف :كاألحكط كال يقدـ عمى قياس ذلؾ حتى يكثر فيو السماع كىذا يدؿ

عمى مخالفتو لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

( )1ابف الجكزية ,شفاء العميؿ(ج )641/2؛ ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج .)104/3
( )2األشمكني ,شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ (ج.)346/1
( )3ابف مالؾ ,تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد (ص .)141
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 -237باب الضرائر
قاؿ أبك حياف ( :)1كاسـ في قكؿ أبي عبيدة نحك قكلو:
يؾ حوَال َك ِ
اعتَ َذ ْر
امالً فَقَ ْد ْ
َو ِمف ِب َ َ ْ

إلَى الحوؿ ثُـ اسـ الس ِ
الـ َعمَ ْي ُك َما
َ
َْ َ

أم ثـ السبلـ عميكما ,كيناديو بالماء ,كتأكلو أبك عمي عمى حذؼ مضاؼ أم ثـ اسـ

معنى السبلـ ,كباسـ معنى الماء كأسماىما السبلـ كالماء.
التوضيح والتحميؿ :

ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي في الضرائر حيث يرل أف قكلو إلى الحكؿ ثـ اسـ السبلـ

عميكما كمف بيؾ حكلؾ كامبلن كقد اعتذر كقكؿ اآلخر:

ِ
َد ٍ ِ ِ
الماء م ْب ُغ ِ
وـ
اسِـ
اع ُي َناديو ِب ْ
َ

()2

حيث تأكلو في اسـ عمى حذؼ مضاؼ أم ثـ اسـ معنى السبلـ كباسـ معنى الماء

كأسماىما السبلـ كالماء .قاؿ أبك حياف :أم ثـ السبلـ عميكما كيناديو بالماء ,كىذا يدؿ عمى

مكافقة أبي عمي في ىذه المسألة.

 -238باب العالمات التي تمحؽ الفعؿ
قاؿ أبك حياف ( :)3داللة عمى تأنيث المرفكع بو ,كعمى تثنيتو كجمعو؛ فمف ذلؾ التاء

كجكبا الماضي المسند إلى المرفكع الذم تأنيثو حقيقي إذا لـ يفصؿ بينيما ,كمثناه
الساكنة تمحؽ
ن
كجمعو باأللؼ كالتاء نحك :قامت ىند ,كقامت الينداف ,كقامت اليندات ,كقكليـ :قاؿ فبلنة قيؿ:
لغية ,كقيؿ شاذ ال يقاس عميو ,كأجازه األخفش ,كالرماني ,كرده المبرد ,كخالؼ الككفيكف

جمع المؤنث باأللؼ كالتاء ,فأجازكا فيو قاـ اليندات ,كاختاره أبك عمي

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)3403 – 3402

()5

.

()4

في

ؼ
( )2البيت مف البحر البسيط ,كىك منسكب لذم الرمة ,ديكاف ذم الرمة (ص)135؛ كصدره ال يي ٍن ًعش ٌ
الط ٍر ي
كنو؛ السيكطي ,اإلفصاح (ص .)81
إال ما يي ىخ ي
( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)734
( )4السيكطي ,ىمع اليكامع (ج.)171/2

( )5األشمكني ,شرح األشمكني (ج.)54/2
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التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في العبلمات التي تمحؽ الفعؿ كذكر معو أقكاؿ

النحاة في ىذه العبلمات حيث أجاز الفارسي حذؼ تاء التأنيث الساكنة التي تمحؽ بالفعؿ
الماضي المسند إلى االسـ المؤنث الحقيقي إذا لـ يفصؿ بينيما بفاصؿ كقاؿ أبك حياف :ال يجكز

حذؼ تاء التأنيث الساكنة التي تمحؽ الفعؿ الماضي المسند إلى االسـ المؤنث الحقيقي إذا لـ
يفصؿ بينيما بفاصؿ كمثناه كجمعو باأللؼ كالتاء ,نحك :قامت ىند كقامت الينداف كقامت

اليندات كىذا يدؿ عمى أنو اعترض عمى قكؿ أبك عمي في ىذه المسألة.

 - 239اشتراط االستفياـ
قاؿ أبك حياف ( :)1كذىب بعض النحاة إلى أف االستفياـ إذا كاف عف المسند إليو الفعؿ

ال عف الفعؿ ,فبل يجكز فيو النصب نحك :أزيد يقرضني فأسألو؟ كالصحيح الجكاز ,كذىب أبك
عمي ,كتبعو ابف مالؾ إلى أنو يشترط في االستفياـ أال يتضمف كقكع الفعؿ فيما مضى ,فإف

يدا فيجازيؾ ,كلـ يشترطو أحد مف أصحابنا,
تضمف لـ يجز النصب نحك قكلؾ :لـ ضربت ز ن
كالصحيح جكاز النصب.
التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي في اشتراط االستفياـ إال تضمف كقكع الفعؿ فيما معنى,

حيث يرل أنو إذا تضمف االستفياـ كقكع الفعؿ فيما نص فإنو يجكز النصب نحك قكلؾ :لما
ضربت زيدان فيجازيؾ ,كقاؿ أبك حياف :كالصحيح جكاز النصب في ذلؾ.
قاؿ ابف ىشاـ األنصارم ( :)2الطمب إذا تقدـ لنا لفظ داؿ عمى أمر أك نيي أك
استفياـ كجاء بعده فعؿ مضارع مجرد مف الفاء كقصد بو الجزاء أنو يككف مجزكمان بذلؾ الطمب

لما فيو مف معنى الشرط .كىذا مخالؼ لكبلـ أبي عمي في ىذه المسألة.

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)598

( )2األنصارم ,قطر الندل كيؿ الصدل (ج .) 84 /1
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باب في أدوات يحصؿ بيا التعميؽ

 -240الفصؿ في الشرط بيف أما والجممة
قاؿ أبك حياف ( :)1كأما الفصؿ بالشرط كقكلو تعالى " :فأما إف كاف مف المقربيف

فركح" فمذىب سيبكيو ( :)2أف الجكاب ألما ال لمشرط ,كحذؼ جكاب الشرط لداللة جكاب أما
عميو ,كلذلؾ لزـ مضي فعؿ الشرط ,كمذىب الفارسي

()3

في أحد قكليو :أف الجكاب ىك لمشرط,

ال (ألما) ,كجكاب (أما) محذكؼ ,كقكلو اآلخر كمذىب سيبكيو  ,كمذىب األخفش ( :)4أف الفاء

معا ,كاألصؿ :ميما يكف مف شيء فإف كاف مف المقربيف فركح,
كما بعدىا جكاب ألما ,كلمشرط ن
ثـ أنيبت (ما) مناب (أما) ,فصار :فأما إف كاف مف المقربيف فركح ,ثـ قدمت أف كالفعؿ الذم

بعدىا ,فصار :فأما إف كاف مف المقربيف ففركح ,فالتقت فاءاف ,فأغنت إحداىما عف األخرل

فصار :فركح.

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في الفصؿ في الشرط بيف (أما) كالجممة ,حيث ذكر أبك

حياف قكليف لمفارسي األكؿ :حيث يرل أف الجكاب ىك لمشرط كليس ألما كجكاب أما محذكؼ

َِ َِ َِّ ِْ َِ َِ َِ ُِِْ َِ َِّ َِ َِ
ٌ
ِ
ِ
ْ
ِ
َ
ٍِِِِلِرِبِِِيِ ِفِرِوِحِ ﴾
في قكلو ﴿ فِأٌِِاِِِإِِنِ َِِكِنِ ٌَِِِِِ ِال

()5

كالقكؿ اآلخر ذىب سيبكيو

( )6

أف الجكاب ألما ال لمشرط كحذؼ جكاب الشرط لداللة جكاب أما عميو كذىب األخفش ()7أف التاء

كما بعدىا جكاب ألما كلمشرط معان.

قاؿ المرادم ( :)8أما حرؼ بسيط فيو معنى الشرط في يأؤكؿ بمعنى ميما بؾ مف شئ

ألنو قائـ مقاـ أداة الشرط كفعؿ الشرط كالبد مف بعده ىي جكاب لو أم أف الجكاب ألما ال
لمشرط كما ذكر سيبكيو ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.
( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)1894
( )2سيبكيو ,الكتاب (ج.)79/3

( )3الفارسي ,الشعر (ج.)64/1
( )4النحاس ,إعراب القرآف (ج.)345/4
( [ )5الكاقعة .] 88 - 87:
( )6سيبكيو ,الكتاب (ج .)387 /1
( )7النحاس ,إعراب القرآف (ج )345/4؛ ابف عقيؿ ,المساعد عمى تسييؿ الفكائد (ج .)235/3
( )8المرادم ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ لشرح ألفية ابف مالؾ (ج.)1305/1

143

 - 241الوقؼ عمى كأيف
قاؿ ابف مالؾ :
ص ْؿ ِم ْف ُن ِ
ذي ِف أَو ِبو ِ
ص ْب
تَ ْمييز ْ ْ

َك َكـ و َك ِأيف و َكذا وي ْنتَ ِ
ص ْب
َ َُ
ْ َ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2كيجكز الفصؿ بينيا كبيف تمييزىا بالظرؼ كالمجركر ,كالجممة

األفصح اتصاؿ تمييزىا بيا كما جاء في القرآف ,كقد تبلعبت العرب بيذه الكممة ,كأفصح لغاتيا

كأيف كتمييا (كائف) كىي قراءة ابف كثير ككيىء حكاىا المبرد

()3

 ,كاألشيب العقيمي ,كحكاىا

ابف كيساف كاألعمـ ...فاختمفكا في الكقؼ عمييا في المغة المشيكرة كىي :كأيف ,فذىب الفارسي,

كالسيرافي كجماعة مف البصرييف إلى أنو تحذؼ النكف ,كذىب ابف كيساف ,كابف خركؼ إلى أنو

أيضا في الكقؼ عمى
بإقرار النكف ,كالكجياف منقكالف عف أبي عمرك ,كالكسائي ,كاختمفكا
ن
(كائف) ,كىي المغة التي تمي األكلى في الشيرة ,فكقؼ المبرد ,كابف كيساف بالنكف  ,كجماعة

بحذفيا.

التوضيح والتحميؿ:
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في الكقؼ عمى كأيف ,اختمؼ النحاة حكؿ الكقؼ

عمييا حيث يرل الفارسي كالسيرافي كجماعة مف البصرييف إف كأيف تحذؼ النكف عند الكقؼ

كذىب ابف كيساف ,كابف خركؼ ,بإقرار النكف.

باب المقصور والممدود

 - 242المقصور المنوف باأللؼ
قاؿ ابف مالؾ :
ؼ
الم ْد ِفي َن ِظيره َحتْماً ُع ِر ْ
فَ َ

وما استَحؽ قَبؿ ِ
لؼ
آخر أَ ْ
َ ْ َ َ

قاؿ أبك حياف( :)5كالمقصكر المنكف يكقؼ عمييا باأللؼ ,كفيو مذاىب:

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)104
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)793
( )3المبرد ,الكامؿ (ج.)321/ 3
( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)108
( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)800
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()4

كصبل ككفقنا كىك مذىب
أحدىا :أف األلؼ بدؿ مف التنكيف ,كاستصحب حذؼ األلؼ المنقمبة
ن
أبي الحسف ( , )1كالفراء ,كالمازني )2(,كأبي عمي في التذكرة.
الثاني :أنيا األلؼ المنقمبة لما حذؼ التنكيف عادت مطمقنا كىك مركل عف أبي عمرك.
()3

كالكسائي

 ,كالككفييف ,كسيبكيو ,كالخميؿ فيما قالو أبك جعفر بف الباذش

()4

.

الثالث :اعتباره بالصحيح فاأللؼ في النصب بدؿ مف التنكيف كفي الرفع كالجر بدؿ مف الـ
الفعؿ ,كذىب إليو أبك عمي

()5

النحكييف.

في أحد قكليو  ,كنسبو أكثر الناس إلى سيبكيو ,كمعظـ

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ أبي عمي في ألؼ المقصكر المنكف ,كىي عنده أم األلؼ بدؿ مف

التنكيف كصبلن ككقفان مستحبة حذؼ األلؼ المنقمبة كصبلن ككقفان كىناؾ مذىب كاف حيث يرل أف

األلؼ المنقمبة لما حذؼ التنكيف عادت مطمقان كىك رأم سيبكيو كالخميؿ كالكسائي كالككفييف
كالمذىب الثالث أف األلؼ في النصب بدؿ مف التنكيف كفي الرفع كالجر بدؿ مف الـ الفعؿ كىذا

قكؿ سيبكيو.

كقاؿ المرادم( :)6المقصكر المنكف يكقؼ عميو باأللؼ نحك :رأيت فتى .في ىذه األلؼ

ثبلثة مذاىب كمنيا :األكؿ :أنيا بدؿ مف التنكيف في األحكاؿ الثبلث كاستصحب حكؿ األلؼ

المنقمبة كصبلن ككقفان كىك مذىب أبي الحسف كالفراء.

كقاؿ أبك حياف :كذىب إليو أبك عمي في أحد قكليف ,كىذا يدؿ عمى أف أبي حياف مكافؽ لرأم

أبي عمي في ىذه المسألة.

( )1الفراء ,معاني القرآف (ج.)360/1
( )2الفيركز أبادم ,شفاء العميؿ (ص.)199
( )3الرضي ,شرح الكافية الشافية (ج.)1983/4
( )4اإلقناع( ,ج.)305/1
( )5الفارسي ,التكممة (ص.)199

( )6المرادم ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ (ج .)1470/3
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 -243الوقوؼ عمى إذف
قاؿ أبك حياف( :)1كأما النكف الخفيفة بعد فتحة فبل خبلؼ أنو يكقؼ عمييا بإبداليا ألفنا,
كأما (إذ ف) فمذىب أبي عمي ,كالجميكر أنو يبدؿ مف نكنيا ألؼ ,كذىب بعضيـ إلى أنو يكقؼ
عمييا بالنكف ,كلغة لف ازرة كناس مف قيس ,يقبمكف األلؼ المكقكؼ عمييا ياء يقكلكف :ىذه أفعى

كمررت بأفعى كىي قميمة ,كبعض طيىء.
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ أبي عمي في الكقكؼ عمى (إذف ) ,كىي عنده أم (إذف)
عند الكقكؼ عمييا تبدؿ النكف ألفان كذىب آخركف إلى أنو يكقؼ عمييا بالنكف ,كلـ ً
يبد أبك حياف

رأيو في ىذه المسألة.

 - 244المتحرؾ الموقوؼ عميو
()3
()2
أيضا :ليس
قاؿ أبك حياف  :كقاؿ أبك عمي ىذه الحركة اللتقاء الساكنيف ,كقاؿ ن
محضا ,أال ترل أنيا تدؿ عمى الحركة المحذكفة مف الثاني فدؿ قكلو
بتحريؾ اللتقاء الساكنيف
ن

عمى أف النقؿ جمع بيف التخمص مف التقاء الساكنيف ,كالداللة عمى حركة اإلعراب ,كقاؿ المبرد,

كالسيرافي ( :)4ىذا النقؿ لمداللة عمى الحركة المحذكفة ,كما رامكا الحرؼ كأشمكا لمداللة ,كقاؿ
أبك البقاء العكبرم :ال يريدكف بالحركة المنقكلة أف حركة اإلعراب صيرت عمى ما قبؿ الحرؼ؛

إذ اإلعراب ال يككف قبؿ الطرؼ ,إنيا مثميا انتيى.
التوضيح والتحميؿ:

انفرد أبك حياف بذكر قكؿ أبي عمي في الكقكؼ عمى حركة النقؿ ,كىي عنده حركة

جاءت اللتقاء الساكنيف كقاؿ ليس فقط اللتقاء ساكنيف كانما جاءت الحركة لتدؿ عمى الحركة
المحذكفة مف الثاني أم أف النقؿ جمع بيف التخمص مف التقاء ساكنيف كالتخمص مف التقاء

ساكنيف كالداللة عمى حركة اإلعراب كيرل المبرد ,كالسيرافي ,أف النقؿ جاء لمداللة عمى الحركة
المحذكفة ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)801
( )2المرجع السابؽ ,ص .812
( )3الفارسي ,التكممة (ص.)190

( )4ابف عقيؿ ,المساعد عمى تسييؿ الفكائد (ج.)316/4
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 - 245التخفيؼ مف المشدد بالوقؼ
قاؿ ابف مالؾ :
تنويناً إثْر ٍ
اج َع ْؿ ْألفَاً
فتح ْ

اح ِذفَا
َو ْقفَاً َوتَ ْمو َغ ْير فَ ِتح ْ

()1

قاؿ أبك حياف( :)2كلـ يؤثر الكقكؼ بالنقؿ عف أحد مف القراء إال عف الكسائي ,فإف خمؼ

بف ىشاـ سمعو يقؼ عمى (منو) بالتخفيؼ ,كجزـ النكف في الكقؼ ,كقاؿ كيجكز (منو) برفع

النكف في الكقؼ.

كذىب الفارسي إلى أنو مف حذؼ األخير؛ ألنو المبدؿ في ما أمبله ,كقاؿ غيره

المحذكؼ األكؿ؛ ألنو اعتؿ بسككنو كادغامو ,فكاف أكلى بالحذؼ ,كما حذفكا في :أحس ,كظؿ,
كمس.
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بقكؿ الفارسي في التخفيؼ مف المشدد بالكقؼ ,حيث يرل أنو في

التخفيؼ يحذؼ األخير منو ألنو المبدؿ فيما أمبله كقاؿ غيره المحذكؼ األكؿ كأنو اعتؿ
بالسككف كاإلدغاـ فكاف أكلى الحذؼ فيو ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.
باب الحكاية

 -246العمـ إذا اتبع بتأكيد أو بدؿ أو عطؼ بياف أو بوصؼ
قاؿ ابف مالؾ:
إح ِؾ بإي َما لِ َم ْن ُك ٍ
س ِئ ْؿ
ْ
ور ُ

يف تَ ِ
ع ْنو ِبيا ِفي الو ْق ِ
ص ْؿ
ؼ أَ ْو ِح َ
َ
َ

()3

قاؿ أبك حياف ( :)4كذىب أبك عمي ( )5إلى الحكاية في الكصؼ كالمكصكؼ مطمقنا ,أك
بعطؼ؛ فذىب يكنس ( )6كجماعة إلى أف العطؼ مبطؿ لمحكاية كغيره مف التكابع ,كذىب غيرىـ
يدا
كعمرا :مف ز ن
إلى جكاز ذلؾ ,فإذا كانا مف قبيؿ ما يحكى حكيت تقكؿ لمف قاؿ :رأيت ز ن
يدا ن
( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)122
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)813
( )3ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)105
( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)693
( )5ابف عقيؿ ,المساعد (ج.)261/3
( )6المرجع السابؽ ,ج.262/3
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كعمر؟؛ فإف كاف أحدىما مف قبيؿ ما يحكى.
نا
كاآلخر ليس كذلؾ بنيت عمى المتقدـ منيما ,كأتبعتو اآلخر في الحكاية أك إبطاليا,
يدا ,كصاحب عمرك :مف صاحب عمرك كزيد ؟ بالرفع ,كلمف قاؿ :رأيت
تقكؿ لمف قاؿ :رأيت ز ن

يدا
يدا
يدا
ن
ن
يدا :مف رجؿ كزيد؟ كقيؿ تقكؿ :مف ز ن
كرجبل ؟ كلمف قاؿ :رأيت رجبل كز ن
كرجبل :مف ز ن
زن

يدا ,
كمنا؟ إذا أخرت النكرة؛ فإف قدمتيا قمت :كمف كمف زٍي ندا ,كال يمنع ىنا مف منع في مف ز ن
ن
كمف أخك عمرك ألنو اختمط بما يحكى ,كقيؿ :إف كاف أحدىما مما ال يحكى؛ فإف أعدت مف

حكيت العمـ دكف الثاني ,كاف لـ تعد لـ تحؾ ,كقيؿ تجكز الحكاية.
عمر كأخا
كقاؿ سيبكيو ( :)1كأما ناس فقاسكا فقالكا :تقكؿ مف أخك زيد كعمرك ,كمف نا
بعضا .قاؿ سيبكيو :كىذا حسف.
زيد ,فتتبع الكبلـ بعضو ن
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في العمـ إذا اتبع بتأكيد أك بدؿ أك عطؼ بياف ,أك
بكصؼ ,حيث يرل أف الحكاية تككف في الكصؼ كالمكصكؼ مطمقنا أك بعطؼ كىناؾ مف يرل
أف العطؼ إذا اتبع بعد العمـ مبطؿ لمحكاية كغيره مف التكابع كمنو يكنس كذىب غيرىـ إلى

يدا
نا
يدا
كعمر ىم ٍف ز ن
جكاز ذلؾ فإذا كاف مف قبيؿ ما يحكى حكيت نقكؿ لمف قاؿ :رأيت ز ن
كعم انر حيث يرل أبك حياف إذا اتبع العمـ بتأكيد أك بدؿ أك عطؼ أك بكصؼ لـ يجعؿ مع
()2

المكصكؼ كشئ كاحد فبل حكاية

كال تجكز المحاكاة إال بكصؼ مجعكؿ مع مكصكفو كشئ

يد
كاحد كذلؾ إذا جاء ابف مضاؼ إلى العمـ فتحكى فيو نقكؿ مف زيد بف عمرك لمف قاؿ رأيت ز ى
بف عمرك ككذلؾ في الرفع كالجر أم جكاز المحاكاة في النصب كالرفع كالجر ,كىذا مخالؼ

لكبلـ الفارسي .

( )1سيبكيو ,الكتاب (ج.)414/2

( )2الرضي ,شرح الكافية الشافية (ج )465/2؛ ابف عصفكر ,المقرب (ج .)326/2
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باب جمع التكسير
 -247موافقة جمع التكسير في أصؿ المفظ دوف الييئة
قاؿ ابف مالؾ :
أف َعاؿ ُج ُموع ِقمة
مت ْ
ثُ َ

أفعؿ ثـ ِفعمة
أفعمة ُ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2قاؿ ابف سيده ( :)3التذكير كالتأنيث سكاء في االستعماؿ كالكثرة ,كاف

امتاز بياء النسبة نحك :ركمى ,كركـ ,كزنجي كزنج فيك اسـ جنس.

قاؿ الفارسي ( :)4كقياس ىذا أف يجرل فيو التذكير كالتأنيث عمى معنى الجمع ,كعمى
مع نى الجماعة ,كليس ما قالو عمى إطبلقو لمركـ ,كالزنج كما أشبييما أىـ عقبلء فيـ كػ
(رجاؿ) ,كعبيد تقكؿ :غمبت الركـ ,كذؿ الييكد ,كتقكؿ :قامت الرجاؿ ,كىي الرجاؿ ,كال تقكؿ:
نادرا ,كتقكؿ :الثمر أزىى ,كالرطب طاب ,كال تقكؿ :الركـ كفر ,كال الييكد ذؿ,
ىك الرجاؿ إال ن
كما ال تقكؿ :الرجاؿ قاـ.
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في مكافقة جمع التكسير في أصؿ المفظ دكف
الييئة ,حيث إذا جاء جمع التكسير كالتذكير كالتأنيث فأنو يأتي عمى معنى الجمع كعمى معنى
الجماعة كىذا مخالؼ لرأم النحاة منيـ ابف سيده

()5

يرل أف في التذكير كالتأنيث سكاء في

االستعماؿ أك الكثرة فيك اسـ جنس أما الفراء؛ فيرل إذا امتازت بتاء التأنيث جاء تذكيره كتأنيثو
فيك اسـ جنس .كقد خالؼ الفارسي

()6

أبك حياف حيث يرل إذ امتازت بتاء التأنيث جاء تذكيره

كتأنيو نحك نخمة كنخؿ فيك اسـ جنس ,كىذا مخالؼ لقكؿ الفارسي في ىذه المسألة.

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)111
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)404
( )3ابف سيده ,المخصص (ج.)35/2
( )4الفارسي ,التكممة (ص.)360
( )5ابف سيده ,المخصص (ج .)35/2
( )6الفارسي ,التكممة (ص.)360
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 - 248االسـ المؤنث
قاؿ ابف مالؾ :
ِ
وفي ٍ
ِ
ؼ
أساـ قّد ُروا التّا
كالكت ْ

ِ ِ
لؼ
اء ْأو أْ ْ
الم ُة التَأنيث تَ ً
َع َ

()1

()2
مصدر في األصؿ نحك :حرب ,أك اسـ
نا
ثبلثيا
قاؿ أبك حياف  :االسـ المؤنث ,إف كاف ن
جنس مذكر األصؿ ,نحك :ناب ,لـ تدخمو التاء في التصغير كذا قاؿ ابف مالؾ :كعد الناس ذلؾ

مف الشاذ الذم لـ تدخمو التاء ,كىك ثبلثي مؤنث كذلؾ نحك :ذكد ,كشكؿ ,كناب لممسف مف

اإلبؿ ,كحرب ,كفرس ,كقكس ,كدرع الحديد ,كنخؿ ,كعرس ,كغرس ,كضحى ,كنعؿ ,كنصؼ,

كبعض العرب يذكر الحرب ,كالدرع ,كالفرس فبل يككف مف ىذا الفصؿ ,كبعضيـ ألحؽ الياء في
عرس ,كقكس فقاؿ :عريسة كقكيسة.

(ضحية) تصغير «ضحى» ال تصغير ضحكة فتصغيره عمى
كزعـ الفارسي أف ي
القايس؛ إذ ىك مذكر كغير ذلؾ يصغر بالتاء نحك :دكيرة ,كنكيرة في دار ,كنار ,كىنيدة في
ىند ,كمما يصغر بغير تاء «بضع كعشر كخمس كما دكنيا مف عدد المؤنث الثبلثي تقكؿ:

بضيع ,كعشير ,كخميس.
التوضيح والتحميؿ :

ثبلثيا أك اسـ جنس مذكر,
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي االسـ المؤنث إف كاف ن
ضحية) تضغير (ضحى) ال تصغير ضحكة ,كىذا عمى القياس إذ كاف
حيث يرل الفارسي أف ( ي
مذكر كغيره يصغر بالتاء نحك دكيرة كتكيرة في دار كنار كىذا مخالؼ لكبلـ ابف مالؾ الذم يرل
أف االسـ المؤنث عند التصغير لـ تدخمو التاء في التصغير.
قاؿ األيكبي ( :)3إذا كاف في االسـ تاء التأنيث فيي إما ظاىرة ,كاما مقدرة ,فالظاىر
تثبت كال تحذؼ كطريؽ تصغيره أف تصغر ما قبؿ عبلمة التأنيث إال ً
تعتد بيا مف حركؼ الكممة
ثـ نضـ إلييا العبلمة كما تفعؿ بالمركب فيقاؿ في طميحة :كالمقدرة تثبت ظاىرة كؿ ثبلثي نحك:

شميسة إال ما يش ىذ مف نحك :عريس كال تثبت في كالرباعي في فكقو ف ار انر مف الثقؿ لكثرة حركؼ

الكممة ...كأما ألؼ التأنيث فإذا كانت مقصكرة رابعة تثبت لقكلؾ حبيؿ في تصغير حبمى.
( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)106
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)376

()3األيكبي ,الكناش في فني النحك كالصرؼ (ص.)360
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()1
ثبلثيا ,تمحقو التاء في تصغيره فيقاؿ في
قاؿ جرجي عطية  :إذا صغر مؤنث المعنكم ككاف ن
باعيا فبل تمحقو التاء فيقاؿ في تصغير
ىند كشمس كأذف " ىنيدة كشميسة كأذينة " أما إذا كاف ر ن

مريـ كعجكز مريـ كعجيز ,كشذ تصغير ىذ ٍكد كحرب كنعؿ كزع كعرس كضحى كعرب كمضعؼ
بدكف إلحاؽ التاء بيا .كاذا كاف تحميؿ التباس مف إلحاؽ التاء بالمؤنث المعنكم عند تصغيره
فنترؾ التاء فيقاؿ في تصغير بقر ,كشجر ,بقير ,كشجير ,كقد خالؼ رأم أبي حياف في ذلؾ

الذم اتفؽ مع رأم ابف مالؾ في ىذه المسألة .
 - 249طرد اإلمالة في الفعؿ
قاؿ أبك حياف( :)2التصغير ,كالتكسير ,نحك :القطا ,كالقفا؛ فإنؾ تقكؿ :قفى ,كقفى,

فظاىر مذىب سيبكيو أنو يسكم في الثبلثي بيف بنات الكاك كبنات الياء ,فيجيز اإلمالة ,كفرؽ

غيره كالفارسي ,فطردكا اإلمالة في الفعؿ نحك :غزل كجعمكىا شاذة في االسـ ,نحك :القطا.
التوضيح والتحميؿ :

انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في طرد اإلمالة في الفعؿ فنجد أف الفارسي قد طرد
()3

اإلمالة مف الفعؿ نحك غزم كجعمكىا شاذة في االسـ نحك (القطا) حيث يرل سيبكيو

بيف بنات الكاك كبنات الياء فيجيز اإلمالة في كؿ الحاالت.

أف يساكم

 -250انقالب األلؼ عف ياء أو واو في فعؿ ثالثي
قاؿ ابف مالؾ :
ؼ
أَ َمؿ َك َذا ْال َو ِاقع ِم ْنو ْال َيا َخمَ ْ

ؼ
الم ْبدؿ ِم ْف َيا ِفي طَ َر ْ
و ْاأل ْل ُ
ؼ ُ

()4

()6
()5
طمبا لمكسرة في
قاؿ أبك حياف  :كقاؿ الفارسي  :كأمالكا خاؼ كطاب مع المستعمي ن
خفت ,كقاؿ ابف ىشاـ الخضراكم ( :)7األكلى أف «طاب» اإلمالة فيو ,ألف األلؼ فيو منقمبة عف

ياء ,كفي خاؼ؛ ألف العيف مكسكرة أرادكا أف يدلكا عمى الياء كالكسرة ,انتيى.
( )1عطية ,سمـ المساف في الصرؼ كالنحك كالبياف (ص.)118
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)531
( )3سيبكيو ,الكتاب(ج .)119/4
( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك(ص.)125
( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)531
( )6الفارسي ,التكممة (ص.)534

( )7ابف عقيؿ ,المساعد عمى تسييؿ الفكلئد (ج.)283/4
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التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في انقبلب األلؼ عف ياء أك كاك في فعؿ ثبلثي
حيث يرل الفارسي أف اإلمالة في كممة خاؼ كطاب التي استخدميا بعض الحجازييف كبني
يمؿ كبيف ذكات الياء نحك طاب فأمالكا
كتميـ كىناؾ مف فرؽ بيف ذكات الكاك نحك خاؼ فمـ ٍ
حيث يرل أف سبب اإلمالة طمبان لمكسرة في خفت.

