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 نتيجة الحكم





  ث

 ملخص الدراسة باللغة العربية
 

د الصمد، الحمد هلل واهب النعم، وصلى هللا على رسولنا محمد، وعلى آله الحمد هلل األح
 وصحبه أجمعين، وبعد:

جمع وتوثيق على هذا البحث  ندلسي من جهابذة النحو العربي، وارتكزُيَعدُّ أبو حيان األ
( 851عددها ) تي بلغوتحليل آراء أصحاب أبي حيان النحوية والصرفية، وجمع هذه المسائل وال

 لة.مسأ

رتشاف الضرب ألبي ( في كتاب إأصحابنا)لفظة بإلى التعرف  الدراسةهذه تهدف حيث 
حيان وترجمة حياتهم، باإلضافة إلى دراسة آراء أصحاب أبي حيان والتعرف على مدى تأييده 

 هالواردة في كتاب ه عليهمعتراضاتا للمذهب البصري وأصحابه المغاربة، باإلضافة إلى 
هي كتاب  عينة الدراسة، وكانت انت اعتراضاته هنا صريحًة أم ضمنيةسواًء أك، اإلرتشاف

 ارتشاف الضرب.

 نتائج الدراسةالمنهج الوصفي التحليلي ورصدت  في منهج الدراسةوقد اتبعت الباحثة 
وأهل المدرسة البصرية بالرغم من  ترجيح أبو حيان للمذهب البصري في نقاط كان أبرزها، هو 

 ربة، بعد رصد نتائج التأييد واالعتراض واحتساب عدد المسائل. تأييده ألصحابه المغا

بحاجة  أبي حيان فهي آراء أصحابتجميع بالدارسين والمتخصصين وأوصت الباحثة 
 .النحوية هممدارك عيتساعدهم على توسإلى دراسة شاملة ومحللة 

حيان  عن مكنونات كتب أبي للكشف ؛مؤتمراتالعلمية و الندوات العقد إلى  والدعوة
   النحوية وإعطائها أهمية كبيرة واستيعاب في دراستهم.

 

 وأرجو من هللا التوفيق والسداد
  



  ج

Abstract 
Abu Hayyan Al-Andalusi is one of the greatest Arabic 

grammarians. This research aims at collecting, documenting and 
analyzing the grammatical and morphological views of Abu Hayyan's 
companions, and collecting these issues numbering 160 issues. This 
study aims to identify the word “ashabuna” in Abu Hayyan’s Irtishaf Al-
darb book and translating their lives. In addition, the study aims to 
examine the views of the companions of Abu Hayyan and determine 
the extent of his support for the Basri doctrine and his fellow 
Moroccans, as well as his objections to them which are contained in his 
book Irtishaf Ad-darb, whether his objections are explicit or implied. 

The study sample was Irtishaf Ad-darb book. The researcher 
followed the descriptive analytical method and the results of the study 
were presented in points, the most prominent of which is the weighting 
of Abu Hayyan for the Basri doctrine and the people of the Basri 
School, despite his support for his Moroccan companions. 

After tracing the the results of support and objection and 
measuring the number of issues, the researcher recommended that 
researchers and specialists compile the views of the companions of 
Abu Hayyan, since they need a comprehensive and analytical study to 
help them expand their grammatical understanding, for they have many 
individual and compelling views and visions. The researcher 
recommends holding scientific seminars and conferences in order to 
discover the hidden meanings of Abu Hayyan’s grammatical books and 
give them great importance and comprehension in their studies. 
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 آية قرآنية
 

 
 
 

 

 

 

 

ِّ أَو ﴿ عنِّيَوقَاَل َرب   َعلَيَّ  ْنعَمتَ أَ  لَّتِّيٱ نِّعَمتَكَ  أَشُكرَ أَن زِّ

لنِّي َضهُ تَر الحا  صَ أَعَمَل  َوأَن َولِّدَيَّ  َوَعلَى  بَِّرحَمتِّكَ  َوأَدخِّ

كَ  فِّي بَادِّ ﴾ينَ الحِّ لصَّ ٱ عِّ

 [61:نمل]ال

  



  خ

 اإلهداء
، عر أني أرى إال حين أشاهدكما  يا مقلتي  عيناي تدوران وأمامهما الكثير، ولكني ال أش

ها أنا أمامكما أسمع نبض قلبيكما يصغي لكل حرف أتفوه به، فاسمعوني جيدا يا أغلى من لدي  
"أبي" و"أم ي" يا من ال أستطيع أن أحيطكما بأقواس قلبي كلها، أحبكم جدًا ولم أبذل جهدي هذا 

 مي وتعلو أنغام صوتي.عادة الحية وهي تترجل أماسإال لكي أرى هذه ال

إلى العطف المكنون بين ذراعيهما، إلى أجمل صفحتي قدري وسند أيامي، إلى أخي 
 الجميل "أحمد" وأخي الغالي المحامي "محمد".

راء، واسعة التضحية والعطاء،  راء والض  ألختي مالئكية الهوى "إسالم" صديقة الس 
 در.صاحبة الفضل األكبر ومتممة روحي وأجمل عطايا الق

إلى طوق سعادتي الوردية أخواتي المحيطات بي من كل جنب، كنتم خير من اتكأت 
 عليهم يا واهبات السعادة "مريم، روان، هال" أهدي كل عبارات الحب لكم.

 فراشات بيتنا "حمود، ليان، عبد العزيز، لونا" كنتم خير األرزاق لنا وأجمَل تقاسيم القدر.

  



  د

 شكر وتقدير

 
 ،أشكرك ربي حق الشكر األجمل ،... من وافر النعم وواهبها (بك فحد ثأما بنعمة ر )و  

 أشكرك ربي بمنحي سبل الوصول والتيسير في طريق العلم الموج ل. ،والعطاء المعج ل

أستاذي الدكتور محمود  ،وواسع المعرفة ،وشكري األول لتيسيرك لي صاحب العلم 
وعميد كلية اآلداب السابق  ،سالمية بغزةمودي أستاذ النحو والصرف بالجامعة اإلامحمد الع

 ولم تنتظر مني العطاء. ،إليك يا من بذلت جهدك معي  ،فيها

أهدي  ،والود إليك مشرفي الفاضل وبالغ الوفاءَ  ،ووافر التقدير ،إنني أتقدم بجزيل الشكر 
 إليك أجمل عبارات العز والرفعة الالئقة بشخصك الكريم.

تني دوأمد ،فتحت لي أبواب معرفتك دون انغالق ،ة مدركةورددتني باحث ،أتيتك سائلة 
 بما احتجت من كتب ومراجع من مكتبتك الغنية برفوف العلم وأمهات الكتب.

وما قدمته لي من  ،وجهدك الطيب والمبارك فيه ،عاجزة أنا أمام سمعتك العلمية الحسنة 
 السديد ونصحك الرشيد. وساعدتني للخروج بهذا البحث بإشرافك ،عميقة أكاديميةإرشادات 

 فكل الشكر لك أيها العمالق الشامخ في علم العربية والنحو والصرف.

 
 

يالرمل طارق  الباحثة/ إسراء  
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 حق وعرفان

 "من ال يشكر الناس ال يشكر هللا عز وجل"

ي انطالقا من قول الشافعي، فإنني أشكر هللا تبارك وتعالى الذي خلقني وهداني، ووهبن 
 ة، فله الحمد والشكر، وله المنة والفضل كله.عظيمة، وآآلئه الكثير من نعمه ال

الدكتور باسم البابلي أستاذ  وتقديري إلى مناقشي الكريمين:وأعطف شكري وامتناني، 
 شرفاني بالموافقة علىاللذين  ،عدوانجميل في الجامعة اإلسالمية، والدكتور  النحو والصرف

ا قراءة هذه الرسالة العلمية الجادة، لتقديم التوجيه والنصح مشج، وتمناقشة رسالتي وتكرما بذلك
 .الالزمين، وإثراء الرسالة من غزير علمهما... فلكما مني كل الشكر والتقدير

 واحة من قطوف الشكر الخاص لألستاذ الدكتور وليد أبو ندى في إسداءبث كما وأ
لكل سؤال وتصويبه السديد  ،في بداية طريقي الدراسي في كلية الدراسات العليانصحه لي 

 الشكر واالمتنان لك أستاذي.كل  ،واستفسار ومعرفة

وأتقدم بخالص شكري وتقديري للدكتور مشير عامر رئيس العالقات العامة سابقا،  
صاحب السمعة العلمية الحسنة، والتواضع الغزير، والعلم الوفير، الراقي بتعامله، والفاضل 

 بأسلوبه.

وجهابذة علمائها  ،الجامعة اإلسالمية الذكرى أقدمه لجامعتي الغراءوشكر وافر لتاريخ 
ساعدونا على و  ،نا على أيديهمو درسو  ،مدونا بعلمهمالذين أمن كلية اآلداب قسم اللغة العربية 

 والدكتور ،رئيس قسم اللغة العربية ،أسامة حماد الدكتور: وأخص منهم بالذكر ،التألق واإلنجاز
 .كمال غنيموالدكتور  ،اذ الدكتور ماجد النعامياألستو  ،يوسف عاشور
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 المقدمة
والصالة  ،ه ونتوكل عليهونؤمن ب ،نحمده و نستعينه ونستهديه ،إن الحمد هلل تعالى

 سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين... ،والسالم على المبعوث رحمة للعالمين

 :أما بعد

فاختالف الردود وكثرة  ،ا للبيان واإلرشاديعد تعدد اآلراء ومناقشة المخالفين طريقً 
نهج علماء اللغة العربية فكان هذا م ،ارظ  االعتراضات هي مدخل يسير به الباحث نحو مقام النُّ 

 النحوية وغيرهم.

 ،تفاوتت آراء أصحاب أبي حيان واالعتراض عليها في كثير من المسائل النحويةحيث 
 والتي تم جمعها من كتابه ارتشاف الضرب .

بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان  محمد أثير الدين اإلمام الفقيه أبو حيان يعد و 
ا في منهجه وطريقة أندلسي   وقد كان ،الفقه العدول المشهورين من أعالمهـ( 545ت)األندلسي 

 العلميَّة الحركة في أسهم وقد ،جِري اله الثامن القرن  يف َنحِويِ يها أشهر منكان أبو حيان و  ،فكره
رِف  والنحوِ  باللغة يتصلُ  فيما خاصةً  ،وافر بنصيب   .واأَلدِب  والتفسيرِ  والصَّ

بل عاش  ،ولم َيُطْل استقراره في األندلس ،ضرة غرناطةمدينة من حا "مطخشارش"ولد في 
وأعلم ُمفٍت في  ،االعرب علمً  رز إنه: "أغالذهبي  عنه قالقد و  ، حتى استقر في القاهرة متنقاًل 

 .األندلس وفي مصر"

 من ثروة اخلفً م ،واشتهرت اآلفاق في طارت حتى ،وانتشرت مصنفاتهوقد ذاعت 
أشهر تلك  من وكان ،بعده من الناس بها اهتم ،والقراءات واللغة النحو علوم في المؤلفات

 ،األندلسي ارتشاف الضرب من لسان العرب الكتب النحوية التي تركها اإلمام المصنفات 
 وتحفة األريب بما في القرآن من الغريب.  ،والتذييل والتكميل في شرح التسهيل
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 ،ان مسائل النحو وروافدهجمع فيها أبو حي ويةحنارتشاف الضرب موسوعة ويعد كتاب 
ولم يقدم لنا هذا الكتاب إال بعد أن  ،ا بين النحاة في تأليف كتابها فريدً بحيث سلك فيه منهجً 

 اطلع على آراء النحاة المتقدمين والمتأخرين .

حيث  ،على آراء النحاة بمختلف مذاهبهم واتجاهاتهم الخاصة الكتاب العظيموقد احتوى 
أو  ،الموافقة ألوائل النحاة ،ة )أصحابنا( وينسب لهم الكثير من اآلراءكان يكثر من ذكره لكلم

 وكان يولي آراء أصحابه الكثير من االهتمام والمتابعة. ،المخالفة لهم

أعالم المدرسة  أبي حيان األندلسي أصحاب ومن هنا بدأت فكرة جمع ودراسة آراء
على أبرز جهودهم في خدمة ميدان  والوقوف ،ونفض الغبار عن تراثهم ومصنفاتهم ،األندلسية

 اللغة والنحو العربي.
وذكر مسائله النحوية  ،ومادة هذه الرسالة تبدأ بالتعرف على آراء أصحاب أبي حيان

وتنتهي بالتعرف على آراء أبي حيان بين الموافقة  ،وتحليلها في كتابه ارتشاف الضرب
 واالعتراض على أراء أصحابه.

العامودي بتوجيه المشرف األستاذ الدكتور محمود محمد ثم  ،هذه الرسالة بعون هللاو 
 باذن هللا.وجمع اآلراء القيمة بين ورقاتها  ،على اكتشاف المنابع المجهولةتقوم 

 وما توفيقي إال باهلل .

 الموضوعاختيار سبب 
 التعرف على أصحاب أبي حيان وآرائهم . .8
 ب .ارتشاف العلم من مسالك النحو في كتابه ارتشاف الضر  .2
التي و  ،آراء أصحاب أبي حيان الواردة  في موسوعته النحوية العظيمة دراسة  .3

 .لنحوية لصاحبها أبي حيانسيقوم الباحث بتخريجها من مظانها ا
ه واعتراضاته على أصحابه مدى موافقاتبيان و  ،آراء أبي حيان األندلسي تحليل .4

 والتعرف عليهم. 
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 منهج دراسة البحث

لدراسة  ؛بحث أن يسلك الباحث في الدراسة المنهج الوصفي التحليليلقد اقتضت طبيعة ال
 والذي يعتمد على الخطوات اآلتية: ، الموضوعات المشكلة لموضوع البحث

 .رتشاف الضربه إي حيان األندلسي الواردة في كتابأب أصحاب آراء تحليل .8
 في الكتاب. (أصحابنا)تجميع المسائل النحوية التي اشتملت على لفظة  .2
بيان مذهب أبي حيان النحوي ومصطلحاته النحوية الخاصة والشواهد التي استخدمها  .3

 لتقوية آرائه النحوية.
 موافقات أبي حيان ألصحابه بالتأييد أو السكوت. .4
 اعتراضات أبي حيان على أصحابه. .5

 الدراسات السابقة لموضوع البحث
رسالة  -)مهند عواد( ،يةدراسة نحوية تحليل -أبي حيان في همع الهوامع للسيوطيآراء  .8

 غزة. –الجامعة اإلسالمية -ماجستير
 أهداف الدراسة

قد اتفقت الدراسات السابقة على دراسة كتابه ارتشاف الضرب وتناولته من عدة جوانب 
ما سبقها بتناول آراء أصحاب أبي حيان األندلسي غير أن هذه الدراسة تتميز ع ،ةمختلف

 اسات السابقة .والتي لم تتناولها الدر  ،النحوي 
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 خطة البحث
 :عنوانتحت ة الماجستير في النحو والصرف خطة بحث مقترحة لنيل درج

 آراء أصحاب أبي حيان في كتابه ارتشاف الضرب

 ةيدراسة وصفية تحليل

وخاتمة وقائمة للمصادر  ينلأن ينقسم إلى مقدمة وتمهيد وفص اقتضت طبيعة البحث
 :وذلك على النحو اآلتي ،والمراجع

 :المقدمة

 . السابقة عليه اتبحث وأهميته ومنهج البحث والدراسوفيها سبب اختيار ال

  :التمهيد

 وكتابه ارتشاف الضرب . ،هـ(545ت) حياة أبي حيان األندلسي وفيه

 الفصل األول

 وفيه مبحثين:
 مفهوم )أصحابنا( عند أبي حيان.المبحث األول: 

وفيه ذكر المسائل التي  ابه ارتشاف الضربكتي أبي حيان فأصحاب آراء : المبحث الثاني
حسب ترتيب ألفية ابن مالك ألبواب كتابه ارتشاف الضرب أبي حيان في صحاب وردت أل

 . المسائلوتحليل هذه  ،النحو

 الفصل الثاني

 :حثامب ثالثة وفيه من أصحابه أبي حيان موقف
  .ألصحابه بالتأييد أو السكوت  أبي حيانموافقات  :األول المبحث

 .على أصحابه  اعتراضات أبي حيان :ثانيالالمبحث 

 وفيها نتائج البحث وتوصياته. الخاتمة:
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 التمهيد
 هـ(547حياة أبو حيان األندلسّي )ت
 وكتابه "ارتشاف الضرب"
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 حيانالتعريف بأبي 
 اسمه ونسبه 

 ، فريد عصرهالشيخ اإلمام الحافظ العالمة  ،هو محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان  
ثم  ،نسبه إلى قبيلة من البربر ،فري اني الغرناطي النَّ أثير الدين أبو حيان األندلسي الجي   ،وشيخ الزمان

 .(1)ومؤرخه وأدبيه نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه ،المصري الظاهري 

 مولده ونشأته 

في أواخر شوال سنة أربع  ،لسوهي مدينة من حضرة غرناطة بالد األند ،شارِ شَ خَ طْ مَ كان مولده 
 .(2)وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة ،ثم رحل إلى مالقه ،وخمسين وستمائة هجري 

 علمه ورحالته
وبالد  ،وثغر اإلسكندرية ،وبالد إفريقية  ،وسمع الحديث بجزيرة األندلس ،قرأ القرآن بالروايات" 

وله إقبال على الطلبة  ،وكتب طلبو  ،واجتهد ،قاوالعر  ،وحصل اإلجازات من الشام ،مصر والحجاز
وأما  ،عارف باللغة وضابط أللفاظها ،ديعةوله الموشحات الب ،ونظم ونثر ،وعنده تعظيم لهم ،األذكياء

 ،والفروع ،والشروط ،والحديث ،في تفسير القرآن يوله اليد الطول ،النحو والتصريف فهو إمام الدنيا فيهما
المغاربة على ما يتلفظون به  اخصوًص  ،وتقيد أسمائهم ،وحوادثهم ،وتواريخهم ،وطبقاتهم ،وتراجم الناس

 ،نصورةوتولى  تدريس التفسير بالقبة الم ،(3)وابن مالك فات سيبويهاهتم بمؤل ،وترخيم وتفخيم ،من إمالة
 .(4)"واإلقراء بالجامع األقمر

  

                                                             

والدرر  ،453صومعجم الشيوخ السبكي  5/855والوافي بالوفيات، الصفدي ج 4/58فوات الوفيات، صالح الدين، ج (1)
والشهادة  2/215وطبقات المفسرين، الداوودي، ج 8/212ج وبغية الوعاة، السيوطي، 6/51الكامنة، العسقالني، ج

 .5/852واألعالم، الزركلي، ج 38/ 8الزكية، الحنبلي، ج

 6/51العسقالني، ج ، والدرر الكامنة،1/255وطبقات الشافعية الكبرى، السبكي،ج 4/52جفوات الوفيات،  انظر:( 2)
 . 5/852، جواألعالم، الزركلي 2/211، جوالبدر الطالع، اليمني 32، الشهادة الزكية، الحنبلي

  5/855وفيات، الصفدي، ج والوافي بال 8/266ونكث الهيمان، الصفدي، ج 4/55، ج صالح الدينفوات الوفيات، ( 3)

 .454ص ، ومعجم الشيوخ، السبكي84وذيل تذكرة الحفاظ، الحسيني ص ،5/856ج صالح الدين،( الوافي بالوفيات، (4
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 صفاته وأخالقه
كبير اللحية  ؛لشيبةمنور ا ،حمرة امشربً  ،ظاهر اللون  ،مليح الوجه ،حسن العمة اشيخً  كان 

 ،(1)من الكاف الغة األندلس يعقد القاف قريبً على  ،وعبارته فصيحة ،لم تكن كثة ،ر فيهاعمسترسل الش
والتفسير وطريق  ،والحفظ واالضطالع  بعلم العربية ،وصحة اإلدراك ،وكان نسيج وحده في ثقوب الذهن

وطرح  ،مع الدعابة والغزل ،اجهوريً  امهيبً  ،وكان شديد البسط ،إمام النحاة في زمانه غير مدافع ،الرواية
 . (2)فع بهوانتُ  اوأسن جدً  ،وإن أطال ، يملال ،مليح الحديث ،امكثرً  اشاعرً  ،السمت

فقال  ،وكان ال يؤمن بالبدع الفلسفية ،من صفات أبي حيان الغريبة أنه كان يوصف بالبخل
حجة سالم العقيدة من  ،اصدوقً  اوكان ثبتً  ،يفخر الناس بالكرمكما  ،وكان يفخر بالبخل" :(3)األدفوي عنه

 ."واالعتزال والتجسيم ،البدع الفلسفية
 مذهبه الديني 

ثم  ،أن أبا حيان كان مذهبه ظاهري   ،والتراجم التي وقفت عليها ،أغلب كتب الطبقات تأجمع
 نه تمذهب للشافعيإثم  ؛لظاهريةيرى رأي ا ن أواًل وكا": (4)حيث قال الصفدي عنه ،اعتنق مذهب الشافعي

 . "رضى هللا عنه

 اصدوقً  ا: "كان ثبتً (5)ي دفو واالعتزال وفي ذلك قال األ وكان أبو حيان يرفض الفلسفة والتجسيم
ومحبة اإلمام  ،ومال إلى مذهب أهل الظاهر ،واالعتزال والتجسيم ،سالم العقيدة من البدع الفلسفية ،حجة

من  يةمحال أن يرجع عن مذهب الظاهر  كان أبو حيان يقول:" :(6)حجر وقال ابن ".على بن أبي طالب
 .علق بذهنه"

  

                                                             

 السيوطي، ، بغية الوعاة،6/63، والدرر الكامنة، العسقالني، ج5/856أعيان العصر وأعوان النصر، الصفدي، ج( 1)
 . 2/211ودي، ج، وطبقات المفسرين، الداو 8/212ج

 . 3/21اإلحاطة في أخبار غرناطة، ابن الخطيب، ج( 2)

 .  2/211وطبقات المفسرين، الداوودي، ج 8/212بغية الوعاة، السيوطي ج ( 3)

 . 5/332، وأعيان العصر وأعوان النصر، الصفدي، ج5/856الوافي بالوفيات، الصفدي، ج( 4)

 . 2/211، جمفسرين، الداووديوطبقات ال 8/212، جالسيوطيبغية الوعاة، ( 5)

 . 6/51الدرر الكامنة، العسقالني، ج( 6)
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 شيوخه

والحديث الشريف والنحو على يد أكابر عصره من  ،أبو حيان علوم اللغة والقرآن الكريم ىتلق
  :ومنهم ،(1)واألدباء والشيوخ ،والفقهاء ،العلماء

 (2)أبو علي بن أبي األحوص القرشي الفهري  -8
  (3)النحاس الحلبي النحوي  ابن -2
 (4)أبو الحسن األبذي -3
 (5)أبو عبد هللا األنصاري الشاطبي -4
 (6)أبو جعفر الثقفي الغرناطي -5

 تالميذه
وتتلمذ على يد أبي حيان كثير من  ،والنحو ،وإمام اللغة ،عصرهعلماء كان أبو حيان من أكابر 

 : (1)منهمو  ،وذاع صيتهم في شتى العلوم ،التالميذ الذين اشتهر بعضهم
                                                             

ومعجم الشيوخ للسبكي، 1/251وطبقات الشافعية الكبرى، السبكي، ج5/814انظر: الوافي بالوفيات، الصفدي، ج( 1)
 . 8/212، وبغية الوعاة، السيوطي، ج6/51والدرر الكامنة، العسقالني، ج 453ص

العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن أبو األحوص، األستاذ المجود أبو علي الحياني  هو الحسين بن عبد( 2)
األندلسي الفهري، المعروف بابن الناظر قاضي المرية ومالقة؛ كان من فقهاء المحدثين القراء النحاة األدباء، توفي 

 . 8/535، وبغية الوعاة، السيوطي، ج8/242هـ( . غاية النهاية، الجزري، ج679)

هو محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبو نصر، اإلمام العالمة حجة العرب، بهاء الدين ابن النحاس الحلبي النحوي، ( 3)
 241، والبلغة، الفيروزآبادي، ص 3/214هـ ( انظر : فوات الوفيات ج611شيخ العربية بالديار المصرية، توفي )

 .8/83وبغية الوعاة، السيوطي، ج

محمد بن محمد بن عبد الرحيم الخشني األبدي، كان نحوًيا ذاكًرا للخالف في النحو من أحفظ أهل وقته  هو على بن( 4)
لخالفهم، من أهل المعرفة بكتاب سيبويه والواقفين على غوامضه، ولم يكن يعرفه كحفظه وقال أبو حيان في النضار: 

 . 2/811ج، السيوطي، هـ ( بغية الوعاة612ربية، توفي )كان أحفظ من رأيناه بعلم الع

هو محمد بن على بن يوسف بن محمد بن يوسف أبو عبد هللا رضي الدين األنصاري الشاطبي، اإلمامة العالمة في ( 5)
علم العربية  واللغة، كان عالي اإلسناد في القرآن، كان رضي الدين إمام عصره في اللغة تصدر بالقاهرة، وأخذ الناس 

والوافي  85/532هـ( انظر: تاريخ اإلسالم، الذهبي، ج684لدين أبو حيان، توفي )عنه، روي عنه الشيخ أثير ا
 . 4/532بالوفيات، الصفدي، ج

هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير بن عاصم، اإلمام العالمة المقرئ المحدث الحافظ ( 6)
قال أبو حيان كان يحرر اللغة ويعلمني المنطق يعني النطق المنشئ البارع عالم األندلس النحوي صاحب التصانيف، 

 . 6/842ج  ، الصفدي،هـ( الوافي بالوفيات708وكان أفصح عالم رأيته، توفي )
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 (2)إبراهيم بن عبد هللا المقرئ النحوي  -8
 (3)بن أم قاسم المراديا -2
 (4)بهاء الدين السبكي -3
 (5)ناظر الجيش -4
 (6)أبو جعفر األندلسي -5
 (7)ابن جابر الهواري المالكي -6

  

                                                                                                                                                                                              

وبغية الوعاة، السيوطي،   6/64والدرر الكامنة، العسقالني، ج 1/215انظر: طبقات الشافعية الكبرى، السبكي، ج ( 1)
ومعجم المؤلفين،  1/252وشذرات الذهب، ابن هشام، ج 2/211داوودي، ج وطبقات المفسرين، ال 8/212ج

 .82/832الدمشقي ج

هو إبراهيم بن عبد هللا بن على بن يحي بن خلف المقرئ، الشيخ برهان الدين الحكوي اعتني بالعربية والقراءات والزم ( 2)
 . 1/252وشذرات الذهب، ابن هشام، ج 8/38هـ (الدرر الكامنة، العسقالني، ج749درس الشيخ أبو حيان، توفي )

هو الحسن بن قاسم بن عبد هللا بن على المرادي النحوي، اللغوي، والفقيه، كان إماًما في العربية والقراءات أخذ العربية ( 3)
، وبغية الوعاة، 1/252هـ( شذرات الذهب، ابن هشام، ج749عن عدد من العلماء منهم : أبو حيان، توفي )

 . 8/585السيوطي، ج

هو أحمد بن عبد الكافي بن على بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام السبكي، الشافعي بهاء، بهاء الدين أبو حامد ( 4)
هـ( انظر : الدرر الكامنة العسقالني، 756أصولي، مشارك في بعض العلوم، أخذ عن أبوه وأبو حيان وتوفي )  فقيه 

 .8/342وبغية الوعاة، السيوطي، ج 8/241ج

هو محمد بن يوسفي بن أحمد اإلمام الفاضل البارع العالمة النحوي الرئيس القاضي محب الدين الحلبي الشافعي، ( 5)
الزركلي،ج واألعالم، 8/255هـ( انظر: بغية الوعاة، السيوطي،ج561عالم بالعربية، من تالميذ أبو حيان، توفي )

5/853. 

ر األندلسي، ولد بعد السبعمائة وتعاني اآلداب فرافق أبا عبد هللا بن هو أحمد بن يوسف بن مالك الغرناطي، أبو جعف( 6)
جابر األعمي فحجا معه، ودخال القاهرة، ولقيا أبا حيان وغيره، وكان أبو جعفر مقتًدا على النظم والنثر عارًفا بالنحو 

هـ( الدرر الكامنة، 551) وفنون اللسان ديًنا حسن الخلق حلو المحاضرة كثير التواليف في العربية وغيرها، توفي
 .8/423ج السيوطي، وبغية الوعاة،  8/423المصدر السابق: ج 

هو محمد بن أحمد بن على بن جابر األندلسي الهواري المالكي أبو عبد هللا شمس الدين : شاعر، عالم بالعربية ( 7)
 .5/321زركلي، جواألعالم، ال 8/34ج ، السيوطي،هـ( بغية الوعاة512أعمي من أهل المرية توفي )
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 أقوال العلماء فيه 

نا ذلك ويتضح ل ،الشيخ اإلمام أبو حيان بمكانة علمية عالية مرموقة بين العلماء واألدباء يحظ
 من خالل أقوال العلماء فيه:  

ولم  ،فريد العصر وشيخ الزمان وإمام النحاة ،مام الحافظ العالمة: الشيخ اإل(1)وقال عنه الصفدي
 ،ولم أره في غير ذلك ،يكتب أو يشغل أو ،م أره إال وهو يسمعألني ل ؛منه أر في أشياخي أكثر اشتغااًل 

وهو ثبت فيما  ،وله الموشحات البديعة ،وله نظم ونثر ،ه تعظيم لهموعند ،وله إقبال على الطلبة األذكياء
فهو إمام الدنيا في عصره  ،وأما النحو والتصريف ،ضابط أللفاظها ،عارف باللغة ،ر لما يقولهمحر ِ  ،ينقله

 فيهما.

 ،"الشيخ أثير الدين أبو حيان شيخ البالد المصرية والشامية :(2)عنهقال مجد الدين الفيروزآبادي 
 ،لمصنفات السامية الباهرةووضع في الفنون ا ،قصده الطالب من األقطار ،ورئيسهما في علم العربية

 ".اوهي تنيف على خمسين مصنفً 

واشتهر  ،وتقدم في النحو في حياة شيوخه ،ومقرئه هولغوي ،نحوي عصره" :(3)وقال عنه السيوطي
 ".ر عصره وتقدموا في حياتهوأخذ عنه أكاب ،وألف الكتب المشهورة ،وطار صيته ،اسمه
 نظمه

 ومنها: (4)وله ديوان شعر ،شعرية كثيرة اً لقد نظم الشيخ العالمة أبو حيان أبيات
 عدددددددددضل  لىددددددددد    ددددددددد  ع ددددددددد  و  ددددددددد 

  
  دددددددا أحمدددددددأل للددددددد     ع ددددددد  ل ع ض ددددددد 

   

 مدددددددد    لددددددددول عدددددددد   ل دددددددد         ىدددددددد 

  
 ومددددددددددد     تدددددددددددو       تددددددددددد   لل   ل ددددددددددد 

   

  اومن نظمه أيًض 
 ولددددددددد  أ  ددددددددد   قددددددددو  لددددددددد  لل ددددددددحو 

  
  تدددددددددد   قددددددددددض  ددددددددددضل ل  ددددددددددأل ل  دددددددددد 

   

 وع ددددددددددددض  أ ىدددددددددددد    دددددددددددد  و   دددددددددددد   خ دددددددددددد  أ ىدددددددددددد   دددددددددددد        دددددددددددد 

                                                             

 . 265-266/ 8نكت الهميان في نكت العميان، الصفدي، ج( 1)

 . 258البلغة، الفيروزآبادي، ص( 2)

  8/536حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، السيوطي، ج ( 3)

ن في فوات أبو حيا ،البيت األول والثاني من الطويل، والثالث والرابع من الوافر، والخامس والسادس من السريع( 4)
والوافي بالوفيات، الصفدي،  5/345، وأعيان العصر وأعوان النصر، الصفدي، ج4/52ج ، صالح الدين،الوفيات

  . 8/213وبغية الوعاة، السيوطي، ج 215/،1، وطبقات الشافعية الكبرى، السبكي ج5/856ج
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 ومنه:
  لض     ددددددددد  عددددددددد  ض  دددددددددض  دددددددددضل

  
  دددددددد   تدددددددد    دددددددد  عدددددددد  ض  ل ددددددددض

   

 وظددددددددددددد   دددددددددددددو  أ     ددددددددددددد  تدددددددددددددا
 

 ول صدددددددددددددد  ل    ددددددددددددددض   ل دددددددددددددد  ض

   

 1مؤلفاته

 ،: في التفسير والنحولقد ألف أبو حيان مجموعة كبيرة من الكتب في مجاالت عدة ومنها
 :نمن الكتب التي ألفها الشيخ العالمة أبو حياو  ،واللغة والقراءات ،والصرف

وكتاب  ،وكتاب إتحاف األريب بما في القرآن من الغريب ،علم القافية فيت الوافية كتاب األبيا
ب البحر وكتا ،لصفارشرح سيبويه ل سفار الملخص من كتابوكتاب اإل ،فعال في لسان األتراكاأل

 ،وكتاب تحفة الندس في نحاة األندلس ،وكتاب التجريد ألحكام سيبويه ،المحيط في تفسير القرآن العظيم
وكتاب مجاني العصر في  ،وكتاب التذيل والتكميل في شرح التسهيل وكتاب الفصل في أحكام الفصل

 ي دمائث الشعر.وكتاب نوافث السحر ف ،وكتاب نفحة المسك في سيرة الترك ،تراجم رجال عصره

كتاب منهج السالك في و  ،كتاب مسلك الرشد في تجريد مسائل نهاية ابن رشد :ومما لم يكمل تصنيفه
وكتاب  ،راب في علمي التصريف واإلعراب )رجز(غوكتاب نهاية  اإل ،ألفية ابن مالكالكالم على 

  لى.رحمه هللا تعا ،والمخبور في لسان اليحمور ،مجاني الهصر في شعراء العصر
 وفاته

حيث ترك  ،وخدمة العلم والعلماء ،ب العلمعاش الشيخ العالمة أبو حيان طيلة حياته في طل
وبعد هذا التطواف والتجوال ألبي  ،اللغة والقرآن والحديث والنحو والتراجم ممجموعة من الكتب في علو 

في في الثامن عشر من صفر فتو  ،حيان في شرق البالد وغربها شاءت إرادة هللا أن تختم حياته بالقاهرة
(2)"ودفن في مقابر الصوفية بالقاهرة سنه خمس وأربعين وسبعمئة هجري 

"إنه توفي عشي يوم  :وقيل، 
ودفن  ،بمنزله بظاهر القاهرة ،سنة خمس وأربعين وسبعمائة هجري  السبت الثامن والعشرين  من صفر

  :(4)وقال الصفدي في رثائه ،(3)بمقابر الصوفية"

                                                             

 .( أبو حيان األندلسي، خديجة الحديثي1)

 85/ 8وذيل تذكرة الحفاظ، الحسيني ج 5/815والوافي بالوفيات، الصفدي، ج 4/52فوات الوفيات، صالح الدين، ج( 2)
 .252/ 8والبلغة، الفيروزآبادي، ج

 . 1/251طبقات الشافعية الكبرى، السبكي ج( 3)
 . 8/213وبغية الوعاة، السيوطي، ج، 5/815لصفدي في الوافي بالوفيات، جالبيتان من الرجز ل( 4)
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 للددددددددض    دددددددد   للددددددددو   دددددددد   أل دددددددد  

  
   تددددددددددددددد    لل ددددددددددددددد    ولتددددددددددددددد    ل

   

 و    دددددددددد   تدددددددددد   تدددددددددد   للصدددددددددد  

  
 ولع ددددددد   ددددددد  ل تددددددد    ل ددددددد  تددددددد  

   

 منهج ارتشاف الضرب
اعتمد أبو حيان في ترتيب موضوعات كتابه إرتشاف الضرب على الصرف أوال ثم النحو، خالفا 

من أبواب كتابه، واجتهد في ترتيب لما عهدناه في مؤلفات النحاة، ثم أدخل باب الحقيقة والمجاز ض
 المعارف والتوابع.

وكان أيضا يتحرى صفة النقل والرواية فيكتابه، ويتحاشى الغموض أو التكرار، أو االستطراد، 
باإلضافة إى اهتمامه في تقريب الحقائق النحوية إلى أذهان الدارسين، وذلك باستعماله لمصطلحات 

 شاعت بين النحاة في عصره.

  يف الكتابسبب تأل
العلم ما  قد جمع من هذاوكان المسمى بالتذييل والتكميل في شرح التسهيل  هكتاب أل ف أبو حيان

ت، فألف كتاب دا منه االستدالل والتعبير إال في بعض الحاالفأراد أن يختصره مجر   ،ال يوجد في كتاب
ظ سالمة اللفظ  وبيان فكان هدفه األول هو االختصار مع الحفا إرتشاف الضرب من لسان العرب،

التمثيل، باإلضافة إلى تحقيق دافعه الثاني في استدراك ما أغفله من فوائد في كتبه وتقريب القاصي من 
 .المعاني

والسبب هو حجم  ؛عن منهجه في كتبه األخرى  اإلرتشافيختلف منهج أبي حيان في كتابه و 
وكتابه  ،ا ومفصالً مفهمً ا شارحً ييل والتكميل كان التفرقة في اختالف أسلوب التقديم بين كتابه المفصل التذ

 ا صاحب طريقة ومنهج وأسلوب خاص يعرض تأليفه.ارتشاف الضرب حين كان مؤلفً 

 تقسيم الكتاب
ة وجملة أحكام الكلم حال ،حكام الكلم قبل التركيبوهي جملة أ ،إلى جملتين كما ذكرهماقسم كتبه 

حروف الشارح ل هو القسم األول علم التصريفوكان  ،ديةإفرا أحكامٍ بإلى قسمين وصنفها  ،التركيب
 زيادة الحروف وتجريدها.و  ،الهجاء ومخارجها وصفاتها

واسم  ،مصدروفي ال ،والتكسير ،في التصغيرالقسم الثاني من علم التصريف  حصروان -
 .والمقصور والممدود ،واسم المفعول ،واسم الفاعل ،واسم المكان ،الزمان

 ،بعد التركيبأحكام اإلعراب للكلمة  به فقد عقد اإلرتشافملة الثانية من كتابه أما تقسيمه للج
وقسمه إلى أبواب منها باب اإلعراب وباب المبتدأ والخبر  ،وإما غير معربة فيطلق على الكلمة إما معربة
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ي وه أو غير معربة واإلضافة. منصوبات والمجرورات وباب الجوازمالفاعل والمفعول وباب الوباب 
عن باإلضافة إلى أقسام العدد والكناية  ،والهمزتين والتقاء الساكنين ،المبني من الكالم والمدغم بين كلمتين

    وفصول أخرى تابعة للصرف.  ،العدد والوقف

 (كان)وصيغ التعجب و ،وعطف البيان والنسق والبدل ،وانتهى بكتابه في ذكر النعت ومنعوته -
ب األول بين النحا وبهذا يكون قد تميز في  ،غ التعجب فلم يصنفه النحاة السابقون لهية لصهو المبو 

باإلضافة أيضا إلى تبويبه  تبويب صيغ التعجب.ابق التذييل والتكميل في زيادته لعن كتابه الس اإلرتشاف
  .بدالهاإ وأوباب الضرائر الشعرية الجائز للشاعر ذكرها  ،في نوادر التأليف لفصلٍ 

 الفرد والتوثيقأسلوب المؤلف في 
ا حيث انتقل هنا من شارح لكتاب التسهيل ا جديدً تبويبً  لإلرتشافاعتمد أبو حيان في تبويبه و  -

  ل باب الضرائر.ثم البن مالك إلى مؤلف لمواضيع جديدة لم يذكرها النحاة السابقون 

لتي استقى كان يوثق مصادر المعرفة العلمية أو المستدل بها من المصادر والمراجع والكتب ا -
منهم في كتابه، كما نقل لنا في الكتاب مادة غزيرة من كتب مفقودة لم تصل إلينا، مثل كتاب البسيط 
لمحمد بن ضياء الدين بن العلج، واإلفصاح البن هشام الخضراوي، وكتاب الفرح للَجْرمين وكتاب األوسط 

 . (1)لألخفش

وذلك  ؛ا للدارسين النحويينوداعمً  ،متقدمينلكثير من آراء النحاة ال باحافاًل  اإلرتشافوكان  -
ا تأييده مبينً  ،لتطور المذاهب المختلفة ما بين أصحابنا المغاربة والمدارس البصرية والمدارس الكوفية

في  هولخصالغزيرة  آراء أبي حيانمن  استفاد السيوطي مما ،كتفاء بذكر آرائهمواعتراضه أو سكوته واال
 همع الهوامع".كتابه "

يتعصب أبو حيان لرأيه مطلًقا؛ فكان ذاكًرا للعديد من آراء جهابذة المدارس النحوية البصرية  لم -
 والكوفية والبغدادية،  وكان مؤيدا أحياًنا ومعارًضا أحياًنا أخرى أو ساكًتا غير معلق آلرائهم.