 -251جموع الكثرة ومنيا عمى وزف ِف ْعمى
قاؿ ابف مالؾ :
َوِف ْعمَ ٌة َج ْم َعاً ِب َن ْق ٍؿ ُي ْد َرى

فُ ْعؿ َلن ْح ِو أَ ْحمر َو َح ْم ار

()1

قاؿ أبك حياف( :)2قاؿ األصمعي :الحجمى لغة في الحجؿ ,قاؿ الفارسي ( :)3حجؿ:
كىك الذكر كاألنثى حجمة كقيؿ :الحجمة تقع عمى الذكر كاألنثى.
فعبلء لفعيؿ كصفنا لمذكر عاقؿ بمعنى فاعؿ نحك :ظريؼ كظرفاء كاستغنكا في

صغير ,كصبيح ,كسميف بفعاؿ عف فعبلء قالكا :صغار كصباح كسماف ,أك بمعنى مفعؿ قالكا:
سميع كسمعاء كىذا فيو نظر ,أك بمعنى مفاعؿ جميس كجمساء ,كحمؿ عميو خميفة كخمفاء ,كىذا
مذىب سيبكيو

()4

.

التوضيح والتحميؿ :
فعمي ,حيث
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في جمكع الكثرة كمنيا عمى كزف ٍ
()5
حجمي جمع ىح ىجؿ كىك يطمؽ عمى الذكر كاألنثى ,كقد كافقو أبك حياف أف جمع
قاؿ الفارسي ٍ :
حجؿ تقع عمى الذكر كاألنثى ,كىذا مكافؽ لرأم الفارسي في ىذه المسألة.

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)112
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)443
( )3الفارسي ,المسائؿ العضديات (ص.)54
( )4سيبكيو ,الكتاب (ج.)636/3

( )5الفارسي ,المسائؿ العضديات (ص )54؛ الفارسي ,التكممة (ص .)319
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 -252جموع الكثرة ومنيا عمى وزف فعالء لفعيؿ
قاؿ أبك حياف( :)1جعؿ الفارسي :خمفاء جمع خميؼ ,كخبلئؼ جمع خميفة ,كسمع

خميفة كخميؼ ,فناسب كؿ منيما أف يجمع عمى ما يقتضيو القياس ,كحكى غير سيبكيو فقيرة

كفقراء ,كلـ يقكلكا :فقائر ,كقالكا :سفيو ,كسفياء كسفائو ,كالذم يظير أف سفياء جمع سفيو,

كسفائو جمع سفيية.

التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في جمكع الكثرة منيا عمى كزف فعبلء لفعيؿ كصفان

لمذكر عاقؿ ,حيث جعؿ الفارسي

()2

خمفاء جمع خميؼ كخبلئؼ جمع خميفة كىذا مخالؼ لرأم

سيبكيو حيث جمع خميفة عمى خمفاء حيث ناسب كؿ منيا أف يجمع عمى ما يقتضيو القياس

كىناؾ مف قاؿ فقير فقراء كلـ يقكلكا فقائر ,كيرل أبك حياف أف سفياء جمع سفيو كسفائو جمع
سفيية ,كىذا مكافؽ لرأم الفارسي في ىذه المسألة.

 -253حركات اإلعراب في المثنى
قاؿ أبك حياف ( :)3كأما النكف فذىب الزجاج

()4

إلى أنيا عكض مف حركة

الكاحد ,كابف كيساف عكض مف تنكينو ,كركل ىذا عف الزجاج ,كابف كالد ,كالفارسي

منيما ,كىك اختيار ابف طاىر ,كأبي مكسى ,كأبك الفتح

()6

()5

عكض

عكض مف الحركة كالتنكيف ,المذيف

في المفرد الكائنيف ىما فيو ,كعكض مف الحركة فقط في تثنية أحمر كشبيو إذ ال تنكيف فيو,

كعكض مف التنكيف فقط في نحك :عصا كقاض؛ إذ ال حركة فيو.
التوضيح والتحميؿ :
الفارسي

()7

انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في حركات اإلعراب في المثنى ,حيث يرل

أف النكف في المثنى ىي جاءت عكض عف الحركة كالتنكيف قد كافقو في ىذا الرأم

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)444
( )2الفارسي ,التكممة (.)448

( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)570
( )4الفراء ,إعراب القرآف (ج.)7/1
( )5الفارسي ,المقتصد (ج.)192/1
( )6ابف جني ,سر صناعة اإلعراب (ج.)449/2
( )7الفارسي ,انظر المقتصد (ج .)192/1
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ابف طاىر( ,)1كأبي مكسى( ,)2كأبك الفتح أف النكف عكض عف الحركة فقط في تثنية أحمر
ً
كقاض ,كقد خالفو الزجاجي في
كشبيو أكالن تنكيف فيو عكض عف التنكيف فقط في نحك عصا

ذلؾ أف النكف ىي عكض مف حركة الكاحد كابف كيساف ()3عكض مف تنكينو.
 -254القوؿ في بناء ِفعمؿ في األسماء
قاؿ ابف مالؾ :
مؿ
َوفعمَؿ َوفَ ْعمَؿ َوفَ َع ُ

اع فَ ْعمَ ُؿ
السـ ُم َج َرد ُرَبػػػػػػػػ ٍ
ْ
وم ْع ِف ْعؿ فَ ْعمَ َؿ َوا ْف َعال
َ

منع فعمؿ حوى فعم ِ
عال

()4

قاؿ أبك حياف( :)5كال يثبت فعمؿ بػ (حرمز) ,كفعمؿ بػ (عرتف) ,كفعمؿ بػ (عرتف) كدىنج,

كفعمؿ :عجمط ,كفعمؿ بػ «جندؿ» خبلفنا لزاعمي ذلؾ؛ كفرع البصريكف فعمبلن عمى فعالؿ ,كالفراء
كالفارسي عمى فعميؿ( .)6المزيد ما فيو زيادة كاحدة :فقبؿ الفاء ال يككف إال في اسـ فاعؿ

كمفعكؿ.

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في بناء فعمؿ حيث يرل أف فعمبلن جاءت عمى فعيؿ
عمى خبلؼ البصرييف حيث يرل أف فعمبلن عمى مفاعؿ كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

 -255الفروع المستقبحة فييا النطؽ
قاؿ أبك حياف ( :)7كفركع تستقبح كىي :كاؼ كجيـ فرع عف الكاؼ الخالصة ,كىي
لغة في اليمف كثيرة ,كفي أىؿ بغداد يقكلكف في كمؿ :جمؿ ,كجيـ ككاؼ فرع عف الجيـ
الخالصة يقكلكف في رجؿ :ركؿ ,يقربكنيا مف الكاؼ ,كعد سيبكيو
( )1السيكطي ,ىمع اليكامع (ج .) 48/1
( )2المرجع السابؽ ,ج .48/1

( )3ابف عقيؿ ,المساعد عمى تسييؿ الفكائد (ج .)47/1
( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)128
( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)124
( )6األشمكني ,شرح األشمكني (ج.)248/4
( )7األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)13
( )8سيبكيو ,الكتاب (ج.)432/4
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()8

احدا,
ىذا حرفنا ك ن

ألف النطؽ ال يختمؼ ,كراعى ابف جني األصؿ ,فعد ذلؾ حرفيف ,كتبعو ابف عصفكر,
كابف مالؾ ( ,)1كجيـ كشيف فرع عف [الجيـ الخالصة ,كأكثر ذلؾ إذا سكنت كبعدىا داؿ نحك:
قكليـ في األجدر :األشدر ,كقالكا في اجتمعكا :اشتمعكا ,كصاد كسيف فرع عف] الصاد الخالصة
نحك :سابر في صابر ,كطاء كتاء فرع عف الطاء الخالصة نحك :تاؿ في طاؿ؛ كىي تسمع مف
عجـ أىؿ المشرؽ ,ظاء كثاء فرع عف الظاء الخالصة نحك :ثالـ في ظالـ ,كباء كػ «فاء» فرع
عف الباء الخالصة كىي كثيرة في لغة الفرس ,كتارة يغمب لفظ الباء ,كتارة يغمب لفظ الفاء,
كذلؾ ,نحك« :بمخ» ك«أصبياف».
كضاد ضعيفة قاؿ الفارسي :إذا قمت :ضرب كلـ تشبع مخرجيا ,كال اعتمدت عميو,
()2
يمينا
كلكف تخفؼ كتختمس ,فيضعؼ إطباقيا ,كقاؿ ابف خركؼ  :ىي المحرفة مف مخرجيا ن

شماال كما ذكر سيبكيو
أك
ن

()3

.

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في مسألة الفركع المستقبحة فييا النطؽ حيث يرل
الفارسي أف الضاد الضعيفة إذا لـ تشبعيا بالنطؽ مف حيث المخرج كال اعتمدت عميو فأنيا
تخفؼ كتختمس فيضعؼ إطباقيا كلكف ىناؾ رأم.خر لمنحاة في ىذه المسألة حيث قاؿ ابف
شماال.
يمينا أك
ن
خركؼ :إنيا متحرفة مف مخرجيا ن
كقاؿ مبرماف( :)4في لغة قكـ ليس في أصؿ حركفيـ الضاد ,فأنيـ يقربكف الثاء مف
الضاد ,كأيده ابف عصفكر في ذلؾ ,مثؿ( :في أثر ذلؾ ) ,في أضر ذلؾ كىناؾ يخالؼ أبك
حياف رأم الفارسي كرأم مبرماف كابف عصفكر ()5حيث يقكؿ :إف الضاد الضعيفة ىي التي
تقترب مف الثاء كليس الثاء ىي التي تقترب مف الضاد فنقكؿ في اضرب زيدان :أثرب زيدان بيف
الضاد كالثاء.

( )1ابف عقيؿ ,المساعد (ج.)245/4
( )2المرجع السابؽ ,ج.245/4
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج.)432/4
( )4ىك محمد بف عمي بف إسماعيؿ كاف قيمان بالنحك ,ت( 326ىػ)؛ الحمكم ,معجـ األدباء (ص.)2574
( )5ابف عصفكر ,الممتع (ج .)666/2
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 -256القوؿ في الفعؿ المزيد الثالثي األصؿ
قاؿ ابف مالؾ :
والتَاء ِفي التَ ِأن ِ
يث َوالَ ِ
عو
ضار ْ
ُ

طاوعو
الم
االس ْ
ْ
َوَن ْحو ْ
تفعاؿ و ُ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2ما في أكلو ىمزة الكصؿ كىك خماسي كسداسي ,الخماسي يأتي عمى
افتعؿ« :اقتدر» ,كانفعؿ« :انطمؽ» ,كافعؿ :احمر ,كافعؿ ادمج كافعمى :اجأكل ,كىما خطأ؛ ألف
ادمج افتعؿ ,كاجأكل افعمؿ ك«افتعؿ» لبلتخاذ قيؿ كمعنى الكثرة :ادمج ,كلمتسبب اعتمؿ تسبب
في العمؿ ,كعبر بعضيـ ,عف ىذا بالتصرؼ كاالجتياد ,كلفعؿ الفاعؿ بنفسو :اضطرب,
كلمتخيير :انتخب ,كلمطاكعة أفعؿ أنصفتو فانتصؼ ,كلمكافقة تفاعؿ :اجتكركا بمعنى :تجاكركا,
كتفعؿ ابتسـ (بمعنى تبسـ) ,كاستفعؿ ارتاح بمعنى استراح ,كلمكافقة المجرد :اقتدر ,كقدر فيو
معنى الكثرة ,كلئلغناء عنو :استمـ (الحجر) ,كلممطاكعة قميبلن :اعتـ مطاكع عممتو ,كلمخطفة:
استمبو أخذه بسرعة ,كأكثر بناء افتعؿ مف المتعدم.
عبلجا :انصرؼ ,كال يبنى إال مف ثبلثي يدؿ عمى عبلج
(انفعؿ) ,لمطاكعة (فعؿ)
ن

كتأثير ,كال يبنى مف نحك :عرؼ ,كال مف نحك :أحكمت الشيء ,ككذا افتعؿ الذم بمعنى انفعؿ
لممطاكعة ,كقد يطاكع أفعؿ :أفحمتو فانفحـ ,كالمطاكعة حقيقة في الذم يصح منو الفعؿ نحك:
صرفتو فانصرؼ ,كمجاز في الذم ال يصح منو الفعؿ نحك :قطعت الحبؿ فانقطع ,كانفعؿ

متعديا خبلفنا لمفارسي؛ فإنو قد زعـ أنو قد جاء مف البلزـ نحك:
أصمو في الثبلثي ,كال يككف إال
ن
منيك ,كمنغك ,كخرج عمى أنو يككف مطاكع أىكيتو كأغكيتو.

التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في المزيد مف الثبلثي األصؿ ,حيث ذكر انفعؿ
إنو قد يجئ مف الفعؿ البلزـ خبلفان لما ذكره العمماء أنو ال يككف الفعؿ في انفعؿ إال متعديان,
كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي الذم استدؿ كخرج ذلؾ عمى أف انفعؿ يككف الزـ نحك :منيك كمنغك
كقاؿ أنو يككف مطاكع أىكيتو كأغكيتو.

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك _ص.)129
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)175
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 -257القوؿ في أفعؿ التي تأتي لأللواف وال يبنى مف مضعؼ
قاؿ ابف مالؾ :
ووع َو َعا
َك َما ًىما ِفيض ُي ْوُي ٍو ْ

الواو إِ ْف لَ ْـ يقَ َعا
وَ
اليا َكذا و َ

()1

قاؿ أبك حياف ( :)2ك «الياء» حرؼ اليجاء مف باب بب ,فقيؿ :باتفاؽ ,كقيؿ باختبلؼ,

فإف صح «بييت الياء» فيي مف باب يي ,كاال فالظاىر أف اليمزة أصؿ كالعيف منقمبة عف ياء,
فيككف مف بابيف ,أك عف كاك ,فيككف مف باب يكـ ,كباب بيف أكسع ,كأما «الكاك» فزعمكا أنو ال
تكجد كممة اعتمت حركفيا إال ىي ,كمذىب األخفش

الفارسي

()4

كغيره أنيا منقمبة عف ياء.

()3

 ,أف ألفو منقمبة عف كاك ,كمذىب

التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في مسألة أفعؿ التي تأتي لؤللكاف كال يبني مف مضعؼ.
حيث يرل الفارسي أف اليمزة منقمبة عف ياء كلكف ىناؾ مف خالؼ في ذلؾ فيرل

األخفش أف ألفو منقمبة عف كاك كلكف أبا حياف خالؼ الفارسي في ذلؾ ,كيرل أف اليمزة أصؿ
مستدال مف بابيف فالعيف منقمبة عف ياء أما باب يكح فأف العيف
كالعيف منقمبة عف ياء أك عف كاك
ن
منقمبة عف كاك.

 -258القوؿ في الرباعي المزيد غير حرؼ مد
قاؿ ابف مالؾ :
َومنياه أربع إف ُج ِرَدا

وا ْف ُي ِزْد ِفيو فَماً ِستا َغذا

قاؿ أبك حياف( :)5الرباعي المزيد فكزنيا« :إفعمينة» ,كاصفعند ,في مجيء الزائد غير حرؼ
مد كىك النكف ,كقاؿ ابف مالؾ ,كغيره أىمؿ مف المزيد فعكيؿ ,كقد ذكرنا [كركده في األبنية نحك:

سركيؿ ,كفعكلى إال عدكلى كقيكباة  ,ككزنيما عند مف نفاه فعكلؿ كفدككس ,كنقؿ أبك عبيدة

( )1ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)129
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)185
( )3ابف جني ,سر صناعة اإلعراب (ج.)598/2
( )4المرجع السابؽ (ج.)598/2

( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)189
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قيكباة كىك ثقة ,كقاؿ الفارسي ( :)1لـ يعرؼ مخرجيا مف حيث يسكف إليو.
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في مجئ الرباعي المزيد غير حرؼ مد كىك النكف
حيث حدث خبلؼ حكؿ المزيد عمى كزف فعكيؿ حيث قاؿ الفارسي لـ يعرؼ مخرجيا مف حيث

يسكف إليو كقد أىمؿ ابف مالؾ كغيره المزيد فعكيؿ كنفاه سيبكيو ( ,)2كأثبتو غيره
عند سيبكيو الذم نفاه فعكلؿ كفدككس كلـ يب ًد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

()3

,ككاف كزنو

 - 259مجئ المزيد الرباعي بالالـ
قاؿ ابف مالؾ:
والالـ ِفي َ ِ
شتَ ِي َرْه
الم ْ
اإلش َارة ُ
ُ

كممة َولَ ْـ تَرْه
اء َو ْقفَاً ً
و َ
الي ُ

()4

قاؿ أبك حياف( :)5البلـ :قيؿ تزاد في اسـ اإلشارة ,كليس بجيد ,ألنيا ليست في بنية
الكممة ,كزيدت ثانية في :قمفع ,كثالثة قيؿ في :ىممع ,كرابعة في :زيدؿ بمعنى زيد ,كىدمؿ
بمعنى ىدـ ,كخامسة في نحك :خفنجؿ ,قالو ابف القطاع  ,كفي " كرنتؿ " قالو الفارسي قاؿ :فمك

بنيت مف (آءة) مثؿ كرنتؿ قمت :أكنأؿ.
التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في مجئ الزائد في الرباعي المزيد كىك البلـ فقاؿ

منيا تزداد في الخامسة " كرنتؿ " قاؿ فمك بنيت مف " آءة " مثؿ كرنتؿ قمت :أكنأؿ .
كذكر ابف القطاع

()6

في زيادة البلـ خامسة نحك :خفنجؿ كىناؾ مف ذكر البلـ الزائدة

في ثانية (كمفع) كثالثو قيؿ في (ىممع) كرابعو في (زيدؿ) بمعنى زيد ىمدؿ بمعنى ىدـ.

( )1الفارسي ,الممتع (ج.)103/1
( )2سيبكيو ,الكتاب (ج.)263 /4
( )3ابف عصفكر ,الممتع (ج .)103/1
( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)129
( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .) 221

( )6ابف القطاع ,انظر أبنية األسماء كاألفعاؿ (ص .)16
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قاؿ ابف الناظـ ( :)1كزعـ بعضيـ أف كاك" كرنتؿ " كىك زائدة عمى كجو الندكر ألف

الكاك ال تككف أصبلن في ثبات األربعة كالصحيج أنيا أصؿ زائدة مثميا في نحك" :فحجؿ" بمعنى
"أفحج" فإف لزيادة البلـ آخرىا نظائر بخبلؼ زيادة الكاك أكالن .كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في قكؿ

الفارسي في ىذه المسألة.

 -260القوؿ الفعؿ الغير الرباعي المضعؼ
قاؿ ابف مالؾ:
ِ
ص ِؿ
فَا ْج ْ
الو ْز َف َما ل َأل ْ
عؿ لَو َ

ؼ أَ ِ
صؿ
وا ْف َي ُؾ َ
ض ْع ٌ
الزِائ ُد َ

()2

()3
باعيا ,فإف كاف لمكممة
ثنائيا,
كثبلثيا ,كر ن
ن
قاؿ أبك حياف  :فعمى ىذا يككف ىذا المضاعؼ ن
أصؿ غير األربعة ,فثاني المتماثميف ,كثالثيما في نحك :صمحمح ,كالثالث كالرابع في نحك:

مرمريس زكائد ,فالكزف فعمعؿ ,كفعفعيؿ ,كتقدـ مذىب الككفييف ,في أف «صمحمحا» «فعمؿ»
أصمو صمحح ,كفي كتاب اإلنصاؼ ,أف كزف دمكمؾ ,كصمحمح فعمعؿ .كمذىب الخميؿ

()4

في الحرفيف مف المضاعؼ أف األكؿ ىك الزائد كصححو ابف عصفكر ,كمذىب يكنس ,أف الثاني
ىك الزائد ,كصححو الفارسي

()5

.

التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في مسألة الفعؿ الرباعي المضعؼ إف كاف أصمو
()7

غير األربعة حيث قاؿ الفارسي()6كابف عصفكر

يؤتي أف الحرؼ الثاني ىك الزائد ,عمى خبلؼ

مذىب الخميؿ في الحرفيف مف المضاعؼ أف األكؿ ىك الزائد( )8كقاؿ السيرافي :فإف كاف لمكممة

أصؿ غير األربعة فتأتي المتماثميف كثالثيما زائد نحك صمحمح كالثالث كالرابع في نحك مرمريس

زكائد.

( )1ابف الناظـ ,شرح ابف الناظـ (ص.)552
( )2ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)128
( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)227
( )4سيبكيو ,الكتاب (ج.)329/4
( )5ابف عصفكر ,الممتع (ج.)305/1
( )6المرجع السابؽ ,ج .305/1
( )7المرجع نفسو ,ج .306/1
( )8المرجع نفسو ,ج.329/4
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قاؿ ابف الجكزية ( :)1المراد بالزائد ىنا ما جاكز ثبلثة أحرؼ ال مكاف مف حركؼ

الزيادة فبل يختص ذلؾ بحركؼ معينة كقد سبؽ أنو ـ يكف ضعؼ أصؿ قابمتو بالبلـ فإف كاف
ضعؼ أصؿ بأف تكرر فاء الكممة أك عينيا أك الميا ,جعمت لمحرؼ المضاعؼ في الكزف ما

لؤلصؿ فتزف نحك :كاغدكدف ,كافعكعؿ ,كغفعنؿ ,فعنعؿ ,كنحك :مرمريس فعفعيؿ بتكرار الفاء
كالعيف كنحك" :عمـ فعؿ بتكرار العيف" نحك :حمتينا فعميؿ بتكرار البلـ كنحك " :صحيح فعمعؿ.

قاؿ الثمانيني( :)2الزيادة التي تككف في مكضعيا تنقسـ أربعة أقساـ كذكر منيا:
القسـ الثالث :تتكرر العيف كالبلـ نحك :صمعمع كزنو فعمعؿ ككذلؾ دمكمؾ...
القسـ الرابع :أف تتكرر فيو الفاء كالعيف كىذا أقؿ األقساـ لـ يجئ إال في حرفيف قالكا :مرمريس
كمرمريث كزنيما فعفعيؿ كال يجكز أف تتكرر التاء كحدىا كما تكررت العيف كحدىا كالبلـ كحدىا.

كقاؿ :كاختمؼ البصريكف كالككفيكف في كزف الخماسي المكرر ,نحك :صمعمع كدمكمؾ فذىب
البصريكف إلى أف كزنو " فعمعؿ " بتكرر العيف كالبلـ كذىب الككفيكف إلى أف كزنو الكممة ىك

(فعمؿ) بتكرير البلـ ثبلث مرات.

كقاؿ أبك حياف :كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي كجماعة النحكييف حيث قاؿ كصححو

الفارسي ,كىذا يدؿ عمى مكافقة أبي حياف لرأم الفارسي في ىذه المسألة .
 - 261القوؿ في إبداؿ الواو ىمزة
قاؿ ابف مالؾ:

ِ
اع ِؿ َك َج ْم ٍع تَ ْيفَا
م ْف َمفَ َ

اؾ ِ
ثاني لِ ِ
ينيف ْاكتََنفَا
َك َذ َ

()3

قاؿ أبك حياف( :)4فإف عرض اتصاؿ الكاكيف بحذؼ ىمزة كانت فاصمة بينيما كبناء
افعكعؿ مف كأيت فتقكؿ :إيأكأل بنقؿ حركة اليمزة األكلى إلى الياء ,فتزكؿ ألؼ الكصؿ ,كتعكد

الياء ك ناكا لزكاؿ مكجب قمبيا فتصير :ككأل ,فإف نقمت حركة الثانية إلى الكاك كالحالة ىذه قمت:
ككل ,فالفارسي ( )5يجيز إبداؿ الكاك األكلى في المثاليف ىمزة ,كتبعو ابف مالؾ ,كغير الفارسي
( )1ابف القيـ الجكزية ,إرشاد السالؾ إلى حؿ ألفية ابف مالؾ (ج.)995 /2
( )2الثمانيني ,شرح التصريؼ (ص ص .) 222 – 221
( )3ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك(ص.)131
( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)257
( )5الفارسي ,البغداديات (ص.)91
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يكجبو كفي غير ما تقدـ يجكز إبداؿ الكاك المضمكمة ضمة الزمة ىمزة نحك :أجكه ,كأعد,
كأنؤر ,كغؤكر ,كفؤكج ,كقؤكؿ ,في كجكه ,ككعد ,كأنكر ,كغككر ,كفكج ,كقككؿ.

التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في إبداؿ اليمزة كجكبان مف حرؼ ليف الـ أك ممحؽ

يمي ألفان زائدة يجي ز الفارسي في كممة " ككأل " إبداؿ الكاك األكؿ في المثاليف ىمزة كقد كافقو ابف

مالؾ(.)1

قاؿ المرادم ( :)2ىذا مكضع رابع يجب فيو إبداؿ الياء كالكاك ىمزة إذا كقعت ألؼ
التكسير بيف حرفي عمة كجب إبداؿ ثانييما ىمزة بشرط أال يفصؿ مف الطرؼ فاندرج في ىذا
الضابط ثبلثة صكر أحدىما :أف يككنا كاكيف ,نحك :أكؿ فنقكؿ في جمع األكائؿ بإبداؿ الكاك
الثانية ىمزة كىذا باتفاؽ.
قاؿ الشاطبي ( :)3كقد ذىب أبك الحسف إلى أف ىذا اإلعبلؿ كفي ثاني المينيف
مختص باكتناؼ الكاكيف كأكائؿ ككاف يقكؿ في جميع فيعؿ مف القكؿ :يتأكؿ كفي فكعؿ مف البيع
بكابع كقاؿ :إنما يبقى أف يطرد في الكاكيف فقط ألف إجماع الكاكيف ليس كإجماع الياءيف كال
كإجماع الكاك كالياء.
كقد أجاز أبك حياف إبداؿ الكاك المضمكمة ضـ الزـ ىمزة نحك أجكه ,كأعد ,كىذا يدلؿ
عمى مكافقة أبي حياف لرأم الفارسي في ىذه المسألة.
 -262القوؿ في قمب األلؼ واواً
قاؿ ابف مالؾ :
َإال َ ِ ِ
استَثبتُوا
ي ِبو َك ْ
إذا اُْبتد َ

بت
ؽ ال يثُ ُ
س ِاب ٌ
َوِل ْم َو ْ
ص ِؿ َى ْمٌز َ
()5

قاؿ أبك حياف

()4

:أـ تقكؿ :أكـ ,كأكـ ,كاكـ ,فإف بنيت مف أددت ,كألمت كنحكىما عمى

( )1ابف القيـ الجكزية ,شفاء العميؿ (ج .)1082/3
( )2المرادم ,تكضيح المقاصد كالمسالؾ (ج .)1570/3
( )3الشاطبي ,المقاصد الشافية (ج .)43 / 9
( )4ابف مالؾ ,الخبلصة في النحك (ص.)130
( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)268
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قياس قكؿ أبي عثماف («)1أفعؿ مف» فقاؿ الفارسي تقكؿ :أيد ,كأيؿ ,كقاؿ أبك الفتح :أكد ,كأكؿ,

الما كبنائؾ في مثؿ :جعفر ,كدحرج ,كبرثف,
كالى ىذا رجع الفارسي ن
أخيرا؛ فإف كقعت اليمزة ن
كزبرج ,كدرىـ مف ق أر أبدلت الثانية ياء فقمت :قرأل ,كقرأل مثؿ :سمقى ,كقرلء ,كقرءل ,كقرأل

عمى ما اقتضاه التصريؼ.
التوضيح والتحميؿ :

ألمت
أددت ك ٍ
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في قمب األلؼ ك ناكا إذا بنيت مف ٍ
حيث قاؿ الفارسي( )2أيد كأيؿ كقاؿ أبك الفتح أكد كأكؿ ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

 -263القوؿ في أيمف المخصوص بالقسـ
قاؿ أبك حياف( :)3كاذا كليت كىي مفتكحة كذلؾ في (أؿ) ك(أيـ) ك(أيمف) ىمزة

استفياـ ,فقاؿ ابف الباذش :الذم يكجبو قكؿ سيبكيو في باب اليمزة ,أنيا تخفؼ بيف بيف.

كذكر الفارسي ( )4أنيا تبدؿ ألفنا ,كق أر باقي السبعة " قؿ آلذكريف " باإلبداؿ كالتسييؿ,
كزعـ أبك عمرك بف عظيمة أف إثبات ألؼ الكصؿ في ذلؾ خطأ ,كانما ىذه المدة ألؼ زائدة,

ليست بدالن مف ىمزة ,كانما زيدت لمفرؽ بيف االستفياـ كالخبر انتيى ,كترجح ثبكتيا قبؿ حرؼ
التعريؼ المنقكؿ إليو حركة ما بعده فتقكؿ :الحمر في (األحمر) ,كبو ق أر القراء في األشير ,كمف
مشبعا في باب محاؿ البدؿ
العرب مف يعتد بالعارض فيقكؿ :لحمر ,كقد تقدـ الكبلـ عمى ذلؾ
ن
كالقمب كالنقؿ.

التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في أيمف المخصكص بالقسـ أىي ىمزة كصؿ أـ

ىمزة قطع حيث ذكر الفارسي إذا كليت ىمزة استفياـ في (أيمف) كىي مفتكحة فإنيا تبدؿ أم

ُِ ِْ

َِّ َِ ِْ

ِآَلِنِ َِرِيِ َِِِ ﴾
اليمزة إلى ألؼ كاستدؿ بذلؾ ﴿ كِوِ ِِ

()5

بقراءة السبعة في ذلؾ باإلبداؿ كالتسييؿ
()6

كقد ذكر آراء النحاة حيث زعـ أبك عمرك بف عظيمة

أف إثبات ألؼ الكصؿ في ذلؾ خطأ

( )1ابف جني ,المنصؼ (ج.)318/2

( )2الفارسي ,المسائؿ الحمبيات (ص.)130
( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)547
( )4الفارسي ,التكممة (ص.)157
( [ )5األنعاـ .]144 - 143 :
( )6ىك عثماف بف عظيمة أبك عمرك األندلسي شيخ القراء بالجزيرة الخضراء ,ت (بعد  700ىػ)؛ الفراء ,غاية
النياية في طبقات القراء (ج.)507/1
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كانما ألؼ زائدة كليست بدالن مف اليمزة .كقاؿ سيبكيو في باب اليمزة أنيا تخفؼ بيف بيف كلـ ً
يبد
أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

 -264إذا كانت الياء بدالً مف ىمزة (كافتعؿ)
قاؿ أبك حياف( :)1كحكى الجرمي ( :)2أف العرب مف يقكؿ :ائتسر ,كائتعد باليمز,

بدال مف ىمزة «كافتعؿ» مف «األزر» فبل تبدؿ تاء بؿ تقرىا عمى
كىك غريب .فإف كانت الياء ن

ما يقتضيو التصريؼ فتقكؿ :إيتزر ,كأاتز ,كمؤتزر ,كمؤتزر بو ,كأجاز البغداديكف إبداليا تاء

فتقكؿ« :اتزر» كمنو عندىـ «اتخذ» ,كحككا :اتمف ,كتصاريفو بالتاء مف األمانة ,ك«اتيؿ» مف

األىؿ.

كقاؿ الفارسي :ىك خطأ في الركاية :فإف صحت فإنما سمع مف قكـ غير فصحاء ال

يؤخذ بمغتيـ ,كلـ يحكو سيبكيو ,كال األئمة المتقدمكف العارفكف بالصنعة.
التوضيح والتحميؿ:

ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في مسألة إذا كانت الياء بدالن مف ىمزة (كافتعؿ) حيث

أجاز البغداديكف إذا كانت الياء بدالن مف ىمزة أف تبدؿ بتاء فنقكؿ (اتزر) كمف عندىـ

حيث يرل الفارسي أف ىذه الركاية خطأ كاف صحت فإنيا سمعت مف قكـ غير فصحاء.

( اتخذ)

باب اإللحاؽ

 -265ما ألحقتو العرب في كالميا
قاؿ أبك حياف( :)3كما ألحقتو العرب فمف كبلميا ,كما ألحقناه نحف فالمختار أنو ال

يككف مف كبلميا ,بؿ فعمنا ذلؾ عمى سبيؿ التمرف كىذا ظاىر مف قكؿ الخميؿ( ,)4كذىب

الفارسي إلى أنو يصير مف كبلـ العرب ,كذىب المازني( ,)5عمى التفصيؿ ,فما فعمتو العرب
كثير اطرد لنا أف نفعؿ مثمو ,كما قؿ فبل يطرد.
نا

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .) 310
( )2ابف السراج ,األصكؿ في النحك (ج.)269/3
( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)233
( )4ابف عقيؿ ,المساعد في تسييؿ الفكائد (ج.)76/4
( )5ابف جني ,المنصؼ (ج.)41/1
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التوضيح والتحميؿ :
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي فيما ألحقتو العرب في كبلميا حيث اف ما ألحقناه نحف
()1

يسير مف كبلـ العرب كقد خالؼ المازني
كما مثؿ ال يطرد.

في ذلؾ ما فعمتو العرب كثي انر اطرد لنا أف نفعؿ مثمو

كرأل أبك حياف أف ما ألحقتو العرب فمف كبلميا ما ألحقناه نحف فالمختار أنو ال

يككف مف كبلميا بؿ فعمناه عف سبيؿ التمرف كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي.
باب محاؿ الحذؼ

 -266اإللحاؽ في كممة وجية عدة
قاؿ أبك حياف ( :)2فأما «كجية» ,فالظاىر مف كبلـ سيبكيو

شاذا كالقصكل ,كنسب ىذا إلى المازني ,كعنو ,كعف المبرد
ن

()4

 ,كالفارسي

()3
()5

أنو مصدر جاء

 ,أنو اسـ المكاف

المتكجو إليو ,كالياء في نحك« :عدة» عكض مف الكاك المحذكفة فبل يجكز حذفيا إال برد الكاك
نحك :كعد ,كذىب الفراء إلى أنو يجكز حذفيا ألجؿ اإلضافة.

التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في باب اإللحاؽ في كممة كجية عدة حيث ذكر

أنو اسـ مكاف متكجو إليو كالياء في (عدة) عكض عف الكاك المحذكفة فبل يجكز حذفيا إال برد
الكاك ,نحك :كعد.
()6

في ذلؾ أم أنو يجكز حذؼ ألجؿ اإلضافة كأنشد كأخمفكؾ عد

قد خالفو الفراء
األمر الذم كعدكا كلـ ً
يبد أبي حياف رأيو في ىذه المسألة.

( )1ابف جني ,المنصؼ (ج .) 46 – 41/1
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)240
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج.)337/4
( )4المبرد ,المقتضب (ج.)87/1
( )5الفارسي ,التكممة (ص.)568

( )6الفراء ,معاني الفراء (ج .)254/2
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 -267حذؼ الواو في باب اإللحاؽ
قاؿ أبك حياف ( :)1كزعـ ابف مالؾ

()2

أنو يحفظ ذلؾ في فيعؿ ,كفيعمة نحك :سيد,

احدا  ,مختمؼ فيو في ذكات الياء
كسيدة ,كليس كما زعـ ,بؿ ىك مقيس في ذكات الكاك قكالن ك ن

( )4

قاسو الجماعة إال الفارسي( ,)3كذلؾ نحك« :ليف»نقؿ فيو «ليف» ,كفي محفكظي أف األصمعي

أحدا مف العرب
جيدا ,فمـ أسمع ن
حكى :أف تخفيؼ النكعيف عف العرب ,كأكرد مثبلن منيا قاؿ :إال ن
يخففو.

التوضيح والتحميؿ :
فعؿ بضـ
ذكر أبك حياف قكؿ الفارسي في باب اإللحاؽ بحذؼ الكاك كفي مصدر ي
العيف ,حيث خالؼ أبك حياف كبلـ ابف مالؾ عندما زعـ أنو يحفظ ذلؾ في فيعؿ كفيعمة نحك سيد
كسيدة حيث قاؿ أبك حياف بؿ ىك مقيس في ذكات الكاك قكالن كاحدان كمختمؼ في ذكات الياء قياسان
إال الفارسي لـ يقيس في ذلؾ في ذكات الياء.

 -268االسـ الصحيح الميموز
قاؿ أبك حياف ( :)5كالميمكز إف كاف قبؿ اليمزة ألؼ زائدة كاليمزة أصؿ نحك :قراء أقرت
()6

كفي كتاب بغية اآلمؿ خطأ النحكيكف

فقيؿ :قراءاف ,كقؿ إبداليا ك ناكا ,كلـ يذكره سيبكيو
()7
قياسا عمى النسب.أك مبدلة مف أصؿ نحك :كساء ,فإقرارىا أكلى
الفارسي في جكاز قمبيا ك ناكا ن
مف قمبيا فتقكؿ :كساءاف ككساكاف ,فأما «سكاء» .فأشير المغات أف ال يثنى فتقكؿ :ىما سكاء

استغنكا بقكليـ «سياف» .كحكى أبك زيد تثنيتو فتقكؿ :ىما سكاءاف ,كقالكا :ثناياف فمـ ييمزكا.أك
ممحقة بأصؿ نحك :عمباء فقمبيا ك ناكا أكلى مف إقرارىا فتقكؿ :عمباكاف.

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)245

( )2ابف مالؾ ,شرح الكافية الشافية (ج.)2169/4
( )3ابف عصفكر ,الممتع (ج.)499/2
( )4ابف مالؾ ,شرح الكافية الشافية (ج.)2169/4
( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)559
( )6سيبكيو ,الكتاب (ج.)351/3
( )7الفارسي ,التكممة (ج.)42/2
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التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في االسـ الصحيح الميمكز حيث يرل أف يجكز

قمب اليمزة في االسـ الميمكز كاكان أك مبدلة مف أصؿ نحك كيساء فنقكؿ :كساكاف كلكف نجد
()1

رأم بعض النحاة مخالؼ لرأم الفارسي حيث خطأ سيبكيو

في كتاب بغية األمؿ قكؿ الفارسي

كيرل أف اقرارىا أم اليمزة أكلى مف قمبيا فنقكؿ :كساكاف ككساكاف ,حيث خالؼ أبك حياف قكؿ
الفارسي حيث يرل أف الميمكز الذم قبؿ اليمزة ألؼ زائدة كاليمزة أصؿ نحك قراء فقيؿ :قراءاف

كقؿ ابداليا ك ناكا ,كىذا مخالؼ لرأم الفارسي في ىذه المسألة.

فصؿ الثالثي المحذوؼ أحد أصولو

 -269القوؿ في تثنية الالت
الفارسي

قاؿ أبك حياف ( :)2أما (البلت) فقالكا :الئي كقياسو لككم :ألنو مف لكيت ,قالو

()3

في األغفاؿ كجمعيا لكاء ,كقاؿ سيبكيو ( :)4فعؿ بو ما فعؿ (ببل) مسمى بو كال

يعرؼ لو الـ معمكمة ,ال مف جمع كال مف تصغير ,كال اشتقاؽ فيك اسـ غير متمكف عمى

حرفيف ,كالنسب إليو عمى قكؿ سيبكيو ,كالخميؿ :الئي ,كمف زعـ أف أصمو :الىة  ,كحذفت البلـ
ردىا إلى النسبي فقاؿ :الىي.
التوضيح والتحميؿ:

انفرد أبك حياف بذكر قكؿ الفارسي في تثنية بعض الكممات كمنيا البلت حيث يرل

أف البلت ىي الئي كقياسو لككم ألنو مف لكيت كجمعيا لكاء .كىناؾ رأل سيبكيو

()5

في ذلؾ

حيث قاؿ :فعؿ بو ما فعؿ (ببل) سمي بو كال يعرؼ لو الـ معمكمة ال مف جمع كال مف تصغير
كال اشتقاؽ فيك اسـ غير متمكف عمى حرفيف كالنسب إليو ىك الئي كىناؾ مف زعـ أف أصمو

الىة كحذفت البلـ فقاؿ ال ىي .

( )1سيبكيو ,الكتاب (ج .)352 -351/3
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)623
( )3الفارسي ,اإلغفاؿ (ص.)756
( )4سيبكيو ,الكتاب (ج.)368/3
( )5المرجع السابؽ ,ج .368/3
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فصؿ تعطؼ العشروف والعقود بعده إلى
التسعيف عمى النيؼ
 -270القوؿ في اختصاص بضع بالمعطوؼ والمركب
قاؿ أبك حياف ( :)1كأكؿ النيؼ في المؤنث إحدل أك كاحدة نحك :إحدل كعشركف

جارية ,أك كاحدة كعشركف جارية ,كألؼ «إحدل» عند األكثريف لمتأنيث ,كقيؿ لئللحاؽ ,كزاؿ

التنكيف لمتركيب ,فإذا قمت :إحدل كعشركف تؤنث فقمت :إحدل كعشركف ,كالذم يمي ذلؾ

لممذكر اثناف ,كلممؤنث اثنتاف .كاف لـ يقصد تعييف النيؼ أتى ببضعة مع المذكر كببضع مع

المؤنث فيقكؿ :بضعة كعشركف رجبلن ,كبضع كعشركف جارية ,كقد يستعمبلف دكف تنييؼ ,كقكلو
تعالى " :في بضع سنيف"  ,كىك بكسر الباء قاؿ أبك عمي ( :)2كال يختص بالمعطكؼ كالمركب
مفردا  ,كمع العشرة يجرل مجرل الثبلثة إلى التسعة
بؿ ىك عدد مبيـ مف ثبلث إلى تسع يجرل ن
في اإلعراب كالبناء تقكؿ :ىؤالء بضعة رجاؿ ,كبضع نسكة.

التوضيح والتحميؿ :
انفرد أبك حياف بذكر قكؿ أبي عمي في اختصاص بضع بالمعطكؼ كالمركب

كىي عند أبي عمي عمى أنيا أم بضع ال تختص بالمعطكؼ كالمركب بؿ ىك عدد مبيـ مف

ثبلث إلى تسع يجرم مفردان كمع العشرة يجرم مجرل الثبلثة إلى التسعة في اإلعراب كالبناء
بقكؿ ىؤالء بضعة رجاؿ كبضع نسكة كلكف الفراء ()3يرل أف بضع ال يذكر مع العشرة إلى

العشريف إلى التسعيف كال يذكر مع المفرد كال مع المائة كال مع األلؼ أما مبرماف يرل أف البضع

ما بيف العقديف بيف كاحد إلى عشرة كمف أحد عشر إلى عشريف.

كقاؿ أبك حياف ( :)4أتى ببضعة مع المذكر كببضع مع المؤنث فيقكؿ بضعة كعشركف

ِْ

َِ

شِنِِيِ ﴾
رجبلن كبضع كعشركف جارية كقد يستعمبلف دكف تنييؼ كقكلو تعالىِِِ ﴿ :فِِةِِضِ ِِِعِ ِ
كىذا يدؿ عمى مخالفة أبي حياف لقكؿ أبي عمي في ىذه المسألة.

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص .)757
( )2ابف سيده ,المخصص (ج.)111/17
( )3الفراء ,معاني الفراء (ج )46/2؛ الرضي ,شرح الكافية الشافية (ج .)1673/3
( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)756
( [ )5الركـ.] 4 :
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(,)5

الفصؿ الثاني

موقؼ أبي حياف مف أبي عمي الفارسي

المبحث األوؿ:

موافقات أبي حياف ألبي عمي الفارسي :
 -1كافؽ أبك حياف عمى رأم أبي عمي الفارسي في مسألة إعراب األسماء الستة ,حيث ذكر
قكؿ الفارسي في ىذه المسألة كمعو قكؿ سيبكيو( :)1أما األسماء الستة كميا معربة

بالحركات المقدرة بالحركؼ ,حيث قاؿ أبك حياف :كىك الصحيح ,كقد خالؼ قكؿ الكسائي

كالفاء إلى أنو أنيا معربة بالحركؼ كالحركات معان (.)2

 - 2كافؽ أبك حياف عمى رأم أبي عمي الفارسي في أؿ التي بمعنى التي ,حيث ذىب الفارسي
كأكثر النحكييف إلى أنيا اسـ ,كذىب األخفش إلى أنيا حرؼ تعريؼ كأؿ ( ,)3كقد كافؽ
أبك حياف أبي عمي في ىذه المسألة عندما قاؿ أف أؿ التي بمعنى الذم أك التي

()4

أنيا

اسـ.
 – 3كافؽ أبك حياف عمى رأم أبي عمي الفارسي في استعماؿ ماذا ,حيث يرل الفارسي

()5

أف

ماذا تستعمؿ اسمان مكصكالن ,كيرل أنيا تككف نكرة مكصكفة كأنكر أف تككف ماذا في البيت
بمعنى الذم ,ككانت مكافقتو بالسككت ,إذ ال يعقب كال يرجح رأيان عمى آخر.

 -4كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة الخبر إذا كاف ظرفنا أك جار كمجركر أنو
ليس مف قبيؿ مفرد ,كال مف قبيؿ جممة ,كأكرد معو أقكاؿ النحاة في ىذه المسألة؛ أم أنو
مف قبيؿ الجمؿ كالعامؿ فييا كاف أك استقر كبو قاؿ الجميكر البصريكف
مكافقتو بالسككت كلـ ً
يبد رأيو في ىذه المسألة.

()6

ككانت

 – 5كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة جكاز تقديـ خبر ليس عمى اسميا نحك:
يد كلـ يختمؼ النحاة في ذلؾ كحكى صاحب اإلرشاد اف منع تقديـ خبرىا
ليست قائمان ز ه
عمى اسميا (. )7

( )1الفارسي ,التكممة (ص.)49

( )2المبرد ,المقتضب (ج.)155/2
( )3ابف السراج  ,أصكؿ (ج  .)223/2العكبرم ,المباب (ج.)127/ 2
( )4الفارسي ,الحجة (ص)213؛ الفارسي ,المسائؿ البصريات (ص.)219
( )5الفارسي ,المسائؿ المنثكرة (ج.)219/2
( )6السيكطي ,اليمع (ج.)98 /1

( )7الصباف ,شرح األشمكني كحاشية الصباف (ج .)232/1
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اسما ,حيث
 – 6كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة حكـ الخبر إذا كاف ن
فعبل أك ن
اسما  ,كيتكسط مع الخبر بيف كاف
أجاز الفارسي أف يجعؿ محمو الفعؿ إذا كاف ن
فعبل أك ن
يدا أما مذىب
كاسميا متقدمان المعمكؿ عمى الخبر العامؿ نحك :كاف طعامؾ ن
آكبل ز ن
سيبكيو ( )1فيك المنع ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو ككانت مكافقتو بالسككت .

 – 7كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة زيادة كاف دكف أخكاتيا ,حيث ذكر أنيا
زيدت كحدىا كال إضمار فييا

()2

زيادة الجممة.

قاؿ أبك حياف ( :)3ىك األكلى ألف زيادة المفرد أقرب مف

 – 8كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة رفع االسـ بعد بؿ ,حيث عمؿ الرفع بأف
()4

تككف لكف مثؿ

عمي بالسككت.

بؿ ,كعمؿ سيبكيو الرفع بنقض النفي ,ككانت مكافقة أبك حياف ألبي

 – 9كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة أفعاؿ المقاربة في عسى كاخمكلؽ
كأكشؾ ,حيث يرل أف عسى كاخمكلؽ

()5

كأكشؾ تسند إلى أف كالفعؿ فيككف في مكضع

النصب أما الرأم اآلخر ليس إال بالفعؿ بعدىا ككانت مكافقة أبي حياف بالسككت.

 - 10كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة في كسر إف بعد القكؿ في قكلو :إني
أحمد ا﵀ ,فأجاز الفارسي

()6

كسر إف كالسبب أنيا معمكلة لمقكؿ محكية بو كقد رد عميو

أبك الكليد الكقشي ()7بالقكؿ لقد تغير معنى الكبلـ كالكبلـ تاـ دكف ىذا التقدير ,حيث
كانت مكافقة أبك حياف ألبي عمي بالسككت ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة.

 – 11كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة في البلـ الميممة ,حيث يرل الفارسي
أنيا مجتمبة لمفرؽ كليست الـ االبتداء

()8

كذكر معو أقكاؿ النحاة حيث قاؿ سيبكيو (:)9

( )1سيبكيو ,الكتاب (ج.)127/3
( )2ابف عصفكر ,شرح الجمؿ (ج.)409/1
( )3األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)206/1

( )4الفارسي ,اإليضاح العضدم ( ص.)110
( )5الفارسي ,المسائؿ المنثكرة (ص.)242
( )6األندلسي ,التذييؿ كالتكميؿ (ج.)80/5
( )7المرادم ,شرح التسييؿ(ج .)431/1
( )8الفارسي ,المسائؿ البغداديات (ص.)185
( )9سيبكيو ,الكتاب (ج.)233/4

121

إنيا الـ االبتداء كلزمت لمفرؽ كىذا مخالؼ لكبلـ أبي عمي ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في
ىذه المسألة.

 – 12كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة في جكاز إقامة األكؿ في باب أعطى
ككسا ,كما يرل الفارسي
حيث يرل أبك حياف

()2

()1

أنو ال يجكز إقامة النكرة بكجكد المعرفة,

أنو ال يجكز إقامة الثاني في باب أعطى ككسا إف كاف نكرة مع

كجكد معرفة ,كىذا يدؿ عمى مكافقة أبك حياف لمفارسي في ىذه المسألة.
 -13كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة في أنو ال يجكز إقامة الثاني في باب
ظف كال الثاني كال الثالث في باب أعمـ كمنيـ مف أجاز ذلؾ إذا كاف جممة

()3

كال يككف

الثاني بإنفراده جممة في باب أعمـ.
 - 14كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة جكاز العطؼ عمى الجممة الصغرل إف

ىند ضربتيا كعم انر أكرمتو حيث ذكر معو
لـ يكف فييا ضمير يعكد عمى المبتدأ ,نحك :ه
أقكاؿ النحاة في ىذه المسألة ,كمنيا قكؿ األخفش كالزيادم أنو ال يجكز العطؼ ألف
المعطكؼ عمى الخبر خبر كما ذىب إليو الجميكر إف كاف العطؼ بالفاء أجازت

المسألة ,كاف كانت بغير ذلؾ مف حركؼ العطؼ لـ يجز ذلؾ (.)4

 - 15كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة في الناصب لبلسـ بعد إال كالفعؿ أك
معنى الفعؿ المتقدـ في الجممة بكاسطة إال كقاؿ أبك حياف ( :)5كالصحيح ما ذىب إليو

الفارسي

()6

 ,كىذا دليؿ عمى مكافقتو ألبي عمي في ىذه المسألة.

 -16كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة في كجكب النصب عمى المفعكؿ معو
إذا لـ يجز العطؼ ,ذكر معو أقكاؿ النحاة كىي مكافقة لرأم الفارسي إلى أنو ال يجكز

( )1األندلسي ,التذييؿ كالتكميؿ (ج.)250/6
( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)55/2
( )3األندلسي ,التذييؿ كالتكميؿ (ج .)252/6
( )4ابف مالؾ ,شرح الكافية الشافية (ص.)620
( )5األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)206/2

( )6ابف عصفكر ,شرح الجمؿ (ج.)253/2
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شئ مف ذلؾ إال مع صبلحية العطؼ

()1

ككانت مكافقة أبك حياف بالسككت.

 ,مثبلن :يجكز حبست كالسارية لتعذر العطؼ,

 – 17كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة أنكاع الظرؼ المبيـ في قكؿ العرب ىما

خطاف جنابتي حيث قاؿ الفارسي ( :)2أنا جنابتي أنفيا مف الظركؼ المختصة بحكـ ذلؾ
()3

أف يحفظ كال يقاس عميو

كىذا يدؿ عمى مكافقتو.

 - 18كافؽ أبك حياف أرم أبي عمي الفارسي في مسألة أف غير إذا استثني بيا كاف نصبيا عمى
االستثناء ال عمى الحاؿ ( ,)4كذكر معو أقكاؿ النحاة ,أما الفراء
()7

الكجييف( ,)6حيث قاؿ أبك حياف :
يدؿ عمى مكافقتو.

()5

فقد أجاز النصب عمى

كالصحيح األكؿ أم رأم أبي عمي الفارسي ,كىذا

 –19كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة أف تككف ما في السيما ال مكضع ليا
مف اإلعراب كتككف حرفنا كافنا لسي عف اإلضافة إلى ما بعدىا ( ,)8كىناؾ رأم آخر ىك
أف ما تككف في مكضع خفض باإلضافة نكرة تامة  ,كقد كافؽ أبك حياف الفارسي في
السككت كالتأييد.

 - 20كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة بمو ,حيث ذىب الفارسي

()9

إلى أنيا

َِ َِ ِْ َِ ِّ َِ
ابِ ﴾
ِ
ِالرِكِ ِِ
مصدر لـ ينطؽ لو بفعؿ كىك مضاؼ لما بعده لقكلو تعالى ﴿ :فِضِبِِِِ ِِ
()11

كىي إضافة مف النصب

الفارسي بالسككت.

كذىب األخفش

()12

إلى أنيا حرؼ جر حيث كافؽ أبك حياف

( )1الفراء ,معاني القرآف (ج.)473/1
( )2الجرجاني ,المقتصد في شرح اإليضاح (ج.)644/1
( )3المرجع السابؽ ,ج .644/1

( )4الفارسي ,التعميقة عمى كتاب سيبكيو لمفارسي (ج..)62/2
( )5الفراء ,معاني القرآف (ج.)283/1
( )6المرجع السابؽ ,ج .283/1

( )7األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)241/2
( )8ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج .)319/2
( )9السيكطي ,ىمع اليكامع (ج.)236/1
( [ )10محمد.] 4 :
( )11األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ج )332/2؛ السيكطي ,ىمع اليكامع (ج.)236/1
( )12المرجع السابؽ ,ص.332
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()10

 – 21كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة في بمو حيث قاؿ :إنيا ليست مف أدكات
االستثناء حيث كافؽ أبك حياف كبلـ الفارسي

()1

أنيا ليست مف أدكات االستثناء بدليؿ

أف ما بعدىا ال يككف مف جنس ما قبميا ,كمف حيث دخكؿ حرؼ العطؼ عمييا كلـ

يتقدميا استثناء (.)2

 –22كافؽ أبك حياف أرم أبي عمي الفارسي في مسألة الجمؿ التي ليس ليا مكضع مف
اإلعراب ,حيث ذكر قكؿ الفارسي في لما حيث قاؿ ( :)3إنيا اسـ ظرؼ كالجممة عنده
تككف في مكضع جر بإضافة الظرؼ بمعنى حيف.

أما مذىب سيبكيو

()4

فأنو يذىب إلى إنيا حرؼ ,كلـ ً
يبد رأيو في ىذه المسألة ,ككانت

مكافقة أبي حياف بالسككت .

 – 23كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة (مثمو) مف المقادير ,حيث خالؼ
()5

سيبكيو

الفارسي

()6

في ىذه المسألة الذم عد مثمو مف المقادير ,كقد كافؽ أبك حياف كبلـ
في ىذه المسألة معمبلن ذلؾ :إنما نريد بالمقدار ما صح إضافة المقدار إليو

لفظان أك قيمة كمثؿ ال يصح فييا ذلؾ.

 - 24كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة إعراب األسماء الستة ,حيث ذكر أبك
حياف

()7

في قكؿ الفارسي

()8

في ىذه المسألة ,كمعو قكؿ سيبكيو

()9

أف األسماء الستة

كميا معربة بالحركات المقدرة في الحركؼ ,كقد خالؼ قكؿ الكسائي كالفراء

()10

في أنيا

معربة بالحركات كالحركؼ معان كخالؼ الجرمي في أنيا معربة في التغيير كاالنقبلب
كخالؼ غيره مف النحاة كقد كافؽ أبك حياف كبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

( )1األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)268/2
( )2السيكطي ,ىمع اليكامع (ج .)235/1
( )3الفارسي ,كتاب الشعر (ج.)70/1
( )4سيبكيو ,الكتاب (ج.)114/2
( )5المرجع السابؽ ,ج.172/2

( )6ابف عصفكر ,شرح المقرب (ص.)770
( )7األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)22/1
( )8الفارسي ,المسائؿ البغداديات (ص.)539
( )9سيبكيو الكتاب (ج.)262/3

( )10الكسائي ,طبقات القراء (ج.)371/2
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 – 25كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة في إعراب األفعاؿ الخمسة كىك أف
األفعاؿ الخمسة ال تعرب بالحركؼ ,ألف الحركؼ دليؿ اإلعراب فييا كيتفؽ قكؿ الفارسي
مع قكؿ األخفش كذكر قكؿ األخفش

()1

أقكاؿ النحاة في إعراب األفعاؿ الخمسة فقاؿ أبك

حياف ( :)2فأما مذىب الجميكر في إعراب األفعاؿ الخمسة ىك إعراب األفعاؿ الخمسة

في حالة الرفع بثبكت النكف كفي حالة النصب كالجزـ بحذؼ النكف أما أبك السييمي كاف
يذىب إلى أف إعراب األفعاؿ الخمسة بحركات مقدرة في الماتيا منع مف ظيكرىا اشتغاؿ

البلمات بالحركات ,التي استدعتيا الضمائر ,كذلؾ في حالة الرفع كالنصب كتحذؼ ذلؾ
الحركات المقدرة في حالة الجزـ.
كقاؿ أبك حياف :حرؼ اإلعراب عندنا ىك الـ الفعؿ ,بمعنى أنو كاف ينبغي أف يككف

عبلمة اإلعراب فيو كما كاف قبؿ أف تتصؿ بو ىذه الضمائر ,كىذا يدؿ عمى اعتراض

أبي حياف عمى قكؿ الفارسي في اعتبار األحرؼ دليؿ إعراب كليست إعراب كالمشيكر

في إعراب األفعاؿ الخمسة أف ترفع بثبكت النكف كتنصب كتجزـ بحذؼ النكف.

 - 26كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة تقديـ خبر ليس عمى اسميا نحك :ليس
يد ,كىذا مكافؽ لكبلـ الفارسي حيث قاؿ ( :)3لـ يختمؼ النحاة في جكاز تقديـ
قائمان ز ه
خبرىا عمى اسميا كحكى صاحب اإلرشاد أف مف النحكييف مف منع تقديـ خبرىا عمى
يد فبل يجكز ليس قائمان زيد.
اسميا فكما ال يجكز :ما قائمان ز ه
 - 27كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة حكـ الخبر إذا كاف فعبلن أك اسمان ,حيث
أجاز الفارسي

()4

كابف السراج

()5

أف يحؿ محمو الفعؿ إذا كاف فعبلن أك اسمان أك يتكسط

مع الخبر بيف كاف كاسميا متقدمان المعمكؿ عمى الخبر العامؿ فيو نحك كاف طعامؾ آكبلن

يد فذىب سيبكيو
زه

()6

إلى المنع.

( )1الفارسي ,التعميقة عمى كتاب سيبكيو (ج.)73/1
( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)46/1
( )3الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص.)101
( )4المرجع السابؽ ,ص.106
( )5ابف السراج ,األصكؿ (ج.)86/1
( )6سيبكيو ,الكتاب (ج.)45/1
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 - 28كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة المفرد إذا كاف مثنى أك جمعان مذكر
مسممات لؾ ,كقد
سالـ حيث أجاز الفارسي ( )1في جمع المؤنث السالـ اف يفتح فيقكؿ :ال
ى
خالفو األكثريف في ىذه المسألة حيث أنو مبني عمى الكسر.

 – 29كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة بناء التعجب مف الفعؿ المزيد ,فأما أبك
حياف ذكر قكؿ الفارسي

()2

في التعجب مف الفعؿ المزيد الذم عمى كزف أفعؿ كعنده أنو
()3

أفعؿ عمى اإلطبلؽ ,كمذىب آخر سيبكيو
عؿ كال ٍ
ال يجكز أف يبنى منو أفى ى
التفضيؿ مف أف تككف اليمزة لمنقؿ فبل يجكز كبيف أف ال تككف لمنقؿ فيجكز ,كقكؿ آخر
لؤلخفش

()4

ىك أف

أنو يجيز لمتعجب مف كؿ فعؿ مزيد ألف أصمو ثبلثي ,كلـ يبد رأيو في أقكاؿ

الفارسي في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 – 30كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة الفصؿ بيف فعؿ التعجب كمعمكلو
بظرؼ أك مجركر فأما أبك حياف ذكر الفارسي

()5

في مسألة الفصؿ بيف فعؿ التعجب

كمعمكلو بظرؼ أك مجركر أنو الجكاز كذكر معو أقكاؿ النحاة ,ـ قاؿ أبك حياف ( :)6كقد

ثبت الفصؿ بينيما بذلؾ في لساف العرب نثرىا كنظميا فمف النثر ,كىذا يدؿ عمى أف أبا
حياف قد كافؽ الفارسي في ىذه المسألة كىك جكاز الفصؿ مف فعؿ التعجب كمعمكلو

بظرؼ.

 – 31كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة زيادة كاف بيف الـ التعجب كفعؿ
التعجب ,فأما أبك حياف ذكر قكؿ الفارسي

()7

 ,حيث قاؿ عنيا أنيا زائدة ال اسـ ليا كال

خبر.كذكر معو أقكاؿ اخرل منيا قكؿ السيرافي ( :)8إنيا إذا كاف التامة كاسميا ضمير

المصدر أم كاف ىك أم الككف.كمذىب آخر أنيا كاف الناقصة كاسميا ضمير يعكد عمى

( )1الفارسي ,المسائؿ العضديات (ص.)324
( )2الفارسي ,المقتصد في شرح اإليضاح (ج.)399/1
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج.)72/1

( )4ابف عصفكر ,شرح الجمؿ (ج.)580/1
( )5ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)42/3
( )6األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)36/4
( )7ابف عصفكر ,شرح الجمؿ الكبير (ج.)588/1
( )8المرجع السابؽ (ج.)588/1
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ما كخبرىا فعؿ التعجب ,كقاؿ أبك حياف ( :)1ـ كىذا دليؿ عمى مكافقة أبك حياف لمفارسي

في ىذه المسألة.