 مصادر الكتاب
 ،أهمها: الكتاب لسيبويه ،على كتب نحوية وصرفية وبالغية اإلرتشافد أبو حيان في كتابه ماعت -

 والمحكم البن سيدة وآخرون. ،نباري نصاف في مسائل الخالف لألاإل بكتاو  ،يضاحوالبسيط واإل

 .أكثر أبو حيان من الشواهد القرآنية والشعر والقراءات ولغات القبائل المختلفة -

                                                             

 8/48حيان، ج إرتشاف الضرب، أبو  (1)



14 
 

 
 
 
 

 الفصل األول
رتشاف إ هفي كتاب أبي حيان اء أصحابآر 
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  لباب فع. 1

وفي كالم ابن عصفور ما يقتضي أن مذهب الكسائي أنه يجيء )بفتح العين( ": (1)قال أبو حيان
وفي كالم بعض أصحابنا أن الكسائي  ،ولم يتعرض لالم إذا كانت حرف حلق ،إذا كانت حرف حلق

 ."يجعل المضارع بالفتح إال ما سمع فيه الضم
 التوضيح والتحليل

منها  ،ِخف ته بسبب كثيرة لمعانٍ  ويأتي ،األوزان أخفُّ  وهذا "لفعَ " :الماضي الفعل أوزان من
 قاتلُته قَتل :مثال قولك ،اآلخر بحيث يغلب أحدهما في أمر واحد شيئين اشتراك بمعنى هي و المغالبة 

 .المغالبة فعل هي "أقُتله"أقُتله فتكون 
 بضم "َيْفُعل" على وزن  رعهمضا الذي "َفَعلَ " من الفعل إالتأتي  ال المغالبة أن أبو حيان ذهبو 

 المغالبة. هو أكُرمه ،أكُرمه كارمُته فأنا يكُرم كَرم العين يعني بضم "أفُعلُ " المغالبة ووزن  ،العين
كما قال أصحاب أبي حيان إذا كانت حرف حلق  وتحدث الكسائي عن فتح عين فعل المغالبة

 ن في ذلك.وخالف البصريي
الذي وزنه  والمرجح هو ضم عين الفعل ،لمسألةفي هذه ا أصحابهحيان  وهذا يبين مخالفة أبي

 )فعل(.
 وكاثرني ،أكُرمه فكَرمته كارمني :كقولك ،منه يفُعل بفَعل مختص المغالبة باب" :(2)بن يعيشا قال

 ".بالفتح أفعَله فيه يقال وأنه الحلق حروف أحد فيه ما اأيًض  استثنى نهأ الكسائي وعن ،... ،أكُثره فكَثرته
 كارمني :نحو ،بالضم أفُعله فَعلته على يبنى المغالبة بابو " :(3)هـ( 686 :)ت ابن الحاجب قالو 

 فشعرته شاعرته نحو في الكسائي وعن ،بالكسر أفِعله فإنه ،ورميت وبعت وعدت باب إال ،أكُرمه فكَرمته
 ."بالفتح أشَعره

 هـ(g911:ت)السيوطي قالو 
 ضاربني :نحو ،لصحيحا على المبالغة باب في الضم ولزموا" :(4)

 هذا مضارع عين فتح الكسائي وجوز ،أفُضله ففضلته وفاضلني أكُبره فكبرته وكابرته أضُربه فضربته
 ."ههأفقَ  فققهته وفاقهني أفَهمه ففهمته فاهمني :نحو ،اقياسً  حلق حرف المه أو عينه كان إذا النوع

  باب الحذف.2

                                                             

 8/855إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)
 8/352شرح المفصل للزمخشري، ابن يعيش، ج (2)
 8/81الشافية، ابن الحاجب، ج (3)
 3/321همع الهوامع، السيوطي، ج (4)
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وقالوا  ،وفل (دد)فمثل أصحابنا حذفها بـ  ،نوًنا أووقد سمع الحذف في ... : "(1)قال أبو حيان
  ".وفالن ،األصل: ددن

 التوضيح والتحليل

 Kا يحصل في الم الكلمةأكثر الحذف حدوثً ف ،في حذف النون  اتفق أبو حيان هنا مع أصحابه
ير وهذا كث ،اوقد تكون الم الكلمة المحذوفة واوً  ،ويطرأ عليه تغييرات عديدة ،األن الطرف ضعيف جدً 

 ،أصلها يديٌ و  ،م المحذوفة ياًء وهذا أقل مثل يدوقد تكون الال ،الحذف مثل: )أٌب وأٌخ( أصلهما أبٌو وأخوٌ 
ولكن إن  ،وسؤ أصلها ر جمع رأس  ،روس :مثل ،وهذا أقل وأقل ،وقد يطرأ حذف الم الكلمة على الهمزة

فمنهم  ،َدٌد أصلها َدَدٌن والدُد هو اللهوو  ،وهي نون كلمة ،مالال تذفحُ  :ا فإن البصريين قالوام نونً كانت الال
والمرجح هو حذف النون إن كان في  ،أصلها َدَددٌ  :ومنهم من قال ،المحذوف نون وأصلها َدَدنٌ  :من قال

وبقيت فل حيث تم حذف الم الكلمة وهي النون وحذفت األلف  ،أصلها فالنف أما ُفل، الم الكلمة لضعفه
 هنا للترخيم.

 هـ(669)عصفور ابن الق
: وقالوا. منذ: األخرى  اللغة في قولهم بدليل "مذ" من النون  حذفت" :(2)

 فالن ". وأصله "ُفل: "وقالوا ،"َدَدنٌ " قولٍ  على وأصله "َددٌ "

 ".وفالن َدَدنٌ  واألصل (وُفل َددـ)ك انونً في حذف الالم إن كانت " :(3)قال السيوطيو 

  باب محال البدل والقلب والنقل.3

وكسر كما كسر  ،وأدغم ،ٌي على قول من أبدلو فقيل:  ،ولو عرض كسر الواو: "(4)نقال أبو حيا
العارض كسرها  ،جواز إبدال هذه الواو ،فمذهب سيبويه ،وكسر ،أدغمو  ،رَية الذي أصله: رْؤَية فأبدلفي 

 ."وقال بعض أصحابنا: ال يجوز إبدالها همزة ،همزة فتقول: إيٌ 

 التوضيح والتحليل

 ،كسر الواو في أول الكلمة من مواضع اإلبدالف ،ةالواو همز  حرف عن إبدال نيتحدث أبو حيا
فابن  ،حيث اختلف العلماء في طبيعة القياس عليه ،واو المكسورة في ِوشاح لهمزة في ِإشاححيث تبدل ال

بكسر  الواو المكسورةفأبدلوا  ،وقاس عليه سيبويه وأبو حيان ،وخالفهم المبرد ،أجازوا ذلكمالك والجمهور 

                                                             

 8/252إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)

 8/311الممتع، ابن عصفورج (2)
 3/466همع الهوامع، السيوطي، ج (3)
 8/251تشاف الضرب، أبو حيان، جإر  (4)
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في غير  إلى منع القياس هنا حيان ذهب الجمهور والمبرد وأصحاب أبيو  ،في أول الكلمة غير أصلي
 والمرجح منع اإلبدال على القياس.، وهذا مخالف ألبي حيان المسموع

: "ومثل ذلك قولهم: ريا وريٌة حيث قلبوا الواو المبدلة من الهمزة (1)هـ( 765 )ت قال سيبويه
. ومن قال ريٌة قال في فعٍل من وأيت  :كما قالوا ،ريا وريةٌ  :ويت. وقد قال بعضهمفجعلوها كواو ش ليٌّ

 :ومن قال ،أعد :ألنه لم يلتق الواوان إال في قول من قال ،حالهاويدع الواو على  ،فيمن ترك الهمز: ويٌّ 
 ".إسادةٌ  :ويٌّ فكسر الواو إال في قول من قال :ريا فكسر الراء قال

 ،ومثل ذلك قولهم: ريا ورية حيث قلبوا الواو المبدلة من الهمزة": (2) هـ(316)ت: اجابن السر قال و 
ومن قال: رية قال في  ،كما قالوا: لي ،وقد قال بعضهم: ريا ورية ،شويت يريد: رويا وروية وفجعلوها كوا

إال في قول من الهمزة: وي: يدع الواو األولى على حالها ألنه لم يلتق واوان ُفْعل من وأيت فيمن ترك 
فكيف  ،ألن الذي يقول: وي ينوي الهمزة ،غلط هذا وقال أبو العباس: ،سيبويهقال: أعد في وعد هذا قول 

ومن قال: ريا فكسر الراء قال: وي فكسر الواو  ،ويأتي بغير األصل ،يفر من الهمز الذي هو األصل
: رت بأخيك وأبيك وكذلك: مسلمون إذا قلتوأبدلوا الياء من الواو في قولك: هذا أبوك وأخوك ثم قالوا: مر 

 ".مررت بمسلمين

 باب محال البدل والقلب والنقل .4
  فصل بابأ.

ل" عين أو: "(3)قال أبو حيان  "فعل" من مفعواًل  كان فإن ،التصحيح واألجود ،اإلعالل فيطرد ،"ُفعَّ
 ابن عند واإلعالل ،"ُضوٌّ َمر : "فتقول القياس هو التصحيح وأن ،شاذ اإلعالل أن أصحابنا َذكر فالذي
 ."مرِضيٌّ : "فتقول ،أرجح مالك

 التوضيح والتحليل

 وزن  على جمع عين الواو كانت إن وهو ،ياءً  الواو قلب مواضع من اموضعً  هنا أبو حيان ذكر
ل" م" مثل "ُفعَّ م"و "ُقوَّ  الواو كانت إذا أما ،القلب عدم واألجود ،"ُصيَّم"و "ُقيَّم" فتقول ،ياء قلبها فيجوز "ُصوَّ

 من  فتقول ،ياءً  الواو قلب شذوذ البصريين عن حيان أبو فنقل العين مكسور فِعلل مفعول لوزن  االمً 
ذلك ولم  حيان وعارض أصحاب أبي ،مرِضيٌّ " :فتقول مالك ابن عند أرجح والقلب ،"مرُضو  " :"َرِضيَ "

 . ، والمرجح هو قول أبي حيانيجوزوا اإلعالل
                                                             

 4/425الكتاب، سيبويه،ج (1)
 3/262ابن السراج ج األصول في النحو، (2)

 8/218إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)
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 التصحيح فاألجود بالواو معتاًل  كان وإن" :"مفعول" وزن  عن قال: "(1) ـ(ه769)ت: عقيل ابنقال 
 ،يعل من ومنهم ،"عدا نحو من" :المصنف قال ولهذا ،عدا من معدو :نحو ،فِعل على الفعل يكن لم إن

: تعالى هللا قال رضي من مرضي نحو ،اإلعالل فالصحيح فعل على الواوي  كان فإن ،معدي :فيقول
 ".مرضو نحو قليل والتصحيح "مرضية راضية كرب إلى ارجعي"

 أي مسنية وأرض ،سقيتها: أي" األرض سنوت" من وهو "مسنية" :وقالوا: "(2)الزمخشري قال 
 ."كثيرة عربية واألخرى  ،الواو اواحدً  كان فيما والوجه ،"الرضوان" من وهو "مرضي: "وقالوا. مسقية

 -العين بكسر- فِعل على فعله كان ما هو هإعالل يختار والذي" :(3)هـ(749)ت: المرادي قال
 بنائه حالة في ياء الواو فيه قلبت قد فعله ألن ؛أولى واإلعالل ،والتصحيح اإلعالل فيه فهذا ،كمرضي  

 ؛له مخالفته من أولى اإلعالل في الفعل على المفعول اسم إجراء فكان ،للمفعول بنائه حالة وفي للفاعل
 :يقل ولم "مرضية راضية ربك إلى ارجعي: "تعالى قال ،التصحيح دون  القرآن في اإلعالل جاء ولهذا

 ترجيح: أعني ؛المصنف ذكره ما هذا ،قليل وهو "َمْرُضو ة: "بعضهم وقال. الرضوان من كونه مع ،مرُضوَّة
 فيه اإلعالل وأن ،القياس هو ذلك في التصحيح أن غيره وذكر ،َمْرِضي   نحو في التصحيح على اإلعالل

 هذا في والوجه: قال ،اطراده سيبويه كالم وظاهر ،فيه اإلعالل اطراد بعد المغاربة بعض صرحو  ،شاذ
 ".كثيرة عربية واألخرى  ،الواو النحو

 التصغير باب.7

 ياء: وقيل ياء أو واًوا علة حرف المه يجعل أنه أصحابنا ذكر ،وضًعا والثنائي: "(4)قال أبو حيان
 ".هب مسمى( عن) تصغير في عني: فتقول

 التوضيح والتحليل

قال أبو حيان و  ،يزيد عن ستة أحرف ومنهم ما ،أحرف أقلها ثالثة من ايعد االسم في اللغة مكونً 
أما الرباعي فإنه  ،كلب كليب :الثم ،فإن االسم الثالثي يصغر على وزن ُفعيل :تصغير األسماءفي 

ويتم  ،نينيرد تصغير دينار :ولفنق ،والخماسي على فعيعيل ،جعفر جعيفر :يصغر على فعيعل فنقول
 السداسية والسباعية بحذف حرفين وتصغيرهم على فعيعيل. ءتصغير األسما

، وهنا أعارض "هل" أو "عن"م تصغير تحيث ال ي ،وال يتم الحذف في األسماء ثنائية األحرف
 قول أبي حيان في إمكانية تصغير األسماء دون ثالثية األحرف.

                                                             

 4/231عقيل، ابن عقيل، ج ابن شرح (1)
 5/411شرح المفصل للزمخشري، ابن يعيش، ج (2)
 3/8683رادي، ج توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك الم (3)
 8/363إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (4)
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أو ياء  وذلك بإضافة واو ،كونة من حرفينمأجازوا تصغير األسماء الفقد  أصحاب أبو حيان أما
 ."ُهَليٌّ " ":هل"فيكون تصغير 

 هل: نحو ،اصحيحً  ثانيه كان فإن ؛اثنائيً  وضع بما سمي وإذا" :(1) هـ(761)ت: قال ابن هشام
 ".يهل أو هليل: فيقال ،ياء عليه يزاد أو ،يضعف أن فيجب ،يصغر حتى شيء عليه يزد لم ،وبل

 كان فإن ،ثنائي ا وضع بما سمي إذا أنه هذا في القول وتمام" :(2)هـ(900) ت:قال األشمونيو 
: فيقال ياء عليه يزاد أو يضعف أن فيجب ،يصغر حتى شيء عليه يزد لم ،وبل هل: نحو صحيًحا ثانيه
 وكي   لو   -ًماأعال- وما وكي لو في فيقال التصغير قبل التضعيف وجب معتال   كان فإن ،هلي أو هليل

 ".بالمد وماء بالتشديد

 جمع التكسيرباب .6

 ،وديمة ،ومرى  ومرية ،وحجج وحجة ،وفرق  فرقة ِفْعلة على تام السم يطرد ِفَعل: "(3)قال أبو حيان
 ،وكبرة ،صغرة: المخصص ففي ،زعم كما وليس بالتاء صفةً  ِفْعلة يجئ لم أنه أصحابنا بعض وزعم ،وديم

 فعل على يجمع لم تام غير كان فإن ،والمجموع والمثنى للمفرد هكذا صفات هي ظألفا في وفرقة وعجزة
 ".ورقة رقة: نحو

 التوضيح والتحليل 

 وزن  على مفرد السم اجمعً  يكون ف ،ِفَعل صيغة التكسير جمع أوزان صيغة منذكر أبو حيان أن 
فقد احتج  ،صفة :قالواأصحابه  بعضو  ،ااسمً  ِفْعلة على موزون ال جمعال فيعد هذاِحجج  ِحجَّ  :مثل ،ِفْعلة

، والمرجح هو مجيئها صفة كـ"صغرة" فإمكاننا النعة باألسماء التي على وزن صفة يئهاو حيان بمجأب
 .فعلة

 ،اتامً  ااسمً : التسهيل في قال ،فعلة في مطرد وهو ،لٌ ِفع :الكثرة جمع أمثلة من" :(4)قال المرادي
 ،المخصص في ذكرت ألفاظ في وِعجَزة وِكبَرة ِصغَرة: كقولهم ةالصف من باالسم واحترز ،وفرق  فرقة نحو

  ".فاؤه حذفت لكن ،ورق  أصله فإن ِرَقة نحو من وبالتام ،والمجموع وللمثنى للمفرد هكذا تكون  أنها وذكر

 نحو الوصف بخالف ،وفرق  فرقة نحو ،والسكون  بالكسر ِفْعلة على تام اسم: "(1)قال السيوطي
 ".وكبرة صغرة

                                                             

 4/3هشام،، ج ابن المسالك، أوضح (1)
 231_4/235، جاألشموني، حاشية العالمة الصبان  (2)
 8/421إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)
 3/8311 توضيح المقاصد والمسالك، المرادي، ج (4)



20 
 

 هـ(905)ت:ألزهري قال ا
 على تام السم جمع وهو ،ثانيه وفتح أوله بكسر ،ِفَعل: الرابع البناء" :(2)

 وكسرة، "حجج ثماني: "التنزيل وفي. وحجج كحجة فعل: واحد غير ،ثانيه وسكون  أوله بكسر ،ِفْعلة زنة
 صغرة: نحو صفةال االسم بذكر وخرج ،وفرى  (الكذبة وهي ،تحت المثناة والياء بالفاء) ،وفرية ،وكسر
 ".الفاء نقصا فإنهما ،وزنة عدة: نحو وبالتمام ،وعجزة وكبرة

 اسم الجمع.5
ويظهر من كالم  ،هذا ظاهر كالم سيبويه ،واسم الجمع ال ينقاس جمعه: "(3)قال أبو حيان

وال  ،وال أسماء المصادر ،وال خالف في جموع الكثرة أنها ال تجمع قياًسا ،سيبويه وغيره جواز جمعه
وعليه  ،ال ينقاس جمعها على ما جاء منه :فقيل ،فإن اختلفت ،سماء األجناس إذا لم تختلف أنواعهاأ

 ".جماعة أصحابنا
 التوضيح والتحليل

الجمع و  ،إنَّما واحده من معناهو  ،ودم ،وزيت ،ماء :مثل ،لفظه من له واحد ال ما هواسم الجمع 
 .مال ينسب إليه على لفظه إال إذا جرى مجرى األعال

يفرق بين مفرده وجمعه فهو اسم  ،باختالف أنواعهيتضح جمع اسم الجمع  وذكر أبو حيان أن
فراد قال في حالة اإلفي ،فراديإلالجمعي واسم الجمع ا سجنالوهما اسم  ،وبياء النسب ،تاء تلحق المفردب

 .عربي  و  ،رومي  ك بياء النسب وكذلك يفرق  ،تمر دون التاء :تمرة وحالة الجمع

وأسماء المصادر واألجناس  المصدرالكثرة و  عدم جواز جمع حيان أصحاب أبيط بعض واشتر 
 .، والمرجح هو منع جمعهم جمع كثرةذلك أما المبرد والرماني فقد أجازوا ،باختالف أنواعه جمع كثرة إال

 هـ(686)ت: قال الرضي
قال سيبويه: وغيره  كما ،: "اعلم أن جمع الجمع ليس بقياس مطرد(4)

رته أسواء  فلو قلت: أفُلَسات وَأْدِليات في  ،بل يقال فيما قالوا وال ُيتجاوز ،كأكالب وبيوتات ،و صححتهكس 
ا وكذلك المصدر ألنه أيًض  ،اكالتمر والشعير وال تجمع قياسً  وكذلك أسماء األجناس ،لم يجز ،أفلس وأدل
كاألشغال والحلوم  ،ا سمعبل يقتصر على م ،في الشتم والنصرور فال يقال الشتوم والنص ،اسم جنس

بل يقتصر في جميع ذلك على المسموع إال أن  ،وكذا ما ال يقال في األبرار في جمع الُبر   ،والعقول
 يضطر شاعر فيجمع الجمع".

                                                                                                                                                                                              

 3/335 الهوامع، السيوطي، ج همع (1)
 2/532 ج األزهري، لخالد لتصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحوشرح ا (2)

 8/453 إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)
 2/221شرح شافية ابن الحاجب، الرضي، ج (4)
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 قلب األلف .8

 :قراء أقرت فقيل :"والمهموز إن كان قبل الهمزة ألف زائدة والهمزة أصل نحو :(1)قال أبو حيان
خطأ النحويون الفارسي في جواز  :وفي كتاب بغية اآلمل ،ولم يذكره سيبويه ،الها واوً وقل إبدا ،قراءان

كساءان  :فتقول ،فإقرارها أولى من قلبها ،كساء :نحو ،أو مبدلة من أصل ،على النسب اقياسً  اقلبها واوً 
وهذه  ،ن وعلباءانعلباوا :فتقول ،أولى من إقرارها اعلباء فقلبها واوً  :... أو ملحقة بأصل نحو ،وكساوان

 ".ومنهم ابن مالك ،األولوية في كساء وعلباء ذهب إليها بعض أصحابنا

 ح والتحليلتوضيال

عن  حيان بووتحدث أ ،قريتقرا أ :في نحو ،لف الزائدة همزةبو حيان عن قلب األيتحدث أ
   المسالة.اختالفات النحاة في هذه 

ول قفت ،فهذه الهمزة تبقى على حالها في التثنية ،اءكُقر   ،االسم الممدود إما أن تكون همزته أصليةف
 .قراءان :فيها

إما أن و  ،حمراوان :فتقول ،في التثنية افهذه تقلب واوً  ،كحمراء ،وإما أن تكون الهمزة مزيدة للتأنيث
إما أن تلحقها باألصلية فتبقى الهمزة من  :فلك في هذين وجهان ،كساء ثلم ،تكون الهمزة مبدلة من أصل

وعدم القلب هنا  ،كساوان :فتقول ،وإما أن تلحقها بالمزيدة للتأنيث فتقلبها ،كساءان :فتقول ،قلبغير 
 :فتقول ،إما القلب :نفلك في التثنية وجها ،علباء :نحو ،وإما أن تكون الهمزة مزيدة لإللحاق ،أولى

 .عند أبي حيان وأصحابه والقلب أولى ،علباءان :فتقول ،إما اإلقرارو  ،علباوان

 وال يقاس عليه".  ،ساءان وكسايانكفيقولون في  ،ياء: "وقد تقلب (2)ل ابن عقيلقا

وهو األجود  ،كساءان :تقول في كساء ،"اعلم أن الممدود بمنزلة غير المعتل  :(3)قال ابن السراج
وذلك  ، وكذلك إذا جمعته بالتاء ، افإن كان ال ينصرف وآخره زيادة جاءت للتأنيث فإنك تبدل األلف واوً  ،

 ،مثله  اكان زائدً  اشبهوه بحمراء إذ ،علباوان وحرباوان  :وناس كثيرون يقولون  ،حمراوان وحمراوات :قولك
 ،وهذا يبين في التصريف ،والملحق كاألصل ،ألن علباء ملحق بسرداح ؛وإنما تثنيته علباءان وحرباءان 

 . "كساوان"أكثر من  "علباوان"و ،ءوإن جعلوه بمنزلة علبا ،ورداوان ،وغطاوان ،كساوان :وقال ناس

                                                             

 2/568إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)

 8/68ج ،ابن عقيل ،المساعد (2)
 2/418جاألصول في النحو، ابن السراج،  (3)
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فإن كانت أصلية  ،"وحكم همزة الممدود في النسب حكمها في التثنية القياسية :(1)قال ابن مالك
 ،امن ألف التأنيث قلبت واوً  وإن كانت بداًل  ،قراءان :قرائي كما يقال في التثنية ،فقيل ،كهمزة قراء سلمت

وإن كانت منقلبة عن أصل أو زائدة لإللحاق جاز فيها أن  ،اوانكما قيل في التثنية صحر  ،صحراوي  :فقيل
: بائي وعلباوي كما قيل في التثنيةكسائي وكساوي وعل :فيقال ،كما ُفعل في التثنية اتسلم وأن تقلب واوً 

 . "كساءان وكساوان وعلباءان وعلباوان

 من ث أو لإللحاق أو بداًل  من ألف التأني"والممدود: إما أن تكون همزته بداًل  :(2)قال ابن عقيل
 :فنقول في صحراء وحمراء ،امن ألف التأنيث فالمشهور قلبها واوً  فإن كانت بداًل  ،أصل أو أصاًل 

 :جاز فيها وجهان ،من أصل نحو كساء وحياء وإن كانت لإللحاق كعلباء أو بداًل  ،صحراوان وحمراوان
فتقول علباءان  ،الثاني إبقاء الهمزة من غير تغييرو  ،فتقول علباوان وكساوان وحياوان ،اأحدهما قلبها واوً 

والقلب في الملحقة أولى من إبقاء الهمزة وإبقاء الهمزة المبدلة من أصل أولى من  ،وكساءان وحياءان
 ."ول في قراء ووضاء قراءان ووضاءانفتق ،وجب إبقاؤها وإن كانت الهمزة الممدودة أصاًل  ،اقلبها واوً 

 السم المقصور.9
: "وقال بعض أصحابنا في المقصور الزائد على ثالثة أحرف ال خالف بين (3)بو حيانقال أ

 ".ثم ذكر تلك األلفاظ التي شذت ،النحويين في أنه ال يثنى إال بالياء

  والتحليل توضيحال

هدى  :نحو ،االسم المقصور هو اسم معرب مختوم بألف الزمة مفتوح ما قبلهاذكر أبو حيان أن 
فيجب قلب األلف ياء  اإن كانت ألفه رابعة فصاعدً ف ،وعند تثنية هذا النوع من األسماء ،وحبلى وذكرى 

 :فقد سمع عنهم ،ولكن شذ حذف األلف من بعض أسماء هذا النوع ،حبليان وملهيان :تقول ،امطلقً 
ن ولك ،قهقريان وخوزليان بقلبها ياءً  :واألصل أن نقول ،فهما تثنية قهقرى وخوزلى ،قهقران وخوزالن

وما سمع عن العرب  ،قلبها ياء أصحاب أبي حيان أوجبو  ،االكوفيين أجازوا حذف األلف خامسة قياسً 
 والمرجح قلبها ياء. ،حفظ وال يقاس عليهفهو شاذ يُ 

ال تكون تثنيته إال  ،وذفرى  ،ودفلى ،ومعزى  ،حبلى :: "أما ما كانت ألفه زائدًة فنحو(4)قال سيبويه 
 ،حبليان :وذلك قولك ،عل من هذه األسماء بالزيادة لم يكن إال من الياء كسلقيتهألنك لو جئت بالف ،بالياء

 . "وذفريان ،ودفليان ،ومعزيان
                                                             

 4/8158شرح الكافية، ابن مالك، ج (1)
 4/825شرح ابن عقيل، ابن عقيل، ج (2)
 2/564ارشاف الضرب، أبو حيان، ج  (3)

 3/312الكتاب، سيبويه،ج (4)
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واأللف في أرطى لإللحاق  ،وحبريت ،: حبليتونح ،ء: "ولو صرفت لكان باليا(1)قال ابن يعيشو 
 ،حبليان :فقلت ،لتثنية ياءلذلك قلبت في ا ،وحكمها في شبه المنقلبة عن الياء حكم ألف التأنيث ،...

وأما  ،قل ت حروفه أو كثرت ،هذا مذهب البصريين فيما جاوز الثالثة من المقصور ،وقبعثريان ،وأرطيان
ولم  ،حذفوا ألفه في التثنية ،وكثرت حروفه ،الكوفيون فيحكون عن العرب أنه إذا تعدى المقصور األربعة

 . فرق أصحابنا بين القليل والكثير"ي

: "ذهب الكوفيون إلى أن االسم المقصور إذا كثرت حروفه (2)هـ(577)ت  ن األنباري قال ابو 
ا فيما طال من وذهبوا أيًض  ،خوزالن وقهقران :فقالوا في تثنية خوزلى وقهقرى  ،سقطت ألفه في التثنية

وذهب  ،قاصعان وحاثيان :قاصعاء وحاثياءفأجازوا في  ،الممدود إلى أنه يحذف الحرفان اآلخران
  ممدود". بصريون إلى أنه ال يجوز حذف شيء من ذلك في مقصور والال

 تثنية السم المقصور.11
: "والثالثي: إن كانت ألفه منقلبة عن واو أو ياء انقلبت ألصلها نحو: عصوان (3)قال أبو حيان

مالك عن ل. ونقل ابن ل أو فعُ ل أو فعِ لم يفرقوا بين كون االسم على فعَ  ،هذا مذهب البصريين ،ورحيان
أن يثنى بالياء قياًسا على ما سمع من قول العرب في رضى  لكسائي أنه يجيز في نحو: رضى وعالا

يثنى  هثي إذا كان مضموم األول أو مكسور ونقل أصحابنا عن الكوفيين: أن المقصور الثال ،رضيان
فإن العرب تثنيهما  ،إال لفظتين شذتا وهما: حمى ورضى ،كان من ذوات الياء أو من ذوات الواو ،بالياء

 ."بالياء والواو
 ح والتحليلتوضيال

لو أردنا أن نثني كلمة  فمثاًل  ،فعند التثنية تقلب ألفه إلى أصلها ااالسم المقصور إن كان ثالثيً 
 :ولو أردنا أن نثني كلمة رحى فإن أصل ألفها ياء فنقول ،عصوان :فنقول ،عصا فإن أصل ألفها واوٌ 

المكسور األول مما أصل أما الكسائي فيجيز في المضموم و  ،حيان صحاب أبيأوهذا هو مذهب  ،رحيان
والمشهور من مذهب  ،رضيان ىواحتج بأن العرب قالت في رض ،ن تقلب ألفه ياء عند التثنيةأألفه واو 

 اواوً  ،الكوفيين أن المقصور الثالثي إن كانت فاؤه مضمومة أو مكسورة فيطرد قلب ألفها ياء عند التثنية
 .حمى ورضى :فتثنيتهما بالوجهين وهما ،إال لفظتين شذ فيهما هذا ،ان أصل األلف أم ياءك

                                                             

 3/222شرح المفصل، ابن يعيش، ج (1)
 2/628اإلنصاف في مسائل الخالف، ابن األنباري، ج (2)
 2/565إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)
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ألنه  ؛وقياسه رضوان ،"والثالث: قوله بعضهم: رضيان في رضى :(1)هـ( 749)ت قال المرادي
من ذوات الواو  فأجاز تثنية نحو رضى وعال ،من ذلكوقاس الكسائي على ما ندر  ،من ذوات الواو

 . "األول والمضمومة بالياء المكسورة

هم إذا كان مضموم األول أما الكوفيون فإن المقصور الثالثي عند" :(2)قال أبو حيان في التذييل
ى وهًدى: فيقولون في تثنية رًبا وضحً  ،كان من ذوات الياء أو من ذوات الواو ،ثني بالياء اً أو مكسور 

فقالوا:  ،فإن العرب تثنيهما بالياء والواو ،وحمى ىوهما رض ،إال لفظتين شذتا ،هديانربيان وضحيان و 
 ."فإن كان مفتوح األول وافقوا البصريين في تثنيته ،رضيان ورضوان وحميان وحموان

  :وهو نوعان ،المعتل المقصور :"الرابع :(3)قال ابن هشام

ودخل معه  :ىأن تكون ثالثة مبدلة من ياء كفتى قال هللا تعال وذلك ،ياء هما يجب قلب ألف :أحدهما
 .وشذ في حمى حموان بالواو (4)يانالسجن فت

 ،أن تكون مبدلة من الواو كعصا وقفا ومنا :إحداهما ،وذلك في مسألتين اما يجب قلب ألفه واوً  :والثاني
رضيان بالياء  :ىوشذ قولهم في رض ،ها منوا حديد""عصا في رأس :وهو لغة في المن الذى يوزن به قال

 . "انمع أنه من الرضو 

 الستة إعراب األسماء.11
.. وكون هذا الجمع عالمته واو وياء هو المحفوظ المشهور في لسان العرب.: "(5)قال أبو حيان

إال أن ذلك ال  ،وقال بعض أصحابنا: ومن العرب من يجعل اإلعراب في النون من جمع المذكر السالم
على أن ذلك مذهب للعرب ال  ،حملها المبرد ،اوأنشدوا على اإلعراب في النون أبياتً  ،يحفظ إال في الشعر

 ".يختص بالشعر

  التوضيح والتحليل

 اوالفتحة نصبً  ااألصل في إعراب األسماء أن يكون بالحركات الضمة رفعً ذكر أبو حيان أن 
ومن  ،ولكن بعض األنواع من األسماء خرج عن اإلعراب بالحركات إلى اإلعراب بالحروف ،اوالكسرة جرً 

                                                             

 3/8361ضيح المقاصد والمسالك، المرادي، ج تو  (1)
 2/23التذييل والتكميل، أبو حيان، ج  (2)
 4/211أوضح المسالك، ابن هشام، ج  (3)

 (4 .64( سورة يوسف،   

 2/561إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج  (5)
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أما جمع المذكر السالم فمذهب جمهور العرب إعرابه  ،ماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالمهذه األس
 .ومررت بالمسلمينَ  ،يُت المسلمينَ ورأ ،جاء المسلمونَ  :فتقول ،اونصبً  اوبالياء جرً  ابالواو رفعً 

النون على ب يكون ن إعراب جمع المذكر السالم أ فذكرواحيان  أصحاب أبيمن كالم  أما المذهب اآلخر 
، والمتفق عليه هو رأي ولكن في هذه الحالة يلزم الياء في جمع المذكر السالم ،أصل إعراب األسماء

 ."أصحابنا" في ذكر النون والياء عند جمع المذكر السالم

وال تحذف نونه حينئذ  ،: "وقد يجعل إعراب هذا النوع في نونه وتلزمه الياء(1)قال ابن مالك
 ".وربما استعمل مثل حين ... باب سنين" :ذا أشرت بقوليوإلى ه ،لإلضافة

وأكثر ما يجيء ذلك في  ،وقد يجعل إعراب ما يجمع بالواو والنون في النون " :(2)قال الزمخشري 
 ".ويلزم الياء إذ ذاك ،الشعر

 :قال ابن الناظم

 وبابـــــــــــــــــــه ومثـــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــرد

  
(3)ذا البـــــــــــــاب وهـــــــــــــو عنـــــــــــــد قـــــــــــــوم يطـــــــــــــرد

 

   

وال تسقطها اإلضافة  ،فيجعل إعرابه بالحركات على النون منونة ،يستعمل مثل حين يعني: باب سنين قد
 ".ومررت بسنينٍ  ،ورأيت سنيًنا ،نحو: هذه سنين

 إعراب المثنى والمجموع على حده.12
فمن حيث الحرف  ،وذهب بعض أصحابنا المغاربة إلى أنها لهجات إعراب: "(4)قال أبو حيان

أو هو من  ،أو ياًء هو دليل على اإلعراب ،أو واًوا ،ومن حيث كونه ألًفا ،حرف علة هو حرف اإلعراب
 ".تلك الحيثية اإلعراب نفسه

   والتحليل التوضيح

فذهب الخليل وسيبويه إلى أن الضمة  ،اختلف النحاة في إعراب المثنى وجمع المذكر السالم
تبنى هذا المذهب األعلم والسهيلي وأبو و  ،مقدرتان على الياءوالفتحة والكسرة  ،مقدرة على األلف والواو

وبعدمه في الرفع واختاره  ،أما الجرمي فذهب إلى أنه في الجر والنصب معرب بالتغيير واالنقالب ،حيان

                                                             

 8/814شرح الكافية الشافية، ابن مالك، ج  (1)
 8/236المفصل للزمخشري، ابن يعيش، ج (2)
 8/26شرح ابن الناظم، ابن ماك، ج (3)
 2/561إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج  (4)
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ة على ما قبل حروف العلة األلف والواو قدر أن حركة اإلعراب موذهب المبرد واألخفش إلى  ،ابن عصفور
لكوفيين والزجاجي وكثير من متأخري النحاة أن الحروف نفسها هي والمذهب الشائع وهو مذهب ا ،والياء

 .ن التكلفعوهذا أسلم وأبعد  ،اإلعراب

فهو أن لهذه الحروف  وأما المذهب األخير الذي نسبه أبو حيان لبعض أصحابه من المغاربة
ياء فهو أو  اأو واوً  اومن حيث كونه ألفً  ،فمن حيث هي حروف علة فهي حروف إعراب ،جهتي اعتبار

ألن كونه حرف إعراب فهو  ؛هذا المذهب متناقضمن المرجح أن و  ،دليل إعراب أو اإلعراب نفسه
 محكوم عليه باألصالة وكونه دليل إعراب أو نفس اإلعراب فهو محكوم عليه بالزيادة .