 – 32كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي ( )2في مسألة ىمزة (بئس) فخففت اليمزة بحيث
و
يكمئذ
جعمت بيف اليمزة كالباء ثـ سكنت بعد التسييؿ كأخمصت إلى ياء عمى حد قكاـ في
و
كيكميذ حيث لـ يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة  ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 – 33كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة (أؿ ) ,حيث ذكر قكؿ الفارسي

()3

بأف

يد فالرجؿ عاـ كالجنس كمو ىك
(أؿ) جنسية كىي جنسية حقيقية فإذا قمت نعـ الرجؿ ز ه
الممدكح كزيد مندرج تحت الجنس إذ ىك فرد مف أفراده كىناؾ مف ذىب أنو جنسية
مجازية جعمت زيدان ىك جميع الجنس عمى سبيؿ المبالغة كلـ تقصد غير مدح ز ويد بذلؾ
يد الذم ىك جنس الرجاؿ كالناظـ لـ يتعرض ألؿ ىذه ,كىذا مكافؽ
أم كأنؾ قمت نعـ ز ه
لكبلـ الفارسي .

 – 34كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة المرفكع بنعـ كبئس كتككيده لفظيان
كمعنكيان ,حيث يرل أبك عمي

()4

أنو ال يجكز كصؼ فاعؿ نعـ كبئس كأجازه قكـ

كالدليؿ عمى جكازه ,كفيو نصب فاعؿ نعـ كأجازه قكـ كخرجو آخركف عمى البدؿ.انفرد أبك
حياف بقكؿ الفارسي في حالة الجمع مف فاعؿ نعـ كالتمييز حيث ذكر الفارسي كالمبرد

بجكاز الجمع فييما كذىب سيبكيو

()6

( )5

أنو ال يجكز الجمع بينيما ,فبل يجكز :نعـ الرجؿ

يد ,كىناؾ مف قاؿ :إذا أفاد التمييز معنى ال يفيده الفاعؿ جاز الجمع التمييز أفاد
رجبلن ز ه
ما لـ يفده الفاعؿ ,كىذا يدؿ عمى مكافقة أبي عمي لمفارسي في ىذه المسألة.
 – 35كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة الجمع مف فاعؿ كالتمييز إذا كاف الفاعؿ
مضمر ,حيث يرل أبك عمي

()7

أنو ال يجتمعاف إذا كاف الفاعؿ مضم انر ,كىناؾ مف ذىب

إلى أنو ال يجكز جمع الفاعؿ كالتمييز ,إذا كاف معنى ال يفيده الفاعؿ.
( )1األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)40/4

( )2ابف عصفكر ,شرح المقرب (ج.)335/1
( )3المرجع السابؽ (ج.)399/1
( )4الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص.)272
( )5المبرد ,المقتضب (ج.)150/2
( )6سيبكيو ,الكتاب (ج.)177/2

( )7ابف عصفكر ,شرح الجمؿ (ص.)344
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 - 36كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة ما إذا كلييا فعؿ كىي عنده في مكضع
فاعؿ نعـ كبئس كىناؾ مف خالؼ ىذا القكؿ إنيا تمييز كىك مذىب البصرييف ( ,)1كلـ
ً
يبد رأيو في قكؿ الفارسي في ىذه المسألة ,ككانت مكافقة أبي حياف بالسككت.

 – 37كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة تركيب " حبذا " كحبذا عند أبي عمي

أنو ال تركيب في حبذا كأف الفاعؿ " ذا " كأنو أفرد اسـ اإلشارة مذكر كاف كاف

المخصكص مذك انر أك منشأ مفردان أك مثنى أك جمعان كىذا مكافؽ لكبلـ ابف مالؾ في ىذه

المسألة ,كقد كافقو التحميؿ كسيبكيو

()2

في أف حبذا في منزلة كممة كاحدة ,كلـ يبد أبك

حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.
 – 38كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة االسـ المنصكب بعد حبذا كىك عنده

منصكب عمى الحاؿ سكاء كاف ذلؾ االسـ جامدان أك مشتقان كذكر معو أقكاؿ النحاة في

ذلؾ فقاؿ أبك حياف :

()3

كأجاز بعض الككفييف كبعض البصرييف أعني نصبو عف

التمييز ( ,)4كفصؿ بعضيـ فزعـ أنيـ حاؿ إف كاف مشتقان كتميي انز إف كاف جامدان كصحح
بعض أصحابنا أنو منصكب عمى التمييز مطمقان كاستدؿ بجكاز دخكؿ مف عميو فنقكؿ في
حبذا راكبان زيد حبذا مف راكب زيد كلـ ً
يبد رأيو في قكؿ الفارسي في ىذه المسألة  ,ككانت

مكافقتو بالسككت.

 – 39كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة الخبلؼ حكؿ أؿ ,حيث يرل الفارسي

أنيا مكصكلة .كيرل األخفش( )5أنيا حرؼ تعريؼ كليست مكصكلة ,كمذىب الجميكر
أنيا معرفة مكصكلة كالراجح أنيا مكصكلة ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ,
ككانت مكافقتو بالسككت.

 – 40كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة (ما ) ,حيث يرل أنيا تقع عمى ما ال
يعقؿ مع مف يعقؿ ,كلصفات مف يعقؿ ,كذكر آراء النحاة في ىذه المسألة ,حيث يرل ابف

مالؾ

()6

أنيا في الغالب ما ال يعقؿ ,كزعـ السييمي أنيا ال تقع عمى أكلي العمـ إال بقرينة

( )1ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)12/3
( )2سيبكيو ,الكتاب (ج.)180/2
( )3األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)108/4
( )4ابف عصفكر ,شرح الجمؿ (ج.)613/1
( )5السيكطي ,اليمع (ج.)89/1

( )6ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)217/1
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كىي قرينة التعظيـ كاإلبياـ ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو

بالسككت .

 – 41كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة أنو يجكز أف تفرد مف مع نعـ كاستدؿ
بقكلو :كنعـ مف ىك في سر كاعبلف ,أم :كنعـ شخصان ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه
المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 – 42كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة إذا كاف المكصكؿ ذا (أؿ ) ,حيث يرل
انو ال يجكز دخكؿ الفاء إذا كانت الصمة مصدرة بأداة الشرط نحك :الذم إف يأتيني

أكرمو مكرـ كذكر معو أقكاؿ النحاة منيـ سيبكيو

المبرد

()2

()1

أنو ال يجكز دخكؿ الفاء كذىب

إلى جكاز ذلؾ في ,حيث كافؽ أبك حياف كبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

 – 43كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة ليس التي مف أخكات كاف فيي عنده
أم كاف كأخكاتيا أفعاؿ ال ليس فإنيا حرؼ كقكؿ الجميكر عمى أنيا فعؿ ككزنيا فعؿ

بكسر العيف ,أما أبك حياف

()3

 ,فيرل أنيا كميا أفعاؿ إال ليس ,كىذا مكافؽ لكبلـ

الفارسي في ىذه المسألة.
 - 44كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة تقديـ خبر ليس عمييا ,حيث ذكر رأييف
()4

فقد أجاز تقديـ خبر ليس عمييا ككذلؾ

ألبي عمي الجكاز كعدـ الجكاز كأما سيبكيو
المنع في ذلؾ ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت .

 - 45كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة أف ما عكض عف كاف في العمؿ,
حيث يرل أف ما كانت عكضان عف كاف لذلؾ نابت مناب كاف في العمؿ في قكلو أما أنت

انطمقت معؾ كذكر معو قكؿ المبرد ( )5أف (ما) ليست عكضان عف كاف لذلؾ
منطمقان
ي
انطمقت معؾ كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو
يجكز الجمع فييما كمف الفعؿ بقكؿ :أما كنت منطمقان
ي

في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.

( )1سيبكيو ,الكتاب (ج.)317/1
( )2المبرد ,المقتضب (ج .)225/3
( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)1146
( )4سيبكيو ,الكتاب(ج .)582/1

( )5المبرد ,شرح الكافية (ص.)134
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 - 46كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة دخكؿ أف عمى خبر عسى ,حيث

أجاز حذؼ أف مف خبرىا كىك ظاىر قكؿ سيبكيو ,قاؿ سيبكيو ( :)1مف العرب مف يقكؿ:

أف) مف خبرىا ال يككف إال في الضركرة
(عسى يفعؿ) كقاؿ جميكر البصرييف أف حذؼ ( ٍ
كلـ ً
يبد أبك حياف في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.
 – 47كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة إسناد عسى إلى ضمير ,حيث يرل أنو
إذا أسندت عسى إلى ضمير مرفكع كالمتكمـ أك حاضر أك نكف فالغالب فتح السيف في

عسيتـ فإذا أسند إلى الظاىر فالقياس كما في عسيتـ أف يقاؿ عسى زيد فإف قيؿ فيك

القياس كلـ لـ يقيؿ القياس فيؤخذ بالمغتيف تستعمؿ إحداىما في مكضع األخرل ,فقاؿ أبك

حياف:

()2

المسألة.

أنو جاز فتح السيف ككسرىا كالفتح أشير كىذا مكافؽ لكبلـ الفارسي في ىذه

 – 48كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة فيما يقكـ مقاـ الفاعؿ أشياء متفؽ
عمييا ,حيث منع الفارسي أف يبنى الفعؿ المتصرؼ لممفعكؿ كذكر معو سيبكيو

( )3

كالسيرافي ,كالكسائي كىشاـ ,إلى جكاز بناء لممفعكؿ كقاؿ أبك حياف ( :)4كىك الذم تختاره
كىك رأم الفارسي كىذا يدؿ عمى مكافقتو لمفارسي في ىذه المسألة.

ً
معاف كأف ,حيث يرل أف (كأف) ال
 – 49كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة
تفارؽ التشبيو كخرج ذلؾ عمى أف الكاؼ حرؼ خطاب كالباء زائدة في اسـ كأف في قكلو

كأنؾ بالشتاء مقبؿ كقاؿ غيره عمى حذؼ مضاؼ أم كأف زمانؾ مقبؿ بالشتاء ,كقكؿ
الحسف

()5

عمى أف الباء ظرفية كخبر كأف ىك قكلو :لـ تكف في عبارة كأنؾ بالدنيا لـ

تكف كخرج ابف عصفكر عمى إلغاء (كأف) لما لحقتيا كاؼ الخطاب كما بعدىا مبتدأ.

 – 50كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة إذا لـ تأكؿ إف بالمصدر حيث يرل
جكاز الكسر في قكلو :إني أحمد ا﵀ ىك معمكؿ لقكلي المذككر أكالن كالخبر محذكؼ
كرأل الجميكر أنو خبر عف أكؿ قكلي كتككف الجممة مقكلة كىك المتفيـ لكبلـ سيبكيو

( )1سيبكيو ,الكتاب (ج .)369/1
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)1232
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج .)232/1
( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)1335
( )5المرادم ,الجنى الداني (ص .)573
( )6سيبكيو ,الكتاب (ج.)377/1
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( )6

كرأل آخر أنو أكؿ مبتدأ ال يحتاج إلى خبر ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة,
ككانت مكافقتو بالسككت.

 – 51كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة حركة اسـ ال المقرر في المضاؼ
المطكؿ؛ أم المشبو بالمضاؼ سمي ممطكالن أك ممدكدان ,حيث يرل أنيا فتحة إعراب
كأيده األخفش

()1

كالمازني ,كالمبرد ( ,)2كالزجاج ,كالفارسي

()3

إلى أنيا فتحة إعراب,

كىناؾ رأل آخر مخالؼ لو حيث ذىب أكثر البصرييف إلى أنيا حركة بناء معمميف ذلؾ

أف (ال) عاممة في االسـ كاف كاف مبنيان فيك في مكضع نصب كذىب قكـ إلى أنيا لـ

تعمؿ فيو شيئان بؿ ىك كحده في مكضع رفع كبناؤه ألنو تضمف معنى (مف ال) لتركبو مع
(ال) األصؿ (ال مف رجؿ ) ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو
بالسككت.

 - 52كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة دخكؿ الباء عمى خبر ال ,حيث أجاز

الدخكؿ الباء عمى الخبر في (ال) كذكر معو قكؿ بعضيـ فيي عندىـ ال يجكز دخكؿ
الباء عمى خبر ال :ال رجؿ بأفضؿ منؾ كيتأكؿ ال خير بخير بعده النار ,حيث إف الباء
ظرفية في مكضع الخبر كبعده النار صفة لبلسـ ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة,
ككانت مكافقتو بالسككت.

 – 53كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة بناء الفعؿ المتعدم إلى أكثر مف كاحد
()4

نيابة ثاني المفعكليف في أعطى لـ يحصؿ لبس كىك

يجز الفارسي
لممفعكؿ ,حيث ال ٍ
نكرة مع كجكد األكؿ معرفة أم كرأل الجميكر جكاز إقامتو إذا لـ يمبس فنقكؿ أعطى

درىـ زيدان كذىب الككفيكف أنو إذا كاف الثاني نكرة قبح إقامتو إقامة مقاـ الفاعؿ ,نحك:
يدا كاف كاف معرفتيف فإف كاف في الحسف سكاء فإف شئت أقمت األكؿ كاف
أعطى درىـ ز ن
شئت أقمت الثاني كعند البصرييف إقامة األكؿ أحسف ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه

المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.

( )1األخفش ,معاني القرآف( ,ج.)225 /1
( )2المبرد ,المقتضب.)360/4( ,
( )3الفارسي ,المسائؿ العسكرية (ص.)244

( )4الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص .)72
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 – 54كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة الفارسي في فعؿ (سمع) إف دخمت
عمى غير مسمكع حيث يرل أنيا تتعدل إلى مفعكليف كذكر معو أقكاؿ النحاة حيث ذىب
الجميكر أنيا تتعدل إلى كاحد كيككف ما بعده حاالن نحك سمعت زيدان يتكمـ ,كلـ ً
يبد أبك
حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 – 55كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة أف الجممة االستفيامية الكاقعة بعد
أفعاؿ القمكب أنيا في مكضع المفعكؿ الثاني عمى تضميف الفعؿ معنى ما يتعدل إلى
اثنيف كقد ذكر معو أقكاؿ النحاة في ىذه المسألة ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة,
ككانت مكافقتو بالسككت.
 – 56كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة المقتضى إف كاف سببان مرفكعان ,حيث

يرل في قكلو( :كعزة ممطكؿ معنى غريميا) أنو يككف في ىذا المقتضى تنازع أم

(إعماؿ ) ,كقاؿ أبك حياف كقمنا ( :)1لـ يمنع مانع إلى أخرل ,كىذا يدؿ عمى مكافقة أبي
حياف لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

 – 57كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة إعماؿ األكؿ دكف الثاني ,حيث ذىب
إلى إضمار معمكؿ الثاني كذكر معو أقكاؿ النحاة ,حيث ذىب السيرافي

المعمكؿ الثاني جكا انز مطردان ,كذىب سيبكيو

()3

()2

جكاز حذؼ

تطابؽ الضمير في إعماؿ األكؿ كفي

إعماؿ الثاني إذا كاف طالب مرفكع ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت

مكافقتو بالسككت.

 – 58كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة إعماؿ الفعميف في االسميف الظاىريف

بت
حيث يرل أنو يستقبح رفع قكمؾ عمى أنو فاعؿ كالكاك عبلمة جمع في قكلو :ضر ي
كضربكني قكمؾ كالكاك يككف بدالن مف المضمر حيث أجاز سيبكيو ( )4رفع قكمؾ عمى أنو
فاعؿ ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ككانت مكافقتو بالسككت.

 – 59كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة شرط المفعكؿ لو أف يككف مصد انر,
حيث أجاز نصبو منيـ الحدث نصب المفعكؿ بو المصاحب في األصؿ حرؼ الجر

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)2140
( )2ابف عقيؿ ,المساعد (ج .)455/1
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج .)79 – 78 /1
( )4المرجع السابؽ (ج.)40 / 1
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نحك :ضربت زيدان تأديبان أك مقدرة نحك أحدبان عمى قكمؾ ,أم أجئت حدبان عمى قكمؾ

كيرل سيبكيو ( )1نصبو مع تغاير الفاعؿ كذىب الككفيكف أنو ينتصب انتصاب المصادر,
كليس عمى إسقاط الحرؼ ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ككانت مكافقتو

بالسككت .

 – 60كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة ذكر أنكاع ظرؼ المكاف ,حيث يرل أف
المقدار نكع مف أنكاع ظرؼ المكاف ,نحك :ميؿ ,كفرسخ ,كبريد ,كغمكة الفرسخ ثبلثة

أمياؿ ,كالبريد أربعة فراسخ كقد خالفو بعض النحاة منيـ مف قاؿ :إف المقدار داخؿ تحت
حد المبيـ كقاؿ األستاذ أبك عمي :ليس داخبلن الحد المبيـ كذىب سيبكيو

()2

أف قد

يتعدل المقدار في األمكنة كما يتعدل إلى ما كاف كقتان في األزمنة كذلؾ قكلؾ ذىبت
فرسخيف كسرت ميميف كما يقكؿ ذىبت الشيريف كسرت الميميف ,كىذا يدؿ عمى مكافقتو

لكبلـ أبي حياف كالفارسي في ىذه المسألة ,كقاؿ أبك حياف :كالصحيح أنو شبو بالمبيـ
كىذا مكافؽ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

 - 61كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة استعماؿ كممة خمؼ كأماـ في ظرؼ
المكاف ,حيث يرل أف استعماؿ خمؼ كأماـ ظرفيف أفضؿ مف استعماليما اسميف كقد

خالفو بعض النحاة منيـ المتكسط حيث استخدـ كممة خمؼ كأماـ أسماء فبل تجكز

نحك :خمفؾ يحدب كيجكز في نحك :زيد خمفؾ كقاؿ أبك حياف سبب التجكز إما عمى
جعؿ زيد مجا انز كاما عمى إضمار أم مكاف زيد خمفؾ ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه

المسألة  ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 -62كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة العامؿ الذم ينصب المفعكؿ معو ,حيث
يرل أف العامؿ في قكلو :ىذا ردائي مطكيان كسرباالن ىك ىذا ,كذكر آراء النحاة في ىذه

المسألة حيث يرل سيبكيو

()3

أف العامؿ ىك قكلو ىك مطكيان كذىب الزجاج

()4

أنو

منصكب كمضمر بعد الكاك فإذا قمت :ما صنعت كأباؾ التقدير عنده كال بست أباؾ

كذىب األخفش

()5

كبعض الككفييف إلى أنو انتصب انتصاب الظرؼ كذىب الجرجاكم

( )1سيبكيو ,الكتاب (ج)389/1
( )2المرجع السابؽ ,ج .36/2
( )3المرجع نفسو ,ج.34/1
( )4المرادم ,الجنى الداني (ص.)155

( )5السيكطي ,ىمع اليكامع (ج .)220/1
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( )1إلى أنو ينتصب بالكاك نفسيا كأصؿ ىذه الكاك العطؼ كذكر أبك حياف رأم آخر
لمفارسي ( )2كىك رأم الجرجاكم ينتصب بالكاك نفسيا ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه
المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت .
 -63كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة أصؿ الخبلؼ ىؿ يقاس في المفعكؿ
معو في قكليـ :استكل الماء كالخشبة ؟ أك ال يقاس كيقتصر عمى ما سمع ,حيث يرل
عدـ القياس إال فيما صمح فيو العطؼ فبل يجكز جمست كالسارية كال جمست كطمكع

الشمس .كذكر معو أقكاؿ النحاة حيث يرل بعضيـ أنو تقاس في كؿ مكاف كأجاز فيو

العطؼ حقيقة أك مجا انز كقاؿ البعض يقاس في المجاز كفي سماع في العطؼ الحقيقي
كلـ ً
يبد رأيو في ىذه المسألة  ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 -64كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة جكاز نصب الضمير السببي بشرط إف

نصب عمى الظرؼ أك المفعكؿ بو كاذا نصب عمى المفعكؿ لو أك المصدر أك الخبر أك

يجز أف تنصب السابؽ عمى المفعكؿ بو نحك :زيدان قمت إجبلالن لو كذكر
المفعكؿ معو لـ ٍ
معو قكؿ سيبكيو كاألخفش :أنو يجكز نصب االسـ السابؽ إف كاف الضمير السببي قد
ينتصباف مف غير الكجو الذم انتصب المشغكؿ عنو ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه
المسألة ككانت مكافقتو بالسككت.

 -65كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة منع أف يستثنى بأداة دكف عطؼ شيئيف

حيث صحح ذلؾ :ما أخذ شيئان إال زيد درىـ كما ضرب القدـ أحد إال بعضيـ بعضان
كىناؾ مف أجاز أف يستثنى بأداة دكف عطؼ شيئاف نحك ما أخذ أحد إال زيدان درىمان ,كلـ
ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة  ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 -66كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة في حكـ نصب غير عمى االستثناء,
()3

حيث يرل أنيا تنصب عمى الحاؿ كفييا معنى االستثناء كذىب السيرافي
بالفعؿ السابؽ كقيؿ :فالناصب جاء فضمة بعد تماـ الكبلـ ,كلـ ً
يبد أبك حياف في ىذه

المسألة ككانت مكافقتو بالسككت.

( )1الجرجاكم ,المقتصد في شرح اإليضاح (ج .) 661 – 659/1
( )2الفارسي ,المسائؿ البصريات (.)231 – 230/1
( )3ابف مالؾ ,شرح التسييؿ البف مالؾ (ج.)277/2
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أنيا منصكبة

 -67كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة جكاز بناء غير إذا أضيفت إلى مبني
صمح مكانيا (إال) أك لـ يصمح عمى زيادة (ال) أك عمى الحمؿ عمى المعنى مف حيث

المعنى قاـ القكـ إال زيدان قاـ القكـ ال زيد كما تقكؿ أنت غير القائـ كال القاعد ىنا أنت ال
القائـ كال القاعد كقد كافقو األخفش ( )1كالزجاج ,كأبك عبيدة (, )2كابف السراج ( )3كلـ ً
يبد
أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 -68كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة نصب كممة فاه داللة الحاؿ مشافية,
حيث يرل في قكلو :كممتو فاه إلى في ,أف فاه إلى في حاؿ نائبو مناب جاعبلن ثـ حذؼ
كصار العامؿ كممتو كقاؿ أبك حياف أف (فاه إلى في) منصكب عمى الحاؿ ألنو تقع مكقع

(مشافيان) كذىب السيرافي

()4

إلى أنو اسـ كضع مكضع المصدر المكضكع مكضع الحاؿ

كمعناه كممة مشافية فكضع ( فاه إلى في) كيرل األخفش

()5

إلى أف أصمو (مف فيو إلى

في) أنو منصكب بإسقاط حرؼ الجر ,كىذا يدؿ عمى مكافقة أبي حياف لرأم الفارسي في
ىذه المسألة.

 -69كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة جكاز تقديـ حرؼ الجر غير الزائد عمى

ذم الحاؿ فيرل إنو إذا كاف ذك الحاؿ مضم انر جاز تقديميا عميو ,نحك :مررت ضاحكةن
بؾ كاف كاف ظاى انر كالحاؿ فعؿ جاز تقديـ الحاؿ عمى المجركر نحك مررت بيند تضحؾ

فيجكز مررت تضحؾ بيند كاف كاف الحاؿ اسمان ال يجكز تقديميا أما البصريكف فيركف

أنو ال يجكز تقديميا مطمقان سكاء كاف الحاؿ ظاى انر أك مضم انر كال تقكؿ مررت ضاحكةن
بيند ( ,)6كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 - 70كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة ما العاممة في الحاؿ حيث يرل قكؿ
ابف مالؾ :يا جارتي ما أنتي جارة .فجارة عنده منصكب عمى الحاؿ كالعامؿ فييا ما

االستفيامية ألنيا تضمنت معنى التعظيـ مكانو قاؿ :ما أعظمؾ جارة كىذا مكافؽ لكبلـ
ابف مالؾ في جكاز ذلؾ ككذلؾ أجاز الفارسي أف يككف تميي انز كلـ ً
يبد رأيو في ىذه
( )1السيكطي ,ىمع اليكامع (ج.)231/1
( )2الفراء ,معاني القرآف (ج.)8/1
( )3ابف السراج ,األصكؿ (ج.)281/
( )4ابف عقيؿ ,المساعد (ج.)10/2
( )5األزىرم ,التصريح عمى التكضيح (ج.) 307/1
( )6األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)1569
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المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.
 -71كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة نصب التمييز بعد فعؿ أك مصدر ذلؾ
الفعؿ أك ما اشتؽ منو مف كصؼ كزيد طيب نفسان ,كذكر رأم ابف عصفكر أف العامؿ
فيو ىك الجممة المنتصب عف تماميا ال الفعؿ كال االسـ الذم جرل مجراه ,كلـ ً
يبد أبك
حياف رأيو في ىذه المسألة  ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 -72كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة في التمييز الذم ينصب عف تماـ

الكبلـ مف ,حيث العدد حيث يرل أنو العدد ىك قسيـ لممقدار كذكر أقكاؿ النحاة أف العدد
قسـ مف المقادير ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 -73كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة في أف مثمو ليس مف المقادير كقاؿ

سيبكيو )1( :أف مثمو مف المقادير كقاؿ ابف الضائع في قكلو (( :)2عمى التمر مثميا زيدان)
شبيو بالمقدار ألف المعنى عمى التمرة قدر مثميا ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة,
ككانت مكافقتو بالسككت.

 -74كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة حذؼ الفاعؿ في أفعؿ ,حيث يرل أنو لـ

( )3

يحذؼ الفاعؿ في أفعؿ بؿ حذؼ حرؼ الجر كاستتر الفاعؿ في أفعؿ كذىب سيبكيو
أنو ال يجكز حذؼ الفاعؿ المجركر كال جاره ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة,

ككانت مكافقتو بالسككت.
 -75كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة رب حيث يرل أف العامؿ يجب أف يككف
ماضيان كذكر آراء النحاة كمنيا ابف السراج ( ,)4حيث يرل أف العامؿ يجكز أف يككف

مستقببل.
حاالن كمنع أف يككف العامؿ
ن

كقاؿ أبك حياف ( :)5الصحيح أف يككف العامؿ ماضيان في األكثر كىذا مكافؽ لكبلـ

الفارسي في ىذه المسألة.

( )1سيبكيو ,الكتاب (ج.)172/2
( )2ابف عقيؿ ,المساعد (ج .)55/2
( )3سيبكيو ,الكتاب(ج.)73/1
( )4ابف السراج ,األصكؿ في النحك (ج.)420/1
( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)1743
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ب المتعمؽ بيا ,حيث
 -76كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة حذؼ العامؿ في ير ى
يرل أف حذفو لمعمـ كثير كذكر معو رأم الخميؿ كسيبكيو ( )1إلى أف حذفو لمعمـ بو نادر,
كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ككانت مكافقتو بالسككت.
 -77كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة الضمير المجركر برب ,حيث يرل أف

الضمير المجركر إنما ىك معرفة كجرل مجرل النكرة في دخكؿ ( يرب) عميو كقاؿ بعضيـ
:إنو نكرة منصكبة غير مفصكؿ بينيا كبيف الضمير بشئ ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه
المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 -78كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة نصب كرفع (يميف ا﵀ ) ,حيث يرل أف
يميف ا﵀ ينصب بفعؿ مضمر يصؿ بنفسو تقديره (ألزـ نفسي يميف ا﵀) كقد كافقو بعض
()2

أف األحسف عندم في نصب يمف ا﵀ كنظائره أف ينصب بفعؿ

النحاة كيرل أبك حياف
ً
متعد إلى كاحد فيككف التقدير :التزـ يميف ا﵀ ,كىذا مكافؽ لكبلـ الفارسي في ىذه

المسألة.

 -79كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة جكاز تمقي القسـ ببلـ (كي كقد ذكر أبك
حياف قكؿ الفارسي ( )3في جكازه في العسكريات كرجع عنو في البصريات كالتذكر ,كلـ
ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة  ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 -80كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة جكاز تعاقب البلـ كالنكف عندما ال
يفصؿ بيف البلـ كالمستقبؿ بالمعمكؿ أك بقد في قكلو :ك ً
غدا كا﵀ ليقكمف
ا﵀ ليقكمف زيد ن

غدا كيذىب البصريكف إلى جكاز تعاقب البلـ كالنكف لمضركرة كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو
زيد ن

في ىذه المسألة  ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 -81كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة إعراب لفظ الجبللة ,حيث يرل أف لفظ
الجبللة انتصب عمى ما كاف مجرك انر بيا كليس منصكبان عمى إضمار فعؿ أدخؿ حرؼ

الجر عميو.

كقد ذكر معو آراء النحاة في ىذه المسألة حيث ركاه ابف األعراب برفع ىاء الجبللة

كىناؾ مف قاؿ :إنو انتصب بعمرؾ كلفظ الجبللة ,عمى أنيما مفعكالف كىناؾ مف قاؿ :أف
( )1سيبكيو ,الكتاب (ج.)103/3
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)1766
( )3ابف عقيؿ ,المساعد (ج.)306/2
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لفظ الجبللة منصكب عمى المصدر ,حيث يرل أبك حياف أنو يركم منصب الجبللة عمى

إسقاط الخافض ,كىذا مكافؽ لكبلـ أبي عمي في ىذه المسألة .

 -82كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة أف اإلضافة تككف بمعنى البلـ إذا لـ

يصح اإلخبار فيو ,فبل تقكؿ :اليد زيد ,كتقكؿ :الثكب خز ,كذىب ابف كيساف (,)1

كالسيرافي

()2

 ,إلى أنو إضافة بمعنى (مف ) ,كيرل أبك حياف

()3

أف اإلضافة تككف

بمعنى البلـ نحك دار زيد كعمى معنى (مف) نحك ثكب خز كشرطيا أف يصح اإلخبار

بالثاني عف األكؿ احتراز لكنو في نظر أبي حياف ال تصح اإلخبار فيو فبل تقكؿ :اليد

زيد كتقكؿ الثكب خز كىذا مكافؽ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.
 -83كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة اإلضافة في العدد ,حيث يرل أف
اإلضافة بمعنى (مف) في قكلو ثبلثة أثكاب كذكر معو أقكاؿ النحاة فذىب ابف السراج

( )4

إلى أنيا بمعنى (مف) ,ككانت مكافقتو بالسككت.
 -84كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة إضافة أفعؿ التفضيؿ لمرفكعو كمنصكبو
إلى أنيا غير محضة فبل تعرؼ ,كذكر معو أقكاؿ النحاة في ذلؾ حيث ذىب سيبكيو

( )5

كاألكثركف إلى أف إضافة أفعؿ التفضيؿ محضة كقاؿ ابف السراج ( :)6إذا أضيفت عمى

معنى (مف) فتككف في حكـ االنفصاؿ كال تتعرؼ أم غير محضة أك غير (مف)
فتتعرؼ ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.
 -85كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة جكاز إضافة الصفة إلى المكصكؼ حيث
يرل أف إضافة الصفة إلى المكصكؼ في قكلو :كريـ زيد أم زيد الكريـ ال تجكز كأنكر

ذلؾ مستدالن بقكؿ العرب أنيا ال تقكؿ :قائـ زيد كال قاعد عمرك أم زيد القائـ كعمرك
القاعد ,كذكر ابف ىشاـ أف ىذا مكجكد في كبلـ ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة,
ككانت مكافقتو بالسككت.