ين وهو لواعلم أنك إذا ثنَّيت الواحَد لحقْته زيادتان: األولى منهما حرف المد وال": (1)قال سيبويه
ن  ليفصل بين التثنية والجمع الذي  اولم يكن واوً  ،ايكون في الرفع ألفً  ،حرف اإلعراب غير متحرِ ك وال منوَّ

ولم يكَسْر لُيْفَصل بين التثنية والجمع الذي على  ،ما قبلها ويكون في الجر  ياء مفتوحاً  ،على حد التثنية
وكان مع ذا أْن  ،ليكون مثله في الجمع النصب ألفً ولم يجعلوا ا ،حد  التثنية. ويكون في النصب كذلك

فكان هذا أغلَب  ،والرُفع قد ينتقل إلى الفعل ،ألنَّ الجرَّ لالسم ال يجاِوزه ،لما الَجرُّ منه أولى ايكون تابعً 
 . "وأقوى 

وذهب بعض أصحابنا المغاربة إلى أن هذه الحروف لها ": (2)قال أبو حيان في التذييل والتكميل
هو دليل  اأو ياء أو واوً  اومن حيث كونه ألفً  ،فمن حيث الحرف حرف علة هو حرف إعراب ،عتبارجهتا ا 

أو هو اإلعراب نفسه. وهذا ليس بشيء ألنها من حيث هي حرف إعراب هو محكوم له  ،على اإلعراب
 . "فتناقضا ،ومن حيث هو دليل أو إعراب هو زائد ،بحكم غير الزائد

 مباب جمع المؤنث السال.13
أو  ،نحو: امرأة عجزاء ،لوضعفإن كان فعالء الصفة ال أفعل لها من حيث ا: "(3)قال أبو حيان

 ."فنص أصحابنا على أنه ال يجوز عجزاوات وال عذراوات ،الخلقة كامرأة عذراء ثمن حي
 التوضيح والتحليل

الن أو فع ىحيان عن الصفات التي ال تجمع باأللف والتاء إن كانت على وزن فعل تحدث أبو
 في حين منع ،فيما أجاز ابن مالك جمع الصفات على وزن فعالء وال مقابل لها على أفعل ،فعالء أفعل

                                                             

 8/851الكتاب، سيبويه، ج  (1)
 8/328التذييل والتكميل، أبو حيان، ج  (2)
 2/515إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج  (3)



27 
 

وقد كان جمع خيفاء  ومن المرجح عدم جمعها ،عجزاء عجزاوات :فال نقول ،ذلكحيان  أصحاب أبي
 .معاملة األسماء وليس الصفات اعاملوهم ألنهم ،دكاء من الشواذو 

 ،ال يلزم هذا المنع فيما كان من الصفات على فعالء وال مذكر لها على أفعل": (1)قال ابن مالك
 ،في نحو حمراء تابع لمنع الواو والنون من أحمر ،ألن منع األلف والتاء ؛نحو: عجزاء وهطالء وسيراء 

مسموع  من جمعها باأللف والتاء على أن الجمع باأللف والتاء فال مانع ،وذلك مفقود في عجزاء وأخواتها
اء وهي األكمة المنبسطة.  ،في: خيفاء وهي الناقة التي خيفت أي اتسع جلد ضرعها وكذا سمع في: دك 

وكالهما نظير ما ذكرت من عجزاء وهطالء وسيراء في أنهن صفات على فعالء ال مقابل لها على 
 ".فثبت ما أشرت إليه ،أفعل

تقول: هطالوات وعجزاوات  ،عإن كان من الثانى ُجم": (2)هـ(837)ت قال الصنعانيو  
 ".وإن كان من األول فزعم أبو حيَّان أنها ال تجمع قال: ألن مذكرها كالملفوظ به ،وشوكاوات

 تحريك عين جمع المؤنث.14
ألنهما  ،وقال أصحابنا: لجبة وربعة الساكنة العين: يجوز في جمعها التسكين: "(3)قال أبو حيان 

 ".وحلبت لجبة ،تعمال األسماء فوليتا العوامل تقول: جاءني ربعةاس والفتح ألنهما استعمال ،صفتان
   التوضيح والتحليل

 ،المضعف إذا كان صفة أو معتل العين الثالثي سمتسكين عين الكلمة في اال أبو حيان رجح 
ه تلمعامل تحريك الحرف األوسط بالفتح هرجح أصحابفي حين  ،صْعبة صَعبات فنقول ،جمعال وتفتح عند

 هو المرجحسكون وال ،بة جمعها لَجباتلجْ   :في حالة الجمعفنقول  ،ألنه صفة ؛هتسكينو  ة األسماءمعامل
 .لمشابهها بالفعل

 هـ(285)ت  قال المبرد 
فزعم سيبويه أنهم يقولون لجبة  ،وأما قولهم شاة لجبة وشاء لجباب": (4)

نه ال يلتبس بالمذكر ألنه ال يكون إال قوم بل حرك أل :وقال ،لجبة :لجبات على قولهم :وإنما قالوا ،ولجبة
 ".وقد جاء في األسماء باإلسكان ،ولو أسكنه مسكن على أنه صفة كان مصيباً  ،في اإلناث

ألنهما كأنهما  ؛عةربوإنما حركوا في جمع لجبة و  ،صفة ال غيروتسكن في ال": (1)قال ابن يعيش 
  ."لة غمكما قالوا: امرأة كلبة ولي ،وصف بهما ،صل اسمانفي األ

                                                             

 8/883شرح التسهيل، ابن مالك، ج  (1)
 8/8252البرود الضافية والعقود الصافية،الصنعاني، ج  (2)

 2/514إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج  (3)
 2/812المقتضب، المبرد، ج (4)
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بات بالسكون يعني أنك تقول: لجْ  ،ويجوز في لجبة القياس وفاًقا ألبي العباس": (2)قال ابن مالك 
بة الساكنة الجيم الت في لجبة أنه لم يسمع من العرب في لجْ وظاهر قوله: والتزم فعْ  ،ماتكما تقول ضخْ 

 ."ء فال يكون جمعا للجبةوقد ذكرنا أنه يجوز أن يكون من باب االستغنا ،إال الفتح في الجمع

 باب التنوين.17
ويسميه  ،بل يبقون حروف اإلطالق إذا أنشدوا ؛وأهل الحجاز ال يعوضون " :(3)قال أبو حيان 

 ".أصحابنا تنوين الترنم

  التوضيح والتحليل

 ،األسماء واألفعال والحروف وهي النون التي تلحق ،يتحدث أبو حيان عن دخول تنوين الترنم 
وأطلق  ،ا عن المدآخر حرف عوًض  ىويطلق بالمد عل ،عن حركات الضم والفتح والكسرويعوض به 

ألن النون في   وهذا المرجح ،وأما أهل الحجاز فإنهم ال يعوضون  ،تنوين الترنم أصحاب أبو حيانعليه 
 . أنه يثبت عند الوقفوالدليل  ،نون وإنما حرف  ،اا معوًض تنوين الترنم ليس تنوينً 

ألنهم أرادوا  ،أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون األلف والياء والواو ما ينون وما ال ينون : "(4)قال سيبويه 
  وهو المرىء القيس: -وذلك قولهم  ،مد الصوت

 (5)ِبسْقط ال لوى بيَن الد خول بحْوملِ   ِقفا َنبِك ِمن ِذْكَرى حبيٍب وَمْنِزلي

هل الحجاز فيدعون هذه القوافي ما نون منها وما فعلى ثالثة أوجه: أما أ  ،فإذا أنشدوا ولم يترنموا 
 .ليفرقوا بينه وبين الكالم الذي لم يوضع للغناء ،لم ينون على حالها في الترنم

لما لم يريدوا  ،وما لم ينون  وأما ناٌس كثير من بني تميم فإنهم يبدلون مكان المدة النون فيما ينون  
 .كما فعل أهل الحجاز ذلك بحروف المد ،ام البناء وما هو منهولفظوا بتم االترنم أبدلوا مكان المدة نونً 

وأما الثالث: فأن يجر والقوافي مجراها لو كانت في الكالم ولم تكن قوافي شعر، جعلوه كالكالم حيث لم 
يترنموا، وتركوا المدة لعلمهم أنها في أصل البناء، سمعناهم يقولون لجرير: أقل لي اللوَم عازَل والعتاْب، 

 ".خطل: واسأل ِبَمْصَقَلَة الَبْكِريِ  ما َفَعْل وكان هذا أخف عليهمولأل

                                                                                                                                                                                              

 3/262شرح المفصل، ابن يعيش، ج (1)
 8/61المساعد على تسهيل الفوائد، ابن عقيل، ج (2)
 2/652إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)

 117_116/ 4الكتاب، سيبويه، ج ( 4)
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 الحكايةباب .16
ا ضربت؟ أي   ،فتقول ،فتذكره متأخًرا ،ويجوز أن تأتي به على طريقة التأكيد: "(1)قال أبو حيان

( و  مع )أي  وال يقدمون العامل في االستثبات إال ،مررت؟ وأجاز بعض أصحابنا أن تأتي به متقدًما وبأيٍ  
 ".ن( و )ما( من سائر أسماء االستفهام)مَ 

 التوضيح والتحليل

في على أي تقديم العامل  وأجاز أصحابه ،عن تأخير ذكر العامل للتأكيد أبو حيان هنا تحدثي 
ومن المرجح عدم التقديم للعامل ألن  ،سماء الصدارةمن أ وهون أو مَ  بأيٍ   حكاية اللفظ المفرد مع استفهام

 ستفهام ال يعمل فيما قبله.اال

بشرط  ،اأي ا ضربت؟ وبأي  مررت؟ فيظهر العامل توكيدً  ويجوز أن يقول:: "(2)قال ابن عقيل  
ديم العامل فيه ألن االستفهام لالستثبات يجوز عندهم تق ،ن يجوز تقديم العواملوعلى طريق الكوفيي ؛تأخره

 ن ".مع أي  وما ومَ 

قاله الكوفيون. ومقتضى قواعد  ،ن تصرح بالفعل مؤخًرا توكيًداأ ويجوز: "(3)زهري قال األو   
ألن الفاعل ال يتقدم واالستفهام ال  ،قام البصريين أنه يتعين كونها مبتدأ والخبر محذوف تقديره: أيٌّ 

 ."يتأخر. والكوفيون يجيزونهما

 
 باب التقاء الساكنين.15

فقال أبو علي:  ،وجاء بعدها ساكن ،وشبههاولم يقرئ  ،وإذا خففت همزة أقرئ : "(4)قال أبو حيان 
وقال بعض  ،فإن قلت: اقرأ ولم يقرأ حذفتها اللتقاء الساكنين ،وال تحذف ،الوجه أن تكسر اللتقائهما

ويقع الساكن  ،فتجعل بين بين ،ثم تسهل على حال ما يسهل أمثالها أصحابنا: القياس عندي أن ترد همزة
  ".بعدها

 التوضيح والتحليل

للتحريك بين والوجه العام في ذلك الكسر  ،ث أبو حيان عن حال الهمزة الواقعة بعد ساكنيتحد 
 لك وإنما آثروا رد الهمزة ألصلها.لم يجيزوا ذ ولكن أصحابه ،ساكنين

                                                             

 2/618الضرب، أبو حيان، ج إرتشاف (1)
 3/262المساعد على تسهيل الفوائد الين عقيل،ج (2)
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فينطق  ،ثالثة أوجه: أن تقلب األولى ألفا لسكونها وانفتاح ما قبلها ،وفي: اقرأ آية: "(1)رضيقال ال
 ،بين بين وأن يجعال معاً  ،وأن تحذف الثانية بعد أن تلقى حركتها "على األولى ،ققةبألف بعده همزة مح

أن  "ألن شرط جعل "الهمزة األولى بين بين ،انظرً  ؛اعلم أن في جعل الهمزتين بين بين معً  وهي حجازية
 ."وهمزة اقرأ ساكنة ،تكون متحركة

 همزة التي تكون آخر الكلمةباب ال.18

فإن كانت همزة وصل فذكر  ؛فأما همزة االستفهام إذا جاءت بعدها همزة" :(2)قال أبو حيان 
 ،كان بعدها همزة قطع نحو: أأنتفإن  ؛وذكر أصحابنا أنها تخفف بالبدل ،سيبويه أنها تخفف بين بين

ًفا ومنهم من يبدلها حر  ،آألقى ،آإذا ،دخل بينهما ألًفا فتقول: آأنتوجاز أن تُ  ،هلت بين بينسُ  ،أألقى ،ذائأ
حركتها، فيقول: أانت، إيذا، أو لقي، ويجوز أن تدخل بينهما ألفا،وقد حكىعنهم التحقيق في  من جنس

ذلك، بشرط أن يفصل بينهما ألف، نحو: أاأنت، أاإذا، أاألقي، نحو قوله: تفكر أإياه لعيون أم قردا، وهو 
 ".أحسن من الجمع بينهما بغير فصل

 التوضيح والتحليل

فيجيز هنا إدخال حرف األلف بينهما  ،بعد همزة االستفهامهمزة  مجيء ن عن يتحدث أبو حيا  
 وهو أحسن من الجمع بينهما بغير فصل. ويوضح ذلك بقوله ،دون فصل

أي  ،تها بين بينءبقرا ذلك إماويكون  ،بالبدل ون تخفيفهاحجير  فإنهم ،هيخالف هنا قول أصحابو  
 ،بين الهمزتين از دخول ألفومنهم من أج ،حسب حركتهابين لفظ الحرف األصلي وبين تليين الهمزة 

 .من جنس حركتها ومنهم من يبدلها بحرف جنس

 ،وهي التي يختار أبو عمرو ،وأمَّا أهل الحجاز فمنهم من يقول: آأن ك وآأنت: "(3)قال سيبوبه 
همزة والذي هو بين كما يخفف بنو تميم في اجتماع الهمزتين فكرهوا التقاء ال ،وذلك ألنهم يخففون الهمزة

 .فأدخلوا األلف كما أدخلته بنو تميم في التحقيق ،بين

وأمَّا الذين ال  ،اإن بني تميم الذين يدخلون بين الهمزة وألف االستفهام ألفً "ومنهم من يقول:  
لم . وإن جاءت ألف االستفهام وليس قبلها شيٌء اوال يدخلون بينهما ألفً  ايخففون الهمزة فيحققونهما جميعً 

  ."يكن من تحقيقها بدٌّ وخفَّفوا الثانية على لغتهم
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 ؛ا إذا التقتاومن العرب ناس يدخلون بين ألف االستفهام وبين الهمزة ألفً " :(1)قال ابن السراجو 
وأما أهل الحجاز  ،فهؤالء أهل التحقيق ،كما قالوا: اخشينان ،ففصلوا ،وذلك ألنهم كرهوا التقاء الهمزتين

ويجعلون الثانية  ،اويدخلون بين الهمزتين ألفً  وهي التي يختار أبو عمرو ،آإنك وآأنتفمنهم من يقول: 
وكرهوا الهمزة التي هي بين بين مع األول كما كرهوا  ،كما يخفف بنو تميم في التقاء الهمزتين ،بين بين

وإن جاءت ألف  ،اا ويدخلون بينها ألفً وأما الذين ال يخففون الهمزة فيحققونهما جميعً  ،معها المخففة
 ".االستفهام وليس قبلها شيء لم يكن من تحقيقها بد وخففوا الثانية

 باب العدد.19
 أ.فصل

ر منكًرا حكى الكسائي أن من العرب من يضيف العشرين وأخواته إلى المفس  " :(2)قال أبو حيان  
 ". يه قاعدةوال يبنى عل وهذا عند أصحابنا شاذ ،وأربعو ثوب ،درهم وفتقول: عشر  ،أو معرًفا

 التوضيح والتحليل

مع  إلى معرفة أو نكرة تضاف نن األعداد ما بين العشرين إلى التسعيالعقود م أنأبو حيان ذكر  
ومنهم ابن مالك  ،اوأبقوه منصوبً حذف النون عند اإلضافة  حيان أبي  أصحاب ولم يجز ،حذف النون 

 .المقربصاحب و 
ا أو العرب من يضيف العشرين وأخواته إلى المفسر منكرً  وحكى الكسائي أن من" :(3)قال المرادي  

 ."وهذا عند األكثرين من الشاذ الذي ال تبنى على مثله القواعد ،فتقول: عشرو درهم وعشرو ثوب ،امعرفً 
فيقول  ،ومن العرب من يضيف العشرين وأخواته إلى التمييز نكرة ومعرفة": (4)قال السيوطي 

 ." عشرو درهم وأربعو ثوب
فشاذ ال يلتفت  ،وأما ما حكاه الكسائي من قولهم: أخذته بمائة وعشري درهم": (5)ابن عصفور الق 

 ".إليه

 باب العدد.21
 ب.فصل

                                                             

 2/425هـ(، ج 929األصول بالنحو، ابن السراج، )ت  (1)
 2/548إرتشاف الضرب أبو حيان،ج (2)

 3/8326المرادي، ج توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (3)
 3/341همع الهوامع، السيوطي،ج  (4)
 8/325المقرب، ابن عصفور، ج (5)
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وقال بعض  ،وثالث زينبات ،ويجوز التصحيح على قلة: فتقول: ثالثة أحمدين" :(1)قال أبو حيان
ما جمع من باب مفاعيل فتقول: وإن كان له ،إن جمع التصحيح من النوعين يضاف إليهما :أصحابنا

 ."وال يحسن ثالثة أحامد ،ثالثة أحمدين
 التوضيح والتحليل

ويكثر من جمع  ،على قلة في حاالت وأوزان أخرى  عند أبي حيان جمع التصحيح تعين إضافة 
جمع التصحيح فإنهم يضيفون إلى  حيان أبي أما أصحاب ،التكسير ويؤثر على الصحيح في باب مفاعل

وليس  ،تصحيح قلةجمع وهو  أحمدين ثالثة :ل على ذلكومثَّ  ،مفاعيل كان الجمع على صيغةن إ بنوعيه
 .دثالثة أحام

إال إن أهمل غيره أو جاور ما أهمل ا وأما جمع التصحيح فال يضاف إليه غالبً ": (2)قال المرادي  
غيره ولم يجاور ما  فإن كثر استعمال ،ويختار التصحيح في هذين الموضعين.. أو قل استعمال غيره.

وإلى هذا أشرت بقولي:  ،نحو: ثالثة أحمدين وثالث زينبات ،لم يضف إليه إال قلياًل  ،أهمل تكسيره
 ".اغالبً "

 ،يؤثر على جمع التصحيح أن  الجمع بصيغة مفاعلوكالم الشيخ يقتضي ": (3)قال ناظر الجيش 
، وثالث زينبات ،فيقال: ثالثة أحمدين ،ةويجوز التصحيح على قل   ،وثالث زيانب ،فيقال: ثالثة أحامد

وهو عجب، فإنه قال قبل ذلك بأسطر: إن جمع التصحيح ال يضاف إليه إال إذا لم يكن لذلك المفرد جمع 
 ".غير هذا الجمع، فتبين مناقضة كالمه الثاني لكالمه األول

 باب العدد.21
 ت.فصل
نحو: له ثالثة ذكور  ،فالتاء ،لتذكيرفإن سبق ذلك المؤنث بوصف دل على ا" :(4)قال أبو حيان 
لكن  ،فال يلحظ الوصف قال بعض أصحابنا: يجوز حذف التاءو  ،وأربعة فحول من اإلبل ،من البط

 ".أن يلحظ األولى
 التوضيح والتحليل

                                                             

 2/541جإرتشاف الضرب، أبو حيان،  (1)
  3/8323توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، المرادي، ج  (2)
 2484-5/2483هـ(، ج 551، )ت ناظر الجيش تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، (3)
 2/553إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج  (4)
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يثبت بقاء التاء في فإنه  ،أنه إذا سبق المعدود المؤنث صفة دالة على المذكر ذكر أبو حيان 
ولموافقة  ،والمرجح هو حذف التاء ألنه لزم التذكير ،إلى جواز حذفها حيان أبي وذهب أصحاب ،العدد

 .الدال على المذكرفي جواز حذف التاء في العدد  المعدود

َفِإذا قلت: َثاَلث  ،ُيِريد َأن الحكم ِفي اللَّْفظ للسابق من لفظ اْلُمَؤنَّث َأو اْلُمذكر": (1)ابن سيده قال  
ِبل َأو اْلغ ِبل َأو من اْلغنم ُيوجب التَّْأِنيث :أِلَن َقْولك ،نم ُذُكور نزعت اْلَهاءمن اإلِْ َوِإنََّما قلت ُذُكور  ،من اإلِْ

ِبل فقد لزم حكم التَّْذِكير ِبَقْوِلك : بعد َما ُيوجب َتْأِنيث اللَّْفظ َفلم تغير. َوَكَذِلَك ِإذا قلت: َثاَلَثة ُذُكور من اإلِْ
  . "َثاَلَثة ُذُكور

 ،لزم بقاء التاء ،فإن سبق اسم الجنس أو اسم الجمع المؤنثين دليل تذكير": (2)ابن عقيل قال 
 ،وإن تأخر الوصف الدال على التذكير لم يعتبر ،وأربعة فحول من اإلبل ،نحو: لي ثالثة ذكور من البط

وم التاء أعني لز  ،وهذا ظاهر كالم المصنف ،وثالث من اإلبل فحول ،فتقول: لي ثالث من البط ذكور
وأجاز بعض المغاربة حذف التاء  ،سيبويه وهو ظاهر كالم ،وصرح بذلك في الشرح ،عند السبق المذكور

  مالحظة لما بعد".

 الكناية عن العددباب .22

قال:  ،وإلى هذا جنح بعض أصحابنا ،...وتمييزها مفرد ال جمع خالًفا للكوفيين": (3)قال أبو حيان  
فأما أن  ،إنما يكون ذلك بشرط أن يكون السؤال بها عن عدد األشخاص ،بالجمعاالستفهامية ال تفسر  كم

تريد: كم جمًعا من  ،عندك فتقول: كم رجااًل  ،فيسوغ تمييزها بالجمع ،يكون السؤال عن الجماعات
 "؟".الرجال

 التوضيح والتحليل

 أبو حيانحيث ميز  ،دوتتميز كم الخبرية بتمييز مفر  ،تنقسم كم إلى كم االستفهامية وكم الخبرية 
ا خالفً  ،ا عن جمعا إذا كان استفسارً معً تمييزها ج هأصحابوأجاز  ،كم االستفهامية بمنصوب مفرد

 .اإلفراد أكثر وأبلغالمرجح أن و  ،للكوفيين

                                                             

 8/45هـ،ج 451العدد في اللغة، ابن سيده، م: (1)
 2/55ائد، ابن عقيل،ج المساعد على تسهيل الفو  (2)
 2/551أبو حيان، ج إرتشاف الضرب، (3)
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كم االستفهامية ال تفسر بالجمع إنما هو بشرط  :فقال ،واختاره بعض المغاربة": (1)قال السيوطي 
 ؛وأما إن كان السؤال عن الجماعات فيسوغ تمييزها بالجمع ،عن عدد األشخاص أن يكون السؤال بها

  ".ا من الرجالكم جمعً  :تريد ،كم رجاال عندك :وذلك نحو ،ألنه إذ ذاك بمنزلة المفرد

ا؟ نحو: "كم شخًص  ،أن تمييز االستفهامية كتمييز العشرين في اإلفراد والنصب...": (2)قال المرادي 
ولو سمع مثل هذا لم  ،ا لك؟ "فإنهم يجيزون جمعه نحو: "كم شهودً  ؛ا للكوفيينفالزم خالفً ". أما إفراده 

ا. وأجاز بعضهم جمعه إذا كان وجعل التمييز محذوفً  ،لصحة حمله على الحال ؛يكن لهم فيه حجة
 .ا لك؟ "السؤال عن الجماعات نحو: "كم غلمانً 

 ".فمميزها مفرد منصوب ،لم يدخل عليها حرف جر االستفهامية: فإن أما كم": (3)قال ابن الناظم  

  العراب .باب23
 أ.فصل

أنها  فظاهر هذا القول ،قال األخفش: هي زوائد دوال على اإلعراب كالحركات": (4)قال أبو حيان 
وذهب أبو علي  وجماعة من أصحابنا إلى أنها حروف إعراب ودوال  ،روف إعراب وال إعراباً حليست 

 ."وقول سيبويه قول األخفش بين أنه جمعوك ،على اإلعراب
 التوضيح والتحليل 

وليست  ،فاألحرف عند األخفش دالئل إعراب ،ذكر أبو حيان قول األخفش في إعراب الحروف 
 ،ونسب هذا إلى األخفش ،وأن إعرابهم يكون بحركات مقدرة في الحروف التي قبل هذه الحروف ،اً إعراب

ولم يبد أبو حيان رأيه في هذه  ،وقام بذلك الخليل وسيبويه ،اإلعراب وذهب الكوفيون إلى أن الحروف هي
  .والمرجح اإلعراب باألحرف ،ومعه أقوال النحاة ،إنما ذكر قول األخفش ،المسألة

وهذا ال يصحَّ ، ائد دوالُّ على اإلعراب كالحركاتهي زو  :وقال األخفش": (5)قال العكبري  
  :لوجهين

                                                             

 2/358همع الهوامع، السيوطي،ج  (1)
 3/8335توضيح المقاصد والمسالك،المرادي، ج (2)
 8/526شرح ابن الناظم، ابن مالك، ج (3)

 2/131إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (4)
 8/12اللباب في علل البناء واإلعراب، العكبري، ج (5)
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 ،إذ كانت زوائد على المعرب كزيادة الحركة ،ي يدلُّ عليه ال يصحُّ أن يكون فيهاأحدهما أنَّ اإلعراب الذ 
 ا( اسمً اني أنَّها لو كانت زوائد لكان )فوك وذو مالوالوجه الث ،وال يصحُّ أن يكون في غيرها لتراخيها عنه

 ". ذا ال نظير لههو  ،على حرف واحد امعربً 

والمبرد إلى أن هذه  ،والزيادي ،والمازني ،ألخفشذهب ا": (1)السالكمنهج حيان في  قال أبو 
وذهب آخرون إلى أنها معربة بحركات مقدرة في الحروف التي  ،وليست بإعراب ،الحروف دالئل إعراب

 هذا إلى األخفش". ونسب ،قبل هذه الحروف

 باب العراب.24
 ب.فصل
والصحيح جواز  ،إال في الشعروزعم الفارسي: أن الميم ال تثبت حالة اإلضافة : "(2)قال أبو حيان 

 ".أصحابناو  يوعلى قول أبي عل ،والنظم ،ي النثرذلك ف

 التوضيح والتحليل

على  أصحابه واتفق ،ثبات الميم عند اإلضافة إضافة صريحة في النثر والنظمأبو حيان إ أجاز 
أي ال يختص لماء، وأنشد الع ،أما الفارسي فزعم أن الميم حقها أال تثبت مع إضافة في غير الشعر ،ذلك

في قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وثبتت الميم أيضاً م في الفم حالة اإلضافة بالضرورة، ثبوت المي
 ". صائم أطيب عند هللا من ريح المسكلخلوف فم ال" :(3)الحديث الصحيحفي 

 ماو للفارسي  اخالفً  ،إلضافة بالضرورةيختص ثبوت الميم في الفم حالة اال ": (4)قال ابن عقيل 
 ."يصبح ظمآن وفي البحر فمه :نظًما أنشده

وقد تثبت الميم مع  ،اميمً  -وهي الواو-عوض من عينه  "وإذا أفرد "فوك": (5)قال األشموني 
 ". خالفا ألبي علي ،وال يختص بالضرورة...  اإلضافة

  

                                                             

 8/5انظر: منهج السالك، أبو حيان،ج (1)
 2/148إرتشاف الضرب، أبو حيان،ج (2)
-متفق عليه. انظر: مشكاة المصابيح: ولي الدين التبريزي، تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي (3)

 42رياض الصالحين، صم.8115، 3بيرزت، ط

 8/32شرح التسهيل، ابن مالك، ج (4)
 8/53شموني، األشموني،جشرح األ (5)
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 فصلباب ت. .27
وأنك تقول: لم  ،ف اللين للجازمفنص أكثر أصحابنا على أنه ال يحذف حر ": (1)قال أبو حيان  

ولم  ،ولم يوض ،وزعم ابن عصفور أنه يجوز حذفه للجازم فتقول: لم يقر ،ي ولم يقر  ،ولم يوضو ،يقرا
 ".يقر

 التوضيح والتحليل
نها قال إ فمنهم من ،الم الفعل األصليالعلماء أن حروف الفعل المسبوق بجازم هي ليست  ذكر 

فنقول قرأت تصبح  ،أو هي مبدلة من حروف اللين ،السابقة لهاحروف إشباع وضعت حسب الحركات 
 قريت وهكذا.

 ،فنقول لم يقرا ،من الفعل  من همزةإذا كان مبداًل  حرف اللين حذف أصحابهأبو حيان و ولم يجز  
 .ولم يقر ،ولم يوض ،لم َيْقرَ  :فنقول ،ولكن ابن عصفور أجاز حذفها ،ولم يقري  ،ولم يوُض 

 :جاز فيه وجهان ،ويقري ويوضو  من همزة نحو يقراوإن كان مبداًل " :(2)قال ابن عصفور  
 .ا بالمعتل المحضأحدهما حذف حرف العلة إلحاقً 

 وعلى الحذف جاء قوله: ،إجراء له مجرى الصحيح ،ثباتهوالثاني إ
    هِ ظلِمـــــــــــــبِ  اقـــــــــــــْب عَ يُ  متـــــــــــــى ُيظلـــــــــــــمْ  جريـــــــــــــئٍ 

  
ـــــــــــــــــســـــــــــــــــريًعا وإال يُ  ـــــــــــــــــالظلمِ  دَ ْب (3)مِ ِلـــــــــــــــــظْ يَ  ب

 

   

أن من حذف حروف العلًة  "ابن عصفور في "شرح المقربونص : "(4)في التذييل حيان أبوقال و  
أنهم يبدلون الهمزة  ،األخفش من هذه اللغة هنما جاء على ما حكاإ ،ولم يوض ،ولم يقرر ،في مثل لم يقر

فكان ينبغي على هذا الذي حكاه وقرره من  ،وهي لغة ضعيفة ،وليس ذلك بقياس ،محًضا حرف علة
فيشعر  ،وال يبدأ بها على اإلثبات ،ضعف هذه اللغة وعدم اطرادها أن ال يبني الحكم عليها في "المقرب"

 ."بجوازها على اإلطالق
 باب العراب.26

 ث.فصل
وحذف  ،فال يجوز إال ظهور اإلعراب فيه ،وإذا كان حرف اإلعراب صحيًحا": (5)حيان قال أبو 

وذهب  ،هب المبرد إلى أنه ال يجوز ذلك ال في الشعر وال غيرهوذ ،خصه أصحابنا بالشعر ،الحركة منه
 ".وإن كان قلياًل  ،بعضهم إلى جواز ذلك

                                                             

 2/141إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج  (1)
 8/52المقرب، ابن عصفور، ج  (2)
 24زهير ابن أبو سلمى، من معلقته المشهورة، انظر :ديوانه:  (3)
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 2/152إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج  (5)
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 التوضيح والتحليل

وهي الحروف الصحيحة  لألسماء الستة المعربة  ظهور اإلعراب في وأصحابه أبو حيانأجاز  
وخالفه  ،لكسرة في الشعر جائزفهم يرون أن حذف الضمة وا ،األلف والواو والياء مع حذف الحركة منها

وخصه أبو حيان  ،حالة اإلضافة بغير المي ف أعربوها بالحركاتهناك من و  ،المبرد في عدم جواز ذلك
  لشعر.اب

شبهوا ذلك بكسرة  ،الشعر ير فوقد يجوز أن يسكنوا الحرف المرفوع والمجرو : "(1) قال سيبويه
والجرة  ،ألن الرفعة ضمة ؛ٍد( حيث حذفوا فقالوا: )َعْضد(وبضمة )عُض  ،)فِخذ( حيث حذفوا فقالوا: )فْخٌذ(

 ". ةكسر 

وأما إذا أضيفت إلى  ، فإعرابها بالحركات الظاهرةأما إذا لم تضف أصاًل ": (2)قال ناظر الجيش 
ا وأشار بقوله إلى ثالث لغات يكون فيها معربً  ؛الياء فحكمها في اإلعراب حكم المضاف إلى الياء

 ".اان أو مضافً ا كبالحركات مفردً 

 وقد حكى سيبويه: ،عرابا لإلالكلم أسهل منه فيما كان علمً وفي ذوات ": (3)قال أبو علي  

ــــــــــــــــِك مــــــــــــــــا ِفيهمــــــــــــــــا  ُرحــــــــــــــــِت وفــــــــــــــــي ِرْجَلْي

  
ــــــــــــــــَن الِمْئــــــــــــــــَزرِ  ــــــــــــــــِك ِم ــــــــــــــــدا َهْن ــــــــــــــــد ب (4)وق

 

   

 ".َهْنكِ  ثم حذف علم اإلعراب مثل: بدا ،... وقد أنكر ذلك أبو العباس وأصحابه

 ينصرفباب ما ل .25
وسمي به مذكًرا  ،إن كثرت تسمية المؤنث به نحو: حلوب :وقال بعض أصحابنا": (5)حيانقال أبو  

  ".نحو: قبول ،وإن لم يكثر صرف ،منع

 ح والتحليلتوضيال

 بالسم المؤنث رباعي الوضع مثل زينفا ،يتناول أبو حيان مسألة تسمية المذكر باسم المؤنث 
بين المذكر والمؤنث يكون  ااالسم مشتركً  كان ولو ،من الصرف امنوعً لو سمي به مذكر يبقى م ،وسعاد

                                                             

 224 _223/ 4، سيبويه، جالكتاب (1)
 8/262القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ناظر الجيش، جتمهيد  (2)
 438هـ(،  355البغداديات، أبو علي النحوي )ت  (3)
  2/251نسبه البغدادي إلى االقشير األسدي انظر الخزانة  (4)
 112_ 151/ 2 ، أبو حيان، جإرتشاف الضرب (5)
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تسمية المؤنث به وسمي به مذكر  عليه لو كان هذا المشترك غلب ،حيان أصحاب أبيوقال  ،امنصرفً 
  .وإن لم يكثر صرف ،منع من الصرف

 لم ينصرف فإنك إذا سميت به رجاًل  ،وهو احتراز من نحو: ظلوم وقتول: "(1)قال ناظر الجيش  
 ".ألنه يطلق على المؤنث كما يطلق على المذكر ؛ألنه سبقه تذكير ولم ينفرد به المذكر ،عنده

أو يختص  ،فإما أن يشترك فيه المذكر والمؤنث ،على الثالثة اوإن كان زائدً " :(2)قال الصنعاني 
 :هبفثالثة مذا  ،ولسان وسبيل ،وبابه نحو: جريح وصبور ،ابالمؤنث إن كان مشتركً 

 .وهو قول عامة البصريين ،األول: الصرف

قال الفراء: واألغلب  ،وهو قول عامة الكوفيين ،أو عن مذكر صرف ،: إن أخذ عن مؤنث منعيالثان
  .الصرف واعتبار اللفظ

 ."وشكور نحو: صبور ،وإال صرف ،حلوب وظلومنحو:  ،المؤنث منع يفإن غلب ف ،الثالث: التفصيل

 باب التسمية .28

قال  ،البر ِ  ومررت بياسمونِ  ،البر ِ  ورأيت ياسمونَ  البر ِ  وحكى: هذا ياسمونُ " :(3)أبو حيان قال  
 ".وهذا شاذ ال يقاس عليه :بعض أصحابنا

  التوضيح والتحليل

األول  :ل في حكايته وجهينو نقنا فإن ًا،إذا كان االسم المحكي جمع مذكر سالميقول أبو حيان  
 ، بمسلمون فلو سميت رجاًل  ،ه معاملة الممنوع من الصرفعاملنو  ،على النون إثبات الواو وجعل اإلعراب 

جعل اإلعراب على نو  ،والوجه الثاني قلبها ياء ،ورأيت مسلموَن ومررت بمسلمونِ  جاء مسلمونُ  :قلت
وهذا شاذ عند  ،ومررت بمسلمينٍ  اجاء مسلميٌن ورأيت مسلمينً  :ه معاملة المصروف فتقولعاملنو  ،النون 

 .هأصحاب

 ،: أحدهما جعل اإلعراب في النون نحكوا في التسمية وجهين غير هذي": (4)قال ابن عصفور  
. فيكون الماطرون ومررت بياسمونٍ  ،اورأيت ياسمونً  ،وإبقاء الواو على كل حال. فيقولون: هذا ياسمونٌ 

فيقال:  ،لها الواووقب ،على هذا الوجه. والوجه اآلخر: أن تكون النون مفتوحة في كل حال ،جمعا سمي به
 ".ر ِ الب ومررت بياسمونِ  ،البر ِ  ورأيت ياسمونَ  البرِ   هذا ياسمونُ 

                                                             

 1/4285تمهيد القواعد، ناظر الجيش، ج (1)
 8/841 هـ(، ج837عاني، )ت، الصنالبرود الضافية (2)

 2/111إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)
 8/882الممتع، ابن عصفور، ج (4)
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ْفع َوالن صب والجر :(1)هـ(458)ت هقال ابن سيد   َوَيُقوُلوَن:  ،"َواْلعرب َتقول: الياسمون ِفي َحال الر 
َضاَفة ويفتحونهافيثبتون النُّ  ،ياسمون اْلبر  ".ويعرب الياسمون  ،رويِه: بالماطرون َوِمْنُهم من ي ،ون َمَع اإلِْ

  .بضم النون من غير تنوين" "قالوا: هذا ياسمونُ  :(2)قال األزهري   

 باب النكرة والمعرفة.29
فقيل النداء يعرف النكرة المقبل  ،والنكرة المقبل عليها ،وإنما الخالف في العلم: "(3) حيان قال أبو 

والذي صححه أصحابنا: أن العلم في النداء باق على تعريف  ،والعلم بعد زوال تعريف العلمية ،عليها
 ".وأن النكرة المقبل عليها تعرفت )بأل( المحذوفة منها النائب حرف النداء منابها ،العلمية

 التوضيح والتحليل

وأقسام المعارف كما هو  ،وفي أيهما أصل خالف ،معرفة ونكرةبأنه االسم ف أبو حيان عرَّ   
وزاد ابن مالك  ،والمضاف إلى واحد منها ،والمحلى بأل ،واإلشارة ،والعلم ،رالضمي :مشهور خمسة

 يكون  هلف ،المنادى والنكرة المقصودة بتعريف علمية ولكن اختلفوا في العلم ،الموصول والمنادى المقصود
 ؟تعريفه بالعلمية أم بالنداء

 ،ف النكرة المقصودة بالنداءتعريف العلم بالنداء بعد زوال العلمية وتعرييوضح أبو حيان أن   
وأما النكرة المقصودة فتعريفها  ،إلى أن العلم المنادى باق على تعريف العلمية حيان أصحاب أبي وذهب

 .منابها "يا"بأل المحذوفة التي نابت 

فتعريفه بالقصد كما صححه ابن  ،يا رجل :نحو ،والمراد به النكرة المقبل عليها: "(4)قال السيوطي 
وهو الذي  :قال أبو حيان ،وناب حرف النداء منابها ،هب قوم إلى أن تعريفه بأل محذوفةذو  ،مالك

وأما  ،ذ بيدي أنه باق على تنكيره خُ يا رجاًل  :نحو ،وال خالف في النكرة غير المقصودة ،صححه أصحابنا
أنه باق على  واألصح ،فذهب قوم إلى أنه تعرف بالنداء بعد إزالة تعريف العلمية ،يا زيد :نحو ،العلم

  ".وإنما ازداد بالنداء ،تعريف العلمية

 ،ال يجوز الجمع بين تعريف النداء وتعريف العلمية في االسم المنادى العلم: "(5)األنباري  ابن قال 
 ،لئال يجمع بين تعريف النداء وتعريف العلمية ؛بل يعرى عن تعريف العلمية ويعرف بالنداء ،يا زيد :نحو

                                                             

 8/32ج ،، ابن سيدهالعدد في اللغة (1)
 8/54ج على التوضيح، األزهري، التصريح (2)
 2/121إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)

 8/281 ، السيوطي، جهمع الهوامع (4)

 8/256لخالف، األنباري،جاإلنصاف في مسائل ا (5)
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ال يجوز الجمع بين تعريف النداء وتعريف  هع بين تعريف النداء وتعريف العلمية فألنوإذا لم يجز الجم
 ".األلف والالم أولى

له تعريف في  وما حصل ،نحو: يا زيد ،يشمل ما له تعريف قبل النداء المعرف: "(1)قال المرادي 
وقيل: سلب  ،بن السراجوهو مذهب ا ،باٍق على علميته :فقيل ،أما نحو: يا زيد ،يا رجلنحو:  ،النداء

 ".وهو مذهب المبرد والفارسي ،وتعرف باإلقبال ،تعريف العلمية

 التعريف والتنكير .31

وقيل ذو  ،هما في رتبة واحدة في التعريف والموصول فقيل"أل"وأما ذو ": (2)حيان قال أبو 
لمتكلم ثم وقال أصحابنا: أعرف المضمرات ا ،وقيل الموصول أعرف منه ،أعرف من الموصول"أل"

وأعرف  ،ثم أسماء األجناس ،وأعرف األعالم أسماء األماكن ثم أسماء األناسي ،المخاطب ثم الغائب
ثم للعهد في شخص ثم  ،ما كانت فيه للحضور"أل"وأعرف ذي  ،المشار إليه ما كان للقريب ثم للوسط

 ".للعهد في جنس

 

 ح والتحليلتوضيال

 أصحاب أبيوذكر  ،ول في رتبة واحدة في التعريفوالموص "ذهب أبو حيان إلى جعل ذو "أل 
 .أي جعلها أعرف من الموصول ،قبل الموصوالت "ألمعرفة ذي " حيان

وشبهته أن ذا األداة يوصف بالموصول كقوله  ،األداة أعرف من الموصول وذ": (3)قال ابن مالك 
 ؛وإما دون الموصوف ،والموصوف به إما مساوٍ  ،(4)ُقْل َمْن َأْنَزَل اْلِكتاَب الَِّذي جاَء ِبِه ُموسىتعالى: 

  ."الكتاب"ا من فثبت كون الذي أقل تعريفً  ،وال قائل بالمساواة 

ثم ذو  ،ثم الموصول ،ثم اسم اإلشارة ،وأعرفها المضمر على األصح ثم العلم": (5)قال المرادي 
المضاف إلى واحد منها في و  ،وقيل: ذو األداة أعرف من الموصول ،هما في مرتبة واحدة وقيل: ،األداة 

  ". فإنه في مرتبة العلم على رأي أكثرهم ،المضاف إلى المضمر إال ،ا على رأي المصنفمرتبته مطلقً 

                                                             

 8/8251توضيح القاصد والمسالك، المرادي،ج (1)
 2/121إرتشاف الضرب، أبو حيان،ج (2)
 8/881شرح التسهيل، ابن مالك، ج (3)
 18األنعام: (4)
 8/315توضيح المقاصد والمسالك، المرادي، ج (5)
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ثم  ،ثم الموصول ،ثم اسم اإلشارة ،ثم العلم ،فأعرفها المضمر على األصح": (1)قال األشموني 
 ".الموصول وقيل: المحلى أعرف من ،وقيل: هما في مرتبة واحدة ،المحلى

 المضمر باب.31

وجوزه بعض أصحابنا في  ،في الشعر"يليس"وجاء  ،وتقول في ليس: ليسني: "(2)قال أبو حيان 
 ".الكالم

 التوضيح والتحليل

لتقي الفعل  ؛تسمى نون الوقاية نونٌ فإنه يلحقه  ،إذا لحقت ياء المتكلم الفعلذكر أبو حيان أنه   
 .وليسنيعساني  :حق الفعل غير المتصرف مثلوتل ،ورويدنيضربني واضربني  :تقولف ،من الكسر

  :بالشعر كقوله تصوحذف النون من ليسني مخ

ـــــــــــــــــــد الطـــــــــــــــــــيس ـــــــــــــــــــومي كعدي  عـــــــــــــــــــددت ق

  
(3)إذ ذهــــــــــــــــــب القــــــــــــــــــوم الكــــــــــــــــــرام ليســــــــــــــــــي

 

   

 .الشعرية فقط ضرورةللوليس  ،هذا جائز في الكالمأن  حيان أصحاب أبيواعتبر   

 ".أي: غيري. وهذا قليل شاذ ، ليسيقال: عليه رجاًل وحكي أن بعضهم : "(4)قال ابن السراج 

نحو:  ،إذا نصبت بفعل ،وهي نون مكسورة تلحق قبل ياء المتكلم :نون الوقاية: "(5)قال المرادي 
نحو: ليتني. وتلزم مع الفعل  ،وأخواتها إن  أو ب ،بمعنى: الزمني ،نحو: عليكني ،أو باسم فعل ،أكرمني

 ".قوله: إذ ذهب القوم الكرام ليسيإال ما ندر من  ،واسم الفعل

 باب المضمر.32

                                                             

 8/16شرح األشموني، األشموني، ج  (1)

 2/123جإرتشاف الضرب، أبو حيان،  (2)
 ،325_5/324ج ؛ وخزانة األدب 855ملحق ديوانه صوهو ليس موجودا في ديوانه وإنما في  التخريج: الرجز لرؤبة (3)

/ 6 ج ولسان العرب ،561، 411/ 2 ج وشرح شواهد المغني ،882/ 8 ج وشرح التصريح ،224/ 8جوالدرر 
 ،852والجنى الداني ص ،11ص الشواهد ص؛ وبال نسبة في تخلي 244/ 8 ج "طيس" ؛ والمقاصد النحوية 821

، 62وشرح ابن عقيل ص ،32/ 2ج ، وسر صناعة اإلعراب316/ 5ج  وخزانة األدب  ،85وجواهر األدب ص
وهمع ، 344/ 2 ج،858/ 8ج ومغني اللبيب، "ليس" 288/ 6 ج ولسان العرب ،821/ 3 ج وشرح المفصل

 .233 - 64/ 8 ، جالهوامع
 8/842السراح، ج األصول في النحو، ابن (4)
 8/852الجنى الداني، المرادي، ج (5)
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فنص أصحابنا على أن  ،بمن وعن وإن كانت ياء المتكلم في موضع جر: "(1)قال أبو حيان 
 ،وابن مالك أنه يجوز في الكالم فتقول: مني ،وظاهر كالم أبي موسى حذفها منها ال يجوز إال ضرورة

 ". وعني

 التوضيح والتحليل

والتي تلزمهما نون  ،""من وعن حروف الجر منأن حذف ياء المتكلم  حيان يأصحاب أبأوضح  
إال لضرورة  ن حذفها غير جائزوقالوا إ ،للتخفيف وقد أجاز أصحابنا حذفها ،التشديدالوقاية فتلفظ ب

ولم يذكر  ،وليس في الضرورة الشعرية فقط ،وذكر ابن مالك وأبو موسى جواز حذفها في الكالم ،شعرية
  .ان رأيه في هذه المسألةأبو حي

من وعن. وال تحذف رت بإن جُ  ،قبل ياء المتكلم ،اوتلحق نون الوقاية أيًض : "(2)قال ابن األنباري   
 :إال في ضرورة الشعر. نحو قوله

ـــــــــــــــــــــــي  أيهـــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــائل عـــــــــــــــــــــــنهم وعن

  
(3) لســــــــت مــــــــن قــــــــيس وال قــــــــيس منــــــــي

 

   

 .وبجل ،ولدن ،وقط ،أو بإضافة: قد

 .باب المضمر33
 أ.فصل

وعقد بعض أصحابنا أيًضا عقًدا في ذلك فقال: إذا تقدم العامل أو فصل : "(4)بو حيانال أق 
فإن كان غير ما ذكر والعامل حرف  ،أو ما في معناها على الخالف انفصل ،بينهما بحرف عطف أو إال

أو لمضمر مثله  ،لم يتصل إال في إن وأخواتها أو اسم مصدر منون أو غير منون مضاف لظاهر
 ".وقد يتصل ،صلانف

  

                                                             

 2/124إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج  (1)
 8/858الجنى الداني، المرادي، ج (2)
 ، القائل هو: زيد الخيل: زيد بن مهلهل بن زيد الطائي.5/351خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، ج (3)
 2/131إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج  (4)
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 التوضيح والتحليل

 حيان أصحاب أبيفيرجح  ،مثل العطف وإال أو ما ،فصل بين العامل والضمير حروف إذا 
وإن لم يفصل إال بحروف إن وأخواتها واسم المصدر والمضاف لظاهر أو مضمر  ،بينهما الفصل وجوب

 .متأخرا قد يتصلو  ،ينفصل إذا تقدم فإنه

 يه في تلك المسألة.ولم يذكر أبو حيان رأ

َتقول  متَّصال فالمنفصل ال يقع فيه على اْلُمضمر فيه ع تقدراعلم َأنَّ كل  موض: "(1)قال المبرد 
وال يصلح رَأيت ظننتك َقاِئما ورَأيتني  كذلكو ال يصلح ضربت ِإي اك  ضربتك وال يصلح َقاَم َأنا وكذلكُقْمت 

 ".ةملذا جوقع فيه المنفِصل هِإيَّاي فِإن كان موضع ال يقع فيه المتَّصل 

 باب فصل ب..34

قاله  (3)إن هي إال حياتنا الدنياوالضمير الذي يفسره الخبر نحو قوله تعالى: " :(2)أبو حيان قال 
 ".وهو عند أصحابنا مما يفسره سياق الكالم ،واختاره ابن مالك ،الزمخشري 

 التوضيح والتحليل

في  ،و في األصل يعود على متقدم في اللفظ والرتبةفه ،لضمير جيء به الختصار اسم سابقا 
ما عود أ ،على متأخر في اللفظ ال الرتبة ويجوز عوده ،اللفظ أي مكانه متقدم والرتبة أي مكانته متقدمة

ولكن استثنى  ،ألنه مخالف لما جيء به الضمير ،الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة فهو ممتنع
  :موعة في قولهالنحاة من ذلك ستة مواضع مج

ـــــــــــــــرا  وعــــــــــــــوُد ُمضــــــــــــــمٍر علـــــــــــــــى مــــــــــــــا ُأخِ 

ـــــــــــــــــــــــى ُمغَتفـــــــــــــــــــــــًرا   ـــــــــــــــــــــــا ورتبـــــــــــــــــــــــًة أت  لفًظ

   
 فـــــــــــــي ُمضـــــــــــــمر الشـــــــــــــاِن ونعـــــــــــــم رجـــــــــــــال

 وربـــــــــــــــــــه فًتـــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــدال  

   
 مــــــــــــــا بعــــــــــــــده منــــــــــــــه ومــــــــــــــا قــــــــــــــد ُفســــــــــــــرا

 بخبــــــــــــــــــــــٍر وفــــــــــــــــــــــي التنــــــــــــــــــــــازع جــــــــــــــــــــــرى   

   
 فتلـــــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــٌت وســـــــــــــــــــــواها أوجبـــــــــــــــــــــوا

 تقــــــــــــــــــــدم المرجــــــــــــــــــــع نعــــــــــــــــــــم المــــــــــــــــــــذهبُ   

   

                                                             

 8/268المقتضب، المبرد، ج  (1)
 2/146إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج  (2)

(3 36( المؤمنون،   
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إن  :أحد هذه المواضع وهو الضمير المفسر بالخبر بعده مثل قوله تعالىتحدث أبو حيان عن و  
ومرجعه وعوده على  ،مبتدأ "فالضمير "هي ،هي النفس تحمل ما حملت :وقولهم (1)هي إال حياتنا الدنيا

وهذا الموضع هو رأي  ،ورتبة اوعاد على الخبر المتأخر لفظً  ،ورتبة اوالمبتدأ متقدم لفظً  ،الخبر بعده
فاعتبروا أن الضمير مرجعه  حيان أصحاب أبيمن  أما الجمهور ،زمخشري ووافقه عليه ابن مالكال

 .وقد رد كالَم ابن مالك أبو حيان في التذييل ،وعوده سياق الكالم المفهوم

 هـ(1093)ت  قال البغدادي 
نا َوَقوله: ُهَو ضمير يفسره َخبره َكَقْوِله َتَعاَلى: ِإن ِهَي ِإالَّ حيات": (2)

: َهَذا ضميٌر اَل يعلم َما يْعنى ِبِه ِإالَّ ِبَما يتلوه. َوَأصله: ِإن اْلَحَياة ِإالَّ حيات َمْخَشِري  ْنَيا. َقاَل الزَّ ْنَيا ثمَّ الدُّ نا الدُّ
 ا".وضع ِهَي َموِضع اْلَحَياة أِلَن اْلَخَبر يدل َعَلْيَها ويبينه

به إال بما يتلوه من بيانه. وأصله إن الحياة ِإالَّ  : "هذا ضمير ال يعلم ما يعنى(3)قال الزمخشري   
ْنيا ألن  الخبر يدل عليها ويبينها. ومنه: هي النفس تتحمل ما  ،موضع الحياة "ِهيَ "ثم وضع  ،َحياُتَنا الدُّ

 "وهي العرب تقول ما شاءت ،حملت

  .بعد ذكره كالم الزمخشري: "وهذا من جيد كالمه"" :(4)قال ابن مالك 

وال ينوي  ،: "ولم يذكر أصحابنا في الضمير الذي ُيفسره ما بعده(5)حيان في التذييل قال أبو 
وإنما هذا ُيفسره سياق الكالم. وأما ما ذهب إليه المصنف من  ،أن يكون ُمفسره الخبر ،بالضمير التأخير

والخبر مضاٌف لشيٍء  ،ألنه إذا فسره الخبر ؛الذي هو الخبر فهو فاسد ""حياُتنا الدنيا ُمفسرها هو "أن "هي
وإذا كان كذلك صار  ،كان ذلك الضمير عائًدا على الخبر بقيد إضافته وقيد صفته ،وموصوٌف بشيء

كما ال يجوز: ما غالمنا العالم إال غالمنا  ،وال يجوز ذلك ،تقدير الكالم: إن حياتنا الدنيا إال حياتنا الدنيا
وذلك ال يجوزن ولذلك منعوا:  ،إال ما ُيستفاد من المبتدأ ألنه يؤدي إلى أنه ال ُيستفاد من الخبر ؛العالم

 ؛رب الدر مالكها وسيد الجارية مالكها. وليس في كالم الزمخشري ما يدل على ما ذهب إليه المصنف
الذي هو الخبر. وقوله: "ألن الخبر  "فلم يقل: "موضع حياتنا الدنيا ،ألنه قال: "وضع هي موضع الحياة"

 .يعني أن سياق هذا الكالم دل على أن المضمر هو الحياة"" يدل عليها ويبينها

  

                                                             

 37المؤمنون: ( 1)

 1/568خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، ج (2)
 3/815، الزمخشري، جالكشاف (3)
 8/863ج ، ابن مالك،شرح التسهيل (4)
 2/261، أبو حيان، جالتذييل والتكميل (5)
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 فصل  بابت..37
أم  ،ومؤنًثا سواء كان بعده مذكًرا ،يكون مذكًرا بنا أن هذا الضميروذكر أصحا: "(1)قال أبو حيان 

مع  وإن كان المستحسن التذكير ،وهي زيد قائم ،وهي هند قائمة ،وهو هند قائمة ،مؤنًثا نحو: هو زيد قائم
 ."والتأنيث مع التأنيث هذا مذهب أهل البصرة ،التذكير

 التوضيح والتحليل

 ،أنه من األفضل تأنيث الضمير مع المؤنث وتذكيره مع المذكرذكر أبو حيان في ضمير الشأن  
 ،جواز مجيئه مع المذكر والمؤنث بغض النظر عن تذكيره أو تأنيثه الحقيقي حيان أصحاب أبيوأجاز 

فنقول:  ،أي جاز التذكير والتأنيث ،والعكس اا أو مؤنثً الضمير المذكر إذا جاء بعده مذكرً  ءيفأجاز مج
 . ويفسر حسب سياق الجملة هي أو هو حضر عمرو

أو فعٌل  ،أو مذكٌر شبيٌه به مؤنثٌ  ،وكذا تذكيرُه ما لْم َيِلِه مؤنثٌ  ،وإفراده الزمٌ " :(2)ابُن مالك قال 
 ".ثُه باعتبار القصة على تذكيره باعتبار الشأنفيُرجُح تأني ،بعالمِة تأنيٍث 

ْأن": (3)هشام وقال ابن ة ،َنْحو ُهَو َأو ِهَي زيد َقاِئم ،َأحدَها َباب ضمير الشَّ ْأن واْلَحِديث َأو اْلِقصَّ  ،َأي الشَّ
ر ِباْلُجْمَلِة بعده َفِإنََّها نفس الَحِديث  ".َفِإنَُّه ُمَفس 

صِريين َأن تذكيره َمَع اْلُمذكر وتأنيثه َمَع اْلُمَؤنَّث أحسن من خالف َومذهب اْلبَ ": (4)قال السيوطي 
ُر   ،َأَحٌد  ّللَُّ ٱُقۡل ُهَو   (5)َذِلك َنْحو ِخَصٌة َأۡبصََٰ َفِإنََّها اَل تعمى  ،(6) َكَفُرواْ  لَِّذينَ ٱَفِإَذا ِهَي شََٰ
 مْ لَ  َأوْ ة والتأنيث َمَع اْلُمذكر َكِقَراءَ  "ِإنَّه أمة هللا َذاِهَبة" ي:كحُ  ،َويجوز التَّْذِكير َمَع اْلُمَؤنَّث ،(7)اأْلَْبَصار

 .(8)هُ مَ لَ عْ َلُهم آَية َأن يَ  نْ كتَ 

  

                                                             

 2/141ج إرتشاف الضرب، أبو حيان، (1)

 8/82ج تسهيل الفوائد، ابن مالك، (2)
 8/856ج شرح شذور الذهب، ابن هشام، (3)
 8/253همع الهوامع، السيوطي، ج (4)
 8 :اإِلخالص (5)
  15 :اأَلنِبياء (6)
   46 :الحج (7)
عراء (8)   815 :الشُّ
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 باب العلم .36

واتفق أصحابنا في أمثلة األوزان التي لألفعال على أنها تحكى نحو: ضرب ": (1)قال أبو حيان 
 ".وزنه فعل وانطلق وزن انفعل

 التوضيح والتحليل

أوضحوا أن وزن الفعل الثالثي و  ،أن األوزان في العربية تستخدم لألفعالوأصحابه  أبو حيانذكر  
وأما إن  ،فتعلواجتمع على وزن ا ،لَ عَ ى وزن فَ في جلس عل :فنقول ،على وزن فعليكون  المجرد

ف والمراد الممنوعة من الصر  سماء فقد تفرع العلماء في حكمها حسب األعالماأل استعملت األوزان في
 منها.

 ،قد اتفق أصحابنا في أمثلة األوزان أنها إن استعلمت لألفعال خاصة حكيت: "(2)وطييقال الس 
فإن حكمها  ،وأريد بها جنس ما يوزن  ،وإن استعملت لألسماء ،وانطلق وزنه انفعل ،نحو: ضرب وزنه فعل

نحو قولك: فعالن ال  ،نصرففإن كل فيها ما يمنع الصرف مع العملية لم ت ،حكم نفسها وهي أعالم
نحو  ،ففيه خالف ،ينصرف وأفعل ال ينصرف. وإن لم يرد بها ذلك وأريد بها حكاية موزون مذكور معها

فهذا علم فيه تاء  ،هنا فاعلة ألن هذه األمثلة أعالمفمنهم من لم يصرف  ،قولك: ضاربة وزنها فاعلة
وإذا قال: عائشة وزنها  ،ألكثر فيصرف هنا فاعلةوهم ا ،ومنهم من قال: تحكى به حالة موزونة ،التأنيث

بل إن قلنا بالحكاية جملة لزم هنا ترك الصرف لذلك.  ،فاعلة منع من الصرف إذ ال حكاية توجب تنوينه
 ،يوجب أن ال يكون اختالف في الحكاية إذا ذكرته بعينه -وأنت لم تذكر لفظ األول بعينه -واختالفهم هنا

أي: حكم ما نزل منزلته من الصفات. مثاله:  ،فحكمه حكمه :وقوله، لصناعةوهذا من دقيق علم هذه ا
فامتنع  ،إذ جعلته صفة لرجل: "3وقال أبو حيان "،ه منزلتهنزلتحكمه حكم أسود ألنك  ،هذا رجل أفعل

 ."الصرف

لألفعال خاصة حكيت نحو: ضرب وزنه فعل وانطلق  األوزان استعملت": (4)قال ناظر الجيش 
فإن كان  ؛فهي أعالم ،فإن حكمها حكم نفسها ت لألسماء وأريد بها جنس ما يوزن . وإن استعملوزنه انفعل

  ."وأفعل ال ينصرف ،نحو قولك: فعالن ال ينصرف ،فيها ما يمنع الصرف مع العلمية لم تنصرف

  

                                                             

 2/158إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)
 8/218ع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي، جهم (2)

 2/321( التذييل والتكميل، أبو حيان األندلسي، ج3)

 2/633تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ناظر الجيش، ج (4)
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 باب اسم اإلشارة .35

وتجامع ما  ،رتبة البعديوملخصه أن هاء التنبيه ال تكون فيما استعمل في ال" :(1)قال أبو حيان 
بل  ،سيبويه للمشار ثالث مراتب لوقال بعض أصحابنا: لم يجع ،كان للرتبة القربى والرتبة الوسطى

 ".وتراخ ،دنيا :مرتبتين
 التوضيح والتحليل

للرتبة ثالثة و  للبعيد ثانيةو  ،األولى وضعت للقريب ،في أسماء اإلشارة ثالثة مذاهبذكر أبو حيان  
بالقصر  "وأما "أالك: (2)فقال هاأدلته على ذلك في كتابه التذييل والتكميل حين تحدث عن وذكر ،الوسطى

 وأنها في الرتبة الوسطى. ،وتقدم ذكرنا لها ،والتشديد فحكاها بعض اللغويين

كتابه ارتشاف الضرب الدنيا في  أو كما حكى أبو حيان عنهم ،سيبويه أطلق لهم مرتبتين ماأ 
 .والبعيد ،والمتوسط ،فكانت للقريب :مراتب ثالث حيان حاب أبيأصوأطلق  ،يوالتراخ

 للقريب وتلك المستعملة للبعيد ذلك في نيالحجازي وذلك حسب قول ،والمرجح هو المرتبتان  
ستعمال ين في عدم ايعلى عكس لغة التميم ،كاف بال المستعمال الاليس من لغتهم ف ،بالالموالمقترنين 

  د.يب والبعيالقر  :ليس له إال مرتبتانن هذا أن اسم اإلشارة فلزم م ،الكاف مع الالم

وهي المرتبة الثانية ""َوَلَدى الُبْعدِ  وما تقدم هو فيما إذا كان المشار إليه قريباً : "(3)قال األشموني 
 ".من مرتبتي المشار إليه

 باب المعرفة باألداة .38
 أ.فصل

أحدهما مذهب جميع النحاة إال ابن كيسان أنها  ذكر أصحابنا فيها مذهبين:" :(4)قال أبو حيان 
والثاني: مذهب ابن  ،واأللف ألف وصل جيء بها وصلة إلى النطق بالساكن ،وهي الالم ،أحادية الوضع

 ."أنها ثنائية الوضع كيسان
  

                                                             

 2/156إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)
 3/818التذييل والتكميل، أبو حيان، ج (2)
 8/822شرح األشموني، األشموني، ج (3)
 2/115إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (4)
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 التوضيح والتحليل

لخلو  ؛الف قليل الجدوى خنه وقال إ ،الخالف في أحادية وثنائية أل التعريف ذكر أبو حيان 
أولهما قولهم  :في باب المعرفة باألداة مذهبين حيان أصحاب أبيرأي  وذكر ،استعمال بعض األلسن لها

لنوع األول من ألف وصل وهي اوأن ألفها حضرت  ،الالمو  األلف أداة التعريف المكونة من حاديةأ في
 االجتماع وهكذا. ،: االنطالقفاعتبروها من الموصوالت نحو ،نين والعشريتجمل األلفات االثن

أنها أداة ولكن المرجح  ،"بل"و ""هل مثلثنائية الوضع كحرف ثنائي الوضع ومنهم من اعتبرها  
  أي يتم تعيينها حسب السياق كما ذكر أبو حيان. ،مرتبطة بالحرف التالي لها

ا خالفً  ،ائدةوليست الهمزة ز  ،ا للخليل وسيبويهوفاقً  ،الالم وحدها ال "وهي: "أل: "(1)قال ابن مالك 
 ".لسيبويه

ونسبوه إلى  ،. وهم المتأخرون اعند من جعل حرف التعريف أحاديً  ،الم التعريف: "(2)قال المرادي 
 ".سيبويه

 باب المعرفة .39
 ب.فصل
عليه متقدًما فالعهدية قد تكون ما دخلت  ،قسموا هذه األداة إلى عهدية وجنسية": (3)قال أبو حيان 

فالغلبة كالذي في  ،ولمح الصفة ،وذكر أصحابنا أنه يعرض في العهدية الغلبة ،وحاضًرا مبصًرا لفًظا
 ل".إذ هو علم في األص ؛للتعريف اًل والتي للمح الصفة لم تدخل أو  ،والبيت للكعبة ،النجم للثريا

 التوضيح والتحليل

حيث  ،عهديةمنها ال ،اأربعة عشر قسمً تقسم  أن األلف والالم في كالم العربن على اتفق النحويو  
وهي أن يغلب لفظها  ،للغلبة العهدية هوأضاف أصحاب ،االمتأخرة لفظً ذكر أبو حيان أغراض أل العهدية 

أنها تدخل في العلمية  :وقال ،والتي للمح الصفة ،المدينة وتقصد بها طيبة :فتقول ،وتحقيقها على األفراد
 .اً ليست تعريفو 

المقصود به  "البيت"تي عرضت لها الغلبة أل التي في لمثال أل العهدية ا: "(1)قال ناظر الجيش 
ومثال أل العهدية التي عرض لها لمح  ،لطيبةا "المدينة"و ،المقصود به الثري ا "الن جم"والتي في  ،الكعبة

اك ،الصفة قولك: العب اس ح   ".الحارث ،الض 
                                                             

 8/812ج أوضح المسالك، ابن هشام، (1)
 8/831الجنى الداني، المرادي، ج (2)
 2/116إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)
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التي  ،في األصل ،ذه هيوالمدينة لطيبة وه ،حو البيت للكعبةن أن تكون للغلبة" :(2)قال المرادي 
 ".بالغلبة اولكن مصحوبها لما غلب على بعض ماله معناه صار علمً  ،للعهد

ولكنهم جعلوه كأنه وصف له  ،يعني على أصل الصفة ولم يجعلوه سمي به: "(3)قال الشاطبي 
ومن قال: حارث وعباس فهو يجري مجرى زيد. قال ابن خروف: وهذا في كل صفة سمى  ،غلب عليه

 ."بها

 هـ(1206 ت)الشافعيقال  
علم بالوضع  :فيقال: العلم ضربان ،ذكره في باب العلم أحسن: "(4)

بخالف ذكر المضاف  ،ألن النوعين المضاف وذا أل يكونان حينئٍذ مذكورين في مركزهما ؛وعلم بالغلبة
ن إوهي تحقيقية  ،هي أن يغلب اللفظ على بعض أفراد ما وضع له "هنا فإنه استطراد. قوله: "بالغلبة عليه

 ."استعمل بالفعل في غير ما غلب عليه وإال فتقديرية

 باب المعرفة .41
 ت.فصل

 هي في اآلنو  ،واآلن والذين ،وقال ابن مالك: وربما زيدت فلزمت نحو: اليسع: "(5)قال أبو حيان 
 ". زائدال عند أصحابنا للحضور

 التوضيح التحليل

ولكنها قد  ،تعد للزمن الحاضر وليست زائدة هعند أصحاب ذكر أبو حيان أن زيادة أل في اآلن 
وذكرها العلماء  ،بدونها ألنهم أسماء موصولة حيث إنها معرفة ،تزاد عند ابن مالك كما في التي والذين

 ،أي تزاد في قليل من المواضع ،وهي للتقليل ،ا: كالالت ... واآلن والذين ثم الالتوقد تزاد الزمً  :فقالوا
 . أيه في تلك المسألةولم يذكر ر 

هي  :وقيل ،ونحو الذي ،هي للحضور :وقيل ،نحو: اآلن ،: "وربما زيدت فلزمت(6)قال ابن مالك 
  ونحو اليسع". ،المعر فة للموصول

                                                                                                                                                                                              

 2/126تمهيد القواعد في تسهيل الفوائد، ناظر الجيش، ج (1)
 8/816ج الجنى الداني، المرادي، (2)
 8/555الشاطبي، جشرح ألفية ابن مالك،  (3)
 8/261، جالصبان الشافعي حاشية الصبان على شرح األشموني أللفية ابن مالك، (4)
 2/112إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (5)

 8/222المساعد، ابن عقيل، ج (6)
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الالم في اآلن زائدة وتعرفه بالم و  ،زيادة أل في الذي والتي وبنات األوبر": (1)ابن جنيقال  
 ".مقدرة

الالت  :وذكر من ذلك أربعة مواضع ،ة أل على قسمين: األول زيادة الزمةزياد: "(2)قال الحازمي 
والذين من الموصوالت وأل  واآلن وهو اسم ،وهو اسم صنم كان بالطائف وأل فيه زائدة الزمة ألنه علم

، واآلن: وهو اسم للزمان الحاضر، وأل فيه زائدة الزمة، لم فيه أيضا زائدة الزمة ألنه تعرف بالصلة
ل في كالم العرب مجردًا منها، وهو مبني لتضمنه معنى أل التي تعرف بها، وهذا من القرائب، يستعم

لكونهم جعلوه متضمنا معنى أل، وجعلوا أل الموجودة فيه زائدة الزمة، والذين ...، والالئي: جمع التي، 
 ".وهي مثل الذين في أن أل فيه زائدة الزمة

 باب الموصول .41
 أ.فصل

فال يجوز: مررت بالذي ما  ،والمشهور عند أصحابنا أنها ال تكون تعجبية: "(3)نقال أبو حيا 
 ".وإن كانت عندهم جملة خبرية ،أحسنه

 التوضيح والتحليل

فتكون مصدرية  ،هاقد تتعدد معاني "الذي" ـالمصدرة ب الموصولحيان أن جملة  أبيأصحاب ذكر   
 فهي ،ولم يوافق مجيئها في الجملة التعجبية ،اءوفي جملة األمر والدع ،وقد تسبق بليت ولعل وعسى

ألن النحويين تباينوا في جملة التعجب هل هي خبرية أم  ؛فال نقول: جاء الذي ما أجمله ،ليست تعجبية
واختلف هؤالء فقال  ،وذهب آخرون أنها خبرية ،ال يجوز أن تكون صلة للموصول :و قالوا ،إنشائية

 :وقال الجمهور ،يجوز أن تكون صلة للموصول نه: إحيان بيوهو من أصحاب أ ن خروفبعضهم كاب
 .في تلك المسألة كر أبو حيان رأيه، ولم يذوهذا هو رأي ابن عقيل ،ال يجوز

  خبرية. أو ،إنشائية سواء كانت ،موصولةال يجوز أن تكون جملة التعجب  أنه والمرجح

وإن كانت عندهم  ،بالذي ما أحسنهيجوز: مررت فال  ،: "وأن تكون غير تعجبية(4)قال األشموني 
 ".جملة خبرية

                                                             

 3/346الخصائص، ابن جني، ج (1)
 8/42شرح المكودي على األلفية، الحازمي، ج (2)
 2/115جأبو حيان، إرتشاف الضرب،  (3)
 8/841جألشموني، شرح األشموني، ا (4)
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ه إبهام مناف لما يقصد بالصلة يما خفي سببه ففي: "وقيل ألن التعجب إنما يكون ف(1)شافعيقال ال 
 التبيين". من

إنها خبري ٌة "؟ وما سبب قوله هذا  :جاءني الذي ما أحسنه! وإْن ُقْلنا :"فال يجوز :(2)قال ابن عقيل 
وإن قلنا إنها خبري ة  ،إنها إنشائية :ال يجوز أن تكون جملة التعجب ِصَلة ِإْن قلنا :عبارةمعنى هذه ال ؟

أخبرية هي أم إنشائية ؟ فذهب بعضهم إلى أنها  :وذلك ألن العلماء اختلفوا في جملة التعج ب ؛كذلك
 ."إنشائية

 باب الموصول.42
 ب.فصل
 ".ة الصلة أن ال تكون مستدعية لفًظا قبلهاوزاد بعض أصحابنا في شروط جمل": (3)قال أبو حيان 

 التوضيح والتحليل

وتحدث عن شروط  ،وذكر الخالف بينهما ،حيان عن دخول معنى الشرط  للموصول يتحدث أبو 
مررت بالذي لكنه  :فال نقول ،ا يسبقهالفظً ستدعي أنها ال تعلى  حيان عند أصحاب أبي جملة الصلة

ألنه ممكن أن يتقدمه  ؛ أصحاب أبي حيانقول ومن المرجح  ،قوال مررت بالذي إذن ينطل ،منطلق
ن في فهنا يجتمع جملتان شرطيتا ،حتى أبوه قائم جاءني الذي :ل قولهمث ،بحكمين اثنين حرف يجتمع

 وهذا ال يجوز. ،جملة واحدة

ت إحدى يجوز الوصل بالشرط والجزاء إذا عر وذهبوا أيًضا إلى أنه ال ي: "(4)قال أبو حيان 
 ".فال يجوز: جاءني الذي إن قام عمرو قام أبوه ،ملتين من ضمير عائد على الموصولالج

ْرَطْينِ  ؛اَل  :َوقيل": (5)قال السيوطي  ْيء اَل يكون َتمام َنفسه ،اِلْجِتَماع الشَّ ورد ِبَأن الثَّاِني غير  ،الشَّ
أِلَن  ؛َجاَءِني الَِّذي َحتَّى َأبوُه َقاِئم :وزَفاَل يج ،اَل  :َوقيل ،ا قبلَهاوبجملة تستدعي كاَلمً  ،اَل َنفسه ،األول

 ".َحتَّى البد َأن يتقدمها َكاَلم يكون َغاَية َلهُ 

ألنها  ؛احتراز من الجملة الواقعة بعد حتى أن ال تكون مستدعية لكالم قبلها" :(1)الصنعاني قال 
 ".مالذى حتى أبوه قائ يجاءنفال يجوز:  ،يتقدمها كالم أنْ  فال ُبدَّ  ،غاية

                                                             

 8/235ج األشموني، حاشية الصبان، (1)

 8/18جشرح ألفية ابن مالك، ابن عقيل،  (2)
 2/115إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)
 3/83التذييل والتكميل في شرح التسهيل، أبو حيان، ج (4)
 8/335همع الهوامع، السيوطي، ج (5)
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 الموصول باب.43
  ت.فصل
والجري بوجوه  ،البناء على الكسر "الذي"وذكر بعض أصحابنا: أن في ": (2)قال أبو حيان 
 ".اإلعراب

 التوضيح والتحليل

على الكسر  مبنية "الذي"في االسم الموصول  عند أصحابه أوضح أبو حيان أن حركة اإلعراب 
 ،في بناء ياء الذي بالتشديد هحيان وأصحاب مع رأي أبيح السيوطي في كتابه الهضو وأ ،بتشديد الياء

 الفتح. اعرابهت حركة إ لكان ت معربةوالمرجح البناء ألنه لو كان ،ليست معربةتبين أنها و 

وكانتا معربتين لسمع  ،اإذا لو كان هذا إعرابً  ؛اواألقرب القول بالبناء مطلقً : "(3)قال الصنعاني 
 ".على البناء على الكسر كما جعل األول دلياًل  ،على البناء على الضم اًل أن يجعل ذلك دلي يفينبغ ،الفتح

وبه  ،م مع التَّشِديد بناءكسر َوالضَّ م اْبن َمالك َأن الوظاهر كال :َقال أبو حيَّان": (4)قال السيوطي 
 ".اباز الجري بوجوه اإِلعر ا مع البناء بجو وصرح أيًض  ،صرح بعض َأصحابنا

 ".على أن كسرة الياء المشددة من الذي كسرة بناء": (5)قال البغدادي 

 ".بتشديد الياء وإجرائها بوجوه اإِلعراب أو كسرها على كل  حال ،والذي  ": (6)قال ابن عصفور 

  

                                                                                                                                                                                              

 8/8258والعقود الصافية الكافلة، الصنعاني، ج البرود الضافية (1)
 2/8222إرتشاف الضرب، أبو حيان،ج (2)
   8/8254جالصنعاني،  ،البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة (3)

 8/322همع الهوامع، السيوطي، ج (4)
 5/418خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، ج (5)
 3/64صفور، جلزجاجي، ابن عشرح جمل ا (6)
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 باب الموصول .44
 ث:فصل

وذكر  ،... والتي ،والذي ،واللتا ،اللذافتقول:  ،ويجوز حذف النون منهما: "(1)قال أبو حيان  
 ".ه يجوز حذف النون من التثنية والجمع فصيًحاأصحابنا أن

 التوضيح والتحليل
وقد ذكرها  ،التثنية والجمع مننون في األسماء الموصولة الجواز حذف  هوأصحاب ذكر أبو حيان 

 ن مالكباقول  الف ذلكوقد خ ،وهي لغة بني الحارث ،سماء الموصولةالمرادي كلغة ثالثة في تثنية األ
  .حذفها إال في الضرورة الشعريةجواز  عدمفي التسهيل في 

أن حذف النون من قوله:  ،... لغة ثالثة وهي حذف النون " في تثنية "الذي والتي: "(2)قال المرادي 
 ".وحذفها "فإنه قال: يجوز إثبات "نونها ،لضرورة الشعر وهو مخالف لما في التسهيل ""هما اللتا

فهو قليل  ،نحو: جاءني الرجال الذي قالوا كذا ،الذينأما حذف النون من " :(3)قال ابن الحاجب  
 ".في المثنى ،كقلة: اللذا

اللََّذان َتْخِفيًفا الستطالة اْلَمْوُصول  :َوَأصله ،اللذا :على َأن حذف النُّون من َقْوله: "(4)قال البغدادي 
 ".بالصلة. َهَذا َقول اْلَبصِريين

 باب الموصول .47
 ج.فصل
وقال بعض أصحابنا: هذا االستعمال  ،بجملتها موصولة "ماذا"وأنكر أن تكون ": (5)قال أبو حيان 

 ".جاء في الشعر
 والتحليل التوضيح

ا إلى الموصولة عند اجتماعهما معً  ""ذااالستفهامية و "ن في توظيف استخدام "ماخرج النحويو  
إال لضرورة أتي يال صولة مجيئها مو  نإ أبو حيان وأصحابه:وقال  ،"الذي"بمعنى  استعمالها جملة صلة

 .ن استعمالها على هذا الوجه قليلوإ ،يةشعر 

 ".أو نكرة موصوفة ،موصواًل  اواحدً  اوثانيهما أن يكون المجموع اسمً : "(6)قال المرادي 
                                                             

 2/8224إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)
 428-8/422توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، المرادي، ج (2)
 3/22شرح الرضي على الكافية، ابن الحاجب، ج (3)
 6/6خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، ج (4)
 2/8282إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (5)
 8/248المرادي، ج نى الداني،الج (6)



54 
 

يكون اْلَمْجُموع اْسما َواِحًدا ف ،َواِحًدا أما ِإذا ركبت َما َمَع َذا فصارا اْسماً ": (1)قال السيوطي 
 ".َمْوُصوال

منهم ابن  ،أجازه جماعة ،زائدة "ذا"و ،ااستفهامً  "ما"أن تكون ": (2) (هـ761ت)قال ابن هشام 
 ،"لم ذا جئت" :وعلى هذا التقدير فينبغي وجوب حذف األلف في نحو ،"ماذا صنعتَ " :في نحو ،مالك

  ".والتحقيق أن األسماء ال تزاد

 باب الموصول .46
 ح.فصل
ويوجد في بعض  ،صلت بظرف نحو: ألضربهم أيهم في الدار لم تبنولو و ": (3)حيان قال أبو 

 مع الظرف". ءتصانيف أصحابنا ما يدل على البنا
 التوضيح والتحليل

 ورجح أبو حيان إعراب ،لجملة )أي( إذا وصلت بجملة ظرف هبناء أصحاب ترجيح ذكر أبو حيان 
إال  اال تأتي جملة الصلة ظرفً  حيث ،حتى مع حذف المبتدأ أي صدر صلة الجملة الموصولة "أي"

فإذا أضيفت  ،في إعرابها نيالكوفي اتبع فقد ،وخالفهم بذلك ،المرجح بناؤهاو  ،ابربطها بفعل محذوف وجوبً 
  .ال يجوز أن تبنى فإنها تعرب

اضرب أيهم "و ،"اضرب أيهم هو قائم"و ،"اضرب أيهم في الدار" :فإن قلت": (4)قال ابن السراج 
 . "نصبَت  ،"يأتيك

 
 الخبار  باب.45

 أ.فصل
 ".وقال بعض أصحابنا ال يبرز ،لما كان في صلة )أل( ،برز ضمير الشأن: "(5)قال أبو حيان 

  

                                                             

 8/321همع الهوامع، السيوطي، ج (1)

 8/315مغني اللبيب عن كتب األعاريب، عبدهللا ابن هشام، ج (2)
 2/8281ج أبو حيان، إرتشاف الضرب، (3)
 2/323األصول في النحو، ابن السراج، ج (4)
 3/8255إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (5)
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 التوضيح والتحليل

فال  ،ا في جملة صلة )أل(من استتار ضمير الشأن إن كان واقعً  هذكر أبو حيان موقف أصحاب 
هذه  ولم يذكر سيبويه رأيه في ،كما أجازه الزجاجيبإظهار الضمير  ،منطلق زيد نقول: جاء الزائر هو

 المسألة. 