( )1ابف مالؾ ,شرح الكافية الشافية (ج.)905/2
( )2األشمكني ,شرح األشمكني (ج.)238/2
( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)1800
( )4ابف السراج ,األصكؿ (ج.)9/2
( )5سيبكيو ,الكتاب (ج.)204/1

( )6ابف السراج ,األصكؿ في النحك (ج.)8/2
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 -86كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة (كؿ كبعض ) ,حيث يرل الفارسي

( )1

أف كؿ كبعض نكرتاف كذىب سيبكيو ( )2أف كبلن كبعضان معرفتاف يعرفا بنية اإلضافة مف
قكليـ :مررت بكؿ قائمان كببعض جالسان ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت
مكافقتو بالسككت.

 -87كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة معاممة غير المضاؼ مف أب كأخ كبنيف
كغبلـ معاممة المضاؼ فينزع منو التنكيف كالنكف إذا ما جر بعده ببلـ ,حيث يرل أف ىذه

األسماء المفردة جاءت عمى لغة مف قصر األب ,كاألخ  ,كالمجركر بالبلـ في مكضع
خبر كما قالو النحكيكف بجكاز ال يدم لؾ إنما قالكه بالقياس ,كمذىب ابف كيساف أف ىذه

األسماء مفردة كليست بمضافة كالمجركر بالبلـ في مكضع الصفة ليا كمذىب آخر ما
ذىب إليو الجميكر أنيا أسماء أضيفت إلى المجركر بالبلـ كالخبر محذكؼ ,كلـ ً
يبد أبك
حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.
 -88كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة معاممة غير المضاؼ مف أب كأخ كبنيف
كغبلـ معاممة المضاؼ فينزع منو التنكيف كالنكف إذا ما جر بعده ببلـ ,حيث يرل أف ىذه

األسماء المفردة جاءت عمى لغة مف قصر األب ,كاألخ  ,كالمجركر بالبلـ في مكضع
خبر كما قالو النحكيكف بجكاز ال يدم لؾ إنما قالكه بالقياس ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في
ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.
 -89كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة العامؿ في المعمكؿ حيث يرل أف العامؿ
في المعمكؿ كالناصب لو ىك المصدر بنفسو في قكلو :ضربان زيدان كذكر معو قكؿ المبرد
()3إلى أف النصب في المعمكؿ ىك الفعؿ المضمر الناصب لممصدر ,كلـ ً
يبد أبك حياف
رأيو في ىذه المسألة ,ككانت كافقتو بالسككت.

 -90كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة في عمؿ المصدر بشركط كمنيا أف

يككف مضم انر فمك أضمر لـ يعمؿ ,حيث يرل جكاز إعماؿ المصدر مضم انر في المجركر
كال يعمؿ في المفعكؿ الصريح كذكر قكؿ الككفييف في جكاز إعمالو مضم انر حيث أجازكا
مركرم بزيد حسف كىك يعمر كقبيح .كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت

( )1الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص.)26
( )2سيبكيو ,الكتاب (ج.)114/2

( )3المبرد ,المقتضب (ج.)157/4
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كافقتو بالسككت.
 -91كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة إذا كاف اسـ الفاعؿ ماضيان كىك ما
يتعدل إلى اثنيف أك ثبلثة حيث يرل في قكلو " :ىذا معطي زيد درىمان " أف الثاني

منصكب بفعؿ مضمر يفسره اسـ الفاعؿ تقديره أعطاه درىمان كذكر قكؿ السيرافي كابف
()1

كاألعمـ إلى أنو منصكب باسـ الفاعؿ نفسو إف كاف بمعنى أعطى كلـ

أبي العافية
ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة  ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 -92كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة زمف الصفة المشبية ,حيث يرل أنيا ال
تككف بمعنى الماضي سكاء في حالة الرفع أك في حالة النصب بؿ تفيد في الحاؿ كال تفيد

المضي كاال استقباالن كذكر معو أقكاؿ النحاة في ىذه المسألة ,حيث يرل األخفش

أنيا تككف أبدان بمعنى الماضي كقاؿ أبك حياف:

()3

( )2

قكلو في الصفة المشبية ال تكجد إال

حاال؛ أم ألنيا دالة عمى معنى غريزم ثابت كلك أريد فييا الماضي كالمستقبؿ لنافى ذلؾ
ن
مكضكعيا كىذا يدؿ عمى مكافقة أبي حياف لرأم الفارسي في ىذه المسألة.

 -93كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة إف كانت الصفة جممة فيكثر حذؼ

(مف ) ,فيرل أنو ال يجكز حذؼ المكصكؼ إال مع المرفكع,
المكصكؼ معيا إذا تقدمتيا
ٍ
كليس كما زعـ أنو قد سمع مع المنصكب في مكاف التفصيؿ ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في
ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 -94كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة أنو يجكز أف تفرد مف مع نعـ ,كاستدؿ
بقكلو :كنعـ مف ىك في سر كاعبلف أم كنعـ شخصان ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه
المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 -95كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة اسـ التفضيؿ المضاؼ إلى معرفة,
حيث يرل أف أفعؿ التفضيؿ ىك أحد ما يضاؼ إلى معرفة كذىب الككفيكف أف اإلضافة

عمى تقدير(مف) مما جعؿ جكاز يكسؼ أحسف إخكتو رفيعة كذىب الككفيكف جكازه كذىب
البصريكف أنو ال يجكز ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.

( )1ابف عقيؿ ,المساعد (ج.)198/2
( )2ابف الجكزية ,شفاء العميؿ (ج.)634/2

( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)2347
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 -96كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة تقديـ (مف) كمجركرىا عمى أفعؿ
ضركرة ,حيث يرل أف تقديـ مف كمجركرىا في قكلو :إف عبد ا﵀ لمنؾ أفضؿ مستقبح

كذكر قكؿ الفراء في ىذه المسألة حيث يرل (إف عبد ا﵀ منؾ ألفضؿ) أقؿ قبحان مف
األكلى كاف منؾ عبد ا﵀ ألفضؿ أحسف مف التي قبميا ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه

المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 -97كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة ذكر ألفاظ التككيد كبل ككمتا ,حيث يرل
أنو إذا كاف المتبعض بذاتو قد استعمؿ حيث ال يراد بالتبعيض كال يحتممو نحك :رأيت أحد

الرجميف كمييما كالماؿ بيف الرجميف كمييما حيث أجاز المنع ,كذكر معو قكؿ المبرد,
()1

كمذىب الجميكر بالجكاز كقاؿ أبك حياف :

كالصحيح المنع ال يحفظ عف عربي شئ

مف تمؾ الصكر ,كىذا يدؿ عمى مكافقة الفارسي في ىذه المسألة.

 -98كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة في منع حذؼ المؤكد كاقامة المؤكد
مقامو كذكر معو قكؿ النحاة في ذلؾ منيـ الخميؿ ,كسيبكيو ( ,)2كالمازني ( ,)3إلى جكاز
حذؼ المؤكد كاقامة المؤكد كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة  ,ككانت مكافقتو

بالسككت.

 -99كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة حركؼ عطؼ النسؽ المختمؼ عمييا
لكف
لكف ) ,حيث يرل أنيا حرؼ عطؼ كال يحتاج إلى الكاك فنقكؿ :ما قاـ ز ه
يد ٍ
كمنيا ( ٍ
عمرك .كذكر معو خمسة مذاىب منيا :مذىب يكنس ( )4أنيا ليست حرؼ عطؼ بؿ
ىي حرؼ استدراؾ كالعطؼ بالكاك كمذىب ثالث أنيا عاطؼ بنفسيا كالبد مف كاك زائدة

قبميا كالمذىب الرابع :أف العطؼ بيا كقد تككف بخير أف تأتي بالكاك أك ال تأتي بيا,
ككانت مكافقتو بالسككت.

 -100كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة حركؼ عطؼ النسؽ المختمؼ عمييا
إما) نحك
إما) أنيا ليست حرؼ عطؼ كأف العطؼ بالكاك ال ( ٌ
إما) حيث يرل أف ( ٌ
كمنيا ( ٌ

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)1948
( )2سيبكيو ,الكتاب (ج.)60/2
( )3ابف عقيؿ ,المساعد (ج.)392/2

( )4األشمكني ,شرح األشمكني (ج.)91/3
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قكلو قاـ إما زيد كاما عمرك كذكر معو أقكاؿ النحاة كمنيـ قكؿ ابف عصفكر

()1

عمى أف

()2
إما) مف
إما) ليست مف حركؼ العطؼ ال األكلى كال الثانية أما قكؿ سيبكيو أف ( ٌ
(ٌ
حركؼ العطؼ ,كلـ ً
يبد أبك حياف ريو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 -101كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة حركؼ العطؼ (الكاك ) ,حيث يرل
أ نيا ال تندرج تحت ما قبميا حيث أف المعطكؼ ال يككف إال غير المعطكؼ عميو ,كيرل
ابف مالؾ أنيا تنفرد بجكاز عطؼ بعض متبكعيا عميو تفضيبلن .
كقاؿ أبك حياف ( :)3كىذا ليس متفقان عميو ردان عمى كبلـ ابف مالؾ ,كىذا يدؿ عمى مكافقة

أبي حياف لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

 -102كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة جكاز تككيد ضمير منفصؿ أك بغيره
بيف المتعاطفيف بدكف فصؿ بينيما كذكر معو آراء النحاة مذىب البصرييف أنو ال يجكز

إال بالفصؿ بيف المتعاطفيف لتككيد منفصؿ أك بعد ,كذىب الككفيكف عمى أنو ال يشترط

التفصيؿ في ذلؾ بؿ يجكز في الكبلـ (قمت كزيد) ,كذكر سيبكيو في انفصاؿ بعض
الضمائر ,كلـ ً
يبد أبك حياف أريو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.
 -103كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة جكاز عطؼ عامؿ مضمر عمى ظاىر

يجمعيما معنى كاحد " ,حيث يرل الفارسي إنما يحمؿ عمى إضمار فعؿ لتعذر العطؼ,
كذكر معو قكؿ أبي عبيدة ( )4كاألحمص كاليزيدم أف ذلؾ مف عطؼ المفردات ,كلـ ً
يبد

أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 -104كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة الخبلؼ حكؿ (الفاء ) ,حيث يرل أنيا
زائدة كذكر معو مبرماف كابف جني أف (الفاء) عاطفة كذىب الزيادم أف الفاء لمجزاء كلـ
ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 -105كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة جكاز العطؼ عمى عامميف جكا انز
مطمقان ,كذىب آخركف إلى القكؿ بالجكاز مطمقان سكاء أكاف أحد العامميف جا انر أـ لـ يكف,

()1ابف عصفكر ,شرح الجمؿ (ج .)264/1
( )2سيبكيو ,الكتاب (ج.)335/1
( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)1983
( )4األشمكني ,شرح األشمكني (ج.)141/2
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كذكر ابف مالؾ

()1

أنو منع العطؼ عمى عامميف حيث قاؿ أبك حياف:

()2

ليس بصحيح

ردان عمى كبلـ ابف مالؾ بؿ قاؿ أبك حياف :ال يجكز نيابة حرؼ عمى أكثر مف العامميف,
كىذا مكافؽ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

 -106كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة جكاز تقدـ المجركر المعطكؼ إذا كاف
أحد العامميف جا انر ,كذكر معو أقكاؿ النحاة حيث ذىب سيبكيو
()4

()3

إلى المنع مطمقان,

لو قكالف :أحدىما الجكاز كىك

كذىب أبك جعفر النحاسي إلى جكاز ذلؾ ,كاألخفش
المشيكر عنو كالقكؿ الثاني :المنع ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت

مكافقتو بالسككت.
 -107كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة جكاز عطؼ بقسـ أك بظرؼ أك
بمجركر إف لـ يكف المعطكؼ اسمان مجرك انر لـ يعد جره ,حيث يرل خرجو أف العطؼ
بالكاك جاء عمى إضمار فعؿ تقديره كآتيناىما مف كراء إسحاؽ يعقكب .كلـ ً
يبد أبك حياف

رأيو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.
 -108كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة العطؼ عمى الجممة الصغرل ىي ما
كقعت خب انر لمبتدأ إف لـ يكف فييا ضمير نحك :زيد ضربتو كىندان أكرمتيا.
 -109كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة جكاز العطؼ عمى الجممة الصغرل
كذكر معو أقكاؿ النحاة في ىذه المسألة فقاؿ :في المسألة األكلى أربع مذاىب :أحدىما

ما ذىب إليو األخفش في عدـ جكاز العطؼ عمى الجممة الصغرل كالثاني مذىب ىشاـ

ابف معاكية حيث أجاز العطؼ إذا كاف حرؼ العطؼ الفاء أك الكاك فقط ,كقاؿ ابف
ىشاـ :تضمنت الجممة الثانية ضميره أك كانت معطكفة عمى الفاء لحصكؿ المشاكمة

رفعت أك نصبت كذلؾ نحك :زيد قائـ كعمرك أكرمتو ألجمو أك مضم انر أكرمتو فإف لـ يكف
في الثانية ضمير لؤلكؿ كىك المختار كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت
مكافقتو بالسككت.
 -110كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة عطؼ البياف يككف في النكرة تابعان
( )1ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)378/3
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)2014
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج.)596/2

( )4األخفش ,معاني القرآف (ج.)87/1
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لنكرة ,كذكر مذىب البصرييف أنو ال يككف إال معرفة تابعان لمعرفة ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو

في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 -111كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة الفارسي في إعراب كممة (النار) في

ُِ َِ َِ ِْ َِ

ِْ

ِْ ُِ

قكلو تعالى ﴿ :كِخِ ِوِ ِأِصِدِِ ُِ
ودِالَِِِارِِِ ﴾
اْلخِدِ ِ ِِِ
ابِ ِِ ِ

()1

حيث يرل أف (النار) بدؿ اشتماؿ,

كقد خالفو بعض النحاة كمنيـ الفراء كابف الطراكة قالكا بدؿ كؿ مف كؿ كرأل آخر بدؿ
إضراب ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.
 -112كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة بدؿ االشتماؿ ,حيث يرل أف الثاني
()2

كذكر معو

مشتمؿ عمى األكؿ في نحك :سرؽ زيد ثكبو كىناؾ رأم آخر لمفارسي
أقكاؿ النحاة في ىذه المسألة ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو

بالسككت.

 -113كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة عدـ جكاز حذؼ المنادل إذا كانت
الحاؿ مؤكدة أك مبنية كذكر معو أقكاؿ النحاة حيث اختمؼ النحاة في ىذه المسألة حيث
ذكر المبرد ( ,)3أم حذؼ المنادل كالمذىب الثاني المنع كىك مذىب الككفييف ,كلـ ً
يبد
أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 -114كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة حركة (يا يزيد ) ,حيث يرل أف المنادل
يسمب تعريفو بالعممية كيصبح معرفة مف خبلؿ إقباؿ عميو كالخطاب كقاؿ ابف السراج

()4

أنو يكسب التعريؼ مف خبلؿ العممية ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 -115كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة كصؼ (أم) باسـ اإلشارة الممحؽ
بكاؼ الخطاب ,حيث يرل في جكاز كصؼ (أم) باسـ اإلشارة الممحؽ بكاؼ الخطاب

استضعاؼ ذلؾ كال يمتفت إليو ,كذكر معو أقكاؿ النحاة ,حيث ذىب ابف كيساف إلى جكاز
ذلؾ فنقكؿ :يا أييذا الرجؿ كيا أييذاؾ الرجؿ ( , )5كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه

المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.
( [ )1البركج.] 4 :

( )2الجرجاني ,المقتصد في شرح اإليضاح (ج.)934/2
( )3المبرد ,المقتضب (ج.)205/4
( )4ابف السراج ,األصكؿ في النحك (ج.)230/1
( )5األشمكني ,شرح األشمكني (ج.)152/3
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 -116كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة (بمو ) ,حيث يرل أف بمو جاءت

يد كىناؾ مف قاؿ أنيا مصدر مضاؼ لممفعكؿ
مصدر كتضاؼ إلى الفاعؿ فنقكؿ بمو ز ه
فنقكؿ :بمو زيد أم ترؾ زيد كقاؿ سييبكيو  )1(:أف بمو زيدان أم دع زيدان أم أنيا اسـ فعؿ,
كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 -117كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة إعراب أسماء األفعاؿ ,حيث يرل أف
أسماء األفعاؿ ىي مكضع نصب كذكر معو أقكاؿ النحاة ,حيث ذىب األخفش

()2

أف

أسماء األفعاؿ ال مكضع ليا مف اإلعراب كىذاف القكالف يذكر أبك حياف أنيما لمفارسي

كذكر بعض النحاة إلى أنيا في مكضع رفع عمى اإلبتداء ,ككانت مكافقتو بالسككت.
 -118كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة مجئ النكف الساكنة ىمزة بعدىا ,حيث
يرل الفارسي عدـ جكاز حذؼ اليمزة لمتخفيؼ بؿ تحذؼ النكف كتجعؿ اليمزة بيف كبيف
فيككف جعميا كأنو سككف فتحذؼ النكف لذلؾ نحك (ىؿ تكرمف مف أباؾ ) ,كقد كافؽ أبك

حياف كبلـ الفارسي ,حيث قاؿ ال يجكز تخفيؼ اليمزة كحذفيا كالتاء حركتيا عمى الساكف
قبميا كىذا مكافؽ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.
 -119كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة في اجماع نكف التككيد مع نكف
الكقاية ,حيث يرل أف الذم يحذؼ ىك نكف الكقاية ككؿ حذؼ نكف الرفع في المضارع
المرفكع كقد كافقو األخفش كالمبرد كعمي بف سمماف

أف المحذكؼ مف الرفع ,قاؿ أبك حياف:

()5

()3

كقد خالفو سيبكيو ( ,)4حيث يرل

يجكز إذغاـ نكف الرفع مع نكف الكقاية كحذؼ

إحداىما بدؿ عمي مكافقة أبي حياف لرأم أبي عمي في ىذه المسألة
 -120كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة تصغير آصاؿ في باب الممنكع مف
الصرؼ ,حيث يرل الفارسي أف أصيبلف مفرد يجمع كلذلؾ يحتقر صياغتو كلك أبدلت

النكف مف ىمزة أصمية لجاز تصريفو نحك حناف أصمو حناء كيرل البكرم أف تصغير

( )1سيبكيو ,الكتاب (ج.)232/4
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)2311
( )3السيكطي ,بغية الكعاة (ج.)168/2
( )4سيبكيو ,الكتاب (ج.)369/2
( )5األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)844
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أصيؿ أصيبلؿ كأصيبلف كقاؿ ابف جني ( :)1ليس تصغير أصيؿ أصيبلؿ كال أصيبلف,
كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة  ,ككانت مكافقتو بالسككت.
 -121كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة فعبلف المذككر إذا تكسر بعد التسمية,
حيث ذكر قكالف :المنع كالصرؼ كذكر معو قكؿ الجميكر ال يصرفكنو ,كلـ ً
يبد أبك
حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 -122كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة في حذؼ الياء في كممة جك ًار كىك
عنده تحذؼ الياء إذا كاف جك ًار نكرة كلـ ً
يسـ بو حيث فعؿ مف يكنس كجميكر أىؿ
البصرة إلى أنو ال تحذؼ الياء إذا كاف جك ًار نكرة كلـ ً
يسـ كال ينكف فنقكؿ ىف جكارم
كمررت بجكارم فيي عنده كىـ خطأ كمخالفة لمغة العرب كالقرآف فيي عنده تحذؼ الياء

كينكف في حالة الرفع كالجر كجميكر البصرييف أنو ينكف رفعان كج انر كتحذؼ ياؤه كميا ,كلـ
ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.
 -123كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة جكاز منع الصرؼ المستحؽ لمصرؼ
لمضركرة ,كىذا مخالؼ لكبلـ أكثر البصرييف كأبك مكسى كبعض الككفييف إلى أنو ال
يجكز منع صرؼ ما ينصرؼ ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو
بالسككت.

 -124كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة زمف الصفة المشبية حيث يرل أنيا ال
تككف بمعنى الماضي سكاء في حالة الرفع أك في حالة النصب بؿ تفيد في الحاؿ كال تفيد

المضي كاال استقباالن كذكر معو أقكاؿ النحاة في ىذه المسألة ,كقاؿ أبك حياف

()2

ل :قكلو

في الصفة المشبية ال تكجد إال حاالن أم ألنيا دالة عمى معنى غريزم ثابت كلك أريد فييا
الماضي كالمستقبؿ لنافى ذلؾ مكضكعيا كىذا يدؿ عمى مكافقة أبي حياف لرأم الفارسي

في ىذه المسألة.
 -125كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة الضرائر حيث يرل أف قكلو إلى الحكؿ
ثـ اسـ السبلـ عميكما كمف بيؾ حكلؾ كامبلن كقد اعتذر ,حيث تأكلو في اسـ عمى حذؼ

مضاؼ أم ثـ اسـ معنى السبلـ كباسـ معنى الماء كأسماىما السبلـ كالماء كقاؿ أبك

()1األزىرم ,التصريح عمى التكضيح (ج.)214/2
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)1586
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حياف ( :)1أم ثـ السبلـ عميكما كيناديو بالماء كىذا يدؿ عمى مكافقة أبي عمي في ىذه

المسألة.

 -126كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة جكاز كقكع أف المشددة بعد عمـ الباقية
()2
أف) التي تنصب المضارع ال تقع بعد لفظ العمـ
عمى مكضعيا فيرل المبرد إلى أف ( ٍ
أصبلن فنقكؿ :عممت أف يخرج زيد كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو

بالسككت.

 -127كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة أصؿ (إذف ) ,حيث يرل أنيا
تضمر(أف) بعد (إذف) فإنيا تنصب بنفسيا ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأبو في ىذه المسألة,
ككانت مكافقتو بالسككت.

 -128كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة معنى (إذف ) ,حيث يرل أف معناىا
لمجكاب نحك قكلو :أف يقكؿ لؾ القائؿ :أحبؾ فتقكؿ :إذف أظنؾ صادقان كتقديره إذا أجبتني
أظنؾ صادقان كتارة تككف لمجكاب كالجزاء كذكر معو آراء النحكييف منيا قكؿ سيبكيو

()3

أنيا تفيد الجكاب كالجزاء كيرل أبك حياف أنيا تككف لمجكاب كالجزاء كىك األكثر فييا كىذا

يدؿ عمى مكافقة أبي حياف لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

 -129كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة كقكع حتى بعد قؿ ,حيث أجاز أبك
عمي الرفع بعدىا إذا أريد بيا التقميؿ ال النفي كيرل سيبكيو المنع في التقميؿ كما منعو في

النفي كأجاز النصب في الفعؿ الذم يأتي بعد حتى كقاؿ البعض إذا قممت تقميبلن ال يؤدم
إلى الدخكؿ كتنصب كلؾ أف ترفع ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت
مكافقتو بالسككت .

 -130كافؽ أبك حياف أرم أبي عمي الفارسي في مسألة إعراب المضارع المتصؿ بو ألؼ
االثنيف ككاك الجماعة حيث يرل أف النكف ليست عبلمة إعراب كلكنو معرب ,ككذلؾ يرل

األخفش كابف درستكيو أف ىذه النكف ليست إعرابان كانما ىي دليؿ إعراب مقدر قبؿ ثبلثة
أحرؼ كما تقدر في غبلمي لشغؿ اآلخر الحركة التي اقتضتيا الباء كزعـ معضميـ أف
المضارع معرب بيذه الحركؽ األلؼ كالكاك كالياء في ىذه الحركؼ عبلمة اإلعراب كلـ

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)2402
( )2المبرد ,المقتضب (ج.)345/2
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج.)231/1
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ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة كالراجح أف المضارع إذا اتصمت بو ألؼ االثنيف ,أك

كاك الجماعة ,فإنو يرفع بثبكت النكف كيجزـ كينصب بحذفيا ,ككانت مكافقتو بالسككت.

إف) حيث يرل
 -131كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة أداة الشرط (إذ ما) ك( ٍ
إف) ك( إذ ما) حركؼ.
إف) أـ األدكات كذىب سيبكيو إلى أف ( ٍ
أنيا اسـ ظرؼ زماف ك ( ٍ
()1

قاؿ ابف ىشاـ األنصارم :عف (إذ ما – كا ٍف) أداة شرط تجزـ فعميف كىي حرؼ عند سيبكيو
بمنزلة إف الشرطية كظرؼ عند المبرد كابف السراج كالفارسي ( )2كعمميا الجزـ قميؿ ,ال
ضركرة خبلفان لبعضيـ .كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.
 -132كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة الفصؿ في الشرط بيف (أما) كالجممة,
حيث ذكر أبك حياف قكليف لمفارسي األكؿ :حيث يرل أف الجكاب ىك لمشرط كليس ألما

كجكاب أما محذكؼ ,كالقكؿ اآلخر ذىب سيبكيو أف الجكاب ؿ أما عميو ,كذىب األخفش
أف التاء كما بعدىا جكاب ألما كلمشرط معان ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه المسألة,
ككانت مكافقتو بالسككت.

 -133كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة ألؼ المقصكر المنكف كىي عنده أم

األلؼ بدؿ مف التنكيف كصبلن ككقفان مستحبة حذؼ األلؼ المنقمبة كصبلن ككقفان كىناؾ
مذىب كاف حيث يرل أف األلؼ المنقمبة لما حذؼ التنكيف عادت مطمقان كىك رأم سيبكيو

()3

كالخميؿ كالكسائي ,كالككفييف ,كالمذىب الثالث أف األلؼ في النصب بدؿ مف التنكيف

كفي الرفع كالجر بدؿ مف الـ الفعؿ كىذا قكؿ سيبكيو.
كقاؿ أبك حياف:

()4

كذىب إليو أبك عمي في أحد قكليف ,كىذا يدؿ عمى أف أبي حياف

مكافؽ لرأم أبي عمي في ىذه المسألة.

 -134كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة التخفيؼ مف المشدد بالكقؼ ,حيث
يرل أنو في التخفيؼ يحذؼ األخير منو ألنو المبدؿ فيما أمبله كقاؿ غيره المحذكؼ
األكؿ كأنو اعتؿ بالسككف كاإلدغاـ فكاف أكلى الحذؼ فيو ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في ىذه
المسألة  ,ككانت مكافقتو بالسككت.
( )1الفارسي ,المسائؿ المنثكرة (ج.)324/2
( )2المرجع السابؽ ,ج.324/2
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج.)150/1

( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)432
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فعمي,
 - 135كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة جمكع الكثرة كمنيا عمى كزف ٍ
()1
حجمي جمع ىح ىجؿ كىك يطمؽ عمى الذكر كاألنثى ,كقد كافقو أبك
حيث قاؿ الفارسي ٍ :
حياف أف جمع حجؿ تقع عمى الذكر كاألنثى ,كىذا مكافؽ لرأم الفارسي في ىذه المسألة.

 -136كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة جمكع الكثرة منيا عمى كزف فعبلء

لفعيؿ كصفان لمذكر عاقؿ ,حيث جعؿ الفارسي خمفاء جمع خميؼ كخبلئؼ جمع خميفة
كىذا مخالؼ لرأم سيبكيو حيث جمع خميفة عمى خمفاء حيث ناسب كؿ منيا أف يجمع

عمى ما يقتضيو القياس كىناؾ مف قاؿ فقير فقراء كلـ يقكلكا فقائر كيرل أبك حياف أف
سفياء جمع سفيو كسفائو جمع سفيية كىذا مكافؽ لرأم الفارسي في ىذه المسألة.
 -137كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة مجئ الرباعي المزيد غير حرؼ مد

كىك النكف ,حيث حدث خبلؼ حكؿ المزيد عمى كزف فعكيؿ حيث قاؿ الفارسي ( :)2لـ

يعرؼ مخرجيا مف حيث يسكف إليو كقد أىمؿ ابف مالؾ كغيره المزيد فعكيؿ كنفاه
سيبكيو( )3كأثبتو غيره ككاف كزنو عند سيبكيو الذم نفاه فعكلؿ كفدككس ,كلـ ً
يبد أبك حياف
رأيو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو لمسككت .
 -138كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة مجئ الزائد في الرباعي المزيد كىك

البلـ فقاؿ منيا تزداد في الخامسة " كرنتؿ " قاؿ فمك بنيت مف " آءة " مثؿ كرنتؿ قمت:

أكنأؿ كذكر ابف القطاع

()4

في زيادة البلـ خامسة نحك :خفنجؿ كىناؾ مف ذكر البلـ

الزائدة في ثانية (كمفع) كثالثو قيؿ في (ىممع) كرابعو في (زيدؿ) بمعنى زيد ىمدؿ بمعنى
ىدـ ,كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو في قكؿ الفارسي في ىذه المسألة ,المسألة ككانت مكافقتو

لمسككت .

 -139كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة الفعؿ الرباعي المضعؼ إف كاف
أصمو غير األربعة ,حيث قاؿ الفارسي

()5

كابف عصفكر ( :)6يؤتي أف الحرؼ الثاني ىك

الزائد عمى خبلؼ مذىب الخميؿ في الحرفيف مف المضاعؼ أف األكؿ ىك الزائد كقاؿ

( )1الفارسي ,المسائؿ العضديات (ص.) 54
( )2الفارسي ,المسائؿ الشي ارزيات (ص.)345
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج.)236/4
( )4ابف القطاع ,أبنية األسماء كاألفعاؿ (ص.)16
( )5ابف عصفكر ,الممتع (ج.)305/1
( )6المرجع السابؽ ,ج.306/1

111

السيرافي :فإف كاف لمكممة أصؿ غير األربعة فتأتي المتماثميف كثالثيما زائد نحك صمحمح
كالثالث كالرابع في نحك مرمريس زكائد.

كقاؿ أبك حياف( :)1كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي كجماعة النحكييف ,حيث قاؿ كصححو

الفارسي :كىذا يدؿ عمى مكافقة أبي حياف لرأم الفارسي في ىذه المسألة .

 -140كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة إبداؿ اليمزة كجكبان مف حرؼ ليف الـ
أك ممحؽ يمي ألفان زائدة يجيز الفارسي في كممة " ككأل " إبداؿ الكاك األكؿ في المثاليف
ىمزة كقد كافقو ابف مالؾ ( ,)2كقد أجاز أبي حياف إبداؿ الكاك المضمكمة ضـ الزـ ىمزة

نحك أجكه ,كأعد كىذا يدلؿ عمى مكافقة أبي حياف لرأم الفارسي في ىذه المسألة.
أددت
 -141كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة قمب األلؼ كاكان إذا بنيت مف ٍ
ألمت حيث قاؿ الفارسي ( :)3أيد كأيؿ كقاؿ أبك الفتح ( :)4أكد كأكؿ كلـ ً
يبد أبك حياف رأيو
كٍ
في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.

 -142كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة أيمف المخصكص بالقسـ أىي ىمزة
كصؿ أـ ىمزة قطع ,حيث ذكر الفارسي إذا كليت ىمزة استفياـ في (أيمف) كىي مفتكحة

فإنيا تبدؿ أم اليمزة إلى ألؼ كاستدؿ بذلؾ بقراءة السبعة في ذلؾ باإلبداؿ ,كالتسييؿ,
كقد ذكر آراء النحاة كقاؿ سيبكيو ( :)5في باب اليمزة أنيا تخفؼ بيف بيف ,كلـ ً
يبد أبك
حياف رأيو في ىذه المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.
 -143كافؽ أبك حياف رأم أبي عمي الفارسي في مسألة باب اإللحاؽ في كممة كجية عدة,
حيث ذكر أنو اسـ مكاف متكجو إليو كالياء في (عدة) عكض عف الكاك المحذكفة فبل

يجكز حذفيا إال برد الكاك نحك كعد ,قد خالفو الفراء ( )6في ذلؾ أم أنو يجكز حذؼ
ألجؿ اإلضافة كأنشد كأخمفكؾ عد األمر الذم كعدكا ,كلـ ً
يبد أبي حياف رأيو في ىذه
المسألة ,ككانت مكافقتو بالسككت.
( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)227
( )2ابف الجكزية ,شفاء العميؿ (ج.)1082/3
( )3الفارسي ,المسائؿ الحمبيات (ص.)132
( )4ابف جني ,المنصؼ (ج.)57/2
( )5سيبكيو ,الكتاب (ج.)30/4

( )6الفراء ,معاني القرآف (ج.)254/2
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المبحث الثاني:

اعتراضات أبي حياف عمى أبي عمي الفارسي
 – 1خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة إعراب األفعاؿ الخمسة ,حيث ذىب الفارسي
أف ىذه األفعاؿ معربة كال حرؼ إعراب فييا أما ما ذىب إليو الجميكر أنيا رفعت بالنكف
()1

كنصبت بحذفيا كأف النكف تتنزؿ منزلة الضمة كأنيا لـ يكف إعرابيا بالحركات كالحركؼ

أما أبك حياف فيرل أف حرؼ اإلعراب ىك الـ الفعؿ بمعنى أنو كاف ينبغي أف يككف عبلمة

اإلعراب فيو كما كاف يتصؿ بو إعراب ىذه الضمائر كما كاف قبؿ أف تتصؿ بو ىذه

الضمائر.

 – 2خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة تعريؼ المكصكالت ,حيث ذىب الفارسي أنيا
تعرفت بالعيد الذم بالصمة كلـ تتعرؼ باأللؼ كالبلـ أما األخفش فيرل أنيا تعرفت باأللؼ
كالبلـ كيرل أبك حياف أف مذىب األخفش ىك المختار كأنيا تعرفت باأللؼ كالبلـ( ,)2كىذا

دليؿ عمى مخالفة أبي حياف لمفارسي.
 – 3خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة تشديد النكف في أسماء اإلشارة ,حيث قاؿ أبك
عمي :في التذكرة في كممة ىذاف أف النكف المزيدة ىي الثانية لئبل يفصؿ بيف ألؼ التثنية
كنكنيا كال يفصؿ بينيما حيث خالفو أبك حياف أنو قاؿ :أف النكف المزيدة ىي األكلى.

 - 4خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة رفع الخبر ,حيث يرل الفارسي أف الخبر رفع

في المبتدأ كىذا ىك كذلؾ مذىب سيبكيو ,كقد خالفو ابف السراج ,أنو مرفكع باالبتداء (,)3

كقد أيد أبك حياف قكؿ المبرد :كىك أنا الخبر ارتفع باالبتداء كالمبتدأ جميعان (.)4

 - 5خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة ليس التي ال تعمؿ ,حيث يرل الفارسي أنو
يجب إبقاء ليس عمى بابيا في العمؿ كىذا مخاؿ فؤلبي حياف الذم يرل أف ليس إذا شبيت

يد إال أخكؾ (.)5
بما كغير العاممة ال تعمؿ كذلؾ إذا أكجب خبرىا باسميا نحك ليس ز ه

( )1األزىرم ,التصريح عمى التكضيح (ج .)86/2
( )2الزجاجي ,شرح الجمؿ(ج .)135/2
( )3ابف السراج ,األصكؿ (ج .)58/1
( )4المبرد ,المقتضب (ج .)49/2

()5األندلسي ,التذييؿ كالتكميؿ(ج .)261/3
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 – 6خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة البلـ ال تككف فييا إف إال مكسكرة ,حيث يرل
أبك عمي ال يجكز إال فتحيا فمف جعميا مجتمبة لمفرؽ قاؿ بفتح إف كمف قاؿ :ىي الـ

ابتداء قاؿ تكسر إف حيث قاؿ أبك حياف ( :)1مخالفان ليذا القكؿ كاالحتجاج ليذيف القكليف ال

يميؽ ليذا المختصر(.)2

 - 7خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة إعراب جمع المؤنث السالـ ,حيث أجاز
مسممات ,كقاؿ أبك حياف ( :)4أما
الفارسي ( )3في جمع المؤنث السالـ أف يفتح فيقكؿ ال
ى
جمع المؤنث السالـ فيك مذىب األكثرييف أف يبنى عمى الكسر ,كىذا يدؿ عمى مخالفة أبي
حياف لفارسي في ىذه المسألة.
 – 8خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة العامؿ في المفعكؿ معو ,حيث يرل أبك عمي
()5

جكاز أف يعمؿ في المفعكؿ معو اسـ اإلشارة , ,كلقد خالؼ أبا حياف أبا عمي أنو قاؿ:

كيجكز أف يعمؿ فيو كسرباال كأجاز أف يعمؿ فيو مطكيان كىذا ىك األصح.
 – 9خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة نصب غير عمى االستثناء ,حيث يرل أبك
عمي الفارسي أف نصب غير إنما ىك نصب عمى الحاؿ كفييا معنى االستثناء حيث يرل

أنيا منتصبة ما قبميا عمى حد ما انتصب االسـ بعد اإلمثاؿ ما قاـ القكـ إال زيدان كاذا قمت
قاـ القكـ غير ز ويد نصب ذلؾ كمو عمى االستثناء()6كىذا مخالؼ ألبي عمي الفارسي.
 – 10خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة في إعراب كممة ال سيما ,حيث يرل أبك
عمي الفارسي ()7أف ال ليست عاممة كأف سي منصكبة عمى الحاؿ ,كىذا مخالؼ لكبلـ أبي
حياف الذم يرل أف ال نافية كسي اسـ ال العاممة عمى أف ما زائدة .
 – 11خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة األسماء المعارؼ لفظان المنتصبة عمى
الحاؿ ,قاؿ أبك عمي الفارسي ( :)8في األسماء المتكررة نجد :عممتو الحساب بابان في نصب

( )1األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)87/1
( )2األندلسي ,التذييؿ كالتكميؿ (ج .)135/2
( )3الجرجاني ,المقتصد (ج.)234/1

( )4األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)312/1
( )5الفارسي ,المسائؿ العضديات (ص.)168
( )6ابف عصفكر ,شرح الجمؿ (ج )254/2؛ ابف الجكزية ,شفاء العميؿ (ص .)499
( )7األشمكني ,شرح األشمكني (ج .)168/2
( )8الفارسي ,المسائؿ الحمبيات (ج.)190/2
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الثاني خبلؼ فقاؿ إلى أف بابان األكؿ كقع مكضع الحاؿ فجاز لو أف يعمؿ في الثاني

منصب الثاني مف األكؿ الذم كقع حاالن ,كذىب أبك الفتح البف جني

()1

أنو في مكضع

صفة لؤلكؿ أم بابان ذا باب ثـ حذفت (ذا) كأقيمت الثاني مقامو كجرل عميو جرياف

األكؿ.كقد خالؼ أبك حياف كبلـ الفارسي في ىذه المسألة ,حيث يرل أف كبلىما أم األكؿ
كالثاني منصكباف بالعامؿ قبميما ألف مجمكعيما مف الحاؿ ال أحدىما.

 –12خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة تقديـ الحاؿ عمى صاحب الحاؿ ,فقاؿ أبك

()3
()2
يجز ذلؾ ألنو تقرر أف العامؿ في الحاؿ ىك العامؿ
حياف  ,كقاؿ أبك حياف  :إنما لـ ٍ
في ذم الحاؿ كالعامؿ ىنا في ذم الحاؿ الحرؼ ,كىك أيضان مكصؿ معنى الفعؿ إلى

المجركر.كقد اجتمع صفتاف إحداىما الباء المقيدة بالمركر كاألخرل الحاؿ المقيدة ليند ,كاذا
يجزأف تمي صفة أحدىما غير مكصكفيا فمك قمت مررت
اجتمع صفتاف لمكصكفيف لـ ٍ
ضاحكة و
بيند قمت قد أكليت ضاحكة الذم ىك مف صفات ىذا المركر الذم ىك عير

مكصكفيا كذلؾ ال يجكز ,كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي.

 –13خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة أف العامؿ إذا اتحد فإما أف يتعدد ذك الحاؿ
أك ال يتعدد ,ذىب الفارسي أف العامؿ ال يأتي إال مف حاؿ كاحدة مف غير كساطة حرؼ

يد مسرعان باكيان احتمؿ كجييف أحدىما أف باكيان صفة لمسرعان الذم ىك
العطؼ ,مثؿ :جاء ز ه
حاؿ .كالثاني :أف باكيان حاؿ مف الضمير المستكف في مسرعان.كلكف أبا الفتح كجماعة معو
قالكا ( :)4إنو يجكز أف يقضي العامؿ مف األحكاؿ الراجعة إلي ذم حاؿ ك و
احد أزيد مف
شيء كاحد مف غير تكسط حرؼ عطؼ ,كىذا الكبلـ مخالؼ لكبلـ الفارسي.
 - 14خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة إف جعمنا أفعؿ التفضيؿ عامبلن في الحاليف
لزـ منو مخالفة سائر ما عمؿ في الحاؿ مف حيث التضمف بمعنى الفعؿ بجكاز تقديـ

إحدل الحاليف عميو كذلؾ ال يككف في غيره ,كقكؿ أبك حياف ( :)5إذا كاف المجركر بمف

بعده أفعؿ التف ضيؿ ال يجكز تقديمو عميو إال في شذكذ أك ندكر تقديـ الحاؿ عميو أكلى,
كىذا مخالؼ لكبلـ أبك عمي الفارسي .

( )1السيكطي ,اليمع (ج.)237/1
( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)304/2
( )3المرجع السابؽ ,ج.305/2
( )4ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)348/2
( )5األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)336/2
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 - 15خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة التمييز كمنيا مسألة التمييز في باب نعـ,
حيث ذكر قكؿ الفارسي ,حيث أجاز الفارسي أف تككف ما تامة بمعنى شيئ فتككف في
مكضع نصب عمى التمييز كخالفو في ذلؾ أبك ذر مصعب بف أبي بكر الخشني (.)1

-16خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة تقديـ التمييز عمى الفعؿ ,حيث اختمؼ النحاة
في ىذه المسألة  ,قاؿ أبك حياف في ذكر قكؿ الفارسي حيث منع أبك عمي الفارسي
تقديـ التمييز عمى الفعؿ كقد كافقو في ذلؾ سيبكيو

()3

()2

كالفراء كأكثر البصرييف كالككفييف

كمنيـ مف أجاز تقديـ التمييز عمى الفعؿ المبرد ( ,)4كقد خالؼ أبك حياف كبلـ الفارسي في

ىذه المسألة في جكاز تقديـ التمييز عمى الفعؿ لكثرة ما كرد مف الشكاىد عمى جكاز ذلؾ.
 - 17خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة المانع مف تقديـ التمييز عمى الفعؿ ,حيث

ذكر الفارسي كالزجاج المانع مف تقديـ التمييز عمى الفعؿ السبب ىك ككنو مفعكالن مف
الفاعؿ أك فاعؿ في المعنى فبل يتقدـ التمييز عمى فعمو كما ال يتقدـ الفاعؿ.كعكرض

أخرجت زيدان " فزيد فاعؿ مف حيث المعنى ألنو كاف قبؿ دخكؿ ىمزة النقؿ عمى
بجكاز "
ي
الفعؿ كما كاف مفعكالن مف الفاعؿ فقد يككف منقكالن مف المفعكؿ.كالمفعكؿ يجكز تقديمو

فكذلؾ ينبغي اف يجكز تقديـ ىذا كبابو قد ال يككف مفعكالن مف فاعؿ كال مفعكؿ نحك " دارم

خمؼ دارؾ فرسخان " ,كقاؿ الفارسي ( :)5المانع مف التقديـ ككنو مفس انر كمرتبة المفسر أف
يأتي بعد المفسر.ىناؾ مف يرل المانع مف التقديـ شبيو بالمنتصب بالصفة الشبية باسـ

الفاعؿ مف جية ,كمف يرل أف المانع ىك ككف عاممو غير متصرؼ ,كمف يرل أف المانع

ىك الغالب أف يككف في األعداد ,فخالؼ أبك حياف كبلـ الفارسي حيث قاؿ أبك حياف(:)6
فأنت ترل ىذه التعاليؿ كميا لمف منع التقدـ كىي معارضة لمسماع كالتعميؿ إنما ينبغي أف

يسمؾ بعد تقرر السماع كال ينبغي أف يعكؿ منو إال عمى ما كاف مف لساف العرب

كاستعماالتيا.

( )1السيكطي ,ىمع اليكامع (ج.)250/1
( )2الجرجاني ,المقتصد (ج.)693/2
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج.)205/1
( )4المبرد ,المقتضب (ج.)36/3
( )5الجرجاني ,المقتصد في شرح اإليضاح (ج.)674/2
( )6األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)417/2
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 –18خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة تعريؼ المكصكالت

()1

ىك إنيا تعرفت

بالعيد الذم في الصمة كلـ تتعرؼ باأللؼ كالبلـ كذكر أبك حياف قكؿ األخفش

()2

أنيا

تعرفت باأللؼ كالبلـ كقد خالؼ أبك حياف كبلـ الفارسي كأيد كبلـ األخفش في ىذه

المسألة.

 – 19خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة حالة ليس التي ال مثيؿ فييا فالفارسي

( )3

يرل أف يجب إبقاء ليس عمى بابيا مف العمؿ فخالؼ لكبلـ ابي حياف الذم يرل أف ليس

إذا شبيت بما غير العاممة ال تعمؿ كذلؾ إذا أكجب خبرىا باال نحك :ليس زيد إال أخكؾ
كأنو قاؿ :ما زيد إال أخكؾ كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي.

 – 20خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة تفسير األفعاؿ بالناقصة ,حيث قاؿ
الفارسي

()4

كمعو ابف السراج

()5

كالمبرد ( :)6أنيا سميت ناقصة ألنو ال قكؿ عمى الحدث

أم مجردة مف الحدث جعمت لمداللة عمى الزماف أما قكؿ أبي حياف :في سبب تسميتيا

يحتج إلى منصكب كاف تامان كما أحتاج
ناقصة كتامة :ىك ما بقي في اكتفى بمرفكع كلـ
ٍ
إلى منصكب كاف ناقصان.
قد خالؼ أبك حياف كبلـ الفارسي قاؿ المشيكر :إنيا تدؿ أم األفعاؿ عمى الحدث كالزماف
كأف الحدث مسند عمى الجممة كما كانت :ظنت مسندة إلى الجممة ,كىنا مف قاؿ :أنيا تدؿ

عمى الحدث حيث أجاز بعضو كالجميكر عمى منع النصب.
 – 21خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة جكاز حذؼ ما تعجبت منو ,حيث قاؿ

الفارسي ( :)7أف الضمير المجركر لما حذفت الباء منو استتر في أفعؿ معمبلن ذلؾ أف لك
ً
أس ًمع
كاف مستت انر في الفعؿ لبرز في التثنية كالجمع كالتأنيث نقكؿ :أسمع بالزٌي ىد ٍي ًف ك ٍ
ً
يف ,كقاؿ أبك حياف :أف الضمير استتر في الفعؿ فمـ يظير سكاء كاف ضمير جمع
بالزيد ى

( )1الفارسي ,المسائؿ العضديات (ص.)317
( )2الزجاجي ,شرح الجمؿ (ج.)135/2

( )3الفارسي ,المسائؿ البغداديات (ص.)383
( )4الفارسي ,المسائؿ العسكريات (ص.)96
( )5ابف السراج ,األصكؿ في النحك (ج.)82/1
( )6المبرد ,المقتضب (ج.)33/3

( )7ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)37/3
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أك تثنية أك مفرد ألنو أجرل مجرل األمثاؿ في بقائو عمى صكرة كاحدة في جكاز حذؼ ىذا

المجركر كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

 -22خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة صيغة (لفى يع ىؿ ) ,حيث عدىا الفارسي كأكثر
النحكييف مف باب نعـ كبئس كذكر معو قكؿ آخر كعدىا األخفش ( )1مف باب التعجب,
كقاؿ أبك حياف ( :)2كعمى قكؿ الفارسي ال يككف فاعمو إال ما يككف فاعؿ نعـ فقط كالحجة

لمصحيح أف أبا الحسف كاألخفش حكى في الكبير لو :أف العرب ال تفعؿ ذلؾ غبل في

األفعاؿ التي يجكز التعجب منيا بقياس كمنيـ مف يجريو مجرل نعـ كبئس إذا لـ يأتي
بمعنى التعجب ,كىذا يدؿ عمى مكافقة أبك حياف لكبلـ األخفش في ىذه المسألة ,كمخالؼ

لمفارسي في ىذه المسألة.

 – 23خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة رفع النكرة إذا أضيفت إلى نكرة ,حيث قاؿ
أبك عمي ( :)3قاؿ بعض البصرييف :أعمـ أف العرب تجعؿ ما أضيؼ إلى ما ال يكجد فيو

ألؼ كالـ لمنزلة ما فيو ألؼ كالـ كترفعو سكاء كاف فيو ألؼ كالـ أك ال يكجد فيقكؿ نعـ أخك

يد ,أما األخفش فقد أجاز رفع النكرة المضافة إلى النكرة كنصبيا فأجاز نعـ غبلـ
قكـ ز ه

فر غبلمؾ كنعـ غبلـ و
سو
سفر غبلمي ,قاؿ أبك حياف:

()4

إذا جعمت الثاني نكرة يجكز

الرفع أما إذا جعمت الثاني معرفة لـ يجز ىنا ,كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي.

 – 24خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة رفع خبر المبتدأ في صمة (الذم ) ,حيث
يرل أف الصمة خالؽ مف ضمير يعكد عمى المكصكؿ إذا عطؼ عمييا بالفاء جممة فييا

يد " حيث زعـ الككفيكف كالبغداديكف
ضمير المكصكؿ نحك الذم يطير الذباب " فيغضب ز ه
كابف مالؾ (:5أف المكصكؿ قد يجكز أف يتبع باسـ معرؼ فيستغني عف الصمة فأجازكا

ضربت الذم أخاؾ ,كقاؿ أبك حياف:

()6

أف الذم أذىب إليو أف الضمير محذكؼ منو

كالظاىر بدؿ منو كىذا يدؿ عمى مخالفة الفارسي في ىذه المسألة.

( )1ابف السراج ,األصكؿ في النحك (ج.)117/1
( )2األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)16/4
( )3ابف يعيش ,سرح المفصؿ (ج.)132/7
( )4األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)66/4
( )5ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)217/1

( )6األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)1035
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 – 25خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة المختمؼ في مصدريتو ,حيث يرل أف (لك)
قد تككف مصدرية فبل يحتاج إلى جكاب ( ,)1كأيده ابف مالؾ

مصدرية بؿ يفارقيا التعميؽ ,حيث يقكؿ أبك حياف:

أنو مخالؼ لرأم الفارسي في ىذه المسألة.

()3

()2

في ذلؾ إلى أنيا ال تككف

كىذا قكؿ أشياخنا ,إنما يدؿ عمى

 – 26خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة إعراب القدر ,حيث يرل أف عبارة دارم
خمؼ دارؾ فرسخان كالخبلؼ بيف عمماء النحك في إعراب كممة (فرسخان) حيث أجاز

الفارسي
المبرد

()4

()6

م فيو التمييز كالحاؿ كرأل سيبكيو
عمى الحاؿ كأجاز أبك حياف

()7

مخالفتو لقكؿ الفارسي في ىذه المسألة.

()5

أف ينصب فرسخان عمى التمييز كقكؿ

رفع فرسخ إذا ألغيت خمؼ دارؾ كيدؿ عمى

 – 27خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة إقرار المخبر عنو كالخبر في عسى إذا
اتصؿ بيا ضمير رفع حيث إنو عكس اإلسناد في عسى كجعؿ المخبر عنو خب انر كالخبر

مخب انر عنو فجاء االسـ منصكبان كالخبر في مكضع رفع حمبلن عمى لعؿ فذكر معو رأم
بعض النحاة كمنيـ سيبكيو

()8

حيث أقر المخبر عنو كالخبر عمى حالييما مف اإلسناد

السابؽ كمذىب أبي الحسف إقرارىما عمى حاليـ مف اإلسناد كلكنو أجاز عكس اإلسناد في
الضمير فيجعؿ مكاف الضمير المرفكع خبر منصكب كقاؿ أبك حياف ( :)9كالصحيح

مذىب سيبكيو ,كىذا يدؿ عمى مخالفة أبي حياف لرأم الفارسي في ىذه المسألة.
 – 28خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة زيادة الباء في خبر (ال ) ,حيث يرل أف
الباء ىنا ال تككف زائدة في قكلو :ال خير بخير بعده النار ألنيا ال تزاد في المرفكع كلـ

تجعؿ الباء بمعنى (في ) ,كىذا مكافؽ لكبلـ ابف مالؾ كقاؿ أبك حياف ( :)10عف بعض
( )1الفارسي ,الشعر (ج.)473/2
( )2ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)219/1
( )3األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)992
( )4سيبكيو ,الكتاب (ج.)417/1

( )5الفارسي ,المسائؿ البصريات (ص.)659
( )6الرضي ,شرح الكافية (ج.)252/1
( )7األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)1131
( )8سيبكيو ,الكتاب (ج.)151/3
( )9ابف عقيؿ ,المساعد (ج.)293/1

( )10األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (.)1222
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أصحابو أنو ال يقاؿ ال رجؿ بقائـ كال إنساف بكرع ألنو لـ ً
يأت بو سماع صحيح ,كىذا يدؿ
عمى مخالفة الفارسي في ىذه المسألة.

 – 29خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة حركة اسـ ال إف كاف مجمكعان باأللؼ كالتاء
حيث يرل أنو مبني عمى الفتح كذكر معو أقكاؿ النحاة حيث ذىب ابف خركؼ إلى كسر

()1
التاء كالتنكيف كذىب األكثركف إلى الكسر بغير تنكيف كقاؿ ابف جني  :إف أضيؼ لفظان

أك تقدي انر نحك ال مسممات زيد كال مسممات لؾ كسر عمى األصؿ ألنو معرب  .فيرل أبك
حياف

()2

جكاز الفتح كالكسر بغير تنكيف كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة

 – 30خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة الفعؿ الذم يتعدل إلى مفعكليف أك ثبلثة فبل
يجرم اسـ فاعمو كال اسـ مفعكلو مجرل الصفة ,حيث يرل في قكلو زيد الحسف عينيو فبل

بأس أف نقكؿ زيد الضارب أبكيف أك الضارب األبكيف كاألبكاف فاعؿ عمى قكلؾ الحسف

الكجو ,كلـ يقيد الفارسي بأمف المبس كافقو ابف مالؾ
بأمف المبس  ,كقاؿ أبك حياف:

()4

()3

عمى ذلؾ كلكنو قيد جكاز ذلؾ

كاألحكط كال يقدـ عمى قياس ذلؾ حتى يكثر فيو السماع,

كىذا يدؿ عمى مخالفتو لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.
 – 31خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة جكاز تكسط المقتضي في باب التنازع ,فذكر
أف التقديـ في المقتضي ىك أكثرم ال شرط خبلفان لمف اشترط التقديـ ,كىذا يدؿ عمى

مخالفة الفارسي في ىذه المسألة.

 -32خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة جكاز أف اإلعماؿ في باب اإلعماؿ في
قكلو :ىييات ىييات العقيؽ ,حيث قاؿ :ارتفع العقيؽ بيييات الثانية كأضمرت في األكؿ

كأضمرت في الثانية كذىب أبك الحسف في قكلو :قاـ قاـ زيد أف زيدان فاعؿ بالثاني كفاعؿ

األكؿ مضمر كأنو مف باب اإلعماؿ ,كقاؿ أبك حياف أف زيدان فاعؿ ب ػ (قاـ) األكؿ كالثاني

يؤت بو كانما جاء الثاني لمتككيد كىذا الكجو حسف ,كىذا
ال يحتاج إلى مسند إليو إذا لـ ى
مخالؼ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

( )1ابف جني ,الخصائص (ج.)305/3
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)1597
( )3ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)104/3

( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)2359
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 -33خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة شرط المفعكؿ لو أف يككف مصد انر ,حيث
أجاز شرط ىذا المصدر أف يككف مف أفعاؿ الجكارح الظاىرة نحك جئتؾ ضرب زيد أم

لضرب زيد كالضرب مف فعؿ الجكارح .حيث يرل أبك حياف

()1

أف شرط ىذا المصدر أف

يككف سببان لحدث أما سببان عنو كزاد بعضيـ أف يككف مف أفعاؿ النفس الباطنة ال مف

أفعاؿ الجكارح الظاىرة ,كىذا مخالؼ لكبلـ أبي عمي في ىذه المسألة.

 -34خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة في (إذا) الفجائية ,حيث يرل أنيا ظرؼ
مكاف كقاؿ بذلؾ أبك الفتح

()2

كأبك بكر الخياط مف قكليـ :خرجت فإذا زيد التقدير خرجت

بحضرتي زيد ,كاألستاذ أبك عمي أنيا ظرؼ زماف فإذا قمت :خرجت فإذا زيد فالتقدير:
خرجت فالزماف حضر زيد كذىب البعض إلى أنيا حرؼ كقاؿ سيبكيو ( :)3كتككف لمشئ
()4

تكافقو في حاؿ أنت فييا ,كقاؿ أبك حياف:

كىذا ىك األكثر كىك التكافؽ في الزماف

كالمكاف كىذا يدؿ عمى مخالفتو لرأم الفارسي في ىذه المسألة.
 -35خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة في (دخؿ) في نصب بعد دخؿ أنيا تنصب
مفعكؿ بو ,حيث يرل أف المختص يتعدل في األصؿ بحرؼ الجر كىك (في) إال أنو حذؼ

حرؼ الجر ألنو اتسع المدخكؿ فانتصب عمى المدخكؿ بو كقكلؾ :دخمت العراؽ كيقبح

دخمت في العراؽ كيرل األخفش

()5

أنو ينصب انتصاب المفعكؿ بو مع دخمت :نحك

ىدمت البيت كيرل كذلؾ أنو يتعدل تارة بنفسو كتارة بحرؼ الجر نحك دخمت البيت كدخمت

في البيت كبو قاؿ جماعة ,كقاؿ أبك حياف:

()6

أف العرب أكصمت (دخمت) بغير كساطة

في كؿ ظرؼ مكاف مختص ,كىذا يدؿ عمى أنو اعترض عمى قكؿ الفارسي عمى ىذه

المسألة.

 -36خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة كصكؿ الفعؿ إلى المكاف المختص بغير
كساطة (في ) ,حيث يرل الفارسي

()7

أف قكلو كما عسؿ الطريؽ التغمب في انتصاب

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)1383
( )2ابف جني ,المحتسب (ج.)307/2
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج.)107/2
( )4األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)1412
( )5ابف عصفكر ,شرح الجمؿ (ج.)328/1
( )6األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)1435
( )7الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص.)170
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الطريؽ ىك نصب المفعكؿ بو بعد إسقاط حرؼ الجر تشبييان ليا باألناسي كىناؾ مف يرل

أف انتصاب الطريؽ ىك ظرفان ذىب سيبكيو

المبيـ ,كيرل أبك حياف

()2

()1

أف انتصابيا عمى الظرؼ تشبييان بالمختص

أف انتصاب الطريؽ ظرفان يجكز أف يككف في فصيح الكبلـ,

كقاؿ كذلؾ مشيكر في الكبلـ جار عمى القياس ,كىذا يدؿ عمى مخالفتو لكبلـ الفارسي.

 -37خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة الحاؿ كاآللية عمى التركيب ,حيث يرل في
قكلو :أدخمكا رجبلن رجبلن فالخبلؼ في نصب الثاني فيرل إلى أنو منصكب باألكؿ كير أبك
حياف أنو كما قبمو منصكباف بالعامؿ قبمو كذكر معو أقكاؿ النحاة منيـ الزجاج

إلى أنو تككيد كابف جني

()4

فيرل الفارسي

()5

()3

يرل

أنو صفة لؤلكؿ ألف مجمكعيما ىك الحاؿ

كقاؿ أبك حياف لك ذىب ذاىب إلى أف نصبو بالعطؼ عمى تقدير حرؼ الفاء (أف المعنى

بابان فبابان لكاف حسنان ) ,كىذا يدؿ عمى مخالفة أبك حياف لرأم الفارسي في ىذه المسألة.

 -38خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة العامؿ في الحاليف ,حيث يرل أنيما منصكبان
بأف عمى إضمار كأف التامة صمة (إذا) إف كانت الحاالف عمى تقدير الحاؿ كصمة (إذا)
إف كاف مما تقدـ فيرل أف فعؿ التفضيؿ ىك العامؿ في الحاليف كيرل أبك حياف أف رأم

سيبكيو

()6

ىك الصحيح كالذم تختاره كىك في عبارة ىذا بس انر أطيب منو رطبان فبس نار حاؿ

مف الضمير المستكف في أطيب كرطبان حاؿ مف الضمير في منو ,كىذا يدؿ عمى مخالفة
أبك حياف لقكؿ الفارسي في ىذه المسألة.