 ،اوإن رفعت ضميرً  ،فال إشكال فيه "ا كالمثال "السابقإذا رفعت صلة أل ظاهرً ": (1)قال المرادي 
  ."وإن كان لغيرها وجب إبرازه ،وجب استتاره "أل" ـفإن كان ل

ف والالم إال في وجوب رد الفعل مع األلف ال فرق في اإلخبار بين الذي واألل: "(2)قال ابن مالك 
 ،ثم صلة األلف والالم إن رفعت ظاهًرا فهي معه بمنزلة الفعل ،والالم إلى لفظ اسم الفاعل أو المفعول

 ".وإن كان لغير األلف والالم وجب بروزه ،وإن رفعت مضمًرا فإن كان لأللف والالم وجب استتاره

 .باب اإلخبار48
 ب.فصل
 ،"اللذان هذا ثانيهما اثنان" :"هذا ثاني اثنين"ال تقول في  ،لم يجز اإلخبار به: "(3)قال أبو حيان 

 ".وهو عندي يصح ،ابن عصفورو هكذا قال أصحابنا 
 التوضيح والتحليل

في  المادة المضافةاتفق مع و  ،العدد المضاف إليه اسم الفاعل في خباراإلأبو حيان  أجاز 
وال يجوز  ،اللذان هذا ثانيهما اثنان فيقول في ثاني اثنين: ،ن إلى عشرةأي من اثني ،األعداد دون العشرة

 .أبي حيان عند أصحاب به خباراإل

   واألجود قول أبي حيان. ،في اإلخبار عنهم فاختلف أبو حيان وأصحابه

 ،اوال ثاني اثنين عددً  ،اأال ترى أن العرب ال تقول: هذا خامس خمسة عددً : "(4)قال ابن السراج 
وإن كانت  ،ألن ذلك بناء يكون في األفعال ؛د يجوز فيما دون العشرة أن تنون وتدخل األلف والالموق

والثانيهما أنا  ،قال: ولكنه في القياس جائز أن تقول: الثاني اثنين أنا ، العرب ال تتكلم به في هذا المعنى
  ."ليس بكالم حسن ،اثنان

                                                             

 3/8385، المرادي، جبشرح ألفية ابن مالك توضيح المقاصد والمسالك (1)
  2/65، جابن مالك، شرح ابن الناظم (2)
 3/8266إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)

 2/332األصول في النحو، ابن السراج، ج (4)
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ن تضيفه إلى ما هو أالمشتق من العدد لم يخل من فاعل سم الاوإذا أضفت : "(1)قال الزمخشري  
 ". أو إلى ما هو دونه ،وثالث ثالثة ،ثاني اثنين2كقوله تعالى:  ،منه

 خبارباب اإل.49
 ج.فصل
وعلى  ،ما نقل أصحابنا عن المازني: وهو أن تدخل الموصول على األول: "(3)قال أبو حيان 

 وكل جملة منهما قائمة ،والضمير ،حقها من الخبر يوتوف ،وتأتي بكل جملة على انفرادها ،الثاني
 ".بنفسها

 حليلوالت توضيحال

استقالل كل جملة بنفسها  في أصحاب أبي حيانقول المازني والذي عمل به  يرجح أبو حيان 
فلكل  ،ألي منهم موصولالفي  واختلفا ،في جملة واحدة خبار عن اسم تنازع فيه العامالنوعاملها عند اإل

في حال اختالف العامل في وذكر العلماء لذلك مذاهب أربعة  ،رها والضمير العائد عليهجملة خب
واكتفى أبو  ،واحد منهما َيْفَعُل بفاعله كل  ن على إ :حيث قال ابن مالك ،الجملتين كما سيأتي في أقوالهم

 .رأيه فيها ولم يذكر ،ب األربعة الواردة في خالف العاملهحيان بذكر آراء العلماء في تلك المذا 

وإن أخبرت عن المتنازع أدخلت  ،... أنه يصح عن كل منهما على انفراده" :(4)الصنعاني قال 
 ".إن كان هو العامل يأو على الثان ،ن كان عامله األولإ ،الموصول على األول

 ،أن تدخل الموصول على األول والثاني وتستوفي كل جملة عائدها: "(5)قال ناظر الجيش 
يعني في اإلخبار بالذي  -فتقول في الذي  ،وتترك األخرى ال خبر لها ،حدى الجملتين خبرهاوتستوفي إ

 ،وتقول في أل على إعمال الثاني: الضاربه أنا والضاربي زيد ،: الذي ضربته والذي ضربني زيد-
 ".والضمير في الجملة األولى ألنه اسم فاعل جرى على غير من هو له

  

                                                             

  8/258المفصل في اإلعراب، الزمخشري، ج (1)
 42( التوبة: 2)

 3/8252إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)
 8/8253لضافية، الصنعاني، جالبرود ا (4)
  1/4623ج ، ناظر الجيش،تمهيد القواعد (5)
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 باب المبتدأ.71
 أ.فصل

 ،إن كانا معرفتين نحو: زيد أخوك ؛ويجب هذا األصل ،األصل: تأخير الخبر": (1)قال أبو حيان 
هكذا أطلق  ،شعًرا أو مشبًها بالخبر المبتدأ نحو: زيد زهيرٌ  ،أفضل منك أفضل مني :نحو ،أو كانا نكرتين
 ".برإذا دل المعنى على تمييز المبتدأ من الخبر جاز تقديم الخ :وقيل ،أكثر أصحابنا

 التوضيح والتحليل

تقول:  ،واألصل في ترتيب الجملة مبتدأ ثم يليه خبر ،تمم الفائدة بعد المبتدأالخبر وهو الجزء المُ  
لكن هذا التقديم يمتنع في  ،نحو قولك: في الدار زيد ،ويجوز تقديم الخبر على المبتدأ ،محمٌد قائم

ومنها أن  ،نا نكرتين كمثل أفضل منك أفضل منيأو كا ،منها أن يكونا معرفتين مثل زيد أخوك ،مواضع
 .وعبد هللا السموأل وفاءً  ،اجودً خالٌد حاتم  :كما تقول ،بالخبر المبتدأ ايكون مشبهً 

وهي أن يكون الخبر  ،ةهو وجوب التأخير للخبر في الحالة األخير إن مذهب أصحابه  :وقال أبو حيان
 .ز تقديم الخبر إذا ميزنا بينهماومذهب بعض النحاة أنه يجو  ،به المبتدأ امشبهً 

وعمرو عنترة  ،اكقولك: زيد زهير شعرً  ،واألْصل تقديم المشبه وتأخير المشبه به" :(2)قال ابن مالك 
  .ا"وأبو يوسف أبو حنيفة فقهً  ،شجاعة

مبتدأ يعني ال "أي: تقديم الخبر "ِحيَن َيْسَتِوي الجزآنِ " إذا تقرر ذلك "َفاْمَنْعهُ " :(3)قال األشموني 
 ،نحو: "صديقي زيد" ،أي: قرينة تبين المراد" "َعاِدَمي َبَيانِ  ،رأي: في التعريف والتنكي "اا َوُنْكرً والخبر "ُعْرفً 

أو استويا  ،نحو: "رجل صالح حاضر" ،فإن لم يستويا ،ألجل خوف اللبس ؛و"أفضل منك أفضل مني"
فتقول: "حاضر رجل  ،جاز التقديم "حنيفة نحو: "أبو يوسف أبو -أي: قرينة تبين المراد-واجدي بيان 

  .للعلم بخبرية المقدم" ؛و"أبو حنيفة أبو يوسف" ،صالح"

فال بد من  ،ألن المبتدأ محكوم عليه ؛األصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر" :(4)قال السيوطي 
أن  :أحدها ،بابويجب التزام األصل ألس ،"قائم زيد" :نحو ،ويجوز تأخيره حيث ال مانع ،تقديمه ليتحقق

وأفضل  ،زيد أخوك :نحو ،يوهم التقديم ابتدائية الخبر بأن يكونا معرفتين أو نكرتين متساويتين وال قرينة
 ".أبو يوسف أبو حنيفة :نحو ،فإن كان قرينة جاز التقديم ،منك أفضل مني

                                                             

 3/8823إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)
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 باب فصل ب..71

 ،أو لم يكن ،أصله النصبكان  ،فال يجوز حذفه ،وإن كان مجروًرا بإضافة": (1)قال أبو حيان 
 ".هذا نقل أكثر أصحابنا ،وزيد قام غالمه ،نحو: زيد أنا ضاربه

  التوضيح والتحليل

ويفرز  ،حيان عن حذف المضمر العائد على المبتدأ دون وجود رابط في الجملة يتحدث أبو 
 .حاالت جواز ومنع حذف الرابط الضمير

وهذا  ،يعود على المبتدأ يربطها به احتوي ضميرً إنه يجب أن تفالمبتدأ إذا جاء خبره جملة ف 
وإما أن يكون  ،األلف هنا هو الرابط الضميرف "كقولك: "الزيدان يقومان ،االضمير إما أن يكون مرفوعً 

ول بإضافة أو بحرف جر األ اون مجرورً وإما أن يك ،الضمير الهاءرابطها  "كقولك: "زيد ضربته ،امنصوبً 
 .الهاء يكون  الضميرف "والثاني كقولك: "زيد مررت به ،الهاء هنا الضمير "مئكقولك: "زيٌد غالمه قا

بغير فعل أو بفعل ناقص أو تام  اوإن كان منصوبً  ،لم يجز حذفه افإن كان الرابط الضمير مرفوعً  
 .أصحاب أبي حيانهذا رأي و  ،باإلضافة لم يجز حذفه اوإن كان مجرورً  ،متصرف لم يجز حذفه

 ،ا لهوشرطه أن يكون مطابقً  ،ال بد لها من ضمير عائد على المبتدأ يربطها به" :(2)قال السيوطي 
ال َأو وعِليه الجمهور أنه ال يجوز سواء كان مرفوعا مبتدأ أو فاع ؟حذفه وهل يجوز ،زيد قام غالمه :نحو

ي َأن احدة وهِإالَّ في صورة و  ،ورَمْنُصوًبا ِبفعل متصرف َأو جامد َأو َناقص َأو وصف َأو حرف َأو مجر 
من منوان بدرهما :َنْحو ،ي حذفه ِإَلى تهيئة َعامل آخرف وال يؤد  يجر ِبحر  أي منوان منه ِبِخاَلف ما  ،لس 
 ،بهنا ضار زيد أ :نحو ،ء كان َأصله النصباُد ِمْنُه َأو جر بإضافة سو ُتِري ،يف أكلتالرَّغ :نحو ،ِإذا أد ى

 ".المهزيد قام غ :نحو ،أم لم يكن

 فصلباب ت..72

وصحح بعض  ،ففي دخول الفاء خالف ،ولو كان المبتدأ موصوًفا بالموصول" :(3)قال أبو حيان 
 ".أصحابنا المنع
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  التوضيح والتحليل

إذا كان من ألفاظ العموم كاألسماء  على خبر المبتدأ هنا يتحدث أبو حيان في حكم دخول الفاء 
إلى  اوإذا كان المبتدأ مضافً  ،ي فله درهمنلذي يأتيكأن تقول: ا ،في خبره جائزها فإن دخول ،لةالموصو 

 .كل الذين يأتونني فلهم درهم :ن تقولأك ،الفظ من ألفاظ العموم جاز ذلك أيًض 

الرجل الذي  :كأن تقول ،مضاف للموصولالبالموصول أو ولكن الخالف في المبتدأ الذي ُوصف   
قل " :ومن أجاز هذا استدل بقول تعالى ،ذلك أصحاب أبي حيانمن  الجمهور فقد منع ،يني فله درهمتأي

    ".إن الموت الذي تفرون منه فإنه مالقيكم

يبويه وجمهور البصِريين إلى منع سوذهب  ،المبرد والزجاجي ين و ونقل عن الكوف" :(1)قال السيوطي 
ور ذدخول الفاء في ه  ".ةه الصُّ

 و: "الذي يأتي فله درهم".نح ،ويجب تأخير الخبر المقرون بالفاء" :(2)ابن مالكقال  

 ُْ  إِ َّ  : (4)واحد قوله تعالىويؤيد عندك أن الصفة والموصوف كالشيء ال: "(3)قال ابن يعيش 

وَ  ِ ْ  ُ  َإِ َّ ُ ُ َا ِ ُ ْ  ۖ اتحاد الصفة دليل على  "فدخول الفاء في خبر "الموت ، لْلَ ْوَ  للَِّح   َِف ُّ
ألنك وصفته  ،وإنما جاز في اآلية ،لم يجز ""إن الرجل فإنه مالقيك أال ترى أنك لو قلت: ،والموصوف

بما يجوز دخول  "فلما وصفوا "الموت ،بقولك: "الذي تفزون منه". والفاء تدخل في خبر الموصول بالفعل
جاز أن  ،جاز دخولها في خبر موصوفه. وإذ كانت منزلتها من الموصوف هذه المنزلة ،الفاء في خبره

 ".من الحكم ما يعتبر فيهيعتبر فيها 
 

 باب فصل ث..73
أي من  ،فإلى إتالئها قال: من لد شواًل  ،"لدن"ربما أضمرت كان الناقصة بعد " :(5)قال أبو حيان

هو تفسير معنى ال  :وقال أصحابنا ،والجمهور: من لد أن كانت شواًل  ،وقدره سيبويه ،... لدن كانت شواًل 
 .إعراب"
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 1الجمعة:( 4)
 3/8818جإرتشاف الضرب،  (5)



60 
 

 ح والتحليلتوضيال 

ومن األحكام التي  ،وأم الباب لها أحكام تنفرد بها عن سواها ،أم الباب في األفعال الناقصة "ان"ك  
 ان قائمً إ اأضرب زيدً : سمثل قولك ،"إن"من هذه المواضع بعد  ،أنها تضمر في مواضع "تختص بـ"كان

 .اقرأ ولو صفحةً  :مثل "لو"وبعد  ،اوإن قاعدً 

فإلى  من لد شواًل ": لهوعليه قو  ،"لدن"كان محذوفة بعد  هاب قد تقدرويتحدث أبو حيان عن حالة 
قد اعترض في ذلك على سيبويه بأنه يلزم من ذلك و  ،سيبويه ههكذا قدر  أي من لد كانت شواًل  ،" إتالئها

وأجيب أن هذا  ،وبقاء معمولها من غير ضرورة ،يعني حذف الموصول وصلته ؛إضمار بعض االسم
 . تقدير معنى ال صنعة وإعراب

سيبويه: من وإنما قدره  ،"أي: من زمن كونها شواًل إلى زمن كونها متلوة بأوالدها :(1)قال األزهري 
نقله في المغني عن  ،إلى الجمل"ألنه ال يرى إضافة "لدن ؛ولم يقدره: من لد كانت ،لد أن كانت شواًل 
بل  ،وبقاء بعضه ،عض االسمإذ يلزم منه حذف ب"واعترض على سيبويه في تقديره "أن ،الغرة البن الدهان

وإن حمل على أنه تقدير  ،نص سيبويه في باب االستثناء على أن الموصول الحرفي ال يجوز حذفه
  ."اب لزم منه أن ما فر منه وقع فيهمعنى ال تقدير إعر 

فيمكن أن يكون تفسيَر  (اوأما تقدير سيبويه في )عجبُت من َضْرٍب زيٌد عمرً " :(2)قال الشاطبي
. وهو تقدير ال يصح عند اًل من لُد أْن كانْت َشوْ   :في قوله: من َلُد َشْواًل  كما َقدَّر ،ال تقديَر إعراب ،معنى

 ."وليس هذا تقديَره اللفظي ،إن معناه: اْلَحْق أهَلك قبَل اللَّْيلِ  )أْهَلَك واللَّْيَل( :ما قال فيوك ،جماعة

أنَت مع َشْأِنك. فهذا وما كان من بابه تقديُر معنى ال في تقدير:  نَت وَشْأُنَك(أ)وكما يقال: إن قولك: 
 .وبينهما فرق" ،تقديُر صناعٍة لفظية

 فإلى كقوله: من لد شواًل "لدن"كان الناقصة بعد  وربما أضمرت: "(3)(827)ت قال الدماميني
ر لد أن كانت. قال المصنف: وتقديوقدره سيبويه والجمهور: من  ،أي: من لد كانت شوال ،إتالئها

ومن الناس من حمل كالم سيبويه ومن تبعه على أنه  ،"مذ"كما يستغنى عنه بعد  ،يستغنى عنه"أن"
 .ال تفسير إعراب" ،تفسير معنى
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   فصل بابج..74

وقال ابن الطاهر:  ،...الحجازية الكسائي "ما"النافية أجاز إعمالها إعمال  "إنْ ": (1)قال أبو حيان
والصحيح جواز  ،... يذهب إلى أنها ال تعمل وأكثر أصحابنا ،"ليس" نص سيبويه على إعمالها إعمال"

 ."ك لغة ألهل العالية نثًرا ونظًماإذ قد ثبت ذل ؛إعمالها
 والتحليل توضيحال

تدخل على  "من المعلوم أن "ليسو  ،أخذ حكمه اقويً  افي النحو إذا أشبه الشيء الشيء شبهً   
ف و وهناك مجموعة من الحر  ،على أنه خبرهاالخبر  نصبسمها وتنه اأجملة االسمية فترفع المبتدأ على ال

 .حكمها وهي "ما وإن وال والت"فأخذت  "ليس"أشبهت 

 ؟أم ال "ليس" هل هي عاملة مثل "اختلفوا في "إنو 

إلى حيان  أصحاب أبيذهب جمهور و  ،ح أبو حيان إعمالها لذكر ذلك في النثر والنظمحفقد ص
والنقل عن  ،لكوفيين والفارسي وابن جني وابن السراج إلى إعمالهاوذهب جمهور ا ،نها غير عاملةأ

 سيبويه والمبرد مختلف فيه. 

وغير عاملة. فالعاملة ترفع االسم  ،وهي ضربان: عاملة ،لثالث: إن النافيةا" :(2)قال المرادي
السراج  وأجازه الكسائي وأكثر الكوفيين وابن ،منعه أكثر البصريين ،وتنصب الخبر. وفي هذه خالف

 .ختلف النقل عن سيبويه والمبرد"وأبو الفتح. وا ،والفارسي

فلذلك  ؛فكان القياس أال تعمل ،ا من الحروف التي ال تختص"إن النافية أيًض  :(3)قال السيوطي
وأجاز إعمالها الكسائي وأكثر الكوفيين  ،وعزي إلى سيبويه ،منع إعمالها الفراء وأكثر البصرية والمغاربة

وكونها لنفي  ،في النفي "ماـ"لمشاركتها ل ؛اج والفارسي وابن جني وابن مالك وصححه أبو حيانوابن السر 
ا من أحد إال إن أحد خيرً " و ،"إن ذلك نافعك وال ضارك" :وحكي عن أهل العالية ،وللسماع ،حاللا

لمشددة وقعت على ا "إن  "فأنكرها عليه وظن أنها  ،"إنا قائما" :ا يقولوسمع الكسائي أعرابيً  ،"بالعافية
ِكنَّا ُهَو ) فترك الهمزة وأدغم على حد "اأنا قائمً  إنْ " :فإذا هو يريد ،فاستثبته" :قال ،"قائم" َربِ ي َواَل  ّللَُّ ٱلََّٰ

   .(5)َأمَثاُلُكم ِعَبادٌ  ّللَِّ ٱَتدُعوَن ِمن ُدوِن  لَِّذينَ ٱِإنَّ  ر وقرأ سعيد بن جبي ،(4)ُأشِرُك ِبَربِ ي َأَحدا

                                                             

 3/8225إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)

 8/221الجنى الداني، المرادي، ج (2)
 8/453ج ، السيوطي،همع الهوامع (3)
 31:الكهف (4)
  814ف:األعرا (5)
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وكالمه  ،وأكثر النحويين يزعمون أن مذهب سيبويه في إْن النافية اإلهمال" :(1)ابن مالك قال
وذلك أنه قال في باب عدة ما يكون عليه الكلم: "وأما إْن مع ما في لغة  ،مشعر بأن مذهبه فيها اإلعمال

تكون من حروف وتمنعها أن  ،فهي بمنزلة ما مع إن  الثقيلة تجعلها من حروف االبتداء ،أهل الحجاز
وال شيء من الحروف  ،"ما"من جملتها  "ليسـ"ا مناسبة لفعلم بهذه العبارة أن في الكالم حروفً  ،ليس""

فتعين كونهما مقصودين. وصرح أبو العباس المبرد  ،"ال"و "إنْ "في هذه المناسبة إال  "ما"يصلح لمشاركة 
 جني".وتابعه أبو علي وأبو الفتح بن  ،"ليس"عمل  "إنْ "بإعمال 

  وكأن وليت ولعل إن وأن ولكن باب.77
 أ.فصل

ويعبر أصحابنا عن  ،ولإلشفاق في المحذور ،للترجي في المحبوب"لعل"و": (2)قال أبو حيان
 .اإلشفاق بالتوقع"

 ح والتحليل توضيال

هناك حروف  ،تدخل على االسم والخبر فترفع االسم وتنصب الخبر ناسخةً  كما أن هناك أفعاالً 
وهي كما يذكرون ستة  ،لكن هذه الحروف لها عكس عمل تلك األفعال ،خل على المبتدأ والخبرناسخة تد

 ."كأن   ،لعل   ،لكن   ،ليت ،َ ن  َأ، نَّ إِ ": حروف

للتشبيه  "كأن"و ،لالستدراك "ن  لك"و ،للتوكيد "إنَّ ـ"ف ،ختص بهولكل حرف من هذه الحروف معنى ي
 .وهكذا

أما  ،"لعل الخير قادم" :كما تقول ،الترجي في المحبوب ىعنم إلى فقد ذهب أبو حيان "لعل  "أما 
والمعنى: أشفق  ،أي: قاتل نفسك ،فلعلك باخع نفسك :(3)كقوله تعالى ،في المكروه فمعناها لإلشفاق

عن  من أصحابنا وعبر بعض البصريين ،على نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من إسالم قومك
 اإلشفاق بالتوقع.

 .ِللتََّمنِ ي َوَلَعلَّ للتوقع" وليت": (4)دقال المبر 

الشيء  وعبر عنه قوم بالترجي في ،وهي للتوقع ،"لعل" والحرف السادس": (1)قال األزهري 
 .لعل الحبيب قادم": "نحو ،وبالمحب

                                                             

 8/355، ابن مالك، جشرح التسهيل (1)
 3/8242إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (2)
 6الكهف: ( 3)
 4/313المقتضب، المبرد، ج (4)
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   فصل بابب..76

ليتما  أجازوا: ،فهو مذهب البصريين ،"ليتما"و "مالعل  "وأما مجيء الفعل بعد ": (2)قال أبو حيان 
ووافقه على ذلك في  ،الجملة الفعلية بعدهما ءفال تجي ،وزعم الفراء أن ذلك ال يجوز ،ما قمتذهبت ولعل  

 ".نيخاصة أصحابنا المتأخر  "ليتما"
 حليلح والتتوضيال

وترفع  ،فتنصب المبتدأ اسمها ،مختصة بالجملة االسمية على المبتدأ والخبرالواخواتها  إنَّ  تدخل 
زيل اختصاصها بالجملة االسمية وتبطل ي الكافة على هذه الحروف "ولكن دخول "ما ،الخبر خبرها

 ."لكنما يقضى فسوف يكون" ،َيَتَذكَُّر ُأوُلو اأْلَْلَباب ِإنََّما  :(3)قوله تعالى مثل ،عملها

ووافقه  ،ذلكأما الفراء فإنه منع أن يأتي  ،ولعلما قمت ،ليتما ذهبتفنقول:  حيان يجيز دخولها فإن أبا
 حابه.أص

بل  ،"ما"بـ  "لعل  "و "ليت"ا: وهو أنه ال يجوز كف ا رابعً الشيخ مذهبً ونقل " :(4)قال ناظر الجيش 
ليتما ولعلما جملة  قال: والسماع بالوجهين إنما ورد في ليت ،يجب اإلعمال. قال: وهو منسوب إلى الفراء

مع هذه  "ما"ومنها: أن المغاربة يجعلون  ،فعلية جملة "ليتما"ومنع متأخرو البصريين أن يأتي بعد  ،فعلية
وإذا دخلت على  ،ألنها هيأت الحروف للدخول على الفعل ؛وموطئة ئةالحروف إذا دخلت على الفعل مهي  

 ".ألنها منعتها من العمل وما ذكره حسن ؛المبتدأ والخبر جعلوها كافة

ونوزع بأن المنقول  ،"ليت"ين في ونقل المصنف اإلجماع على جواز الوجه" :(5)قال الدماميني 
  .عليهما" "ما"مع دخول  "لعل"و "ليت"عن الفراء منع اإلهمال في 

خالف ما  ،وإعمالها أحسن وأكثر ،جائز حسن "ليتما"فظهر بما نقلنا إن إلغاء " :(6)قال البغدادي 
 .يجب إعمالهمابل  ،"لعلـ"وال ل ،"ليتـ"ل "ما"وذهب الفراء إلى أنه ال يجوز كف  ،زعمه الشارح

ة يعني فتدخل على الجملة ألنها تخرج بما عن اختصاصها بالجملة االسمي :قوقول الشارح المحق   
 ".وفيه خالف الفعلية

                                                                                                                                                                                              

 8/215على التوضيح، األزهري، ج التصريحشرح  (1)
 3/8214إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (2)
 81الرعد: (4)

   3/8358تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ناظر الجيش، ج (4)
      4/65، الدماميني، جتعليق الفرائد (5)
 82/252ادي، ج، البغدخزانة األدب (6)
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  فصلت..75

هذه الحروف: فذهب سيبويه  "ما"ختلفوا في نصب األسماء بعد لحاق وا" :(1)قال أبو حيان 
وصححه أكثر  ،فتقول: ليتما زيًدا قائم ،وحدها "ليتما"إلى أنه ال يجوز ذلك إال في  ،واألخفش والفراء

 ".أصحابنا
 ليلحح والتتوضيال

تكف حين الكافة على الحروف الناسخة  "ما"دخول في  النحويين أقوال هنا أبو حيان ذكري 
 ،أي نصب االسم ورفع الخبر هاإعمالدخول ما عليها و  فإنه يجوز ؛من ذلك "ليتما"ولكن يستثنى  ،عملها

ولم يذكر  ،أصحاب أبي حيانمن  كما هو مذهب سيبويه والجمهور "ليتما"في كر ذُ االستثناء فقط  وهذا
 .والمرجح هو إعمالها ،أبو حيان رأيه في تلك المسألة

 ".فإن اإللغاء فيه حسن ،منطلقٌ  وأما ليتما زيداً " :(2)قال سيبويه 

 ؛ومنع الثاني في سائر أخواتها ،صةخا "ومذهب سيبويه جواز الوجهين في "ليت" :(3)قال المرادي 
ولذلك ذهب بعض  ،فإنها باقية على اختصاصها ،"ليت"بخالف  ،قد أزالت اختصاصها باألسماء "ألن "ما

يجوز إعمالها وإهمالها "وبهذا يبطل قوله في شرح التسهيل:  ،النحويين إلى وجوب اإلعمال في "ليتما"
  .بإجماع"

 ،"ليت"وأخواتها كفتها عن العمل إال  "إن  ـ"غير الموصولة ب "ما"إذا اتصلت " :(4)قال ابن عقيل 
وكأن ولكن  وكذلك أن   ،"زيد"وال يجوز نصب  ،إنما زيد قائم :فتقول ،فإنه يجوز فيها اإلعمال واإلهمال

رحمه -وظاهر كالم المصنف  ،ا قائمليتما زيدً  :فقلت ،اوإن شئت نصبت زيدً  ،ليتما زيد قائم :تقول ،ولعل
 .إن اتصلت بهذه األحرف كفتها عن العمل" "ما"أن  -تعالىهللا 

 "مل "إنالعاملة ع "ل" باب.78
 أ.فصل

ولكنك تضمره يعني في جميع اللغات وقوله:  ،وقال أصحابنا في قول سيبويه: "(5)قال أبو حيان 
 ".يعني في لغة الحجاز انتهى "وإن شئت أظهرته"

                                                             

 3/8215إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)

 2/835الكتاب، سيبويه، ج (2)
 8/533، المرادي، جتوضيح المقاصد والمسالك (3)
 8/354ج ، ابن عقيل،شرح ابن عقيل (4)
 3/8322إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (5)
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 التوضيح والتحليل

العاملة عمل  "ال"على آراء العلماء في حذف خبر  التعرف ا منهجه فييبين لنا أبو حيان هن 
وتعدد آراء النحويين في إظهار  ،وإن ُعِلم فال بد من وجوب إظهار خبرها ،فخبرها ال يأتي إال نكرة ،"إن"

أهل و  ،الذين يلتزمون حذفه تميم يبن فإنه يقصد بهم "جميع اللغات: "فحين قال أبو حيان ،وإضمار الخبر
 .واإلثبات "ال"خبر في يجيزون الحذف الحجاز 

وال فتى إال  ،وال بأس ،وال مال ،فيقولون: ال أهل ،اويحذفه الحجازيون كثيرً : "(1)قال الزمخشري  
وبنو تميم ال  ،"ال إله في الوجود إال هللا: "ومنه كلمة الشهادة ومعناها ،وال سيف إال ذو الفقار ،علي

 ".يثبتونه في كالمهم أصاًل 

 ".ويلزم عند التميميين ،إن كان ال يجهل عند الحجازيين "يكثر حذف خبر "ال: "(2)قال الرضي 

  فصل .ب.79

 إال إذا كان الموصوف مركًبا مع ،ال ترفع "ال"رهان أن صفة اسم وزعم ابن بَ : "(3)قال أبو حيان 
معرًبا فال يتبع إال على  "ال"ومنه قول بعض أصحابنا: إذا كان اسم  ،فإن رفعها دليل على اإللغاء ،"ال"

 ".لفظه
 والتحليل التوضيح

كقولك: "ال رجَل في  ،بالمضاف اأو شبيهً  اأو مضافً  االنافية للجنس قد يكون مدخولها مفردً  "ال" 
  :المفرد لنا أوجه "إن أردنا أن ننعت اسم "الف ،مذموم اخيرً  ا"ال قاصدً  ،"ال طالَب علم فاشل" ،الدار"

تقول: "ال رجَل  ،"ال"النصب على محل اسم و  ،"عندك تقول: "ال رجَل ظريَف  ،اسم "ال" البناء على لفظ 
 ."تقول: "ال رجَل ظريٌف عندك ،مع اسمها "رفع على محل "الالو  ،كعند اظريفً 

 إلى اإلتباع على لفظ اسم "ال". هأصحاب ذهبو  ،نصبالرجح أبو حيان حيث  

ال رجل " :كقولك ،أن يبنى معه على الفتح :أحدهما ،وفي صفة المفرد وجهان": (4)قال ابن يعيش 
 ،"ظريف"وأ "ا فيهاال رجل ظريفً " :كقولك ،أن تعرب محمولة على لفظه أو محله :والثاني ،"ظريف فيها

فإن كررت المنفي جاز في الثاني  ،وليس في الصفة الزائدة عليها إال اإلعراب ،ن فصلت بينهما أعربتإو 
 ".وإن شئت لم تنون  ،"اباردً  ماءً  ال ماءَ " :قولكوذلك  ،اإلعراب والبناء

                                                             

 8/52المفصل في صنعة اإلعراب، الزمخشري، ج (1)
 5/258ي، جشرح الكافية، الرض (2)
 3/8382إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)

 8/821المفصل في صنعة اإلعراب، الزمخشري، ج (4)



66 
 

خمسة ـ"وقد تجعل مع الموصوف ك ،اأو ترفع مطلقً  "ال"وتنصب صفة اسم : "(1)الجيشناظر قال  
ا خالفً  ،"ال"على إلغاء  وال دليالً  ،ا على تركيب الموصوفوليس رفعها مقصورً  ،إن أفردا أو ات صال "عشر

 ،فإن لم يصلح لعملها تعي ن رفعه ،النصب والر فع "ال"بدل الصالح لعمل ولل ،البن برهان في المسألتين
 ."المفرد دون فصل فتح الث اني أو نصب "ال"وإن كرر اسم  ،وكذا المعطوف نسقاً 

 .باب الفاعل61
فال يدخل  ؛ألنه حكم مختلف فيه ،ولم يشترط تقدم العامل كما فعله أصحابنا": (2)قال أبو حيان 

 ." في الرسوم

 لتوضيح والتحليلا

وإما أن يكون  ،افإما أن يكون ظاهرً  ،من الواضح في ترتيب الجملة الفعلية تقدم الفعل على فاعله 
اشترط حين  في ،اتأخير العامل أحيانً  نع وهنا يتحدث أبو حيان ،ألن الفعل ال يخلو من الفاعل ؛امستترً 

 تقدمه. أصحابه

 وقوع الفعل عليه.؛ لحسن هو ذكر العامل متأخراً ومن المرجح 

وليس  ،أن الفاعل يكون بعد الفعل ال قبله "قلت: المراد بقوله: "وبعد فعل فاعل": (3)ل ابن مالكقا 
 ".المراد أن كل فعل يكون بعده فاعل

"فاعل": مبتدأ خبره في الظرف قبله: أي يجب  "أي وشبهه "فاعل" وبعد فعل": (4)قال األشموني 
 ".ذاك ""فهو "و"الزيدان قاما ،نحو: "قام زيد" ،في اللفظ ""فإن ظهر ،أن يكون الفاعل بعد الفعل

  

                                                             

 3/8436تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ناظر الجيش، ج (1)
 3/8322إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (2)
 2/514توضيح المقاصد والمسالك، المرادي ، ج (3)
 8/311، جشرح األشموني، األشموني (4)
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 المفعول الذي لم يسم فاعلهباب .61
 أ.فصل

مما حذف حرف الجر من الثاني فنص أصحابنا  "اختار"وإن كان من باب ": (1)قال أبو حيان 
 ".على أنه ال يجوز إال إقامة األول

 والتحليل التوضيح

وذكروا آراءهم في  ،مفعولي األفعال المتعدية إلى مفعولينفي إقامة أي من  دت آراء العلماءتعد 
والمحذوف من مفعوله  ،"اختار"في باب فتحدث أبو حيان عن الفعل المتعدي  ،كل فعل متعد على حدة

أصحاب  رأي في الفعل األول وهذا التزام العمل ورجح ،إقامة الفعل الثانيال يجوز  أنه الثاني حرف الجر
تغيير بناء الثاني لتغير منعوا البصريون ف ،لمفعول واحد عاماًل  ،ا بنفسهليصبح الفعل متعديً  ،ي حيانأب

 .ال جواًزا وال وجوًبا ،بناء األول

ا وجعله متعديً الفعل  النحو أن حذف حرف الجر من في صولاألوأوضح ابن السراج في كتابه  
 هو من السماع لقول جرير في شعره:

 اْخِتيــــــــــــَر الر جـــــــــــــاَل َســـــــــــــماَحةً ِمن ــــــــــــا ال ـــــــــــــِذي 

  
يــــــــــــــاُح الز َعــــــــــــــاِزعُ  ــــــــــــــب  الر  (2) َوَخيــــــــــــــرًا إذا َه

 

   

اعلم أنه ليس كل فعل يتعدى بحرف جر لك أن تحذف حرف الجر منه " :(3)قال ابن السراج  
 ".ا عنهمإنما هذا يجوز فيما استعملوه وأخذ سماعً  ،وتعدي الفعل

وهذا  ،بسقوط الجار مع وجود المنصوب بنفس الفعل منع نيابة المنصوبوال ي: "(4)قال المرادي 
 ".ور تعيين رفع المنصوب بنفس الفعلومذهب الجمه ،مذهب الفراء

 فصلباب .62

بعت الضم على  نحو: وفي ،بنا في نحو: قدت الكسرفتلخص من نقل أصحا": (5)قال أبو حيان 
كبنائه  ،تبع واز الكسر في نحو:وج ،ثم جواز الضم في نحو: قدت ،ثم جواز اإلشمام ،سبيل االختيار

 ".للفاعل

                                                             

 3/8338إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)

 8/481البيت للفرزدق، انظر ديوانه، ج (2)
 8/812األصول في النحو، ابن السراج، ج (3)
 2/621شرح التسهيل، المرادي، ج (4)
 3/8342إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (5)
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 والتحليل التوضيح

ونتبعه  ،إذا أردنا بناء الفعل الثالثي معتل العين للمجهول فإننا نكسر فاءهنه إ :يقول أبو حيان 
 ."قول" وأصل الياء هنا واو ،وقال قيل ،بيع مثال: باع ،بحرف علة مجانس له وهو الياء الساكنة

وقع لبس في هذه الحالة ولكن إذا  ،ء النطق بالكسرةوهو ضم الشفتين أثنا ونشير بذلك باإلشمام 
فحدث  ""ُخْفَت  "المسند إلى تاء المخاطب تقول "ِخْفَت  "لو أردنا أن نبني الفعل "خاف فمثاًل  ،فيجب تجنبه

 .هوهذا رأي أصحاب باللغة األولى لبس بين المبني للمجهول وبين الفعل الماضي فنجتنب اللغة األولى

كما كان قبل  اصريحً  كما جاز قبل الحذف ،من الضم اويجوز إشمام الكسرة شيئً : "(1)رضيقال ال 
وُخْفَت  ،وُبْعَت يا َعْبدُ  ،وإذا قامت قرينة على أن المراد به المعلوم أو المجهول نحو ُقْلَت يا َقْولُ  ،الحذف
وإن لم تقم قرينة  ،رين بناء على القرينةجاز الضم الصريح في األول والكسر الصريح في األخي ،يا َهْولُ 

 .ولى الكسر أو اإلشمام في األول والضم أو اإلشمام في األخيرين"فاألَ 

للمفعول إلى ضمير متكلم أو فإذا أسند الفعل الثالثي المعتل العين بعد بنائه " :(2)الشافعيقال  
لئال يلتبس بفعل  ؛الضم أو اإلشمام وعدل إلى ،اجتنب كسره ،من البيع "باعـ"ا كفإن كان يائيً  ،مخاطب

اجتنب ضمه وعدل  ،من السوم "سامـ"ك ،اوإن كان واويً  ،فإنه بالكسر ليس إال ،"بعت العبد" :نحو ،الفاعل
 ".فإنه بالضم ليس إال "سمت العبد" :نحو ،لئال يلتبس بفعل الفاعل ؛إلى الكسر أو اإلشمام

 المفعول المطلق باب.63
  أ.فصل

المصدر هو األصل، والفعل، واسم الفاعل، واسم المفعول،وسائر األسماء التي : "(3)حيان قال أبو 
والمصدر  ،إذ زعموا أن الفعل هو األصل ؛خالًفا للكوفيينفيها مادة المصدر فرع اشتقت من المصدر 

وألبي بكر بن طلحة في زعمه مع  ،مشتق منه. ولبعض أصحابنا في زعمه أن الصفات مشتقة من الفعل
 ".من اآلخر اً والفعل أصل بنفسه ليس أحدهما مشتق ،من المصدر ه باالشتقاق إن كاًل قول

 التوضيح والتحليل

 ،هو األصل ن المصدرفقال أبو حيان إ ،بين الفعل والمصدرصل األاختلف النحويون في 
 المصدرو  لفعلفرجحوا أن ا حيان أبي أما أصحاب ،أي الفعل واسم الفاعل واسم المفعول ،والباقي فروع

                                                             

  3/865رضي، جال ،شرح شافية ابن الحاجب (1)

 2/18رح األشموني أللفية ابن مالك، الشافعي، جحاشية الصبان على ش (2)
 3/8353إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)
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ن الفعل األصل في حين قال الكوفيون إ ،الفعل وهو األصلوأن الصفة مشتقة من  ،نأصالن غير مشتقي
 ويشتق منه الفعل والوصف.

 ،فالصفة تحمل معنى الحدث ،يحمالن معنى األصل وزيادة مع الفعلألن الصفة  ؛أصحابهوالمرجح قول 
 والفعل يدل على الزمان.

 "أي للفعل والوصف "انتخب "في االشتقاق "لهذين "المصدر "أصاًل  أي "وكون : (1)شافعيقال ال
وخالف بعضهم فجعل الوصف مشتق ا من الفعل فهو فرع الفرع. وذهب  ،وهو مذهب البصريين ،أي اختير

 ". من المصدر والفعل أصلوزعم ابن طلحة أن كال   ،الكوفيون إلى أن الفعل أصل لهما

 فالفعل والوصف مشتق اِن منه ، للفعل والوصف هو المختارأصاًل وكون المصدر " :(2)المراديقال 
ومذهب  ،فهو فرع الفرع ، ا من الفعلمشتق   فجعله ،وخالف بعضهم في الوصف ، وهو مذهب البصريين ،

وليس  ،نوزعم ابن طلحة أن الفعل والمصدر أصال ،والمصدر مشتق منه ،فعل هو األصلالكوفيين أن ال
 ،ألن الفرع ال بد فيه من معنى األصل وزيادة ؛والصحيح مذهب البصريين ،آلخرا من اأحدهما مشتق  

 ".والفعل يدل على الحدث والزمان

أي: للفعل والوصف  "في االشتقاق "لهذين ": أي: المصدر "أصاًل (وكونه)": (3)قال األشموني
 ."انتخب"

 فصل ب..64
 ".فات مقصور على السماعالص وزعم بعض أصحابنا أن انتصاب هذه: "(4)قال أبو حيان

 والتحليل التوضيح

إن وقع االسم المفرد صفة ف ،األحوال وليس الصفاتالفاعل مقاَم  إقامةفي  ذكر أبو حيان
وإن ناب عن مصدره وأضمر ناصبه صح هنا االنتصاب  ،للمصدر فإنه اختير الرفع فيه ويجوز النصب

وقال  ،أن انتصابه مقصور على السماع حيان أصحاب أبيوذكر  ،للعامل المضمرعلى الحالية المؤكدة 
 قاس عليه.فظ وال يُ حسمع ويُ بعض البصريين إن أمثال هذه المصادر يُ 

 "ا باهللعائذً "و"ا وقد سار الركب ؟أقاعدً "و "؟ا وقد قعد الناسأقائمً ": "وأما (1)قال ابن عصفور 
ا وقد قعد أتقوم قائمً " :فيها تقديرهفذلك العامل  ،من األسماء الموضوعة موضع الفعل في الخبرف ،وبابه

                                                             

 8/862حاشية العالمة الصبان، الشافعي، ج (1)
 2/645توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، المرادي، ج (2)
 8/465شرح األشموني أللفية ابن مالك، األشموني، ج (3)
 3/8351بو حيان، جإرتشاف الضرب، أ (4)
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 :ونظير ذلك من الحال المؤكدة قوله تعالى ،"ا باهللأعوذ عائذً "و"ا وقد سار الركب ؟أتقعد قاعدً "و"الناس ؟
.(2)َوَأْرَسْلَناَك ِللنَّاِس َرُسواًل ۚ َوَكَفىَٰ ِباّللَِّ َشِهيًدا

... "ا بكعائذً " ـناصبه صفات ك وقد ينوب عن المصدر الالزم إضمار: "(3)قال ابن عقيل 
 وهي صفة إما من أمراني الطعام أو من مرا الطعام". ،"اا مريئً هنيئً " :ل معه مريء فيقالمويستع

 المفعول فيه باب.67
 أ.فصل

أو  ،نحو: سرت اليوم ،وذكر أصحابنا ظرف الزمان فقالوا: هو اسم الزمان: "(4)قال أبو حيان
أو  ،نحو: سرت جميع اليوم ،أو ما أضيف إليه بشرط أن يكون إياه ،نحو: سرت عشرين يوًما ،عدده

 ،أي زماًنا طوياًل  ،من الدهر نحو: سير عليه طوياًل  ،أو كان صفة له ،نحو: سرت بعض اليوم ،بعضه
 ."يجوز ذلك

 والتحليل التوضيح

حل والكوفيون يسمونه الم ،وهو ينقسم إلى ظرف زمان وظرف مكان ،المفعول فيه الظرف يسمى 
 .وأشمل وهو أعمُّ  ،زمانعلى أنه اسم ظرف الزمان ذكر أبو حيان رأي أصحابه في و  ،أو الصفة

ا: أن مهأحد ،بشرطينظرف الزمان الزمان على  موالدليل على عموميته هو صالح إضافة اس 
: نحو ،كون صفة لهيأن  أو ،مثل: مشيت بعض اليوم ،تكون اإلضافة إياهأي  ،ا كاماًل ينسب إليه نسبً 

 .طوياًل ا سرت يومً 

 ،...اواعلم: أن العرب قد أقامت أسماء ليست بأزمنة مقام األزمنة اتساعً ": (5)قال ابن السراج
نحو: طويل  ،وأقيم الوصف مقام الموصوف ،ااتساعً  ا فحذفواآلخر: أن يكون اسم الزمان موصوفً 

ولم تكن إال  ،ان لم يجز فيها الرفعوجميع هذه الصفات إذا أقمتها مقام األحي ،وحديث وكثير وقليل وقديم
 ."ا من األزمنةوجرت مجرى ما ال يكون إال ظرفً  ،اظروفً 

 
 المفعول فيه باب.66

                                                                                                                                                                                              

 2/422شرح الجمل، ابن عصفور، ج (1)
 51النساء:  (2)
 8/451المساعد، ابن عقيل، ج (3)
 3/8311إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (4)
 8/813األصول في النحو، ابن السراج، ج (5)
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 ب.فصل
ومشبًها  ،وما كان العمل في جميعه انتصب ظرًفا على مذهب البصريين": (1)قال أبو حيان

وال  ،ول: صمت في يوم الخميسال تق ،عليه "في"فال يجوز عندهم دخول  ،بالمفعول على مذهب الكوفيين
نك إذا أوزاد  ،ووافقهم ابن الطراوة ،وال سرت في ثالثة أيام إذا استغرقها السير ،يوم الخميس صمت فيه

وكذا ظرف  ،نحو: جلست المحرم ،على مذهبهم انتصب على المفعول به "في"نصبت ما ال يدخل عليه 
 ."ا مختصر من كالم أصحابناوهذ ،وفرسًخا وبريًدا المكان عنده نحو: سرت مياًل 

 والتحليل التوضيح

دون دخول  فقد جاز نصبه ،اًل مفصو  أو باألفعال مل المفعول فيه اتصااًل عذا إنه إ أبو حيان قولي
   ا.ظرف المكان أيًض على في الحكم  وهذا رأي أصحابه ،به مفعواًل ب عند البصريين وينص ،عليه ""في

فإن  ..."في"ن تكون ظروًفا إذا وردت متضم نة سماء الز ماجميع أن حيث إ: "(2)قال ابن الصائغ
فإذا  ؛وجاز أن تعتقب عليها العوامل بُوجوه اإلعراب ،لم تكن ظروًفا "في"هذه األسماء معنى  لم تتضم ن

 ".ال بوقوعه فيه ،لُوقوع الِفعل عليه ،فإنه منتصب نصب المفعول به "دخلُت البيت"قلَت: 

يوطي   ما يكون العمل في جميعه هو ظرف وانُتصب انتصاب الظ روف هو  : "وكون (3)قال الس 
لظ رف ألن  ا ؛وأن ه ينتصب انتصاب المشب ه بالمفعول ،وزعم الكوفي ون: أن ه ليس بظرف...مذهب البصري ين

ألن  )في( يقتضي  ؛وإذا َعم  الظ رف لم يتقد ر عندهم فيه )في(  ،"في"عندهم ما انتصب على تقدير 
 ".ألن هم رأوه ينتصب بعد األفعال الال زمة ؛به وإن ما جعلوه مشب ًها بالمفعول ال مفعواًل  ،عيضعندهم الت ب

 فصل ت..65

ويكون ما بعد إذ يفسر ذلك  ،"إذ"فعل يقدر مما بعد  "بينما"و "بيناـ"والناصب ل: "(4)قال أبو حيان
 إذ"ويفسرها قوله  ،محذوفة "أقبلَ " ":نمابي"فالعامل في  ،"بينما زيد قاعد إذ أقبل عمرو" :فإذا قلت ،العامل

 ".وابن الباذش وغيره من أصحابنا ،ونص على ذلك ابن جني ،"أقبل عمرو
 والتحليل التوضيح

 ،وهناك من الظروف ما هو مختلف في اسميته أو حرفيته ،الظرف ينقسم إلى ظرف مكان وزمان
 عضهم ظرف وعند بعضهم اسم.هي عند ب "منها "لما

                                                             

 3/8133إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)
 8/455اللمحة في شرح الملحة، ابن الصائغ، ج (2)
 3/841ج الهوامع، السيوطي، همع (3)
 8425/ 3إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (4)
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 ،: جئتك إذ طلعت الشمسفإنها تأتي ظرف زمان كما تقول ،"ذمن الظروف "إيان ذكر أبو حيو 
إذ  اكما تقول "بينما كنت قائمً  ،"و"بينا "ال تأتي إال بعد "بينماو  ،وحينئذ "حرف فجاءة مثل "إذا "وقد تأتي "إذ

فما الناصب  اولو كانت اسمً  ؟ أهي اسم أم حرف أم جاءت زائدة "وعند ذلك اختلفوا في "إذ ،جاء حمزة"
 .لها

والفعل ليس  ،ابن جني إلى أن الناصب لها الفعل بعدهاابن الباذش من أصحابه و فقد ذهب 
هو فعل مقدر من  "بينما"أو "بيناـ"وأما الناصب ل ،ليه ال يعمل في المضافألن المضاف إ ؛ا لهامضافً 

 "هو الفعل "قام "إذـ "فإن الناصب ل ،بينما جاء زيد إذ قام عمرو :فلو قلت ،"إذلـ"نفس مادة الفعل الناصب 
   .امحذوفً  "هو "قام "بينماـ"والناصب ل ،المذكور بعدها

 

ألن ك لو جعلتها غير زائدة أعملت فيها الخبر  "إذ"الحكم بزيادة : "(1)هـ(542)ت قال ابن الشجري  
الفعل هو الناصب وهذا  ،وفاعله "جاء" يه يالت ،وهى مضافة إلى الجملة الفعلية ،امذكورا أو مقد رً 

لمضاف ألن ا ؛"بينما" يبطل إعماله ف ،مضافة إليه وهى على بابها غير زائدة "إذ"فإذا قد رت  ،"بينماـ"ل
  ".كذلك ال يصح  أن يعمل فيما قبل المضاف ،المضاف يإليه كما ال يصح  إعماله ف

مل بينا وبينما محذوف وعا ،ألنها غير مضافة إليه ،املها الفعل الذي بعدهاع": (2)قال ابن هشام
 ".يفسره الفعل المذكور

 فصل ث..68
تقدير  أو ما في ،في األصل ظرف مكان تتخلل بين شيئين أو أشياء "بين"و": (3)قال أبو حيان

 ."إذ"هي ظرف زمان بمعنى  :أصحابنا وقال بعض ،أو األلف استعملت للزمان "ما"ذلك. ولما لحقتها 
 والتحليل توضيحال

أو للفصل بين شيئين  تأتيو  ،باألصل ظروف المكان منظرف هو  "أن "بينذكر أبو حيان 
 ".إذ"هي ظرف زمان بمعنى  :هبعض أصحاب وقال ،قمت بين الدار والمسجد :تقول ،أشياء

أو  "ما"إذا لحقتها  "ماأن "وقال أصحابه: إ ،"ما"حينما تكون مجردة من األلف و ويقدر فيها محذوف
  ة.جئت بينما الصالة قائم :تقول ،يئها ظرف زماناأللف فإن بعضهم أجاز مج

                                                             

 2/525ج ،ابن الشجري  ابن الشجري، أمالي (1)

 8/885مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام، ج (2)

 3/8426إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)
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إذ قيل فيها: بينما االختصاص بالزمان والظرفية واإلضافة  "وقد حدث لـ"َبْين": (1)قال ابن مالك
 ". إلى الجمل

وتصرفه  ،بحسب ما تضاف إليه :وقال الزنجاني ،للزمان :وقيل ،للمكان "بين" :(2)قال السيوطي
أو األلف عرض عليه الزمان  "ما"فإن لحقته  ،بالواو إن أضيف لمفرد ويجب العطف عليه ،متوسط

  ."ولزومه واإلضافة للجمل ولو فعلية على األصح

 فصل ج..69 
وما في  مكانٍ  نحو ،وقسم بعض أصحابنا المبهم إلى ما وضعته العرب عموًما": (3)قال أبو حيان

 ،وإلى ما كان منسوًبا ،وخلف ،وأمام ،الوشم ،ويمين ،وتحت ،والجهات فوق  ،ومنزل ،معناه من موضع
وإلى مصدر  ،والمجلس ،وغربي المسجد. وإلى ما اشتق من الفعل نحو: المذهب ،نحو: شرقي الدار

 ."موضوع موضع الظرف نحو: هو قصدك

 ليح والتحلتوضيال

نواعه وظرف الزمان بجميع أ ،مكان وزمان ن الظرف ينقسم إلىن أبو حيان كما هو معلوم أبي  
أما ظرف  ،أو سرت يوم الجمعة اسرت يومً  :مثل ،اا أو مختًص همً بقبل النصب على الظرفية سواء كان مي

فالمختص هو ما يدل على مقدار  ،من المصدر اأو مصوغً  االمكان فال يقبل النصب إال إذا كان مبهمً 
 جلست خلف الدار وقعد مقعد زيد. :ولتق ،أما المبهم ما دل على غير معين ،معين

وق وقدام ف :والجهات مثل ،مكان :على مكان مبهم عام مثل : ما كان دااًل قسمه أقساماً لمبهم وا
ومنها ما  ،شرقي الدار :وما أضيف إلى مكان مثل ،مقعد ومجلس :وما اشتق من المصدر مثل ،وأمام

 مزجر وقصدك. :هو موضوع موضع الظرف ومثل

 ،لحظة وساعة سرت ظرفية مبهما كان نحو:لنصب على الاسم الزمان يقبل ا" :(4)بن عقيلقال ا
 :نحو ،أو بعدد ،ا طوياًل سرت يومً  :نحو ،أو بوصف ،سرت يوم الجمعة :نحو ،باإلضافةا أو مختًص 

ما صيغ من  :والثاني ،المبهم :أحدهما ،وأما اسم المكان فال يقبل النصب منه إال نوعان، سرت يومين
فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف  :نحو ،ت الستوالمبهم كالجها ،المصدر بشرطه الذي سنذكره

فتنصبهما  ،وسرت غلوة ،جلست فوق الدار :تقول ،غلوة وميل وفرسخ وبريد :نحو ،ونحو هذا كالمقادير

                                                             

 2/282ج ، ابن مالك،شرح التسهيل (1)
 2/223ج ، السيوطي،همع الهوامع (2)
 8434/ 3إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)
 815-2/814ج ، ابن عقيل،ن عقيلبشرح ا (4)
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ا أن يكون عامله فشرط نصبه قياسً  ،مجلس زيد ومقعده :نحو ،وأما ما صيغ من المصدر، على الظرفية
 ."قعدت مقعد زيد :نحو ،من لفظه

سواء في ذلك مبهمها  ،أسماء الزمان كلها صالحة لالنتصاب على الظرفية": (1)األزهري ل قا
 ومعدودها كيومين وأسبوعين. ،ومختصها كيوم الخميس ،كحين ومدة

 والصالح لذلك من أسماء المكان نوعان:

ووراء ويمين أمام  :نحو ،كأسماء الجهات ،تقر إلى غيره في بيان صورة مسماهما اف وهو ،أحدهما المبهم
والثاني:  ،كميل وفرسخ وبريد ،وكأسماء المقادير ،وشبهها في الشياع كناحية ومكان ،وشمال وفوق وتحت

وأنا كنا : (2)تعالى وقوله ،"رميت مرمى عمرو"و ،"ذهبت مذهب زيد"كـ ،ما اتحدت مادته ومادة عامله
 . نقعد منها مقاعد للسمع

 المستثنى باب.51
 أ.فصل

 ،غير العامة النكرة المجهولة عند السامع وقال أصحابنا: ال يستثنى من النكرة" :(3)بو حيانقال أ
نحو: قام رجال كانوا  ،فإن تخصصا جاز ،وال على االنقطاع ،ال على االتصال ،نحو: قام رجال إال رجاًل 

 ."فإن عمت جاز نحو: ما جاءني أحد إال رجاًل  ؛منهم في دارك إال رجاًل 
 والتحليل توضيحال

 ،ثنى من جنس المستثنى منهتوهو ما كان المس ،من أنواع االستثناء المتصل اً ذكر أبو حيان نوع
جاء القوم  :مثل ،والمنقطع هو ما كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه ،اجاء القوم إال زيدً  :مثل
ي وما شابهه من نفوغير الموجب ما سبق ب ،ومنه الموجب وهو ما لم يسبق بنفي أو شبهه ،احمارً  إال

 مر.دعاء ونهي وأ

ما جاء إال  :كقولك ،هو المسمى بالمنقطعو الذي حذف من المستثنى منه وكان غير موجب االستثناء و 
نى نكرة محضة من ثا فال يجوز أن يأتي المستنقطعً مم  كان أحالة المستثنى الموجب متصاًل أما في  ،زيد

تثنى من ألفاظ العموم المسإن كان أما  ،ال إال زيدً اجاء رج :فال يجوز أن تقول ،لعمومغير ألفاظ ا
والمرجح هو  ،اجاء رجال أغنياء إال زيدً  :تقول ،أو نكرة غير محضة بأن تكون موصوفة فيجوز ،فيجوز

 منع االستثناء بالنكرات لصعوبة التخصيص فيه.
                                                             

 8/523شرح التصريح على التوضيح، األزهري، ج (1)
 1:الجن( 2)
  3/8411إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)
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نحو: قام رجال  ،فال يصح استثناء معلوم من مجهول ؛وشرطه أال يكون مجهواًل ": (1)قال المرادي
 ".نحو قام رجال إال رجاًل  ،وال استثناء مجهول من مجهول ،اإال زيدً 

فال  ،وقولنا بشرط الفائدة لبيان أن النكرة ال يستثنى منها في الموجب ما لم تفد: "(2)قال السيوطي
َفَلِبَث ِفيِهْم َأْلَف َسَنٍة نحو:  ،فإن أفاد جاز ،لعدم الفائدة ؛اقام رجال إال زيدً  :وال ،جاء قوم إال رجاًل  :يقال

 . "قام رجال كانوا في دارك إال رجاًل "و (3)ِإالَّ َخْمِسيَن َعاًما

  المستثنى باب.51
 ب.فصل

 ،ونص أصحابنا على أنه ال يجوز أن يكون المستثنى مستغرًقا للمستثنى منه: "(4)بو حيانقال أ
 ."رال أحد عشإوال عندي عشرة  ،شرةع وال يجوز أن تقول: عندي عشرة إال ،وال زائًدا عليه

 ح والتحليلالتوضي

ا من شيء فإن المستثنى منه يجب أن يكون أكبر من نيث شيئً ثأنك إذا است مَسل م بهمن ال
يكون المستثنى أكبر من  ال يجوز أنف ،من حيز أصغر منه األنه ال يعقل أنك ُتخرج شيئً  ،المستثنى

 ،ر إال تسعةً وال أخذت سبعة دناني ،جاء زيد إال القومَ  :تقول يجوز أن فال ،لقدره اى منه وال مساويً المستثن
 وال عندي عشرة دنانير إال عشرة. 

 المستثنى منه، وهذا هو المرجح.أن يستغرق المستثنى  فمنع أبو حيان وأصحابه

 فال ؛وأجمعوا على أن ه ال يجوز أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه: "(5)قال ابن األثير
 . "عنده عشرة إال  أحد عشر يل :تقول

 ،ا للمستثنى منهمستغرقً  ىعلى أنه ال يجوز أن يكون المستثناتفق النحويون : "(6)قال السيوطي
واختلفوا في غير  ،"ألف إال ألفين يَّ له عل" :إال أن ابن مالك نقل عن الفراء جواز ،وال كونه أكثر منه

بل يكون أقل من  ،ز كون المستثنى قدر المستثنى منه أو أكثرفأكثر النحويين أنه ال يجو  ،المستغرق 
وهو مذهب  ،وأكثر الكوفيين أجازوا ذلك ،واختاره ابن عصفور واألبذي ،وهو مذهب البصريين ،النصف

                                                             

 8/588ج ، المرادي،الجنى الداني (1)
 252-2/241، السيوطي، جهمع الهوامع (2)
 84: العنكبوت (3)

 3/8411إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (4)
 8/235ج ، ابن األثير،البديع (5)
 265-2/266ج ، السيوطي،همع الهوامع (6)
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وذهب بعض البصريين وبعض الكوفيين  ،أبي عبيدة والسيرافي واختاره ابن خروف والشلوبين وابن مالك
 . وال يجوز أن يكون أكثر من ذلك ،المخرج النصف فما دونهإلى أنه يجوز أن يكون 

 فصل ت..52
وهو  ،والنكرة ،والمعرفة ،والمضمر ،وقال بعض أصحابنا: يوصف بها الظاهر: "(1)بو حيانقال أ

 ."وصف يخالف سائر األوصاف
 ح والتحليليتوضال

ي في الخبر بشرط وتأت ،جاءني رجٌل غيُر طويل :تقول ،أنها تأتي للوصف "األصل  في "غير
: جاء القوم إال تقول ،أنها لالستثناء "واألصل في "إال ،ر غيُر البردالحَ  :تقول ،أن تقع بين متناقضين

 ،وهي أن نعطي الشيء حكم شيء آخر لشبه قريب بينهما "وهناك ظاهرة في النحو تسمى "التقارض ،ازيدً 
 "و"ما ،و"أن" "تقارض "ما ومن ذلك ،في مغني اللبيب عن هذه الظاهرة وقد خصص ابن هشام فصاًل 

 "ليس".و

التي أصلها  "فإن "إال ،أصلها الوصف "فكما أن "غير ،وغير "أبو حيان تقارض "إالذكر و 
ولكنهم اشترطوا أن يكون  ،كما تقول "جاء القوم إال زيدٌ  ،وُوصف بها "اء أخذت حكم "غيرناالستث

الظاهر ن يوصف بها أأجاوزا  حيان اب أبيأصحولكن بعص  ،بـ"أل" أو محلى نكرةالموصوف بها 
 أال توصف إال بالشروط التي وضعها أبو حيان.والمرجح  ،والمضمر والمعرفة والنكرة

لو كان فيهما  :المعنى وهللا أعلم ،لو كان معنا رجل إال زيد لهلكنا :وذلك قولك: "(2)قال المبرد
ا وال يكون إال نعتً  ،جاءني القوم إال زيد :ى هذاوتقول عل ...ولو كان معنا رجل غير زيد ،آلهة غير هللا

 . "وذلك النكرة والمعرفة باأللف والالم على غير معهود ،"غيرـ"إال لما ينعت ب

وجوز سيبويه أن يوصف  ،وجوز األخفش أن يوصف بها المعرف بأل العهدية: "(3)قال السيوطي
وجوز  ،واختاره وما قبله صاحب البسيط ،"يدلو كان معنا رجل إال ز ـ"ل بومث   ،ابها كل نكرة ولو مفردً 

إن الوصف بها يخالف سائر  :وقال ،بعض المغاربة أن يوصف بها كل ظاهر ومضمر ونكرة ومعرفة
 . "األوصاف

 فصل ث..53

                                                             

 3/8526إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)
  488-4/421ج ، المبرد،المقتضب (2)
 2/261ج ، السيوطي،همع الهوامع (3)
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وتقول: قام القوم إال أن يكون زيد، وما جاءني أحد إال أن يكون زيد، ترفع  ": (1)قال أبو حيان
، وهو قول الجمهور، وأجازه األخفش، وأجاز أن تكون ناقصة على حذف خبر زيدًا على ، "يكون" تامة

يكون وإذا نصب كان ف ،حذف خبر كان وأخواتهاأصحابنا وال يجيز "يكون"، أي: إال أن يكون زيد، 
بها والتقدير إال أن يكون هو  يكما في ال يكون إذا استثن ،وال جمع ،ضمير مفرد مذكر ال يبرز في تثنية

 والرفع في زيد أكثر من النصب". ،م زيًداأي بعضه
 والتحليل التوضيح

ولم  ،ويحذف خبرها في كان الناقصة ،ستثناءفي خبر كان التامة في اال رفعالكثر أبو حيان من أ
 .حيان في نصب الخبر المفرد المذكر ويخالفون أبا ،حذف خبر كان أو أخواتهاأصحابه يرجح 

 ،وهو كثير في كالم العرب ،غفالرفع جيد بال ،ني إال أن يكون زيدٌ وإذا قلت: أتو ": (2)قال سيبويه  
كأنك قلت:  ،وأن يكون في موضع اسم مستثنى ،وليس فيها معنى االستثناء ،"أنـ"ألنه يكون صلة ل

 يأتونك إال أن يأتيك زيد".

 ".والرفع أكثر هنا ،"ال يكون "وبعضهم ينصب على وجه النصب في : "(3)قال ناظر الجيش

  فصل ج..54
فالناصب له عند  ،على االستثناء نحو: قاموا غير زيد "غير"وإذا انتصب : "(4)قال أبو حيان

 ."(إال)كقولهم في المنصوب بعد  ،أصحابنا كونه جاء فضلة بعد تمام الكالم
 ليلحح والتتوضيال

تثنى ا للمسأي مبينً  ،إن كان على عطف بيان غير في االسم المستثنى ب رفعرجح أبو حيان ال
الذي  "لتشبيهه بمنصوب "إالنصبه أصحابنا و  ،فترفع زيد ،فنقول في: ما حضر أحد إال زيدٌ  ،المذكور

 والمرجح هو النصب إن جاء االستثناء على عطف بيان. ،جاء زيادة بعد تمام الكالم

 "إال  "ء بـواالستثنا ،والوصف بها هو األصل ،"إال  "االستثناء بغير حمل على ": (5)قال ناظر الجيش
بأنها  ولذلك ال يحكم على غير ،وقد تقدم ذلك ،والوصف بها وبما بعدها حمل على غير ،هو األصل

                                                             

 3/8452إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)
 2/341ب، سيبويه، جالكتا (2)
 5/2281تمهيد القواعد، ناظر الجيش، ج (3)
 3/8548إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (4)
 5/2222تمهيد القواعد، ناظر الجيش، ج (5)
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وينظر ما يستحقه الواقع  ،في موقعها "إال  "فتقد ر  ،"إال  "ا حت ى تكون في موضعها صالحة لـيستثنى به
 ."بعدها من نصب الزم أو نصب مرجح عليه اإلتباع أو نصب مرجح على اإلتباع

وفي نصب غير وما  ،"ِإال  ـ"واختلف النحويون في الناصب لالسم المستثنى ب: "(1)قال ابن عصفور
فمنهم من ذهب إلى أنَّ االسم الواقع بعد إال  انتصب  ،نحو سوى وُسوى وَسواء ،في معناها من األسماء

باسم واحد إال   امختًص  ألنَّ الحرف ال يعمل إذا كان ؛وهذا المذهب خطأ، من معنى الفعل "إال  "بما في 
فِإذا ثبت  ،"إال"أال  ترى أن ه منصوب وليس قبله  ،فِإنَّه يبطل بغير وما في معناها من األسماء ا. وأيًض اجر  

 ."منصوب بما انتصب به غير "إال  "فكذلك االسم المنصوب بعد  ،"إال  "أنَّ الناصب في غير ليس هو 

 فصل ح..57
 ،أنه مصدر موضوع موضع الفعل على "بله"نا النصب بعد ووجه أصحاب: "(2)قال أبو حيان

 ".داً يس من لفظ الفعل تقديره: دع زيأو اسم فعل ل ،ا زيًداكأنك قلت: تركً 

 والتحليل التوضيح
وعارض من منع االستثناء  ،نصبه فذهب أبو حيان إلى ،اختلف النحويين في أوجه إعراب "بله"

وليس  بمعنى الترك ر منوب نائب الفعلدا كمصأيًض  صبهإلى ن هوذهب أصحاب ،هابها وخفض ما بعد
 معاملة النصب على االستثناء. والمرجح هو معاملته ،استثناء

 ." كما تقول: ضرب زيدٍ  ،. وبله ههنا بمنزلة المصدراوأما بله زيٍد فيقول: دع زيدً : "(3)قال سيبويه

 ،بله زيد :يقالويضاف ف ،بله على ضربين اسم فعل ومصدر بمعنى الترك: "(4)قال الزمخشري 
استعملت بله وهو قولهم بهل زيد. وقد  ،اوقد روى أبو زيد فيه القلب إذا كان مصدرً  ،زيدوكأنه قيل ترك 

 ." سم بعدهافيرتفع اال ،بمعنى كيف

وهل هي مصدر  ،... االستثنائية "حاشا"إن معنى التنزيه موجود في  :فإن قلت": (5)الصبان قال 
 ".رله وويح أو اسم مصدكما في ببه  لفعل لم ينطق

  الحال باب.56
 أ.فصل

                                                             

 2/252، ابن عصفور، جشرح جمل الزجاجي( 2)

 3/8554إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (2)
 4/232الكتاب، سيبويه، ج (3)
 8/816الزمخشري، ج المفصل في اإلعراب، (4)
 243/244حاشية العالمة الصبان، الشافعي، ج (5)
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وأما عند أصحابنا  ،وأجاز بعضهم نصبه على المفعول إن رد عوده على بدئه" :(1)قال أبو حيان
 ا".لتقديرات الثالثة الختالف قائليهفعلى الحال على ا
 التوضيح والتحليل

وال يكون  ،صبه على الحالعلى مجيء الحال بصورة اإلضافة ون حابهاتفق أبو حيان وأص
 ا كما ذهب إليه الكوفيون والمذاهب األخرى.ا معنوي  مصدرً 

 هِدي وُأطيق طاقتي.أجَتِهُد ج :طلبته جهدي وطاقتي إلى تقديرهمفي قولهم:  فذهب أبو حيان وأصحابه

 ،جهدكوطلبته  ،وأما قولهم: "إن الحال قد جاء معرفة في قولهم: أرسلها العراك": (2)قال األنباري 
وإنما هي مصادر دلت على  ،قلنا: هذه األلفاظ مع شذوذها وقلتها ليست أحواال ،"ورجع عوده على بدئه

 ".أفعال في موضع الحال

  .ب فصل55
فذكر  ،وإن كانت الحال دخلت عليها الواو نحو: جاء زيد والشمس طالعة: "(3)قال أبو حيان

 ".كان متصرًفاوإن  ،أصحابنا أنه ال يجوز تقديمها على العامل
 التوضيح والتحليل

 بالم االبتداء أو القسم أو إن كان متصاًل مواضع تقديم الحال على العامل أبو حيان ضح و أ
في هذه تقدم جملة الحال  ومنع أصحابه ،الواو في الجملة الحالية تصدرولم يذكر في حال  ،بمشبه كمثل

 فيما أجاز الكسائي ذلك. ،الحالة

نحو: والشمُس طالعٌة جاء  ،منع المغاربة تقديم الجملة الحالية المصدرة بالواوو : "(4)قال المرادي
 زيٌد".

فال يقال:  ،ومنع الفراء وبعض المغاربة تقديم الجملة الحالية المصدرة بالواو: "(5)قال األزهري 
 ."والجمهور على الجواز ،"والشمس طالعة جاء زيد"

 فصل ت..58

                                                             

 3/8566إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)
 2/612نصاف في مسائل الخالف بين النحويين، األنباري، جاإل (2)
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 2/521توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، المرادي، ج (4)
 8/515شرح التصريح على التوضيح، األزهري، ج (5)
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 ،وابن السراج ،والزجاج ،فذهب المبرد ،لعامل في هذين الحالينواختلف في ا: "(1)قال أبو حيان
إن كانت الحاالن  ان على إضمار كان التامة صلة إلذاوالفارسي في حلبياته إلى أنهما منصوب ،والسيرافي

لناقصة صلة إلذا أو وأجاز بعض أصحابنا تقدير كان ا ،إن كانا مما تقدم وصلة إلذا ،على تقدير الحال
 ."إلذ
 
 والتحليل وضيحالت

أن الناصب فقال أبو حيان  ،ن مفضلين بفعل التفضيلالعامل الواقع بين حالياختلف العلماء في 
أما  ،ـ"إذا"كان التامة المقدرة لديهم كصلة ل علىالنصب رجحوا ف ،""إذا أو "محذوفة تامة صلة لـ"إذ ""كان

 ."إذا" وأ "فقد قدروا كان الناقصة صلة لـ"إذ هأصحاب
 "أن الناصب "كان ،...وفي ذلك تصريح بأن اسم التفضيل عامل في حالين مًعا": (2)زهري قال األ

ناقصة  "أنه يجوز تقدير "كانوحكى أبو حيان عن بعض أصحابه:  ،""إذا أو "محذوفة تامة صلة لـ"إذ
 ،فاضلتينإذا كانتا  "وإنما تتعدد الحال مع "أفعل ،فجاءا معرفتين ،ليل "زيد المحسن أفضل من المسيء"بد

قاله الموضح في الحواشي. ونقل صاحب  ،فإن كان الفاضل واحًدا رفًعا نحو: "هذا بسر أطيب منه عنب"
 ".أي: اسم اإلشارة أو حرف التنبيه ،"هذا" هو "المتوسط عن الفارسي أن العامل في "بسًرا

 "إذـ"امة صلة لبان على إضمار كان التوذهب المبرد وطائفة إلى أنهما منصو : "(3)قال السيوطي  
الناقصة  "يكون "و "كان"على إضمار  :وقيل ،االن من ضميرهمافي المستقبل وهما ح "إذا"في الماضي و

فاقتصر الجمهور على ما  ،بين هذين الحالين "أفعل"العرب توسط  فالمسموع من كالم ،وعلى الحالية
 ".وال تقديمها عليه "أفعل"ال يجوز تأخيرهما عن  :فقالوا ،سمع

وإن  ،قد مضى افِإْن شئت جعلَته حينً  ،اَأْطَيُب منه ُرَطبً  اوذلك قولك هذا ُبسرً ": (4) سيبويه قال
هذا منصوٌب على إضماِر إَذا كاَن فيما ُيستقبل وإْذ كاَن فيما  :وإنَّما قال الناُس  ،شئَت جعلَته حيًنا مستقَبالً 

 ،على إَذا كاَن | ولو كان على إضماٍر كانَ مضى ألن هذا لم ا كان ذا معناه َأْشَبَه عندهم أن َينتصب 
فليس هو على كاَن  ،ألن  كاَن قد َينصب المعرفَة كما َينصب النكرةَ  ،هذا التَّْمَر أطيُب منه الُبْسرَ  :لقلت

ولكنَّه حال  ومنه مررُت بَرُجٍل َأْخَبَث ما يكوُن َأْخَبَث منك َأْخَبَث ما تكوُن وبرجل خيَر ما يكون خيٍر منك 
  ".َر ما تكوُن وهو أْخَبَث ما يكون خي

 فصل ث..59

                                                             

 3/8511إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)
 8/511شرح التصريح عل التوضيح، األزهري، ج (2)
 2/388همع الهوامع، السيوطي، ج (3)
 8/422الكتاب، سيبويه، ج (4)
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وأجاز بعض أصحابنا تأخير الحالين عن أفعل التفضيل على شرط أن تلي : "(1)قال أبو حيان 
 ".وتلي الثانية المفضل عليه ،وبين المفضل عليه ،بها أفعل التفضيل الحال األولى مفضواًل 

  والتحليل التوضيح

لحالين الناصبين أو تقديمهما عن أفعل تأخير ا "حال في "أفعلو حيان عند تعدد البتار أخا 
بشرط تقدم  تقديم أفعل التفضيل وتأخير الحالين عنه و أجاز أصحابه ،وهكذا ُسمع عن العرب ،الفضيل

 .في الحكم لمنع وقوع االلتباسوهذا المرجح   ،الحال الفاضلة بعد أفعل التفضيل ثم يليها المفضل عليه

كما في الحال  "وكان القياس وجوب تأخير الحالين في المثالين عن "أفعل: "(2)قال األزهري  
 ".إذ لو أخرا اللتبسا ،ولكن اغتفر تقدم الحال الفاضل فرًقا بين المفضل والمفضل عليه ،الواحدة

 فصل ج..81
ت  : (4)وقد يخلو الماضي منهما كقوله تعالى: "(3)قال أبو حيان دَّ ه  ب َضاَعت َنا ر  ذ  َنا    هََٰ  إ َلي 

 وهو قول الجمهور والكوفيين واألخفش لكثرة ما ورد من ذلك. ،"قد"وال  ،والصحيح جواز ذلك بغير واو

وشيخنا  ،وابن عصفور ،ومتأخري أصحابنا الجزولي ،وأبي علي ،والمبرد ،خالًفا للفراء "قد"وال تقدر قبله 
 ".أبو الحسن األبذي

 والتحليل التوضيح 

 ،امعً  "قد"فإنه قد يتصل بها الواو و ،وتضمنها ضمير الماضي في الجملة الحالية لالفع ءإذا جا 
 لة.حالكل  وذكر العلماء مثاالً  ،وحدها "قدـ"أو قد تنفرد الجملة بالواو أو ب

ا لباقي خلو الجملة من قد خالفً  وأجاز أصحابه ،قدتجرد الفعل المضارع من الواو و وذهب أبو حيان إلى 
 النحويين.