 -39خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة منع تقديـ التمييز عمى الفعؿ المتصرؼ (,)7
كذكر الخبلؼ بيف النحاة في ىذه المسألة منيـ سيبكيو

( )1سيبكيو ,الكتاب (ج.)35/1
( )2األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)1558
( )3السيكطي ,ىمع اليكامع (ج.)238/1

( )4الصباف ,حاشية الصباف (ج.)171/2
( )5الفارسي ,المسائؿ المنثكرة (ص.)38
( )6سيبكيو ,الكتاب (ج.)123/1
( )7الفارسي ,الشعر (ج.)269/1
( )8المرجع السابؽ ,ج.204/1

( )9الفراء ,معاني القرآف (ج.)79/1
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()8

كالفراء

()9

كأكثر البصرييف إلى

منعو ,كقاؿ أبك حياف ( :)1كىك الصحيح لكثرة ما كرد مف الشكاىد عمى ذلؾ ,كىذا يدؿ
عمى مخالفتو ألبي عمي في ىذه المسألة.

 -40خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة جعؿ المائة كاأللؼ تميي انز ,حيث يرل أبكعمي:
أف األلؼ إذا جاءت تميي انز فإنيا تجمع فإما جمعو نحك ثبلث مئيف ,كثبلث مئات .كىذا

حسب رأم أبي حياف أنو شاذان كمخالفان لما قالو أبك حياف ( :)2إف جعؿ الماء تميي انز بقيت
مفردة نقكؿ ثبلثمئة كىذا مخالؼ لرأم أبي عمي الفارسي في ىذه المسألة.

 -41خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة عدـ جكاز تقديـ التمييز عمى المخصكص بعد
حبذا في قكلو( :حبذا رجبلن زيد) كذكر معو أقكاؿ النحاة في ىذه المسألة,
ك قاؿ أبك حياف ( :)3إذا كاف النصب عمى التمييز فاألحسف أف يمي ذا كال يككف بعد زيد

كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

 -42خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة أف الظرؼ كالجار كالمجركر تقع خبر لممبتدأ,
حيث يرل أف العامؿ ىك الفعؿ أم زيد استقر أمامؾ كسيبكيو ( ,)4كيرل أبك حياف أف

الظرؼ كالجار كالمجركر التاماف يقعاف خب انر لممبتدأ كالعامؿ فيو كاسـ فاعؿ ,نحك :زيد

أمامؾ كبكر في الدار أم كائف أمامؾ ككائف في الدار ,كىذا يخالؼ رأم أبك عمي في ىذه

المسألة.

()5
مف
 -43خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة معنى ( ىم ٍف ) ,حيث يرل الفارسي أف ٍ
تككف لمتبعيض نحك قكلو :أكمت مف الرغيؼ كقد ذكر آراء بعض النحاة في ىذه المسألة

كمنيا حيث يرل المبرد كاألخفش

()6

إلى أنيا ال تككف لمتبعيض كانما ىي البتداء الغاية,

قاؿ أبك حياف :إف سائر المعاني التي ذكركىا راجع إلى ىذا المعنى كىذا يدؿ عمى مخالفة

الفارسي في ىذه المسألة.

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)1634
( )2المرجع السابؽ ,ص.1635
( )3المرجع نفسو ,ص.1868
( )4سيبكيو ,الكتاب (ج.)234/1
( )5الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص.)251
( )6المبرد ,المقتضب (ج.)136/4
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 -44خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة معاني ( يرب) كىي عنده تككف لمتقميؿ كالتكثير
كمذىب البصرييف لمتقميؿ ,كيرل صاحب كتاب العيف أنيا لمتكثير ,كأنو لـ يذكر أنيا تجئ
لمتقميؿ كيرل البعض أنيا لـ تكضع لمتقميؿ كال لمتكثير بؿ يأتي حسب سياؽ الكبلـ ,كقاؿ

أبك حياف ( :)1كىذا الذم نختاره مف المذاىب كىذا يدؿ عمى مخالفتو لرأم الفارسي في
ىذه المسألة.

 -45خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة المضاؼ إلى معرفة في قكلو " إذا ىك أمسى
أب قرة عينو" ,حيث يرل أنيا تميز لو حسبؾ بنصب (قرة عينو) عمى الحاؿ مع أنو
مضاؼ إلى معرفة كقاؿ أبك حياف :األكؿ إذ يككف عمى إسقاط الحرؼ أم آب إلى قرة

عينو ,كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

 -46خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة إضافة الشئ إلى نفسو ,حيث يرل أف مف
أضاؼ فإنما أضاؼ في األصؿ إلى مكصكؼ محذكؼ في قكلو صبلة األكلى تقديره:

صبلة الساعة األكلى مف زكاؿ الشمس .ذىب الككفيكف إلى أف الصفة ذىب بيا مذىب
الجنس ,كقاؿ أبك حياف :يقبح ذلؾ إلقامة النعت كليس بخاص مقاـ المنعكت المحذكؼ
كىذا يدؿ عمى مخالفة قكؿ الفارسي في ىذه المسألة.

 -47خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة جكاز دخكؿ (أؿ) عمى كؿ كبعض إذا تجرد
عف اإلضافة في قكلوٌ :يبدؿ البعض كالكؿ كقاؿ أبك حياف :إذا تجرد إلى اإلضافة فبل
تدخؿ عميو (أؿ ) ,كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.
 -48خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة في إعماؿ المصدر المعرؼ بالبلـ ,حيث يرل
الفارسي()2أنو يجكز إعمالو عمى قبح كذكر معو أقكاؿ النحاة ,حيث ذكر مذىب الككفييف
كالبغدادييف كجماعة مف البصرييف أنو ال يجكز إعمالو ,كقاؿ سيبكيو:

()3

أنو يجكز

كالمصدر المنكف كيرفع لو الفاعؿ كينصب المفعكؿ فنقكؿ :عجبت مف الضرب زيد عم انر
كقكؿ آخر يجكز إعمالو في حالة أف يعاقب الضمير أؿ أك ال يعاقب فبل يجكز كقاؿ أبك

حياف :مؤيدان قكؿ سيبكيو أنو ال قبح في ذلؾ ,كىذا يدؿ عمى مخالفتو لمفارسي في ىذه

المسألة.

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)1743
( )2الفارسي ,اإليضاح العضدم (ص.)160
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج.)192/1
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 -49خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة المصدر المنكف معرفة كالمضاؼ معرفة,
حيث يرل الفارسي
عصفكر

()2

()1

أف المصدر المنكف أقكل ,كذكر معو أقكاؿ النحاة ,كذىب ابف

إلى أف إعماؿ ذم (أؿ) أقكل مف إعماؿ المضاؼ ,كقاؿ أبك حياف :أف

إعمالو مضافان أحسف مف قسيميو كىذا مخالؼ لكبلـ أبك عمي الفارسي في ىذا المسػألة.

 -50خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة تقديـ المصدر المؤكد لنفسو إذا المؤكد لغيره
عمى الجممة ,حيث يرل أبك عمي أنو يجكز تقديـ كتأخير المصدريف عمى الجممة منيا

(غير ذم شؾ زيد منطمؽ) كقكؿ الزجاج

()3

أنو أجاز مقدمة كتكسيطة فنقكؿ :ىذا حقان

عبد ا﵀ .كالحقان ىك أبي كيقكؿ أبك حياف :إنو ال يجكز تقديـ ىذيف المصدريف عمى الجممة,
كىذا مخالؼ لقكؿ أبي عمي في ىذه المسألة.

 –51خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة إعراب المصدر المؤكد لنفسو كالمؤكد لغيره,
حيث يرل أف ىذه المؤكدات تأتي حاؿ أك عمى إضمار أف أم حذفت أف كارتفع الفعؿ كال

تستعمؿ إال مضافان كيككف ما بعده ال أك لـ أك لف كذكر معو أقكاؿ النحاة كقاؿ أجاز الفراء
كالمبرد الرفع في جميع ىذه المصادر أما سيبكيو

()4

لـ ينص في الرفع إال فيما كاف

تككيدان لنفسو كال يبعد القياس عميو كقاؿ أبك حياف ىذه المصادر منصكبة بإضمار فعؿ

لمف لفظيا كأنو قاؿ :اعترؼ اعتراؼ كصنع ا﵀ صنعة كىذا يدؿ عمى مخالفة أبي عمي
في ىذه المسألة.

 -52خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة دخكؿ بئس كنعـ في المكصكؿ ,حيث يرل
الفارسي

()5

أنو ال يكصؿ بنعـ كبئس إذا كاف فاعميما مضم انر ,حيث يرل أبك حياف أف

الكصؿ بنعـ كبئس كجممة الشرط كالجزاء جائز باتفاؽ العمماء كىذا مخالؼ ل أرم الفارسي

في ىذه المسألة.

 -53خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة التككيد المعنكم كالمفظي ,حيث يرل أف ما
جاء لئلحاطة ليس مف قبيؿ تكرار االسـ بمفظو كال بمعناه .قاؿ ابف جني ( :)6اعمـ أف

( )1الفارسي ,المقتصد (ج.)394/1
( )2ابف عصفكر ,شرح الجمؿ (ج.)26/2
( )3ابف عقيؿ ,المساعد (ج.)236/2
( )4سيبكيو ,الكتاب (ج.)226/2
( )5ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)9/3

( )6ابف عقيؿ ,الخصائص (ج.)101/3
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العرب إذا أرادت المعنى مكنتو كاحتاطت لو فمف ذلؾ التككيد كىك عمى ضربيف :أحدىما:

تكرير األكؿ بمفظو كىك قكلؾ :قاـ زيد قاـ زيد .كالثاني :تكرير األكؿ بمعناه كىك عمى
ضربيف أحدىما :لئلحاطة كالعمكـ كاآلخر لمتثبيت كالتمكيف .األكؿ كقكلنا :قاـ القكـ كميـ
كالثاني نحك قكلؾ :قاـ زيد بنفسو كرأيتو عينو,حيث ذكر أبك حياف المعنكم تابع بألفاظ
محصكرة فبل يحتاج إلى حد كال رسـ كمنيا ما ىك لئلحاطة ,كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي

في ىذه المسألة.
 -54خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة الخبلؼ حكؿ الحرؼ (أـ) ,حيث يرل
الفارسي

()1

أف (أـ) جاءت بمعنى (بؿ ) ,كقاؿ ابف مالؾ :أف (أـ) مجرد اإلضراب كىي

معنى بؿ عاطفة ما بعدىا عمى ما قبميا ,كقاؿ أبك حياف :معمقان عمى كبلـ ابف مالؾ

()2

كىذا عطؼ صريح يقكم عدـ اإلضمار في المرفكع  ,كىذا يدؿ عمى مخالفتو في ىذه

المسألة.
 -55خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة في جكاز عطؼ الكاك كالتاء بقسـ ,أك بظرؼ,
أك بمجركر ,إف لـ يكف المعطكؼ فعبلن نحك :قاـ زيد كفي الدار قعد ,كزيد يقكـ ككا﵀ يقعد,
قاؿ أبك حياف :كما عطؼ ال بقسـ كال ظرؼ كال مجركر إال في ضركرة الشعر ,كىذا

مخالؼ لكبلـ أبي عمي في ىذه المسألة.

 -56خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة أف يتبع عطؼ البياف مجرك انر بإضافة صفة
مقركنة (بأؿ) كىك غير صالح إلضافتيا إليو كمنيا قكلو :أنا ابف التارؾ البكرم بشر حيث
أجاز الفارسي في كممة

(بشر) كىي عطؼ البياف أف تعرب (بدؿ) إذا صمح لـ يتعيف,

كقاؿ أبك حياف كعمى الصحيح كىك قكؿ السيرافي كالرماني كالمبرد ()3في جكاز النصب,

كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

 -57خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة في جكاز كصؼ المنادل المبني عمى الضـ,
كذكر معو أقكاؿ النحاة :حيث يرل سيبكيو

()4

كالخميؿ جكاز كصؼ المنادل المبني عمى

الضـ كذىب األصمعي كقكـ مف الككفييف إلى أنو ال يجكز كصفو ,كقاؿ أبك حياف:
( )1الفارسي ,المسائؿ المنثكرة (ص.)190
( )2ابف مالؾ ,شرح التسييؿ (ج.)362/3
( )3ابف السراج ,األصكؿ (ج.)135/1
( )4سيبكيو ,الكتاب (ج.)183/2
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كالقياس أنو ال يجكز كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي.
 -58خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة الكممات المختمفة أىي أسماء أفعاؿ نحك (مو
– كنزاؿ – كبمو ) ,حيث يرل أنيا تدؿ عمى الزماف بالكضع كال بالصيغة كىناؾ مف قاؿ
أنيا أسماء لممصادر ثـ دخؿ عمييا معنى الطمب كاألمر كىناؾ مف قاؿ أنيا تدؿ عمى

معاني األفعاؿ مف الحدث كالزماف قاؿ أبك حياف :فيككف أصبلن مف أسماء األفعاؿ عمييا

يعني بو المصادر ,كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

 - 59خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة الخبلؼ حكؿ (تيد ) ,حيث يرل الفارسي

( )1

إنو مشتقة مف التكراة فالفاء كاكان كأبدلت منيا التاء كالعيف ىمزة جاءت بدؿ الياء كذكر قكؿ

البغداديف أف (تيدؾ زيدان) احتمؿ أف يككف مصد انر كالكاؼ مجركر كاحتمؿ أف يككف اسـ

فعؿ فالكاؼ لمخطاب كقاؿ ابف مالؾ ( :)2إنيا ال تككف إال اسـ فعؿ ,كقاؿ أبك حياف:

معمقان عمى كبلـ الفارسي كىذا الذم قالو متكمؼ كالغالب عمى أسماء األفعاؿ عدـ

االشتقاؽ ,كىذا يدؿ عمى مخالفة أبي حياف لقكؿ الفارسي في ىذه المسألة.

 -60خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة الممنكع مف الصرؼ عمى كزف (أفعؿ) ,
حيث اختمؼ العرب في كزف (أفعي) كأف ألفو منقمبة عف ياء كىك مشتؽ مف يافع فقمب إذا

كاف أصمو أيفع ,كيرل ابف جني

()3

أف ألفو مشتقة مف فكعة السـ أصمو أفكع ثـ قمبت,

كيرل أبك حياف أف كزنيا أفعؿ كالمو كاك كقكليـ أفعكاف ,كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي الذم
يرل أف ألفو منقمبة عف ياء.

 -61خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة فيما كافؽ مف العجمي العربي في المفظ,
حيث رد الفارسي عمى ثعمب أف ابميس مف أبمس أم أنو يمنع كيصرؼ عمى قصد المسمى

أك يحمؿ عمى عادة الناس في التسمية حيث يرل الفارسي

()4

إف االسـ األعجمي ال يمنع

مف الصرؼ عمى قصد المسمى أك ما حمؿ عمى عادة الناس في التسمية كىذا رأم أبك

حياف  ,كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة .

( )1الفارسي ,الشعر (ص.)29
( )2ابف مالؾ ,الكافية الشافية (ج.)381/1
( )3األزىرم ,التصريح عمى التكضيح (ج.)214/2
( )4الفارسي ,المسائؿ الحمبيات (ص.)352
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 -62خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة التأنيث الثبلثي البلزـ كغير البلزـ ساكف
الكسط ,حيث أجاز الصرؼ في االسـ الثبلثي ساكف الكسط كذكر معو قكؿ الجميكر جكاز
الصرؼ كمنعو إذا كاف المؤنث عارضان أك فاصبلن أك مسكنان أك إعبلالن كدار كسميت بو

مؤنثان كلـ يضاؼ إليو عجمو كقكؿ األخفش كالزجاج

()1

عمى المنع ,حيث قاؿ أبك حياف:

كالممنع أكثر كأجكد كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

 -63خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة جكاز صرؼ أفعؿ كمنعو ,إذا نكر تكسر بعد
التسمية كذكر معو قكؿ األخفش

()2

()3

عمى أنو يجكز صرفو كقاؿ سيبكيو :

ال ينصرؼ

إذا سمي بيا امتنعت مف الصرؼ لمعممية ثـ قاؿ :كركل ىذا عف األخفش كىك الفصيح,

كىذا يدؿ عمى أنو اعترض قكؿ الفارسي في ىذه المسألة.

 -65خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة الفعؿ الذم يتعدل إلى مفعكليف أك ثبلثة فبل
يجرم اسـ فاعمو ,كال اسـ مفعكلو ,مجرل الصفة حيث يرل في قكلو زيد الحسف عينيو فبل
بأس أف نقكؿ زيد الضارب أبكيف أك الضارب األبكيف كاألبكاف فاعؿ عمى قكلؾ الحسف

الكجو كلـ يقيد الفارسي بأمف المبس كافقو ابف مالؾ عمى ذلؾ كلكنو قيد جكاز ذلؾ بأمف

المبس ,كقاؿ أبك حياف :كاألحكط أال يقدـ عمى قياس ذلؾ حتى يكثر فيو السماع ,كىذا يدؿ
عمى مخالفتو لكبلـ الفارسي في ىذه المسألة.

 -66خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة العبلمات التي تمحؽ الفعؿ ,كذكر معو أقكاؿ
النحاة في ىذه العبلمات ,حيث أجاز الفارسي حذؼ تاء التأنيث الساكنة التي تمحؽ بالفعؿ

الماضي المسند إلى االسـ المؤنث الحقيقي ,إذا لـ يفصؿ بينيما بفاصؿ كقاؿ أبك حياف :ال
يجكز حذؼ تاء التأنيث الساكنة التي تمحؽ الفعؿ الماضي المسند إلى االسـ المؤنث

الحقيقي إذا لـ يفصؿ بينيما بفاصؿ ,كمثناه ,كجمعو باأللؼ كالتاء ,نحك :قامت ىند,
كقامت الينداف ,كقامت اليندات .كىذا يدؿ عمى أنو اعترض عمى قكؿ أبك عمي في ىذه

المسألة.

 -67خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة اشتراط االستفياـ إال تضمف كقكع الفعؿ فيما
معنى ,حيث يرل أنو إذا تضمف االستفياـ كقكع الفعؿ فيما نص فإنو يجكز النصب نحك

( )1ابف سيده ,المخصص (ج.)61/17
( )2الفارسي ,المقتصد (ج.)979/2
( )3سيبكيو ,الكتاب (ج.)202/3
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قكلؾ :لما ضربت زيدان فيجازيؾ كقاؿ أبك حياف ( :)1كالصحيح جكاز النصب في ذلؾ ,كىذا
مخالؼ لكبلـ أبي عمي في ىذه المسألة.

 -68خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة العمـ إذا اتبع بتأكيد ,أك بدؿ ,أك عطؼ بياف,
أك بكصؼ ,حيث يرل الفارسي

()2

إف الحكاية تككف في الكصؼ كالمكصكؼ مطمقان أك

بعطؼ كىناؾ مف يرل أف العطؼ إذا اتبع بعد العمـ مبطؿ لمحكاية كغيره مف التكابع كمنو
()3

يكنس

كذىب غيرىـ إلى جكاز ذلؾ فإذا كاف مف قبيؿ ما يحكى حكيت نقكؿ لمف قاؿ:

يدا كعم انر حيث يرل أبك حياف إذا اتبع العمـ بتأكيد ,أك بدؿ أك,
نا
يدا
كعمر ىم ٍف ز ن
رأيت ز ن
عطؼ ,أك بكصؼ لـ يجعؿ مع المكصكؼ كشئ كاحد فبل حكاية كال تجكز المحاكاة إال
بكصؼ مجعكؿ مع مكصكفو كشئ كاحد كذلؾ إذا جاء المضاؼ إلى العمـ فتحكى فيو

يد بف عمرك ككذلؾ في الرفع كالجر أم جكاز
نقكؿ مف زيد بف عمرك لمف قاؿ :رأيت ز ى
المحاكاة في النصب ,كالرفع ,كالجر ,كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي.
 -69خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة مكافقة جمع التكسير في أصؿ المفظ دكف
الييئة ,حيث إذا جاء جمع التكسير كالتذكير كالتأنيث فأنو يأتي عمى معنى الجمع كعمى
معنى الجماعة كىذا مخالؼ لرأم النحاة منيـ ابف سيدك

()4

يرل أف في التذكير ,كالتأنيث

سكاء في االستعماؿ أك الكثرة فيك اسـ جنس أما الفراء فيرل إذا امتازت بتاء التأنيث جاء
تذكيره كتأنيثو فيك اسـ جنس .كقد خالؼ الفارسي

()5

أبك حياف ,حيث يرل إذ امتازت بتاء

التأنيث جاء تذكيره كتأنيو نحك نخمة كنخؿ فيك اسـ جنس ,كىذا مخالؼ لقكؿ الفارسي في

ىذه المسألة.
 -70خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة االسـ المؤنث إف كاف ثبلثيان أك اسـ جنس
مذكر ,حيث يرل الفارسي أف (ضحية) تضغير (ضحى) ال تصغير ضحكة كىذا عمى
القياس إذ كاف مذكر كغيره يصغر بالتاء نحك دكيرة كتكيرة في دار كنار ,كىذا مخالؼ

( )1األندلسي ,ارتشاؼ الضرب (ص.)598
( )2ابف عقيؿ ,المساعد (ج.)268/3
( )3المرجع السابؽ ,ج.268/3
( )4ابف سيده ,المخصص (ج.)35/2
( )5الفارسي ,التكممة (ص.)360

116

لكبلـ ابف مالؾ

()1

الذم يرل أف االسـ المؤنث عند التصغير لـ تدخمو التاء في

التصغير ,كقد خالؼ رأم أبي حياف في ذلؾ الذم اتفؽ مع رأم ابف مالؾ في ىذه المسألة.

 -71خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة المزيد مف الثبلثي األصؿ ,حيث ذكر انفعؿ

إنو قد يجئ مف الفعؿ البلزـ خبلفان لما ذكره العمماء أنو ال يككف الفعؿ في انفعؿ إال متعديان
كىذا مخالؼ لكبلـ الفارسي الذم استدؿ كخرج ذلؾ عمى أف انفعؿ يككف الزـ نحك :منيك

كمنغك كقاؿ أنو يككف مطاكع أىكيتو كأغكيتو ,كىذا يدؿ عمى مخالفة أبي حياف لمفارسي في

ىذه المسألة.

 -72خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة أفعؿ التي تأتي لؤللكاف كال يبني مف مضعؼ,
حيث يرل الفارسي أف اليمزة منقمبة عف ياء كلكف ىناؾ مف خالؼ في ذلؾ فيرل
()2

األخفش

أف ألفو منقمبة عف كاك كلكف أبي حياف خالؼ الفارسي

()3

في ذلؾ كيرل أف

اليمزة أصؿ كالعيف منقمبة عف ياء أك عف كاك مستدالن مف باب ييف فالعيف منقمبة عف ياء
أما باب يكح فأف العيف منقمبة عف كاك  ,كىذا يدؿ عمى مخالفة أبي حياف لمفارسي في ىذه

المسألة.
 -73خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة فيما ألحقتو العرب في كبلميا ,حيث اف ما
ألحقناه نحف يسير مف كبلـ العرب كقد خالؼ المازني

()4

في ذلؾ ما فعمتو العرب كثي انر

اطرد لنا أف نفعؿ مثمو كما مثؿ ال يطرد ,كرأل أبك حياف أف ما ألحقتو العرب فمف كبلميا
ما ألحقناه نحف فالمختار أنو ال يككف مف كبلميا بؿ فعمناه عف سبيؿ التمرف ,كىذا مخالؼ

لكبلـ الفارسي.
 -74خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة االسـ الصحيح الميمكز ,حيث يرل أف يجكز

قمب اليمزة في االسـ الميمكز كاكان أك مبدلة مف أصؿ ,نحك :كيساء فنقكؿ :كساكاف؛ كلكف
نجد رأم بعض النحاة مخالؼ لرأم الفارسي ,حيث خطأ سيبكيو

()5

في كتاب بغية األمؿ

قكؿ الفارسي :كيرل أف اقرارىا أم اليمزة أكلى مف قمبيا فنقكؿ كساكاف ككساكاف ,حيث

( )1ابف مالؾ ,شرح الكافية الشافية (ج.)1913/4
( )2ابف جني ,سر صناعة اإلعراب (ج.)598/2
( )3المرجع السابؽ (ج.)598/2
( )4ابف جني ,المنصؼ (ج.)41/1
( )5سيبكيو ,الكتاب (ج.)351/3
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خالؼ أبك حياف قكؿ الفارسي( ,)1حيث يرل إف الميمكز الذم قبؿ اليمزة ألؼ زائدة كاليمزة

أصؿ نحك قراء فقيؿ قراءاف كقؿ ابداليا كاكان كىذا مخالؼ لرأم الفارسي في ىذه المسألة.

 -75خالؼ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسألة اختصاص بضع بالمعطكؼ ,كالمركب ,كىي

عند أبي عمي عمى إنيا أم بضع ال تختص بالمعطكؼ كالمركب بؿ ىك عدد مبيـ مف

ثبلث إلى تسع يجرم مفردان كمع العشرة يجرم مجرل الثبلثة إلى التسعة في اإلعراب

كالبناء بقكؿ ىؤالء بضعة رجاؿ كبضع نسكة ,كلكف الفراء يرل أف بضع ال يذكر مع العشرة

إلى العشريف إلى التسعيف كال يذكر مع المفرد كال مع المائة كال مع األلؼ ,أما مبرماف

()2

يرل أف البضع ما بيف العقديف بيف كاحد إلى عشرة ,كمف أحد عشر إلى عشريف.
كقاؿ أبك حياف :أتى ببضعة مع المذكر كببضع مع المؤنث فيقكؿ بضعة كعشركف رجبلن
كبضع كعشركف جارية كقد تستعمبلف دكف تنييؼ ,كىذا يدؿ عمى مخالفة أبي حياف لقكؿ

أبك عمي في ىذه المسألة.

( )1الفارسي ,التكممة (ج.)42/3

( )2ابف مالؾ ,شرح الكافية الشافية (ج.)1673/3
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المبحث الثالث:

أثر أبي عمي الفارسي في أبي حياف:
 - 1لعؿ مف أىـ ما تأثر بو أبك حياف في مسألة القياس ,كالسماع ,كالشاذ ,في القياس حيث
يقكؿ الفارسي :إنو يكجد في كبلـ العرب ما ىك مطرد في االستعماؿ ,شاذ في القياس ,كما

يكجد العكس كمنو ما حذؼ بالضركرة في ذلؾ قكلو:

ِ
ضى
ياس ُي ْقتَ َ
فَاْلقَ ُ

ساً
سى اَْل ُغ َوِي ُر أَُب ْؤ َ
َع َ

()1

كالقياس أف يقكلكا استحاذ بدؿ مف استحكذ كلكف العدكؿ عف السماع خطأ فاحش أما
المطرد فنجد أبك حياف قد تأثر في ىذا الجانب كيرل أنو ال يقاس عمى قكؿ الشاعر :
ِ ِ
يم ْف َو َغؿ
َوَد َعاني واغالً ف َ

أََي َي ِ
ادك َما
ذاف ُك َال َز ُ

()2

شاىد عمى جكاز االختصار عمى اسـ اإلشارة ,أم :كال نعت السـ إشارة بعد ألنو يقكؿ

نادر شاذ ال يقاس عميو ,كفي قياس الشاذ في االستعماؿ كقد مثؿ لو بترؾ استعماؿ
الماضي مف يدع كيذر كمنيا مثؿ تشديد الزام في نزالي ,أك كصؿ المضارع بأؿ

المكصكلة .

 – 2لقد ذكر أبك حياف آراء أكثر مف أربعمائة كعشرة مف األعبلـ كلـ يسبؽ آراء أبي عمي
الفارسي عنده إال ثبلثة عمماء كىـ سيبكيو ,كاألخفش ,كالمبرد ,حيث كاف أبك عمي الفارسي

ترتيبو في الفئة المتقدمة عند أبي حياف فمـ يسبقو إال ثبلثة مف العمماء ,في ذكر آراءه
النحكية كالصرفية.
 – 3لقد تـ حصر جميع المسائؿ النحكية كالصرفية في كتابي :منيج السالؾ ,كارتشاؼ الضرب,
كىي مئتيف كسبعيف مسألة ,ككاف التكافؽ كالتأييد بيف آراء أبي عمي الفارسي كأبي حياف في

مائة كأربعيف مسألة ,كاالختبلؼ في ست كسبعكف ,مسألة ككانت نسبة التكافؽ كبيرة بيف

العالميف.

 - 4عمى الرغـ مف اعتراضات أبي حياف ألبي عمي الفارسي إال أنو كاف يستخدـ ألفاظ تنـ عف
احتراـ ,كتقدير ألبي عمي الفارسي بعيدان عف التجريح ككاف يستخدـ خبلفان ,كزعـ كىذا دليؿ
عمى احترامو لو.

( )1قالتو العرب ,كذكره الميداني في مجمع األمثاؿ (ج.)17/2

( )2البيت مف البحر الرمؿ ,لـ أعثر عمى قائمو .السيكطي ,ىمع اليكامع (ج.)175/1
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 –5كافؽ أبك حياف أبا عمي الفارسي في مسائؿ ,كخالؼ سيبكيو كالبصرييف ,كمنيا مسائؿ

()1
يـ فاعمو كخالؼ سيبكيو,
سنذكر كاحدة منيا كافقو في مسألة  :باب المفعكؿ الذم لـ ى
كالسيرافي ,كالكسائي ,في ىذه المسألة كىذا يدؿ عمى االحتراـ كالتقدير ألبي عمي الفارسي

في نظر أبي حياف.

 – 6اعتماد أبك حياف عمى أبي عمي الفارسي فيما اجتيد مف اآلراء النحكية ,كالمغكية,
كالصرفية ,كأكزاف الكممات ,كاإلعبلؿ ,كاإلبداؿ ,كالقمب ,مثاؿ ذلؾ قاؿ الفارسي ( :)2يقكؿ:

أيد كأيؿ عمى كزف (أفعؿ مف) كقاؿ ابف جني ( :)3بؿ أكد كأكؿ كفي ذلؾ رجح أبك حياف
الفارسي أخي انر كقد جاء القمب في الكاك.
 -7مف تأثر أبك حياف بأبي عمي الفارسي

()4

في استشياده بشعر الفصحاء مف المحدثيف

ككذلؾ شعر المتأخريف فأجاز أخذ المغة عنو كاالستشياد لشعر الفصحاء منيـ فاستشيد

بشعر المتنبي كأبي تماـ كغيرىما كىذا كاضح في كتابي منيج السالؾ كارتشاؼ الضرب

نحك قكؿ الشاعر األعشى :

س ِائ ُـ
ضى لُ َي َ
تُ ْق َ
انات َوَي ْ
أـ َ
سُ

وؿ ثَو ٍ
وقَ ْد َك َ ِ
اء ثََوْيتَ ُو
اف في َح ٍ َ
َ

()5

 – 8خركج أبي عمي الفارسي عمى إجماع المدرستيف البصرية ,كالككفية ,حيث يعد خركج
الفارسي بذرة غرست فأضافت مادة جديدة إلى مكاد السماع كدراستيا كالتماس التيقف منيا
ككذلؾ أبك حياف خرج عمى إجماع مدرسة البصرة ,كمدرسة الككفة ,في كثير مف المسائؿ

النحكية في مسألة تعدد الخبر مع اتحاد المبتدأ

()6

.