لكثرة ورود  ؛وال يحتاج لتقديرها ،"قد" بدون حيح جواز وقوع الماضي حااًل والص": (5)وطيالسي قال  
 ".يف جداذلك وتأويل الكثير ضعً 

                                                             

 3/8511إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)
 511/ 8ري، جشرح التصريح على التوضيح، األزه (2)
 3/8682إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)
 65يوسف: ( 4)

 2/326همع الهوامع في جمع الجوامع، السيوطي، ج (5)
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 ،وانفراد الضمير مع التجرد من قد والواو أكثر من اجتماعه مع أحدهما": (1)قال ابن مالك 
 ".واجتماعه مع الواو وحدها أكثر من اجتماعه مع قد وحدها

 التمييز باب.81
  أ.فصل

 قال أبو حيان 
 ".على المقدار محمواًل  ،بعض أصحابنا مما انتصب عن تمام االسم وعدَّ ": (2)

 ضيح والتحليلو الت

 ،فلشبهه به وإن جاء في غير ذلكذكر العلماء مواضع انتصاب االسم  المميز بعد المقادير 
د أبو ولم ير  ،المقادير علىصب نا فحملوه تمييزً  ،غيرها "اً محسبك دره"ومثلوا لذلك:  ،وكان قليل الذكر

ا مهما في إزالة دورً  ولكن حمل التمييز ،األصل حيان في ذكره آلراء العلماء هو أخذها بمعنى المقدارية
 الً و انتصاب تمام االسم محموذكر أصحابه وظيفها في الجملة، لبيان غرضه من تاإلبهام عن المقدار 

 .على المقدار

قال:  ،داً مفر  اً مميز  "اوحسبك به شجاعً  ،هلل در ه فارسا"التمييز في نحو:  (3)الحاجب ولم يجعل ابن
ته "ايعجبني حسن زيد أبً "فهو مثل:  ،ألن  المعنى فيه: هلل در  فروسي ته ان وإذا ك ،والمعنى: حسن أبو 
حسبك "عنى في وكذا الم ،ألنه من باب تمييز النسبة اإلضافية ؛الجمل المعنى كذلك فهو من باب تمييز

  .: حسبك بنصرته"ابه ناصرً 

رب الث الث: المحمول... بعد تمام االسم يما يأت": (4)(ـه606)ت  قال ابن األثير  وذلك  ،الض 
 ".وَكفى ِباّللَِّ َوِكياًل  ،ا"كفى به ناصرً "و ،ا"هلل در ه شجاعً "و ،ا"حسبك به فارسً ": كقولهم

وهلل  ،ويحه رجاًل "وذلك قولك:  ،ب االسم بعد المقاديرهذا باب ما ينتصب انتصا": (5)هقال سيبوي 
 ."وما أشبه ذلك "وحسبك به رجاًل  ،در ه رجاًل 

وهو إما  ،التمييز ينقسم قسمين: منتصب عن تمام الكالم": (6)هـ(625)ت  قال ابن الجزولي
نتصب عن تمام وم ،وإما مفعول شغل عنه الفاعل الواقع به بما يالبسه ،فاعل شغل عنه فعله بما يالبسه

                                                             

 2/358شرح تسهيل الفوائد، ابن مالك، ج (1)
 4/8624إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (2)
 8/355ج ،اإليضاح في شرح المفصل ابن الحاجب (3)

 8/226البن األثير، ج البديع في علم العربية، (4)
 854/ 2ج ، سيبويه،الكتاب (5)
 8/222المقدمة الجزولية في النحو، الجزولي، ج (6)
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وإما بالنون وهي ال تلزم  ،وهو ضربان: ظاهر ومقدر: فالظاهر ال يلزم ،وتمام االسم إما بالتنوين ،االسم
 ."وإما باإلضافة ،وليس به وتلزم إذا كانت فيما يشبه الجمع ،إذا كانت للتثنية والجمع

  التمييز باب.82
 ب.فصل
أو  ،قالوا أو مقدار نحو: أحد عشر رجاًل  ،ازيتً  وإما تنوين ظاهر نحو: رطل" :(1)قال أبو حيان 

فجعله من هذا  ،"باألخسرين أعمااًل "قال ابن مالك: أو نون جمع ومثل:  ،نون تثنية نحو: لي منوان سمًنا
 ".باختالف باقي النحويين وهو عند أصحابنا من المنتصب عن تمام الكالم ،القبيل

 التوضيح والتحليل
وذكر أبو حيان  ،أو نون تثنية أو نون جمع ،تنوين ظاهر ،إضافةسم بيكون التمييز في تمام اال

 .تمام االسم كما ذهب إليه العلماءوليس  ،في نون الجمع أنها منتصبة عن تمام الكالم همذهب أصحاب
 :في قوله تعالى ومثلوا ذلك ،عن تمام الكالم امنتصبً  اتمييز في تمام االسم الداخلة نون الجمع  فجعلوا
 .  (2)ْخَسِريَن أَْعَماالِباأل

مِ ْلُء اأْلَْرِض َذَهًبا افة نحو: وإنما يأتي التمييز بعد تمام بإض": (3)قال السيوطي
َأْو َعْدُل  ،(4)

ِلَك ِصَياًما أو  ،امنوين سمنً مثل أو نون تثنية  ،أو مقدر كخمسة عشر ،اكرطل زيتً  ،أو تنوين ظاهر (5)ذََٰ
 .6أَْعَماال﴾ ﴿ِباألْخَسِرينَ نون جمع نحو 

عْدُل و ،(8)مِ ْلُء اأْلَْرِض َذَهًبا  و ،"اهلل دره إنسانً "وتمام المميز بإضافة نحو ": (7)قال ابن مالك
وتمامه بنون  ،"منوان عساًل "وتمامه بنون نحو  ،"اُمدٌّ ُبر  "و ،"ارطٌل زيتً "وتمامه بتنوين نحو  ،(9)ذلك صياما
َوَواَعْدَنا ُموَسىَٰ َثاَلِثيَن  وتمامه بنون شبه الجمع نحو  ،(10)خسرين أعمااًل قْل هل ُنَنبِ ئكم باألجمع نحو 

 .(11)َلْيَلةً 

                                                             

 4/8632إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)
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  التمييز باب.83
 ت.فصل

 ".فذكر أصحابنا فيه أربعة أوجه ،ال اآلالت ،وإذا أريد المقدرات باآلالت" :(1)حيانقال أبو 
  التوضيح والتحليل

إذا صلح المضاف قيامه  التنوين فيحذف النون أو ،ليها أضيف إمب جره إذا أضيف المميز فيجب
  ويح رجل.فال نقول في ويحه رجاًل  ،وإن لم يصلح الحذف لم يجز الحذف ،مقام التمييز

 وإنما تعين اإلضافة على معنى الالم. ،ال يجوز فيه النصب :حيان وقال أبو
على أربعة أوجه: النصب التقدير في المقدرات من اآلالت التي يقع بها  وذكر أبو حيان رأي أصحابه

، والوجه الثاني وهو وإتباعه على الصفة حيث يعرب بإعراب ما قبله ،وإضافتها بمعنى "من" ،التمييزعلى 
 .الخفض على اإلضافة بمعنى من، والنصب على الحال، والنصب على الصفة فيعرب إعراب ما قبله

 يناسب سياق الجملة ويحدده سابقه وال حقه. از الوجوه األربعة أي ماو في ج هقول أصحاب والمرجح
نحو  ،والمقادير إذا أريد بها اآلالت التي يقع بها التقدير ال يجوز إال إضافتها": (2)قال السيوطي

يريد الرطلين اللذين يوزن بهما السمن والمكيال الذي يكال به  ،وذراع ثوب ،وقفيز بر ،عندي منوا سمن
 ".من"ال على معنى  وإضافة هذا النوع على معنى الالم ،ثوبالبر واآللة التي يذرع بها ال

 التمييز باب.84
 ث.فصل

فذهب  ،واختلف النحاة في تقديمه على الفعل المتصرف الذي تمييزه منقول": (3)بو حيانقال أ
وبه قال أبو علي في شرح األبيات وأكثر متأخري  ،وأكثر البصريين والكوفيين إلى منعه ،والفراء ،سيبويه

 . "أصحابنا

  

                                                             

 4/8638إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج( 1)
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 التوضيح والتحليل

فإن كان الفعل غير متصرف منع  ،نه يجوز تقديم التمييز إذا كان العامل فعاًل إ :يقول أبو حيان
ألن اللفظ لفظ وفسر سيبويه ذلك  ،الختالف اللفظ على معناه ؛تقديم التمييز على عامله أصحابه
فلما اختلف المعنى عن  ،فيكون المعنى للعرق  ،اتصببت عرقً  :فإذا قلت ،وهو في المعنى فاعل ،المفعول

 في حين اجتمع المبرد والكسائي والمازني إلى جواز ذلك. ،لفظه لم يجز تصرفه

فذهب سيبويه والفراء وأكثر البصريين والكوفيين إلى  ، اوإن كان فعال متصرفً ": (1)قال المرادي
ووافقهم  ، ذلكئي والجرمي والمبرد إلى جواز كساوذهب ال ،وذكروا لمنع تقديمه علاًل  ، منع تقديمه عليه

 :المصنف لورود السماع به كقوله

ـــــــــــــــــــــــل المنـــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــب بني ـــــــــــــــــــــــا تطي  أنفًس

  
(2)وداعـــــــــــــــــي المنـــــــــــــــــون ينـــــــــــــــــادي جهـــــــــــــــــاَرا

 

   

فإنهما   ،للمازنى  والمبرد اأن ال يتقدم على الفعل لما ذكرنا خالفً  واألصح": (3)ال الصنعانيق
 ."اعل متصرفً فيما كان الف ،"طاب زيد انفسً "أجازا: 

لتصرف الفعل. فقلت:  ؛ جاز تقديمهفيه فعاًل  التبيين إذا كان العامل واعلم أن": (4)قال المبرد
 ا تصب بت".وعرقً  ،ا تفق أتفقلت: شحمً  ،فإن شئت قدمت ،اوتصببت عرقً  ،اتفق أت شحمً 

 للمعرب النواصب للفعل المضارع باب.87
 أ.فصل

وقال بعض  ،وكي حرف جر تأكيد لالم ،هذه"أنـ"بنده فيظهر أن النصب ع" :(5)بو حيانقال أ
 ".زائدة أنو  ،كيبأصحابنا: النصب 

 والتحليل توضيحال

وينصب المضارع  ،إلى زيادة أنْ  وذهب أصحابه ،المضارعة كيبعد  لم يقس أبو حيان زيادة أنْ 
 .كيعندهم ب

                                                             

 2/535توضيح المقاصد والمسالك، المرادي، ج (1)
: نسبوا هذا الشاهد لرجل من طيئ، ولم يسموه. وبحثت فلم أعثر على قائله هذا البيت لم يتعرض العيني لقائله، وقيل (2)

 . 266/ 8، جواألشموني ،12مواضعه: ذكره من شراح األلفية: السندوبي، وداود، والمكودي ص ،وهو من المتقارب
 8/613البرود الضافية والعقود الصافية، الصنعاني، ج (3)
 3/36المقتضب المبرد، ج (4)
 4/8645الضرب، أبو حيان، ج إرتشاف (5)
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  ن للضرورة الشعرية.و وإظهارها يك ،وال تظهر أنْ  ،بكي بعد إضمار أنْ المضارع نصب والمرجح 

وقيل: النصب فيه  ،والنصب بأن المذكورة ،: "فكي فيه حرف جر مؤكد لالم(1)قال ابن عقيل
 وأن زائدة مؤكدة لكي ". ،بكي

وال  فإن وقع بعدها أن ،لدخول حرف الجر عليها ؛وال يجوز أن تكون حرف جر: "(2)قال المرادي
 ".يكون ذلك إال في الضرورة

فبطل القول  ،بل بأن المضمرة بعد الالم المؤكدة لكي الجارة ،فليس النصب بكي" :(3)الصبانقال 
 ."بأنها مصدرية ناصبة للفعل دائًما

 ارع للمعربضالنواصب للفعل الم باب.86
 ب.فصل

وصار لها  ،وقال بعض أصحابنا: إذا عطفت على الجملة المتقدمة عملت": (4)قال أبو حيان
 ". حكمها إذا ابتدئت

 والتحليل حتوضيال 

 من الفعل المضارع فإن ما بعده ،الفاء أو الواو حرف عطف سبق حرف إذن ذاإ :أبو حيان يقول
 ،وإما عطف على الخبر ،من اإلعراب محل اليس لهفإما أن يعطف على جملة  ،لك الخيار فيما بعدها

واألكثر  ،تعمل و أال  أ ،إذنل اعمإ جاز أبو حيان وهنا أ ،وإما يعطف على الشرط ،لجزاءوإما يعطف على ا
 تعمل. أال  

ة ووقع عليها حكمها عند االبتداء، لها إذا عطفت على الجملة المتقدماعمإ إلى  وذهب أصحابه
 إبطال عمل إذن بعد الشرط وجوابه.والمرجح 

ِإذن ِفي ت فصار  ،فة جملة على جملةمن نصب قدر اْلَواو عاطف": (5)هـ(381:)ت قال ابن الوراق
فجاز أن  ،تياج ما قبلها إلى ما بعدهاالح ،عوِإنَّما ألغيت في هذه المواض، ..َفلَهَذا نصب. ،ة الحكم كالمبتدأ 

 ."االعتماد ما قبلها على ما بعده ،ح حكمهار يط

                                                             

 3/61المساعد، ابن عقيل، ج (1)
 3/8238توضيح المقاصد والمسالك، المرادي، ج (2)

 3/482حاشية الصبان على شرح األشموني، األشموني، ج (3)
 4/8652إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (4)
 8/818علل النحو، ابن الوراق، ج (5)
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 وجاز ،و والفاء قد ُيبتدأ بهمااألنَّ الو  ،عمالهاإ  زجا ...َفِإن كاَن َمعَها حرُف ": (1)قال البغدادي
 ."والجيد اإللغاء ،...َفيْبطل ااِلْعِتَماد َعَلْيَها  ،طف ُيْدِخُل َما بْعدَها ِفي حكم َما قبلَهاألنَّ حرَف اْلعَ  ؛إلغاؤها

أو ألن المعطوف على األول  ؛ألن ما بعدها مستأنف ؛يتعين النصب :وقيل" :(2)قال ابن هشام
 ".أول

قال  ؛ها حينئذر في لسان العرب إلغاؤ ثواألك ،وربما نصب بها بعد عطف: "(3)قال ابن عقيل 
وقرأ بعض القراء بحذف النون  (5) فك إال قلياًل وإًذا ال يلبثون خال ،(4)افإًذا ال يؤتون الناس نقيرً ى: تعال

  بعدها".

  النواصب للفعل المضارع للمعرب باب.85
 ت.فصل
ََذْقَناكَ : (7)تعالى فقدر في قوله ،لو مقدرة قبل إذن: "(6)قال أبو حيان  لو ركنت ألذقناك  :ِإًذا ألَّ

قال  ،ولو فعلت التخذوك "التخذوك خلياًل "لو كان معه آلهة لذهب وفي قوله:  "إًذا لذهب"وفي قوله: 
أحدهما: أن تدل على  وإن دلت على أن ما بعدها مسبب على ما قبلها على وجهين بعض أصحابنا: إًذا

فإذا قلت أزورك فقلت: إذن  ،اني حالوالشرط بحيث ال يفهم االرتباط من غيرها في ث ،إنشاء االرتباط
وإنشاء السببية في ثاني الحال من ضرورته أنها تكون  ،فإنما أردت أن تجعل فعله شرًطا لفعلك ،أزورك

 ".والوجه الثاني: أن تكون مؤكدة جواب ارتبط بمتقدم ،وفي زمان مستقبل ،وبالفعلية ،في الجواب
 

 ح والتحليلالتوضي

نده أن الفعل وتظهر ع ،تدل عليها ومتعلقة بها يَ حمل فيما قبلها معانت ن إذنإ :يانحل أبو قا 
دلة في أن ما أوجه األ وذكر أصحابه ،فلذلك دخلت الالم على ماضي الفعل ؛جواب قسم قدره قبل إذن

جملة متقدمة واآلخر يؤكد جواب  ،فبعضها يدل على الشرط واالرتباط ،ما سبقهابعد إذن هو متسبب في
  .مرتبطة بها

                                                             

 2/36العكبري، ج اللباب في علل البناء واإلعراب، (1)
 8/32مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام، ج (2)
 3/55المساعد، ابن عقيل، ج (3)
 53النساء: (4)
 56اإلسراء: (5)
 4/8655إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (6)

 55اإلسراء:  (7)
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. ومن ذلك قوله  ا أو لوأو يمينً  ي جواب إذا الالم فقد أضمرت لها لئنوإذا رأيت ف" :(1)قال الفراء 
ٍه ِبَما َخَلَق َوَلَعاَل َبْعُض   :عز وجل ٍه ۚ ِإًذا لََّذَهَب ُكلُّ ِإلََٰ ُهْم َعَلىَٰ َما اتََّخَذ َّللاَُّ ِمن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن ِإلََٰ

لو كان معه فيهما إله لذهب كل إله بما  :والمعنى _وهللا أعلم_ (2) اَن َّللاَِّ َعمَّا َيِصُفونَ َبْعٍض ۚ ُسْبحَ 
 ،(3)"اَلتََّخُذوَك َخِلياًل  اَوِإذً  ،َوِإْن كاُدوا َلَيْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحْينا ِإَلْيَك ِلَتْفَتِرَي َعَلْينا َغْيَرهُ "ومثله  ،خلق

معناه لو ركنت ألذقناك  ،"أَلََذْقناكَ  اِإذً "ثم قال:  (4)"ِكْدَت َتْرَكنُ "خذوك. وكذلك قوله تومعناه: لو فعلت ال
 ."إًذا

 ؛وقال بعضهم: إذن وإن دلت على أن ما بعدها متسبب عما قبلها على وجهين": (5)المرادي قال 
ارتبط  اجوابً  ""واردةأحدهما: أن تدل على إنشاء االرتباط بحيث ال يفهم من غيرها. والثاني: أن تكون 

 ."في الحال بمتقدم أو منبهة على سبب حصل

  النواصب للفعل المضارع للمعرب باب.88
 ث.فصل
استغناء بقولهم: ما كان زيد  ؛سوف يفعل :وال ،ما كان سيفعل :ولذلك ال يجوز" :(6)قال أبو حيان 

 ".وقد أجاز ذلك بعض أصحابنا ،ليفعل
 ح والتحليليالتوض

في قول العرب: ما كان  وسوف مقابل السين المختصة بالنفي ان إتيان الم الجحودأبو حي منع  
 ،ذلك هوأجاز أصحاب ،أتي هي نفي لقولهم: كان سيأتيألن ما كان لي؛ كان سيقبلأي  ،قبللي حمزة

 والمرجح هو أال تعادل الالم بالسين. ،وأسقطوا الالم المقابلة للسين

 ،وذلك: ما كان ليفعل ،قد تجئ في موضع ال يجوز فيه اإلظهار واعلم أن الالم": (7)قال سيبويه 
أي ما  ،وكأنك إذا مثلت قلت: ما كان زيٌد ألن يفعل ،افصارت أن ههنا بمنزلة الفعل في قولك: إياك وزيدً 

  ."ودخل فيه معنى نفي كان سيفعل ،كان زيٌد لهذا الفعل. فهذا بمنزلته

                                                             

 8/254معاني القرآن، األخفش، ج (1)
 18المؤمنون: (2)
 53اإلسراء: (3)
 54اإلسراء:  (4)
 3/8248توضيح المقاصد والمسالك، المرادي، ج (5)
 4/8655إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (6)
 3/5الكتاب، سيبويه، ج (7)
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 ،ا أو معنىية الناقصة الماضية لفظً ي الواقعة بعد كان المنففه ،وأما الم الجحود": (1)راديقال الم
"كان زيد  "وعلل ذلك بأن إيجاب "ما كان زيد ليفعل ،والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة واجبة اإلضمار

 ."فكما أنه ال يجمع بين أن والسين كذلك ال يجمع بين أن والالم ،جعلت الالم في مقابلة السين "سيفعل

جعلت الالم معادلة  "كان زيد سيفعل" "ما كان زيد ليفعل"علل بأن إثبات ": (2)شافعيقال ال 
 ".فكما ال يجمع بين أن السين ال يجمع بين أن والالم ،للسين

 باب النواصب للفعل المضارع للمعرب .89
 ج.فصل
ور لم يتص ،ى أرى حتى أدخل المدينةرِ يْ نحو: سَ  ،فإن اعترض الشك قبل حتى" :(3)قال أبو حيان 

 ".قاله بعض أصحابنا ،الرفع
 التوضيح والتحليل

لم يجز  ،رى خلت زعمتحسبت ظننت أ :مثل ،حتى المضارعة قبلفعال الشك ذا دخلت أإ 
فقد اختار  أما لو حضروا قبل حتى ،كما يبطله النفي ،رفع للالشك مبطاًل اعتراض  واجعلحيث  ،الرفع

 في حال ذكرهم قبل حتى. رأيهأبو حيان ولم يذكر  ،الرفع حيان أصحاب أبي

  .والمرجح النصب على أفعال الشك

ا من فإما أن تدخل شيئً  "ظن "أو "حسب"أو "رأى"فإن أدخلت في الكالم: ": (4)قال ناظر الجيش 
والنصب إن  ،ا أو حااًل ا فالرفع إن كان ماضيً إن كان القبلي سببً  ،فيكون الحكم ما تقدم "حتى"ذلك بعد 

فتقول: سرت حتى  ،"كي"أو  "إلى"ا فالنصب على معنى: يكن الفعل القبلي سببً  وإن لم ،كان مستقباًل 
فتقول:  "حتى"وإما أن تدخل ذلك قبل  ،أدخلها أرى أو أظن أو أحسب بالرفع والنصب على حسب المعنى

  ."ا إنما جعلته فيما ترى ا يكون سببً ألنك لم تثبت سيرً  ؛لم يتصور الرفع ،سرت أرى حتى أدخل المدينة

ر  ،ْن َأدخلتها قبل حتى فقلت: سرت أرى حتى َأدخَل المدينةإف": (5)قال ابن عصفور  لم يتصوَّ
وقد بنيت الكالم على اليقين  ،إنَّما جعلته فيما ترى وأنت في تأخيره ايكون سببً  األنَّك لم تثبت سيرً  ،الرفع

فيكون لها موضع  اوكل ما ذكرنا من األحكام إنَّما يكون ما لم تقع حتى خبرً  ،في مضي الحرف معماًل 

                                                             

 3/8243توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، المرادي، ج (1)
 3/425حاشية الصبان، الشافعي، ج (2)

 4/8666إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)
 1/4211د، ناظر الجيش، جتمهيد القواع (4)
 3/813شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور، ج (5)
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لم يجز الرفع فتقول: كان سيري حتى َأدخَل  امن اإِلعراب. فِإن لم يكن األمر على هذا وكانت حتى خبرً 
  ."المدينة

 النواصب للفعل المضارع للمعربباب .91
 ح.فصل
ه ابن مالك إلى أنه يشترط في االستفهام أال يتضمن وتبع ،وذهب أبو علي: "(1)قال أبو حيان 

ولم يشترطه  ،نحو قولك: لم ضربت زيًدا فيجازيك ،فإن تضمن لم يجز النصب ،وقوع الفعل فيما مضى
 ".والصحيح جواز النصب ،أحد من أصحابنا

 يللوالتح التوضيح

عند أبي حيان فيه فالصحيح  ،عن الفاعل وأسند إلى فعل ماض إذا استفهم نهن إقال النحويو  
 النصب. تحقيقل  وقوع الزمن في الماضي ولم يشترط أصحابه ،النصب

  والمرجح هو النصب.

 فإن تضمنه لم ينصب الفعل".  ،ال يتضمن وقوع الفعل": (2)قال ابن عقيل 

واختار شيخنا رحمه هللا أنه ال يجوز النصب فيما ولى الفاء أو الواو بعد ": (3)قال ابن مالك 
وإما ألنه استفهام  ،إما ألنه استفهام عن الفعل نفسه كما تقدم ،إال إذا لم يتضمن وقوع الفعل ،فهاماالست

 عن متعلق فعل غير محقق الوقوع". 

 النواصب للفعل المضارع للمعرب باب.91
  خ.فصل
 ".ال يجوز فيه النصب لمعنى الفعل انتهى :قال بعض أصحابنا" :(4)قال أبو حيان 

 ليلالتوضيح والتح

وقد  ،وينصبونها ،السببية وغير السببية مختصة باألفعال ءلن ولما ولم وفاتأتي حروف النفي  
ذلك للضرورة  وُذِكر ،النصب للفعل المقترن بالفاء ومنع أصحابه ،أجاز أبو حيان القطع أي الرفع

 فاختاروا النصب في قول الشاعر: ،الشعرية
                                                             

 4/8658إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)
 3/16المساعد، ابن عقيل،  ج (2)
 4/21شرح التسهيل، ابن مالك، ج (3)
 4/8654إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (4)
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ــــــــــــــــم ألــــــــــــــــق بعــــــــــــــــدهم حي ــــــــــــــــا فــــــــــــــــأخبرهم  ل

  
... ... … ... ... ... (1)

 

   

لحبهم مكارم  ؛بقومي اومعناه: ما عرفت جماعة فانكشف لي سوء أخالقهم إال ازددت تعلقً  
 .وذلك يطبق على باقي حروف النصب ،األخالق

 والمرجح هو النصب.

وذاك إذا كانت في غير  ، وقالوا: كأن ينصب الجواب معها وليس بالوجه: "(2)قال ابن السراج 
وتقول: أريد أن  ، ا علينا فتشتمناوالمعنى لست واليً  ،نحو قولك: كأنك وال علينا فتشتمنا ، همعنى التشبي

فإن قلت: أريد أن آتيك  ،ا. فلذلك عطفت على "أن"ألنك تريد إتيانه ومشورته جميعً  ؛آتيك فأستشيرك
 ".رفعت ألنك ال تريد منع الشغل ، غلفيمنعني الش

نحو قولك: لم تأتنا  ،اموجبً  "الفاء"القطع فيكون ما بعد  فالرفع على" :(3)الجيشناظر قال  
 ."فتحدثنا

إلى  ،الذي عمل فيه ما بعد الفاء بواسطة أو غير واسطة إن لم يرجع الضمير" :(4)رضيقال ال 
 ،نحو: ما قام أحد إال هند فأحسن إليه أو فأكرمه ،في حيز النفي يءبل إلى ش ،المستثنى المثبت

قولك: ألن  ،على أن ذلك قبيح ،ألن المعنى: ما قام أحد فأحسن إليه إال هند ،جاز ،والضمير ألحد
أن متعلق ما قبلها ال يقع بعد المستثنى عند  ،وقد تقدم في باب الفاعل "إال"فأحسن إليه متعلق بما قبل 

يس فيه فيما ل ،في ضرورة الشعر ،اوقد جاء ما بعد الفاء منصوبً  ،إال األشياء المعدودة هناك ،البصرية
 ".معنى النفي أصال

 
  

                                                             

 8/835منسوب لزياد بن حمل التميمي في شواهد المغني السيوطي، ج (1)
 2/815األصول في النحو، ابن السراج، ج (2)
 4225 /1تمهيد القواعد بشرج تسهيل الفوائد، ناظر الجيش، ج (3)
 4/65شرح الرضي على الكافية، الرضي، ج (4)
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 النواصب للفعل المضارع للمعربباب .92
 د.فصل
وحسبك: مبتدأ خبره محذوف، أي: حسبك السكوت، وال يظهر، والجملة  : "(1)قال أبو حيان 

متضمنة معنى: اكفف، وزعمت جماعة منهم ابن طاهر أنه مبتدأ بال خبر، ألنه في معنى ما ال يخبر 
 ،معرًبا ألنه قد كان ،وضم ،والكاف للخطاب ،نا: ولو قيل إنه اسم فعل مبنيقال بعض أصحابعنه، 
 ".حكم لم يبعد عندييا  و ،على قبل وبعدفحمل 

 التوضيح والتحليل
 ، على األمروكان دااًل  ،بعد الفاء بشرط مقدر ومنها ما جزم ،فإن له أربعة مذاهب إذا جزم الفعل 
نه إلى أ وذهب أصحابه ،بمعنى اكفف مبتدأ بخبر محذوفبك حسحسبك فإنها عند أبي حيان تعد  :مثل

 .اسم فعل مبني على الضم والضمير الكاف للخطاب
  والمرجح بناؤه.

ا أشد أل ،فأعربوا حسبك ،وقطك درهمٌ  ،همٌ واعلم أنهَّم إنما قالوا: حسبك در ": (2)قال سيبويه  نهَّ
 ."اتمكنً 

 ".وهو ال يظهر ،بك السكوتأي: حس ،مبتدأ وخبره محذوف": (3)قال المرادي 
ألن النصب إنما  ،ومذهب الجمهور منع النصب بعد اسم الفعل والخبر المثبت: "(4)قال األزهري  

ال تدل على مصدر  ،ونحوهما ،و"حسبك" ،و"نزال" ،والفاء عاطفة على مصدر متوهم ،هو بإضمار أن
 ،إذا سقطت الفاءالفعل والخبر المثبت أي بعد اسم  ،وال خالف في جواز الجزم بعدهما ،ألنها غير مشتقة

 ".لعدم مقتضى السبك
 النواصب للفعل المضارع للمعربباب .93

 ذ.فصل
ولم يسمع  ،وقال بعض أصحابنا: الفعل الخبري لفًظا األمري معنى ال ينقاس": (5)قال أبو حيان

 ".منه إال الذي ذكرناه
  

                                                             

 4/8615إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)

 3/261الكتاب، سيبويه، ج (2)
 4/285جوضيح المقاصد والمسالك، المرادي،ت (3)
 2/315التصريح على التوضيح، األزهري، ج شرح (4)
 4/8615إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (5)
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 التوضيح والتحليل

ن الفعل الذي يحتمل لفظه الخبر إ :ويقول ،ألة السابقةالمسفي  قول أصحابهيان حيؤكد أبو 
 ومعناه يحمل معنى األمر ال يخرج عن األحكام السابقة التي تم ذكرها في المسألة السابقة.

أال ترى أن قولك: غفر  ،اللفظ على ما كان عليه وإن كان دخله خالف معناه" :(1)قال ابن السراج
ضرب فلم يغير لما دخله في المعنى. وكذلك: حسبك رفع باالبتداء إن  ولفظه لفظ ،هللا لزيد معناه الدعاء

 ."كان معناه النهي

 النواصب للفعل المضارع للمعربباب .94
 د.فصل

هذا مذهب  ،بل يجب إظهارها ،في غير ما تقدم ذكره "أن" وال يجوز أن تحذف: "(2)قال أبو حيان
 ."جماعة منهم متأخرو أصحابنا

 التوضيح والتحليل

 و حيانبأ ذهبو  ،الناصبة بعد المضارع وإضمارها في مواضع معينة "جاز العرب حذف "أنأ 
وأوجب  ،وال يجوز الرفع أو النصب بعد الحذف إال ما ُسمع به ،مقصور على السماع حذفهاإلى أن 

 ذا تموإ ،المواضع المذكورة روذهب آخرون  من النحويين على جواز حذفها في غي ،إظهارهاأصحابه 
 حذفها مع إبقاء عملها في النصب. ها فإنهم يرجحون الرفع أوحذف

 والمرجح إظهارها لتحقيق النصب ب)أن(.

وفي القياس  ،امحذوفة في غير المواضع المذكورة إال  نادرً  "أن"وال تنصب : "(3)قال ناظر الجيش 
 ورة فيه خالفمن أصله في غير المواضع المذك "أن"لكن في كالم الشيخ أن حذف  ،ظاهرعليه خالف 

." 

الخفيفة المصدرية تعمل مع الحذف بعد الفاء والواو وأو والم كي والم  "أن": (4)قال األنباري  
 ".الجحود وحتى

 فصل  ز..97

                                                             

 8/311األصول في النحو، ابن السراج، ج (1)
 4/8612إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (2)

 1/4266تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ناظر الجيش،  (3)
 2/445اإلنصاف في مسائل الخالف، األنباري، ج (4)
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وإن ... ومضمنة ولغيرها ،ا لصريح القولفتكون تفسيرً  "أي"وتفيد التفسير غالًبا ": (1)قال أبو حيان
وهي إذ ذاك حرف عطف عند  ،هر نحو: هذا الغضنفر أي األسدفالثاني هو األش ،وقعت بين مترادفين

 وخرج بعض أصحابنا ذلك على أنه عطف بيان ،وصاحب المفتاح ،وتبعهم صاحب المستوفي ،الكوفيين
." 

 التوضيح والتحليل

 نوإن وقعت بين علمي ،فتكون للتفسير والتوضيح ،بفتح الهمزة "ذكر العلماء معاني حرف "أي
ذهب و  ،ولم يذكر وجه إعراب فيها ،عند أبي حيان ا وشهرةالثاني هو األكثر انتشارً  فيكون  ،مترادفين

  .بيان إلى جعلها عطفه أصحاب

 وذلك إذا وقع بين ،رف عطفحوهو أن تكون  ،اا ثالثً قسمً  "ـ"أيقال المرادي: "وزاد بعضهم ل
ن وتبعهم هب الكوفييوكونها حرف عطف وهو مذ ،األسد أي نحو هذا الغضنفر ،مشتركين في اإلعراب

 ".كاكي الخوارزميابن الس  

 ،إذا وقعت بين مشتركين في اإلعراب ال تعد  عاطفة "أي"قد تقدم أن ": (2)قال ناظر الجيش
وخر ج الواقع بعدها على  ،"العطف"وقد ذكر المصنف هذه المسألة في باب  ،وكانت باقية على أنها مفسرة

 ". أنه عطف بيان

 باب المجرور.96
  لأ.فص

قال  ،ولم يذكر لها سيبويه معنى غير اإللصاق ،...فالباء حركتها الكسر: "(3)قال أبو حيان
وقد ينجر معها معاٍن  ،واالختالط حقيقة أو مجاًزا إذا لم تكن زائدة : ال تكون إال بمعنى اإللزاقأصحابنا

 ".ر بمكان قرب زيدالتزق المرو  ،ومجاًزا نحو: مررت بزيد ،حقيقة وصلت هذا بهذا لإللزاقف ،أخر
 التوضيح والتحليل

ن للباء غير الزائدة ثالثة وذكر النحويو  ،ر مختص باالسم زائدة وغير زائدةالباء هي حرف ج
 ،اوهذا ما ذكره سيبويه أيًض  ،أنها ال تكون إال بمعنى اإللزاق هرأي أصحاب وذكر أبو حيان ،عشر معنى

بمعنى  هواكتفى أبو حيان بذكر رأي سيبويه وأصحاب ،مجازي إلزاق و  حقيقيإلزاق  :على ضربينويكون 
 .اإللصاق ولم يدرج رأيه وسكت عنه

                                                             

 4/8612إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)
 1/4255تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ناظر الجيش، ج (2)
 4/8615إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)
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يمكن أن تكون باشرته  ،اأمسكت زيدً  :فأما اإللصاق فنحو قولك: "(1)هـ(392)ت بن جنياقال  
فقد أعلمت أنك  فإذا قلت: أمسكت بزيد ،وقد يمكن أن تكون منعته من التصرف من غير مباشرة له ،نفسه

فقد صح إذن معنى  ،بما اتصل به أو ،صل بمحل قدرتك بهتشرته وألصقت محل قدرتك أو ما ابا
 اإللصاق".

ولم يذكر لها سيبويه غيره. قال إنما هي لإللصاق  ،اإللصاق وهو أصل معانيها" :(2)قال المرادي 
 ،لصقها به: أقال ابن جني: أي ،واإللصاق ضربان: حقيقي نحو: أمسكت الحبل بيدي ،واالختالط...

  ".قال الزمخشري: المعنى: التصق مروري بموضع يقرب منه ،نحو: مررت بزيد ،ومجازي 

ألنك إذا جعلته يدخل فقد  ؛كان في الباء معنى اإللصاق واالختالط: "(3)قال ناظر الجيش 
 ."فاإللصاق عام فيها حيثما وقعت ،ألصقت الدخول به

 باب المجرور .95
 ب.فصل
 ،منها النقل ،وذكر أصحابنا أن المعاني التي تنجر مع اإللصاق ستة أنواع": (4)قال أبو حيان 

 أصله: صك الحجرُ  ،ومتعدًيا نحو: صككت الحجر بالحجر ،ويكون الفعل قبلها الزًما ويعبر عنه بالتعدية
 ،واالستعانة نحو: كتبت بالقلم ،والسببية نحو: مات زيد بالجوع ،فاإللصاق في هذا واضح ،الحجرَ 

 ".الماء برجلي وخضت
 

 التوضيح والتحليل

من أنواعها  وذكروا ،هلدى أصحابأخرى تنشق عن دور الباء في اإللصاق  يَ معان أبو حيان ذكر 
باإلضافة  ،ا متعديً واًل عتجعله مفو  ،زمالبحث تدخل على الفعل ال ،لتعديةباء التعدية وهي بمنزلة الهمزة ل

 ذكر أغراض الباء األخرى  وسكت أبو حيان عن ،بة والقسميةوالظرفية والمصاح االستعانة والسببيةإلى 
 .غير اإللصاق

                                                             

 8/823سر الصناعة، أبو الفتح ابن جني، ج (1)
 35_8/36الجنى الداني، المرادي، ج (2)
  6/2144تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، ناظر الجيش، ج (3)
 4/8615إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (4)
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 ،مررت بزيد :فأما اإللصاق فقولك ،ستعانةالتي تكون لإللصاق واال الباءمنها : "(1)قال المبرد 
 ".وعمل النجار بالقدوم ،كتبت بالقلم :ستعانة فقولكوأما اال ،وألممت بك

ومررت به  ،أي التصق به وخامره ،به داء :كقولك ،إللصاقوالباء معناها ا: "(2)الزمخشري قال 
كتبت  :ستعانة في نحوبموضع يقرب منه. ويدخلها معنى االوالمعنى التصق مروري  ،وارد على االتساع

خرج  :ومعنى المصاحبة في نحو ،وبفالن أصبت الغرض ،وبتوفيق هللا حججت ،ونحرت بالقدوم ،بالقلم
 ".وتكون مزيدة في المنصوب ،واشترى الفرس بسرجه ولجامه ،لسفرودخل عليه بثياب ا ،بعشيرته

 باب المجرور .98
 ت.فصل

قال: وهي التي تحسن غالًبا في موضع  ،أنها تأتي للتعليل ،وذكر ابن مالك": (3)قال أبو حيان
وكأن السبب  ،كر أصحابنا هذاولم يذ ،ِإنَُّكْم َظَلْمُتْم َأنُفَسُكم ِباتِ َخاِذُكُم اْلِعْجلَ : (4)كقوله تعالى ،الالم

 ".والتعليل واحد
 التوضيح والتحليل

ا أن توضع موضع د أبو حيان رأيه في باء التعليل التي ذكرها سيبويه والتي تصلح غالبً ور لم ي
الغرض التعليلي هو  أن هذلك هو اعتقاد أصحابوعلل أبو حيان  ،باء التعليل هأصحابولم يذكر  ،الالم

 .يذكرهولم  ،بذاته الغرض السببي

التعليل والسبب  ألن ،استغناء بباء السببية ،ولم يذكر األكثرون باء التعليل: "(5)قال المرادي
 ."ثل التي مثل بها ابن مالك للتعليلولذلك مثلوا باء السببية بهذه المُ  ؛عندهم واحد

حججت "و: داخلة على علة الفعل وشبهه نحوهى ال ،وقد زاد قوم  السببية": (6)قال الصنعاني
 ".بتوفيق هللا

 باب المجرور.99
  ث.فصل

                                                             

 8/31المقتضب، المبرد، ج (1)
 8/318المفصل في اإلعراب، الزمخشري، ج (2)
 4/8616إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)

 54( البقرة: 4)
 8/42الجنى الداني، المرادي، ج (5)
 8/8651البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة، الصنعاني، ج (6)
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وذكر هذا المعنى بعض  ،بدلهم :أي، ... وذكر أيًضا أنها تكون للبدل": (1)قال أبو حيان
 ".قال: والصحيح أن معناها السبب ،أصحابنا عن بعض المتأخرين

 التوضيح والتحليل

وليست  ،باء سببية هي هأصحاب لدى ذكر أبو حيان أن الباء التي تأتي بمعنى العوض أو البدل
 .والصحيح أن معناها السبب ،رأيه بقولهرجح و  ،هكما ذكر أصحاب ا عن الباء أو عوًض بداًل 

 ."أي: بدلها ؛ا بالعقبة": "ما يسرني أني شهدت بدرً كقول بعضهم ؛البدل": قال سيبويه

نحو: هذا  ،العوضزاد بعض المتأخرين في معاني الباء أنها تجيء للبدل و ": (2)قال المرادي
 ".أي: هذا بدل من ذلك وعوض منه. قال: والصحيح أن معناها السبب ،بذاك

 باب المجرور.111
  ج.فصل

 ".وقال أصحابنا معناها العام االستحقاق: "(3)قال أبو حيان  
 التوضيح والتحليل

ت قسمين: تقسم الالماحيث  ،في المعنى العام لالم وهو االستحقاق هو حيان قول أصحاببذكر أ 
ولها عدة  ،والزائدة هي الزائدة عن معنى الالم األصلي ،األصلية من أصل الكالمف ،والم زائدة ،الم أصلية

وسكت  ،اوهو المعنى العام لدى سيبويه أيًض  ،وينجر عنها عدة معان وأنواع ،أقسام: منها الم االستحقاق
 .هحابل سيبويه والمبرد وأصو واكتفى بق ،أبو حيان عن ذكر معناها

 ،فهذه الم االستحقاق ،وهي كقولك: "الحمد هلل والشكر هلل"": (4)في قسم خاص بها وقال الهروي  ذكرهاو 
فتضيف بهذه الالم ما  ،وإنما هي تستحق ،والفرق بينها وبين الم الملك أن هذه األشياء ليست مما يملك

 استحق من األشياء إلى مستحقة".