 – 9تكرر ذكر اآلراء النحكية ,كالصرفية ,ألبي عمي الفارسي مئتيف كسبعيف مرة ,كىذا يدؿ
عمى أىمية ىذا العالـ الفذ عند أبي حياف في قضية األخذ بآرائو النحكية ,كالصرفية,

كاالعتماد عمييا في كثير مف المسائؿ النحكية ,كالصرفية.

( )1الفارسي ,المسائؿ البغداديات (ص.)185
( )2الفارسي ,المسائؿ الحمبيات (ص.)130
( )3ابف جني ,المنصؼ (ج.)57/2
( )4الفارسي ,المسائؿ الشي ارزيات (ج.)74/1
( )5البيت مف البحر الطكيؿ ,كمنسكب لؤلعشى في ديكانو (ص)127؛ سيبكيو ,الكتاب (ج.)38/3
( )6األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)250/2
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 -10مف أىـ ما تأثر بو أبك حياف بأبي عمي الفارسي مسألة التأصيؿ ,حيث كاف منيج الفارسي
ىك البساطة ,أم :كؿ تركيب يحتاج إلى دليؿ مثاؿ عمى ذلؾ :في مسألة األدكات
المختصة باألفعاؿ منيا نكف التككيد كنقؿ أبك حياف عف الفارسي

()1

 ,أف األصؿ في

دخكؿ النكف في ىذا الجكاب ىك الفرؽ بيف القسـ ,كالـ االبتداء  ,فإذا دخمت الـ القسـ

يحتج إلى النكف ألف الـ االبتداء ال تدخؿ عمى الفضبلت.
عمى فضمى لـ
ٍ

 – 11لقد ظير في آراء أبي حياف أنو كاف يميؿ إلى الخميؿ ,كسيبكيو ( ,)2كغيرىما مف
البصرييف كأحيانان في طائفة أخرل ينتصر الككفييف ,حيث ىناؾ بعض األمثمة :فما انتصر

َِ َِ ُِ ِْ ُِ ُِ ِْ َِ ِْ َِ َِ
اِإذِاِ
ِِِشِ ِػِرِزًِِ ِأِجِِِِِٓ
فيو لمخميؿ ,أف ال النافية قد تأتي زائدة ,كما في قكلو تعالى ﴿ :وٌِِ ِ
اِي
َِ َِ ِْ
تِ ََِِلِ ِِيُِ ِْ ُِ
ِِؤِ ٌِِ ِٔن ﴾ ( )3كانتصر لو كلسيبكيو في تحميؿ كيكأف في قكلو جؿ شأنو:
جِِاءِ
َِ ِْ َِ َِ ُِ َِ ُِ ِْ َِِْ َِ
ِِفِيِِ ُِحِ ِاِىِكِفِِ ُِرِون ﴾ ( )4إذا كانا يذىباف إلى أف (كم) مفصكلة بمعنى
أُِِِّ َِلِ ِ
ِح
﴿ وِيِسِ ِ
أعجب كذىب األخفش

()5

إلى أنيا مكصكلة بالكاؼ كمف أبي عمي

()6

مع الخميؿ,

كسيبكيو ,مؤكدان أف (كأف) قد تأتي كالزائدة كعمى و
نحك ما ينتخب لنفسو مف اآلراء البصرية
كاف ينتخب مف اآلراء الككفية ما صح في قياسو مف ذلؾ ألنو كاف يقؼ مع الككفييف في

إعماؿ الفعؿ األكؿ في باب التنازع كىذا ظاىر في آراء أبي حياف مف خبلؿ مسائمو

النحكية ,كالصرفية ,كمنيا :كقد كاف يختار مف حيف إلى حيف بعض آرائيـ مف ذلؾ ما
ذىب إليو الككفيكف كتبعو ابف جني

الخبر كالمبتدأ فيما مترافعاف.

()7

أف عامؿ الرفع في المبتدأ كالخبر كعامؿ الرفع في

كمثاؿ آخر ككذلؾ في إضافة إلى الكاؼ حيث قاؿ الفارسي :حتى إف الجارة عند أصحابنا
تجرم ىذه المجرل كمف مظاىر بصريتو :تشدده في لغة السماع حتى قاؿ بشذكذ بعض

القراءات.

( )1األندلسي ,منيج السالؾ (ج.)94/1
( )2سيبكيو ,الكتاب (ج.)171/2
( [ )3األنعاـ.] 109 :
( [ )4القصص.] 82 :
( )5الفارسي ,المسائؿ العضديات (ص.)20
( )6الفارسي ,البغداديات (ص.)393

( )7الفراء ,معاني القرآف (ج.)185/3
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الخاتمة:
كما بدأنا دراستنا ليذا البحث بالحمد كالثناء أختمو بالشكر كالحمد ﵀ عمى اقتنائو كعمى
عطائو كتكفيقو ,فإف أحسنت فمف ا﵀ ,كاف قصرت فمف نفسي ,كالشيطاف ,كىا نحف نصؿ في
نياية رحمتنا عمى عمميف مف أعبلـ النحك فكانت الثمرة أف جمعت آراء أبي عمي الفارسي مف

كتابي :منيج السالؾ كارتشاؼ الضرب ألبي حياف األندلسي ,ككانت مائتاف كسبعكف مسألة اتفؽ

العالماف برأييما في مائة كثبلث كأربعيف مسألة ,كاختمفا في خمس كسبعيف مسألة.

كبعد ىذه الدراسة الطيبة كصمنا إلى قطؼ الثمار ,كىي نتائج البحث التي يمكف أف
نكجزىا بما يمي :

نتائج البحث:
كقفت في ىذا البحث عمى أىـ أعبلـ النحك العربي ىما أبك عمي الفارسي مف أىـ أعبلـ
–1
ي
النحك في القرف الرابع اليجرم كأبك حياف مف أىـ أعبلـ النحك العربي في القرف الثامف
اليجرم كعمى جيكد كؿ منيما النحكية ,كالصرفية.
كقفت في ىذا البحث عمى أىـ كتب أبي حياف عمى الرغـ مف كثرة مؤلفاتو كىما كتاب
-2
ي
منيج السالؾ الذم كاف باككرة إنتاجو ,ككتاب ارتشاؼ الضرب آخر كتب أبي عمي
الفارسي.

 – 3اعتماد الفارسي عمى النص القرآني في عدد كبير مف مسائمو النحكية كالصرفية.
 – 4الكشؼ عف آراء أبي عمي الفارسي النحكية كالصرفية في كتابي منيج السالؾ كارتشاؼ
الضرب ألبي حياف كدراستيا كتكثيقيا كبياف المكافقات كاالعتراضات ألبي حياف في مسائؿ

متعددة ككثيرة ذكرت في ىذيف الكتابيف.
 – 5قد كانت دراستي ىي حصر المسائؿ المتعمقة بأبي عمي الفارسي النحكية كالصرفية ككاف
عددىا مئتاف كسبعكف مسألة نحكية كصرفية ككاف التكافؽ بيف آراء أبي عمي الفارسي كأبي

كثبلث كأربعكف مسألة .كاالختبلؼ في خمس كسبعكف مسألة حيث كانت نسبة
حياف مائة
ى
التكافؽ كبيرة نسبيان بيف العالميف.
 – 6لقد ذكر أبك حياف آراء كثير مف أعبلـ النحاة تقدر حكالي أربعمائة كعشرة مف األعبلـ كلـ
يسبؽ آراء أبي عمي الفارسي إال ثبلثة عمماء كىـ سيبكيو كاألخفش كالمبرد كىـ مف كبار

النحك العربي.
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 – 7تكرر ذكر اآلراء النحكية كالصرفية ألبي عمي الفارسي مئتاف كتسعه كستكف مرة كىذا يدؿ
عمى أىمية ىذا العالـ كأثره عمى أبي حياف كاىتمامو بآرائو النحكية كالصرفية.
 – 8نجد أحيانان أف أبا عمي الفارسي كاف يخالؼ سيبكيو كاألخفش كالمدرسة البصرية .كأحيانان
ينفرد برأم ال يشاركو أحد كأحيانان يكافقو تمميذه ابف جني في بعض المسائؿ.

 – 9كاف أبك عمي الفارسي كسط بيف القديـ كالجديد يحدد في دراساتو حكـ عادؿ بيف القدماء
كالمحترفيف فيعتد عمى األمثمة المصنكعة.
 – 10استخدـ أبك حياف ألفاظان في ىذيف الكتابيف كخاصة في االعتراضات كىي خبلفان كزعـ
كىي ألفاظ تكحي بالتقدير كاالحتراـ في االعتراض.

 – 11كاف ألبي عمي الفارسي آراء تختمؼ مع المدرسة البصرية كتتفؽ مع المدرسة الككفية
ككذلؾ أبك حياف إال أنو كانت لدييما المكضكعية العممية بعيدم عف التعصب كالذاتية.

 - 12كاف أبك حياف مف زعماء المذىب المانع مطمقان باالستشياد بالحديث.
 – 13لـ يستشيد أبك حياف بالحديث الشريؼ إال بعدد قميؿ يكاد ال يذكر في كتابيو بينما أكثر
مف االستشياد بالقرآف الكريـ كأقكاؿ العرب كأشعارىـ كيرد الشعر إلى أصحابو .
 – 14بنى أبك حياف شرحو عمى خمسة أصكؿ نحكية ثابتة كىي السماع كالقياس كالتعميؿ
كالتأكيؿ كاإلجماع.

 – 15تطرؽ الفارسي إلى ما ىك شاذ في القياس.
 – 16لقد كاف أبك حياف شديد االنحراؼ عف ابف مالؾ كشديد االعتراض عميو كقد خالفو في
كثير مف المسائؿ.
 – 17البلفت لمنظر في آراء أبي عمي الفارسي أف ىناؾ تعارض فييا ,حيث الحظت في بعض
المسائؿ التي ذكرىا أبك حياف لمفارسي قكليف متعارضيف في المسألة الكاحدة.

 – 18ألفية ابف مالؾ مف أكثر المتكف شرحان ,حيث شرحيا الكثير مف العمماء عمى مر العصكر
كي ىعد القرف الثامف ىجرم ,مف أكثر العصكر
المختمفة ,ككاف العمماء يتفاخركف في شرحيا ,ي
التي شرحت فييا حيث شرحيا المرادم في كتابو :تكضيح المقاصد كالمسالؾ ,كشرحيا ابف

الكردم في كتابو تحرير الخصاصة في تيسير الخبلصة ,شرحيا ابف ىشاـ األنصارم,

كىناؾ عدد ال بئس بو .
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 – 19صار أبك حياف في شرحو أللفية ابف مالؾ في كتابو منيج السالؾ عمى نفس طريقة ابف
مالؾ في ترتيب كتبكيب األلفية كذكر أبيات األلفية في شرحو كالعكس مف ذلؾ في كتابو

ارتشاؼ الضرب.

توصيات البحث :
 – 1كتاب منيج السالؾ عمى ألفية ابف مالؾ ,يحتاج إلى دراسة.
 – 2كتاب ارتشاؼ الضرب مكسكعة نحكية تضمنت اآلراء النحكية كالصرفية لكثير مف النحاة
العظماء ممف سبقكا أبا حياف فيك مادة مميئة لمبحث كالدراسة.

 – 3العمؿ عمى إبراز جيكد أبي عمي الفارسي في الميداف المغكم كالكقكؼ عمى مذىبو النحكم
كالصرفي كالصكتي فيك بحؽ عالـ نحكم صرفي مف حقو الظيكر كباقي النحاة الذيف طغكا

عميو ألنو يستحؽ التقدير كاالحتراـ.

 – 4يجب المقارنة كالمكازنة بيف أصحاب المذاىب المختمفة كبياف آراء كؿ مذىب عمى حدة
كخاصة في ضكء عمـ النحك الحديث.

 – 5دراسة منيج كؿ عالـ عمى حدة لمكقكؼ عمى مكاقفيـ الصحيحة.
 – 6العمؿ عمى االىتماـ مف الدراسات الجادة كالمسائؿ التي عالجت مكضكع النحت كالتركيب
لـ يتـ التركيز عمييا كما ظير في العضديات عف ( ...كيكأف) ك( كاياؾ) ك (ىمـ) .
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العامرم ,لبيد2004( ,ـ) .ديكاف لبيد العامرم .تحقيؽ :الطكسي .ط( .1د.ـ) :دار المعرفة.
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الفيارس العامة

أوالً -فيرس اآليات القرآنية
رقميا

طرؼ اآلية

الصفحة

سورة الفاتحة ()1
الح ْم ُد لِمَ ِو ﴾
﴿ َ

1

91

سورة البقرة ()2
﴿ َذلِ َؾ ْال ِكتَاب َال رْيب ِف ِ
يف ﴾
يو ُى ًدى لِ ْم ُمت ِق َ
ُ َ َ

2

19

س َن ٍة ﴾
﴿ َي َود أَ َح ُد ُى ْـ لَ ْو ُي َعم ُر أَْل َ
ؼ َ

96

146

ِ
يكاؿ ﴾
ريؿ َو ِم َ
سمِو َو ِج ْب َ
﴿ َو َمالئ َكتُو َوُر ُ

98

238

ط ِي َئ ًة أَ ْو إِثْ ًما ﴾
﴿ َو َم ْف َي ْك ِس ْب َخ َ

135

242

﴿ َعمَ ْي ِي ْـ لَ ْع َن ُة الم ِو َو ْال َم َال ِئ َك ِة َوالن ِ
يف ﴾
اس أَ ْج َم ِع َ

161

114

وى ُك ْـ ﴾
س ْال ِبر أَ ْف تَُولوا ُو ُج َ
﴿ لَ ْي َ

177

157 ،42

ات والص ِ
افظُوا عمَى الصمو ِ
﴿حِ
الة ِ
سطَى ﴾
َ
َ
الو ْ
َ
َ

238

239

ِ
ب﴾
س ْيتُ ْـ إِ ْف ُكت َ
﴿ َى ْؿ َع َ

246

160

ِ
اس ﴾
﴿ َولَ ْوَال َد ْفعُ المو الن َ

251

108

﴿ فَ ِن ِعما ِىي ﴾

271

،131 ،83

﴿ أَ ْف ُي ِمؿ ُى َو ﴾

282

271

138

سورة آؿ عمراف ()3
ش ُروف ﴾
﴿ ولَ ِئ ْف ِمتُـ أَ ْو قُِت ْمتُ ْـ َِإل لَي ا﵀ تُ ْح َ

158

973

213

رقميا

طرؼ اآلية

الصفحة

سورة النساء ()4
طاب لَ ُكـ ِم َف النس ِ
ِ
اء ﴾
َ
﴿ فَ ْانك ُحوا َما َ َ ْ

3

149

ؽ ِْ
ض ِعيفًا ﴾
﴿و ُخمِ َ
س ُ
اف َ
اإل ْن َ
َ

28

133

﴿ ِنعما ِ
يعظكـ بو ﴾
ّ

58

83

﴿ َال يستَ ِوي ْالقَ ِ
يف َغ ْي ُر أُولِي الض َر ِر ﴾
وف ِم َف ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
اع ُد َ
َْ

95

70

سورة المائدة ()5
﴿ وامسحواْ ِبر ُؤ ِ
وس ُك ْـ ﴾
َ ْ َُ ُ
يف آم ُنوا وع ِممُوا الصالِح ِ
ِ
ات لَ ُي ْـ َم ْغ ِف َرةٌ ﴾
َ
﴿ َو َع َد الم ُو الذ َ َ َ َ
يف ﴾ ...
آم ُن ُوا َ
ض َر أَ َح ُد ُك ْـ ْال َم ْو ُ
ش َي َ
ت ِح َ
﴿ َيأَُي َيا الَِذ َ
ادةٌ َب ْي َن ُك ْـ إِ َذا َح َ
يف َ

6

92

9

90

106

23

سورة األنعاـ ()6
اء ْت َال ُي ْؤ ِمنُوف ﴾
ش ِع ُرُك ْـ أَ ْن َيا َ
﴿ َو َما ُي ْ
إذا َج َ
﴿ َال َي ْنفَعُ َن ْف ً ِ
يم ُان َيا ﴾ و ﴿ ُق ْؿ آلذ َك َرْي ِف ﴾
سا إ َ

109

354

143 –158

295 ،103

سورة التوبة ()9
﴿ أرضيتُـ ِبالحي ِ
اة الد ْن َيا ِم ْف َاآل ِخ َرِة ﴾
َ ْ ََ
س َعمَى الت ْق َوى ِم ْف أَو ِؿ َي ْوٍـ ﴾
﴿ لَ َم ْ
س ِج ٌد أُس َ

38

89

108

88

سورة يونس ()10
اف لِمن ِ
اس َع َج ًبا ﴾
﴿ أَ َك َ

2

973

43

طرؼ اآلية
اء ُك ْـ ﴾
﴿ فَأَ ْج ِم ُعوا أَ ْم َرُك ْـ َو ُ
ش َرَك َ

رقميا

الصفحة

71

66

سورة ىود ()11
سو ﴾
﴿ َولَ ِئف أَ َخ َرَنا َع ْن ُي ْـ ْال َع َذاب إِلَى أُ َم ٍة َم ْع ُد َ
ودة لَ َيقُولف َما َي ْح ِب ُ

8

213

ِ
وب ﴾
س َح َ
اؽ َي ْعقُ َ
﴿ َو ِم ْف َو َراء إِ ْ

71

247

سورة الرعد ()13
ط َم ًعا ﴾
ؽ َخ ْوفًا َو َ
﴿ى َو ال ِذي ُي ِر ُ
ُ
يك ُـ ْال َب ْر َ

12

179

سب ُح الر ْع ُد ِب َح ْم ِد ِه ﴾
﴿ َوُي َ

13

149

سورة النحؿ ()16
اذا أَ ْن َز َؿ َرب ُك ْـ قَالُوا َخ ْي ًار ﴾
﴿ َم َ

30

38

﴿ لِم ِو يسج ُد ما ِفي السماو ِ
ات َو َما ِفي ْاألَ ْر ِ
ض ِم ْف َداب ٍة ﴾
ََ
َُْ َ

49

149

سورة الكيؼ ()18
﴿ و َك ْمبيـ ب ِ
اسطٌ ﴾
َ ُ ُْ َ

18

117

ِ ِ
س ِم ْع ﴾
﴿ أَ ْبص ْر ِبو َوأَ ْ

26

204 ،125

﴿ لَ ِكنا ُى َو الم ُو َربي ﴾

38

271

سورة مريـ ()19
﴿ واشتعؿ الرأس شيباً ﴾

4

195

﴿ أَس ِمع ِب ِيـ وأَ ْب ِ
ص ْر ﴾
ْ ْ ْ َ

38

124

973

رقميا

طرؼ اآلية

الصفحة

سورة األنبياء ()21
وف ﴾
س ْب َح َان ُو َب ْؿ ِع َب ٌ
اد ُم ْك َرُم َ
﴿ َوقَالُوا ات َخ َذ الر ْح َم ُف َولَ ًدا ُ

26

47

﴿ وجع ْم َنا ِم َف ْالم ِ
وف ﴾
اء ُكؿ َ
ش ْي ٍء َحي أَفَ َال ُي ْؤ ِم ُن َ
َ ََ
َ

30

133

اح ُك ْـ ِب ْال َحؽ ﴾
﴿ قَ َ
اؿ َرب ْ

112

257

سورة الحج ()22
ِ
ِ
ِ
ير ﴾
﴿ فَن ْع َـ ْال َم ْولَى َون ْع َـ النص ُ

78

133

سورة النور ()24
اجمِ ُدوا ﴾
﴿ الزِان َي ُة َوالزِاني فَ ْ

2

﴿ لمسكـ في ما أفضتـ فيو ﴾

14

ِ
صِ
ارِى ْـ ﴾
﴿ َي ُغضوا م ْف أَ ْب َ

30

90

يف ِزْي َنتَ ُيف ﴾
﴿ َوَال ُي ْب ِد َ

31

243

ون ٍة ﴾
ش َج َرٍة ُم َب َارَك ٍة َزْيتُ َ
﴿ ِم ْف َ

35

250

﴿ أَو َكظُمُم ٍ
شاهُ َم ْو ٌج ﴾
ات ِفي َب ْح ٍر لُجي َي ْغ َ
ْ
َ

40

141

اء ِم ْف ِجب ٍ ِ
﴿ وي َنز ُؿ ِم َف السم ِ
ييا ِم ْف َب َرٍد ﴾
َ
َُ
اؿ ف َ
َ

43

90

151

سورة النمؿ ()27
84

أماَذا ُك ْنتُ ْـ تَ ْع َممُوف ﴾
﴿ ْ

979
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رقميا

طرؼ اآلية

الصفحة

سورة القصص ()28
ت ِب َج ِان ِب ْال َغ ْرِبي ﴾
﴿ َو َما ُك ْن َ

44

101

﴿ وْي َك َأن ُو َال ي ْفمِح اَْل َك ِ
اف ُروف ﴾
ُ ُ
َ

82

354

سورة الروـ ()30
يف ﴾
﴿ ِفي ِب ْ
ض ِع ِس ِن َ
يف ﴾
ص ُر ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
﴿ َو َك َ
اف َحقا َعمَ ْي َنا َن ْ

4

300 ، 88

47

157 ،42

سورة األحزاب ()33
ت َعمَ ْي ِو ﴾
﴿ َوِا ْذ تَقُ ُ
وؿ لِم ِذي أَ ْن َع َـ الم ُو َعمَ ْي ِو َوأَ ْن َع ْم َ

37

147

سورة سبأ ()34
﴿ َب ْؿ َم ْك ُر الَ ْمي ِؿ ﴾

33

216

سورة األحقاؼ ()46
ؽ السماو ِ
ِ
ض َولَ ْـ َي ِعي ﴾ ...
ات َو ْاألَ ْر َ
﴿ َأولَ ْـ َي َروا أَف ا﵀َ الذي َخمَ َ َ َ َ

33

161

سورة محمد ()47
ب الرقَ ِ
اب ﴾
﴿ فَ َ
ض ْر َ

4

111 ،74

﴿ ولَيـ ِفييا ِم ْف ُكؿ الثمر ِ
ات ﴾
َ ُْ َ
ََ

15

90

س ْيتُ ْـ إِ ْف تََول ْيتُ ْـ ﴾
﴿ فَ َي ْؿ َع َ

22

160

973

رقميا

طرؼ اآلية

الصفحة

سورة الواقعة ()56
يف فَ َر ْو ٌح ﴾
اف ِم َف ْال ُمقَرِب َ
﴿ فَأَما إِ ْف َك َ

88 – 87

276

سورة الحشر ()59
يف تََبو ُءوا الد َار َو ِْ
اف ﴾
يم َ
﴿ َوال ِذ َ
اإل َ

9

241

سورة المنافقوف ()63
﴿ َولِم ِو ْال ِعزةُ ﴾

8

91

سورة الطالؽ ()65
﴿ وِا ْف ُكف أُو ِ
الت َح ْم ٍؿ ﴾
ُ
َ

6

202

سورة نوح ()71
﴿ َي ْغ ِف ْر لَ ُك ْـ ِم ْف ُذ ُن ِ
وب ُك ْـ ﴾

4

89

سورة اإلنساف
﴿ سالسالً وأغالالً ﴾

4

152

اد الم ِو ﴾
﴿ َع ْي ًنا َي ْ
ب ِب َيا ِع َب ُ
ش َر ُ

6

92

16-15

152

﴿ وقوارير قواري ار ﴾
سورة المطففيف ()83
يف﴾
﴿وْي ٌؿ ل ْم ُمطَف ِف َ
َ

1

91

سورة البروج ()85
ِ
اب ْاألُ ْخ ُد ِ
ود الن ِ
ار ﴾
ص َح ُ
﴿ قُت َؿ أَ ْ

5-4

975
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رقميا

طرؼ اآلية

الصفحة

سورة البمد ()90
ِ
﴿ أَو إِ ْطع ِ
س َغ َب ٍة ﴾
اـ في َي ْوٍـ ذي َم ْ
ْ ٌَ

14

109

سورة الشمس ()91
﴿ والسم ِ
اىا ﴾
اء َو َما َب َن َ
َ َ

5

149

سورة الضحى ()93
يؾ َرُب َؾ﴾
ؼ ُي ْع ِط َ
س ْو َ
﴿ ولَ َ

5

213

سورة العصر ()103
يف آم ُنوا وع ِممُوا الصالِح ِ
ِ
اإل ْنس َ ِ
ات ﴾
َ
س ٍر إِال الذ َ َ َ َ
اف لَفي ُخ ْ
﴿ َو ْال َع ْ
ص ِر إِف ِْ َ

976

3-1

132

ثانياً -فيرس القوافي
القافية

ـ

القائؿ

البحر

الصفحة

.1

أى ٍج ىم ىعا

الطكيؿ

حريث بف عتاب

212

.2

أى ٍ
ط ىمعي

الطكيؿ

مجنكف بني عامر

145

.3

ب
أى ٍ
طىي ٍ

الطكيؿ

الفرزدؽ

206

.4

أك ىدح
ٍ

الطكيؿ

تميـ بف مقبؿ

231

.5

لح ٍش ىرًج
اى ى

عمر بف أبي ربيعة

92

.6

اىل ً
دـ

الطكيؿ

األعشي

103

.7

اع
اىٍل ًذ ىر ً

السريع

سفاح بف بكير

83

.8

اىٍلقيٍر ًب

البسيط

مجيكؿ قائمو

72

.9

ًاٍل يم ىرجًـ

الطكيؿ

زىير بف أبي سممى

109

ً .10
اإلىاى ًب

الكافر

حساف بف ثابت

120

اؿ
ٍ .11أكقى ٍ

البسيط

لقيس بف رفاعة

189

 .12بًالى ىمعالًي

الخفيؼ

لرجؿ مف طيء

142

 .13بميؿ

الرجز

أـ عقيؿ بف أبي طالب

46

 .14تي ٍخمى ً
ؽ

الكامؿ

كعب بف مالؾ

74

ت
 .15تىىرفى ىع ٍ

الطكيؿ

ألبي ذؤيب اليذلي

92

 .16تى ىس ٍرىببل

الطكيؿ

لؤلكس بف الحجر

124

ً
يب
 .17تىط ي

الطكيؿ

مخبؿ السعدم

84

الكامؿ

977

ـ

القافية

القائؿ

البحر

الصفحة

 .18تىٍن ىجمًي

الطكيؿ

مجيكؿ قائمو

118

 .19تًيى ًاـ

الكافر

ألبي بكر بف أسكد بف شعكب الميثي

137

 .20تىك ً
اصمً ًو
ى

الطكيؿ

جرير بف عطية الخطفي

174

 .21الث ٍعىم ًب

الكامؿ

ساعدة بف جؤية

184

اء
 .22ىج ىز ي

الكافر

الفرزدؽ

106

 .23جمجؿ

الطكيؿ

المرئ القيس

71

 .24جيكؿ

الطكيؿ

السمكأؿ بف عادياء الغساني الييكدم

156

 .25يح ًرىما

البسيط

مجيكؿ قائمو

120

 .26ال ًذيًنا

الكافر

كميت

147

 .27ىز ىادنا

الكافر

جرير

136

الفرزدؽ

56

 .29ىسائً يـ

الطكيؿ

األعشي

353

اـ
 .30ىسىن ي

الكافر

النابغة الذبياني

118

 .31يس ٍي ًده

الطكيؿ

أحمد السبكي

27

 .32شعاعو

الكامؿ

عاتكة بنت عبد المطمب

61

مجيكؿ قائمو

103

 .34ىعطىبً ًو

البسيط

مجيكؿ قائمو

211

 .35ىعفى ىارةن

الكامؿ

األعشى

193

 .28الزعازعي

ت
 .33ى
ظمى ٍ

الطكيؿ

الطكيؿ

978

ـ

القافية

البحر

 .36العكاف

الكافر

القائؿ
قيس بف زىير العبسي

الصفحة
47

 .37ىغ يد ىكر

الكامؿ

األخطؿ

152

يميىا
 .38ىغ ًر ى

الطكيؿ

عزة كىك كثير بف عبد الرحمف

175

 .39ىقمًىي ىبل

المتقارب

أبك األسكد الدؤلي

115

 .40ىكاىٍل ًد ٍرىىًـ

الكامؿ

عنترة

104

 .41ىك ىانا

البسيط

جرير

143

ً
لجامي
.42

الكامؿ

قطرم بف الفجاءة

242

 .43لمشيب

الطكيؿ

سبلمة بف جندؿ

54

 .44ىمٍب يغ ً
كـ

البسيط

ذم الرمة

274

 .45يمتىىبايً يف

الطكيؿ

لممعطؿ اليذلي

112

الم ىج ىم ًع
 .46ي

المتقارب

عباس بف مرداس السممى

152

 .47ىم ٍح يز ً
كـ

الطكيؿ

عمقمة الفحؿ

99

 .48يم ىذ ىم ىمان

الطكيؿ

ابف مالؾ

84

ً .49م ٍس ىكر

المتقارب

مجيكؿ قائمو

107

 .50يم ىس ىك ىمان

الطكيؿ

حصيف بف حماـ المرم

88

كـ
ٍ .51ال ىم ٍ
ظمي ي

الطكيؿ

لبيد العامرم

115

مرار بف منقذ التميمي

113

الفرزدؽ

173

 .52الم ً
قيؿ
ى
 .53ىميى ىابتً ًو

االبسيط

979

ـ

القافية

القائؿ

البحر

الصفحة

 .54الم ً
كق ًد
ي

الكامؿ

زىير بف أبي سممى

135

ناصر
.55
ي

الطكيؿ

كميت بف زيد األسدم

69

 .56نبئيني

الكافر

سحيـ بف كثيؿ الرياحي

37

ً .57
نجىبا

الطكيؿ

جرير

74

كؿ
 .58ين يز ي

الكامؿ

جرير

221

مجيكؿ قائمو

150

أك ىرىما
 .60ىك ٍ

الطكيؿ

عمي – كرـ ا﵀ كجيو -

204

 .61ىكٍا ٍلق ىم ىىار

البسيط

جرير

186

 .62ىكأى ىم ىرىدا

الطكيؿ

األعشى

94

كؿ
 .63ىك ىجيي ي

الطكيؿ

السمكأؿ

156

 .64كرمحان

الكامؿ

عبد ا﵀ بف الزبعرم

66

 .65كسرباالن

البسيط

مجيكؿ قائمو

64

 .66ىك ًس ٍرىباىال

البسيط

مجيكؿ قائمو

185

ً .67
ادا
كعىن ى

الكامؿ

عبد ا﵀ بف ركاحة

 .68ىك ىغؿ

الرمؿ

مجيكؿ قائمو

352

سكيد بف أبي كاىؿ اليشكرم

207

أبي اليكؿ الحميرم

85

الميداني

352

 .59ىكا ٍع ىبل ًف

ندجا
 .69ير ى
 .70يي يس ٍر
ضى
 .71يي ٍقتى ى

الطكيؿ

983
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