وهي الواقعة بين معنى  ،أحدها االستحقاق ،اثنان وعشرون معنى"ولالم الجارة ": (5)قال المرادي 
 وذات".

                                                             

 4/8616إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)
 8/5الجنى الداني، المرادي، ج (2)
 4/8521إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)
 31الهروي، ص  ،الالمات (4)
 8/838، المرادي، جتوضيح المقاصد والمسالك (2)
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 باب المجرور .111
 ح.فصل

ولم يذكر  ،وتجيء الالم مقوية لعمل العامل ،وما استدلوا به تأوله أصحابنا: "(1)قال أبو حيان
ْؤَيا :(3)وفي ،َرِدَف َلُكم:(2)وذهب المبرد إلى زيادتها في ،وتابعه أبو علي ،سيبويه زيادة الالم ِللرُّ

  ".ثم تأوله على معنى التضمين في ردف َتْعُبُرونَ 

 التوضيح والتحليل

عدة عوامل منها ل بسبب ضعفه عن العملتأتي لتقوية العامل و  ،ذكر أبو حيان الم التقوية المزيدة
ليصل العامل  ؛العملفتجئ الالم كواسطة تقوي  ،ا ال أصاًل يث يكون فرعً حب ،وفرعيته بالعمل ،التأخير

منها تأويلهم  ،أخرى  اض التي استدل بها العلماء لمعانإلى تأويل األغر  هوذهب أصحاب ،إلى المعمول
  .كما ذكروا في المثال ،معنى الالم الزائدة إلى معنى التضمين

 وهو المرجح. ،جديدة تناسب السياق وتعين على الفهم ين التأويل يحمِ ل الحروف معانالمرجح أو 

ْؤَيا َتْعُبُرونَ "نحو:  ،بالتأخير وهي أن تزاد مقوية لعامل ضعيف": (4)يرادمقال ال أو  ،"ِإْن ُكْنُتْم ِللرُّ
اٌل ِلَما ُيِريدُ "بالفرعية نحو:  ل على و  وقد أُ  "َرِدَف َلُكمْ "وغير قياسية: وهي في غير ذلك نحو:  ،"َفعَّ

 ".التضمين

 ،ف إما بتأخرهعُ وهي المزيدة لتقوية عامل َض  ،لتقويةومنها الالم المسماة الم ا": (5)ن هشامبقال ا 
 ا في العمل".أو بكونه فرعً 

  

                                                             

 4/8521إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)
 52( النمل: 2)

 43( يوسف: 3)

 2/555، المرادي، جالمسالكتوضيح المقاصد و  (4)
 8/215مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام، ج (5)
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 باب المجرور .112
 خ.فصل
ومن  ،وابن السراج وطائفة من الحذاق ،واألخفش الصغير ،وذهب المبرد: "(1)قال أبو حيان 

 ".وإنما هي البتداء الغاية ،أصحابنا السهيلي إلى أنها ال تكون للتبعيض
 يح والتحليلالتوض

 ؛وسميت للغاية ،البتداء الغايةبعد أفعل التفضيل هي  "منفي معنى " هوافق أبو حيان أصحاب 
 ،تعود لمعنى ابتداء الغاية "في "من أن سائر المعاني أبو حيان حولمَّ  ،ألنها وقعت منذ ابتداء غاية الفعل

ومذهب من الجمهور أنها تبعيضية ي ا للفارسخالفً  ،ليست للتبعيض "إن "من :هحابوقال السهيلي من أص
 بمعنى بعض.

منها  فهي للغاية أكثر ؛واالبتداء به يكثر استعمالها في ذكر مدى الشيء "والمرجح برأيي أن "من
  للتبعيض.

 ".بخالف التبعيضية ،إنه القائل "عز  ِمن قائل"وللضمير في قولك: ": (2)قال الرضي 

 ،وطائفة من الحذاق ،واألخفش األصغر ،بن السراجوا ،وقد ذهب المبرد: "(3)يدار قال الم 
أال  ؛وأن سائر المعاني التي ذكروها راجع إلى هذا المعنى ،إلى أنها ال تكون إال البتداء الغاية ،والسهيلي

 ".وهو راجع إلى ابتداء الغاية ،ترى أن التبعيض من أشهر معانيها

ثالثة أضرب البتداء الغاية كقولك:  وقال في وقت آخر: من تكون على" :(4)قال ابن السراج 
، ألنك خرجت من الكوفة إلى البصرة وللتبعيض كقولك: أخذت من ماله. واألصل يرجع إلى ابتداء الغاية

 ".إذا قلت: أخذت من المال، فأخذك إنما وقع عليه ابتداؤه من المال، ويكون إلضافة األنواع إلى األسماء

 
  

                                                             

 4/8581إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)
 4/266شرح الكافية، الرضي، ج (2)
 8/385الجنى الداني، المرادي، ج (3)

 8/421األصول في النحو، ابن السراج، ج (4)
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 باب المجرور.113
  د.فصل
 ،األولى البتداء الغاية "من"فـ ،ورأيت الهالل من داري من خالل السحاب: "(1)و حيانقال أب 

 ".وانتهاء الغاية أثبت لها هذا ،وأنكر ذلك أكثر أصحابنا ،والثانية النتهائها
 التوضيح والتحليل

ي من دار  فتقول: شممت ،النتهاء الغاية "وتكون بذلك "من ،مع المفعول "منوقوع " أبو حيانذكر  
فيكون هناك بداية لحصول  ،ئهااألولى البتداء الغاية والثانية النتها ""من كانتفـ ،الريحان من الطريق

 النتهاء الغاية. "وأنكر "من ،ذلك هأصحابولم يثبت   ،الشيء وانتهائه مع انتهاء الفعل أو حصوله

 .حضور معنى انتهاء الغاية لـ"من"هو والمرجح 

وتأولوا ما  ،ورد المغاربة هذا المعنى ،النتهاء الغاية هو قول الكوفيين "من"كون : "(2)قال المرادي
 ."استدل به مثبتوه

 ،وهو أن تكون النتهاء الغاية ،ا آخروقد أضاف بعضهم إلى أقسامها قسمً : "(3)ابن يعيش قال 
و"شممت من داري  ،نحو: "نظرت من داري الهالل من خلل السحاب" ،وذلك بأن تقع مع المفعول

 ".والثانية النتهاء الغاية ،اء الغايةاألولى البتد ""منفـ ،ريحان من الطريق "ال
 باب المجرور .114

 ذ.فصل
وهذا الذي ذكره ابن مالك من ... "في"عهم ابن مالك أنها تأتي لموافقة وتب: "(4)قال أبو حيان 

 ".المعاني لم يذكره أصحابنا
 التوضيح والتحليل

 .و"ربما" ""عندو "فيلـ"فوافقوها للباء و  ،عند النحويين ""منالجر ف حر تعددت المعاني الكثيرة ل 

وتأولوا معاني الباء  ،هأصحابوخالفهم  ،وانتهائها "ول النحويين في ابتداء الغاية لـ"منووافق أبو حيان ق
 ما يستدلوا به. أي اعتمدوا على تأويل ،حسب ما يدل عليه القول

                                                             

 4/8522إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)
 8/52الجنى الداني، المرادي، ج (2)
 4/462شرح المفصل للزمخشري، ابن يعيش، ج (3)
 4/8528إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (4)
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من ذلك على  ارً وتأولوا كثي ،جميع هذه المعاني "من"ـالنحويين لولم يثبت أكثر : "(1)قال المرادي 
 ."أو غيره ،التضمين

وقد علم مما أشرت إليه: أن المعاني التي ذكرها المصنف لهذا الحرف : "(2)قال ناظر الجيش 
 ."وال شك أن للنظر في ذلك مجااًل  ،ومنها ما لم يتحقق ،منها ما تحقق "من"الذي هو 

  باب المجرور.117
 ر.فصل
 ".تأوله أصحابنا وردوه إلى معنى الوعاء ،للوعاء "في"كون : "(3)قال أبو حيان 

 التوضيح والتحليل

كما ذهب  ولم يوافق على زيادتها في الضرورة الشعرية ،َعِمل أبو حيان بحرفية الحرف "في" 
حرف جر بمعنى ك في معاملته حيان أبي كما أظهر أصحاب ،وذلك لحضور معنى الوعاء فيه ،الفارسي

 .على سبيل التأويل وإنما بما معناه ،حقيقياً  وهو ليس لفظاً  ،كما استدلوا به الوعاء

 ".في: للوعاء عن لما عدا الشيء: "(4)قال ابن السراج 

 ،ألن في للوعاء ؛التقدير: زيد مستقر: في الدار ،فالت ام : نحو زيد في الدار: "(5)قال ناظر الجيش 
 ".تقرارفمعناها موافق لالس

 باب المجرور .116
 ز.فصل
...  أم هي باقية على حرفيتها ،إذا جرت أهي اسم "عن"خالف في وتقدم ال": (6)قال أبو حيان 

 ".وذهب بعض أصحابنا إلى أنها اسم
 التوضيح والتحليل

                                                             

 8/385الجنى الداني، المرادي، ج (1)
 6/2115تمهيد القواعد ، ناظر الجيش، ج (2)
 4/8525إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)
 3/854األصول في النحو، ابن السراج، ج (4)
 2/8224تمهيد القواعد، ناظر الجيش، ج (5)
 4/8521إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (6)
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 ،"عن" حول اسمية وحرفية تباينت آراء النحويينو  ،سكت أبو حيان عن رأيه في هذه المسألة 
 "يقال إن "من بحيث ،في كثير من المواضع "ويدخل عليها "من ،بمعنى المجاوزة "حرف "عنواستعمل 

وجاز أن تكون حرفية ألنها ممكن  ،حرف جر يحكم عليها باالسمية فإن دخل عليها  ،هي البتداء الغاية
 ،أي: به ،وتكلم عن خير ،أي: بعدهفنقول: جئت عن العصر  ،أن تحل محل حروف الجر األخرى 

 إلى أنها اسم. هصحابب أوذه

 ".ا إذا دخل عليها حرف جرفتكون اسمً  "عن"أما ": (1)يرادقال الم 

أن  "بعد"وينبغي على قولهم أنها بمعنى  :قال بعض شيوخنا :قال أبو حيان: "(2)قال السيوطي 
 ".ا قال إنها اسم إال إذا دخل عليها حرف الجروال أعلم أحدً  :قال ،اتكون حينئذ ظرفً 

وقد ذكرتها في  ،وهي لما عدا الشيء وقد استعملت اسماً  "ومنها "عن: "(3)بن السراجقال ا 
 ".اسم إذا قلت: من عن يمين كذا "الظروف. وذكرها سيبويه في الحروف وفي األسماء فقال: "عن

  مجرورباب ال.115
 س.فصل
 ."أو في نظيره ،ءقال أصحابنا في جنس الشي ،ومذهب البصريين أنها للتقليل: "(4)قال أبو حيان 

 التوضيح والتحليل

وقال  ،ورجحوا حرفيتها ،المستعملة للتقليل عند البصريين "اختلف العلماء بين اسمية وحرفية "رب 
يان رأيه في موضع استعمال ولم يذكر أبو ح ،و نظيرهإنها تدل على جنس القلة أ :حيان أبي أصحاب

 .في القلة أو الكثرة "الحرف "رب

وغالبه في مواضع  ،افهو كثير جدً  ،وظاهره التكثير ،"رب"وأما ما جاءت فيه : "(5)قال المرادي 
 ".المباهاة واالفتخار

 هـ(761)ت  قال العالئي 
َواَل شك   ،ِإالَّ َصاحب اْلعين والفارابي ،ا ِفي َذِلكَولم أجد َلُهم ُمَخالفً ": (1)

م معنى ، كثير َفِإنََّها َكِثيَرةَأن َهؤاَُلِء َرَأْوا األبيات الَِّتي َوردت ِفيَها للت معنى  "كم"ثمَّ ذكر َقول ِسيَبَوْيٍه اْلُمَتَقد 
ة ِفيهِ  "رب"  ". للتقليل َوكم للتكثير "رب"أِلَنَُّه قد صرح ِفي َمَواِضع َأن  ؛َوَقاَل اَل حجَّ

                                                             

 2/563توضيح المقاصد والمسالك ، المرادي، ج (1)
 2/444همع الهوامع، السيوطي، ج (2)
 2/282األصول في النحو، ابن السراج، ج (3)
 4/8535إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (4)

 8/443ج الجنى الداني، المرادي، (5)
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  ."للتقليل "رب"للتكثير و "كم": (2) هـ(385)ت  السيرافيقال  

 باب المجرور.118
  ش.فصل
ولم تقم الصفة  ،وفصل بعض أصحابنا فقال: إذا كان ثم ما يدل على العامل: "(3)أبو حيان قال 

 ".وإذا كانت الصفة تقوم مقامه فال يجوز إظهار العامل ،وإن شئت أظهرته ،فإن شئت حذفته ،مقامه
 التوضيح والتحليل

تلف الجمهور عند حذف واخ ،الفعل التالي لهابأو  تتعلق بالعامل "إلى أن "رب أبو حيانذهب  
 في جواز حذف العامل هوانفرد أصحاب ،إنها تتعلق في المحذوف المتعلق بعاملها :فمنهم من قال ،العامل

فيجوز لك  ،ن شئت أظهرهاوإ فلك أن تحذفها فإن ذكر ما يدل على عاملها ،إن لم تقم الصفة مكانه
وتكتفي برب غالم ذكي  ،رب غالم ذكي لقيت فتقول: ،اا ذكي  ما لقيت غالمً  حذف الفعل لقيت عند قولك:

 والمرجح ذكر العامل. ولم يذكر أبو حيان رأيه في جواز أو إظهار العامل ،نا لهجوابً 

عن حذف  اقلنا: ألنهم جعلوا ذلك عوًض  "إنها ال تعمل إال في نكرة موصوفة": (4)قال األنباري  
 ."شعروقد يظهر ذلك الفعل في ضرورة ال ،الفعل الذي تتعلق به

أي  ،رب رجل يفهم هذه المسألة :نحو ،يجب حذفه إن قامت الصفة مقامه": (5)قال السيوطي
 ".سواء كان هناك دليل أم ال فإن لم تقم مقامه جاز الحذف وعدمه ،وجدته

ومثال ما يكون الفعل فيه ال يظهر ألن الصفة تقوم مقامه قولك: رب رجل ": (6)قال ناظر الجيش
 ".فالتقدير: رب رجل يفهم هذه المسألة ،لمن يقول لك: قد فهمتها ،يفهم هذه المسألة

 
 .باب المجرور119

 ص.فصل

                                                                                                                                                                                              

 8/258الفصول المزيدة في الواو المفيدة، صالح الدين الدمشقي، ج (1)
 8/343شرح أبوات سيبويه، السيرافي، ج (2)
 4/8543إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)
 2/615اإلنصاف في مسائل الخالف، األنباري، ج (4)
 2/431همع الهوامع، السيوطي، ج (5)
 6/3241ج تمهيد القواعد، ناظر الجيش، (6)



104 
 

 :نحو ،فيما قبلها ال يكون ما بعدها إال داخاًل  "حتى"أصحابنا: إذا جرت قال ": (1)قال أبو حيان
 ."إال أن تدل قرينة على خالف ذلك ،فتكون انتهاء الغاية به ،ضربت القوم حتى زيد

 ح والتحليلالتوضي

فإن جاء بعده جملة فعلية  ،"حتى"حرف الجر ما بعد  االسم المذكور حكم إعراب ذكر أبو حيان
 ،وعمل به بالجر والعطف ،"حتى"ضمار فعل يفسره ما بعد أو حمله على إ ،ا بالرفع باالبتداءفرجحه

حتى "ل على سابق فيقع حكم الفعوعي ن جرها بدول ما بعدها فيما قبلها  ،في الجر هووافقه أصحاب
  فتكون انتهاء الغاية به أي بآخر ورقة من الكتاب. ،قرأت الكتب حتى آخرهافنقول:  ،الحقهاو 

 .هوالمرجح الجر كما ذهب أبو حيان وأصحاب

والدليل على ما ذكرنا  ،عدها داخل فيما قبلهابالجارة وأن ما  "حتى" يف يوقول: "(2)قال الصنعاني 
وال يعكسون  ،خالفه "إلى" يكما وجدنا األكثر ف ،الدخول "حتى" يفوجدنا األكثر فالمواضع أنَّا استقرأنا 
 ".فحملناه على المجاز ،إال مع قرينة

مما  اوال يخلو أن يكون ما بعدها جزءً  ،وأما حتى الجارة فإن ها النتهاء الغاية" :(3)ابن عصفورقال 
وذلك نحو قولك:  ،ا فإنَّ الفعل غير متوجه عليهمما قبله افإن لم يكن ما بعدها جزءً  ،قبلها أو ال يكون 
 منه. افإنَّ الليل لم يتقدمه ما يكون جزءً  ،فالسير غير واقع في الليل ،سرُت حتى الليل

ما قبلها في المعنى  ترن به قرينة تدل على أن ه داخل معمما قبلها فال يخلو أن تق اوإن كان ما بعدها جزءً 
  ."فإن اقترنت به قرينة كان المعنى على حسبها ،رينة أصاًل عنه أو ال تقترن به قأو خارج 

 باب المجرور.111
  ض.فصل

 ".وهو أنه ال بد أن يكون آخر جزء من الشيء ،هو قول أصحابنا: "(4)قال أبو حيان 
 

 التوضيح والتحليل

                                                             

 4/8554إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)
  8/58البرود الضافية والعقود الصافية، الصنعاني، ج (2)
 3/328شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور، ج (3)
 4/8555إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (4)
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نا قال أصحابو  ، فيما قبلهاإن كان ما بعدها داخاًل  "حتى"ذكر أبو حيان قول سيبويه في عطف  
وال  ،قبلها فيما بعدهاوال يكون العكس أي ال يعطف ما  ،إال حيث يجر ،ما قبلهايعطف ما بعدها على ال 

 ،بجر الرأس ،فنقول: أكلت السمكة حتى رأِسها ،ويكون على آخر جزء من الشيء ،ال الجريجوز هنا إ
  .هأصحابَ ، ونرجح سكوته بتأييده ناوسكت أبو حيان عن رأيه ه

 ".وال مالقي آخر جزءكونه آخر جزء  "حتى"فلم يشترط في مجرور : "(1)يرادقال الم 

نحو:  ،أو متصل بآخر ،نحو: "حتى رأسها" في الغالب آخر "وإنما يجر بـ"حتى: "(2)قال األزهري  
بارحة ال يقال: سهرت الف ،وإذا ثبت أنها ال تجر إال آخًرا أو متصاًل به ،كما مثلنا (3)"َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجرِ 

قالته المغاربة. قال في المغني: وتوهم ابن  ، ا وال متصاًل باآلخرألن النصف ليس آخرً  ؛حتى نصفها
 ".مالك أن ذلك لم يقل به إال الزمخشري وحده

وهو غير الزم  ،والتزم الزمخشري كون مجرورها آخر جزء أو مالقي آخر جزء": (4)قال السيوطي
 ".بدليل 

 باب المجرور.111
  ط.فصل
وإبقاء عمله إال إذا  ،ونص أصحابنا على أنه ال يجوز حذف حرف الجر: "(5)قال أبو حيان 

 ".عوض منه
 التوضيح والتحليل

الف في خحيث أظهر ال ،عمله سارًيا ءاختلف أبو حيان مع من أجاز إضمار حرف الجر وإبقا 
ه من الشواذ الذي ال يقاس نإوقال  ،ا بجر ما بعدهاوأبقوا عملها ساريً  ،"كم"في باب  "من"حذف حرف 

 .عليه

 والمرجح هو المنع. ،حذف حرف الجر وإبقاء عملهفي منعهم  هوأيد بذلك قول أصحاب

 "أنه ال يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إال في "باب ،المغاربة والذي قرره": (1)يدار قال الم
 ."على خالف "كم"وفي باب  ،القسم

                                                             

 2/552توضيح المقاصد والمسالك، المرادي، ج (1)
 8/656شرح التصريح على التوضيح، األزهري، ج (2)
 5القدر: (3)
 2/424همع الهوامع في جمع الجوامع، السيوطي، ج (4)
 4/8555إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (5)



106 
 

 ".حرف الجر وإبقاء عملهال يجوز حذف : "(2)قال ابن عقيل  

 باب المجرور.112
  ظ.فصل

 ،من باب العطف على التوهم "وال سابٍق شيئا" وعند أصحابنا أن قوله:": (3)قال أبو حيان
 ".والعطف على التوهم ال ينقاس

 التوضيح والتحليل

 فجعلوا جوابهم ،بو حيان هنا أمثلة لمن أجاز حذف حرف الجر وإبقاء عمله في الجوابذكر أ 
 .وذهب أبو حيان إلى أنه من الشاذ غير مقيس عليه جواب لقولهم: كيف أصبحت؟ ،حماك هللا ،ٍ جيد في:

 ال يقاس عليه. وهذا ،بالجرعطف  :أي ،على التوهم هو مشترك "لسابق"جرهم أن ه وقال أصحاب

فعطف  ،"مضىما  ت بمدركِ "لس :نه قالألا توهمً  ""سابق فجرَّ  ،"وال سابق شيئاً ": (4)قال األنباري  
  ".عليه بالجر

  :نحو: "قوله ،الصالح لدخول الباء "ما"و "ليس"المعطوف على خبر " :(5)يدار قال الم

 أال رجـــــــــــــــــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــــــــــــــــزاه هللا خيــــــــــــــــــــــــــــــــــًرا

  
... ... ... ... ... … (6) 

   

 ."يريد: أال من رجل

 ."لنعت والعطفا ،أي: أال من رجل ،أال رجل بالجروروي ": (7)رضيالقال و 

 

 قسمباب ال.664

  أ.فصل

                                                                                                                                                                                              

 2/518توضيح المقاصد والمسالك، المرادي، ج (1)
   3/36شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، ج (2)
   8555/ 4إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)
 2/462سائل الخالف، األنباري، جاإلنصاف في م (4)
 2/551توضيح المقاصد والمسالك، ج (5)
 321/ 2، جسيبويه، البيت من بحر الوافر، وهو لعمرو بن قعاس المرادي، الكتاب (6)
 2/852، الرضي، جشرح الرضي على الكافية (7)
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ِباّللَِّ َجْهَد  َوَأْقَسُموا: (2)والجملة تشمل الجملة اإلنشائية، نحو: أقسمت، والخبرية، نحو ": (1)قال أبو حيان
 ."وهي خبرية عند كثير من أصحابنا، َأْيَماِنِهمْ 

 والتحليل التوضيح

من كون تت ،ريةة خباجتمع أبو حيان وكثير من أصحابه أن جملة القسم المؤكدة للقسم هي جمل
وهي  ،وقال بها مؤكدة أي أن الجملة التالية تؤكد السابقة فهي ليست أخرى  ،المبتدأ والخبرلة ركني الجم

ومن ذهب إلى إنشائها لم  ،والمرجح أنها خبرية غير تعجبية ،ليست بإنشائية كما زعم بعض النحويين
 .يكن بحاجة لقوله غير تعجبية

من الفعل  ْلَعَرب جمَلة اْلقسم من اْلُمْبَتَدأ َواْلَخَبر َكَما عقدتهماَوقد عقدت ا: "(3)قال ابن جني
 ".والفاعل

أو خبرية  ،إنشائية كما ذكر "باهللـ"ك أو تقديراً  ،كأقسمت باهلل القسم جملة لفظاً " :(4)قال السيوطي 
 ،المؤكدة ألخرى فخرج ب ،مؤكدة لخبرية أخرى تالية غير تعجب "علمت لزيد قائمو" "عمرو خارجأشهد لَ ـ"ك

فال  ،وبالخبرية غيرها ،فإنه يصدق عليها جملة مؤكدة ليست أخرى بل هي هي ،"زيد قائم زيد قائم" :نحو
 ".وبالباقي التعجبية بناء على الصحيح أنها خبرية ،ا عليهاتقع مقسمً 

 باب القسم.114
  ب.فصل
 "."أن"ية عن الالم أو عن الجملة االسم ولم يذكر أصحابنا االستغناء في: "(5)قال أبو حيان 

 التوضيح والتحليل

فإذا أقسمت على فعل  ،فتحلف باهلل بفعل تؤكده في صياغة جملتك ،للكالم اً يأتي القسم كتوكيد 
ذهب جمهور من النحاة إلى و  ،غير منفي يلزم استعمال الالم والنون المخففة أو الثقيلة في آخر الكالم

 لالستطالة. سم لحسن الحذف وتجنباً ن في جملة القلتيالمخففة المستعم "أن"حذف الالم أو 

لم و  ،والالم المقترنة بها مفتوحة ،ها مخففة من الثقيلةإن :وقال ،حذفهما أبي حيان ذكر عنيُ ولم  
 .دون إضمار والمرجح هو إظهارهم ،لجملة القسمفي الجملة االسمية  "عن الالم  أو "أنه يستغن أصحاب

                                                             

 4/8563إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)
 31: ( النحل2)

 8/815ن جني، جاللمع في العربية، اب (3)
 2/413همع الهوامع، السيوطي، ج (4)
 4/8556إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (5)
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 ".وهللا أنا كنت أظلم منه" :2كقول أبي بكر ،ف الالم من االسميةحذ أو: "(1)قال السيوطي 

قال المصنف رحمه هللا تعالى: تصدير الجملة االسمية المقسم عليها بالم : "(3)قال ناظر الجيش 
 دون استطالة في المقسم ويستغنى عنهما قلياًل  ،تصديرها بالمخففة... و مثقلة "إن"وتصديرها بـ ... مفتوحة

 ،فحذفت الالم ،"ألنا"واألصل:  ،"وهللا أنا كنت أظلم منه": -رضي هللا تعالى عنه-أبي بكر كقول  ،به
  ".فلو كان فيه استطالة لحسن الحذف ،وال عطف ،والمقسم به اسم ال استطالة فيه بصلة

فعل غير منفي لم يقع لزمته الالم  ىفإذا حلفت عل ،: "واعلم أن القسم توكيد لكالمك(4)قال سيبويه 
 ".وهللا ألفعلنَّ  :كقولك ،آخر الكالممت النون الخفيفة أو الثقيلة في ولز 

م ،(اَل )َوِإنََّما لم يجز َأن تحذف من أجوبة اْلقسم سوى : "(5)قال ابن الوراق   ،َلو حذفت أِلَن الالَّ
َفلم يجز َأن  ،وعملها َضِعيف ،أِلَنََّها عاملة ،َفاَل يجوز حذفَها (ِإن)َفَأما ...  لَوَجَب َأن ينحذف َمعَها النُّون 

 ".تحذف

 سمباب الق.117
 ت.فصل
 ".يتقدم ما بعد الالم عليها مطلًقاونصوص أصحابنا على أنه ال يجوز أن : "(6)قال أبو حيان 

 التوضيح والتحليل

الداخلة على جواب القسم في الجملة  ،أو الالم ،أو"إن" ،"ما"معمول  هناك خالف في جواز تقديم 
حيث  ،هوأصحاب حيان وهو رأي أبي ،ومنهم من منع ذلك ،ادائمً  فمنهم من أجاز تقديمه ،يهاعل االسمية

 .بحيث يتم نصب الفعل بالم جواب القسم وهو المرجح ،ا بأال يتقدم معمول لما بعدها عليهاو اتفق

 هـ(337أبو القاسم )تقال  
عليها والقول في ذلك أنه إنما امتنع من تقديم ما بعد هذه الالم ": (7)

عليها من  "إن"وجاز تقديم ما بعد الم  ،وال يسبق االبتداء شيء ،ولها صدر الكالم ،ألنها الم االبتداء
 .("إن)ألنها في الحقيقة مقدرة قبل  ؛المنصوب بخبرها

                                                             

 2/411همع الهوامع، السيوطي، ج (1)
 6/51، 4642( صحيح البخاري: باب: قل يا أيها الناس إني رسول هللا، حديث رقم: 2)
 6/3215تمهيد القواعد، ناظر الجيش، ج (3)
 3/824الكتاب، سيبويه، ج (4)

 8/564علل النحو، ابن الوراق، ج (5)
 4/8515إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (6)
 8/855كتاب الالمات، أبو القاسم، ج (7)
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إن  ... اا ومجرورً ا أو جار  إال إذا كان ظرفً  ،ال يتقدم على جواب قسم معموله": (1)بن مالكقال ا 
 ". القسم جار ومجرور أو ظرف جاز تقديمه عليهتعلق بجواب 

 وكقول الشاعر:
ـــــــــــــــــــْدَي أمٍ  تحالفـــــــــــــــــــا  رضـــــــــــــــــــيَعي لبـــــــــــــــــــاٍن َث

  
ـــــــــــــــــــــر قُ  ـــــــــــــــــــــْوُض ال نتف (2)بأســـــــــــــــــــــحم داٍج َع

 

   

 باب القسم.116
  ث.فصل
 ".فمبنيان حذف منهما حرف القسم "رِ جيْ "و "ضعوْ "وقال بعض أصحابنا: وأما ": (3)قال أبو حيان 

 التوضيح والتحليل

عند  "جير"وقد استعملت  ،أسماء عوضت عن الجواب بالقسم "عوض"و "جير"صل في األ 
 "جير"وقد استعمل أبو حيان  ،فهي كوفية لم يستعملها البصريون  "عوض"أما  ،المذهبين البصري والكوفي
 إلى أنهما اسمان مبنيان بهصحاوذهب أ ،فهي ال تستعمل إال في القسم ،اسم مبني بناه لقلة تمكنه

خصائص في وقد ذكرها ابن جني في ال ،فيتم إما نصبها أو رفعها ،فيهاغنى عن ذكر حرف القسم يست
 .باب البناء

 ،فمبنيان يجوز أن يحكم على موضعهما بالنصب "جير"و "عوض"وأما ": (4)قال ناظر الجيش
 ."وبالرفع

  

                                                             

 3/281شرح تسهيل الفوائد، ابن مالك، ج (1)
 8/265ج ،، الخصائص828البيت لألعشى في ديوانه  (2)
 4/8512إرتشاف الضرب أبو حيان، ج (3)
 6/3842الجيش، جتمهيد القواعد، ناظر  (4)
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 ضافةباب اإل.115
  أ.فصل

وال يذهب أصحابنا  ،وأنشد على ذلك أبياًتا ،وإن حذفت التاء ألجل اإلضافة: "(1)قال أبو حيان 
 ."بل هو عندهم في األبيات من الترخيم الواقع في غير النداء ضرورة ،إلى ذلك

 التوضيح والتحليل

 ن في حذف تاء التأنيث عند اإلضافةالبصريين والكوفييفي ذكر آراء النحويين  أبو حيان اكتفى 
ا ا زائدً ترخيمً وجعلها  ،حذف التاء أو الهاء عند اإلضافةز جواإلى عدم  وذهب أصحابنا ،إن أمن اللبس

اَلةِ : (2)ىتعالن عند اإلضافة كما في قوله وقد حذفها النحويو  ،يقع في غير النداء از فأج َوِإَقاِم الصَّ
 .سقاط الهاء في آخرها عند اإلضافةإ (3)الفراء

 ".نحو: عدة وإقامة ؛حذفها في لبسويجوز حذف تاء التأنيث بشرط أال يوقع ": (4)قال ابن هشام 

 ".قد تحذف تاء التأنيث لإلضافة عند أمن اللبس": (5)قال األشموني 

 باب اإلضافة .118
 ب.فصل
واألمثلة إذا أضيفت  ،واسم المفعول ،ومن غير المحضة إضافة اسم الفاعل: "(6)قال أبو حيان 

هذا مجمع عليه من  ،ة المشبهة باسم الفاعلوإضافة الصف ،إلى المفعول وكانت بمعنى الحال واالستقبال
 ".وذكروا أنه يقصد التعريف في ذلك ،أصحابنا

 التوضيح والتحليل

باسم إلى الصفة المشبهة إضافة غير محضة الظروف  ةضاففي إ صحابهذكر أبو حيان رأي أ 
صفة وليست  بهة هي بمنزلة أل التعريفأللف والالم في الصفة المشا إضافةوذهبوا إلى أن  ،الفاعل

 صفة للمعرفة. هو "حسن الوجهفجعلوا التعريف في " ،كما أعرب عنه الكوفيون  ،للمعرفة

                                                             

 4/8128إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)
 35( النور: 2)

 2/281انظر: معاني القرآن، الفراء، ج (3)
 3/58أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام، ج (4)
 2/822شرح األشموني، األشموني، ج (5)
 4/8123إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (6)
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فالنكرة ال  ،محضة عند أصحاب أبي حيان افة غيرهو التعريف وهي إضولكن المرجح أن يكون  
 .نكرة يعرف بها "حسن الوجهو" ،يعرف إال باأللف والالم

 .م يذكر أبو حيان رأيه في المسألةول

 ،"حسن الوجه"لف والالم على يه األواعلم أنه ليس في العربية مضاف يدخل عل: "(1)قال سيبويه 
 ا".نه مضاف إلى معرفة ال يكون بها معرفة أبدً أل

 ،وذلك ألنك تقول: هذا حسُن الوْجهِ  ،ذا كان في الثاني ألف والمز إوإنما يجو : "(2)قال المبرد 
 أدخلت في الحسن األلف والالم".فيكون نكرة. فإذا أردت أن تعرفه 

ثالثة أشياء: اسم الفاعل المضاف إلى  ،والمتفق عليه من اإلضافة اللفظية: "(3)قال ابن الحاجب 
سم فاعله أو إلى المنصوب واسم المفعول المضاف إلى مفعول ما لم ي ،ءكما يجي ،فاعله أو مفعوله

 ".ابعد جعله في صورة المفعول لفظً  ،معنىوالصفة المشبهة المضافة إلى ما هو فاعلها  ،المفعول

ا غير المحضة وضبطها المصنف بما إذا كان المضاف وصفً قسم اإلضافة ": (4)قال ابن عقيل 
وهو كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو االستقبال أو صفة  ،أي الفعل المضارع ،"يفعل"يشبه 
 ".وال تكون إال بمعنى الحال ،مشبهة

 ةباب اإلضاف.119
 ت.فصل
واسم المفعول  ،وفي األمثلة ،وزعم بعض أصحابنا أن اإلضافة في اسم الفاعل: "(5)قال أبو حيان 

لجواز  ؛هي على معنى الالم ،نحو: مررت برجل معطي الدراهم ،المضاف إلى مفعول كان منصوًبا
 ".وصولها إليه بالالم

 التوضيح والتحليل

أللف والالم السم الفاعل واسم المفعول يجوز ن إضافة افي أ أبو حيان رأي أصحابهذكر  
نحو: مررت برجل معطي الدراهم بمعنى  ،أي بإمكانها أن تحل محل معنى الالم ،الوصول إليها بالالم

  .وافقهم أبو حيان وأجاز ذلك ،راهممعطي للد
                                                             

 8/811الكتاب، سيبويه، ج (1)
 4/868المقتضب، المبرد، ج (2)
 2/222ابن الحاجب، ج ،شرح الرضي على الكافية (3)

 3/45شرح ابن عقيل، ابن عقيل، ج (4)
 4/8124إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (5)
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تقدر الالم في غيرها  :وقيل ،ويختص التقدير عند من قال به بالمحضة" :(1)قال السيوطي 
 ". (2)هسِ فْ نَ لِ  مٌ لِ اْ م ظَ هُ نْ مِ فَ ظهورها في قوله تعالى: ل

 "الم الملك "فاإلضافة بمعنى "في "أو "نى "منوإذا انتفى أن تكون اإلضافة بمع: "(3) زهري قال األ 
ويدخل في ذلك اإلضافة اللفظية  ،كما في بقية األمثلة الم االختصاص و"أ ،و"غالمه" "كما في "ثوب زيد

 ".فإنها بمعنى الالم ،""ضارب زيدـك

 باب فصل .121

ودل على استحضار ما تحته من العدد استحضاًرا أولًيا  ،فإن كان غير مثنى: "(4)قال أبو حيان  
 ."فنص أصحابنا على جواز إضافته إلى الجمل ،وعام وسنة ،وشهر ،كأسبوع

 التوضيح والتحليل

ل ثا بالتثنية ممحدودً  كان فإن ،جملةإلى منع إضافة اسم الزمان المثنى إلى النص أبو حيان 
 ،مثل يوموأما إن كان غير مثنى  ،إلى جملة أسماء الزمان فهنا ال يجوز إضافته أسبوعين أو يومين

ألنه دال وكاف  والمرجح هو الجواز ،إضافته إلى الجملإلى جواز  أصحابه فذهب ،وسنة ،وعام ،وأسبوع
  عن عدد محدد من الزمان.

 ،وجاز هذا في األزمنة ،وآتيك يوم يقوم ذاك ،وذلك قولك: هذا يوم يقوم زيد: "(5)قال سيبويه
 لكثرته في كالمهم". ،الدهروتوسعوا ذلك في  ،...واطرد فيها

 فقد أضفته إلى هذه الجملة". ،هذا يوم يخرج زيد : "فإن قلت:(6)قال المبرد

 باب فصل .121
 ج.فصل
 ،"تيم عدي"ولذلك خفض عندهم  ،اء النسب جروذهب الكوفيون إلى أن ي: "(1)يانحقال أبو  

وإنما هي مسطورة  ،وهذه المسألة ليست مسطورة في شيء من كتب أصحابنا ،عندهم بدل من الياء "تيم"فـ
 ".في كتب الكوفيين

                                                             

 2/523همع الهوامع، السيوطي، ج (1)
 32فاطر: (2)
 8/656شرح التصريح على التوضيح، األزهري، ج (3)
 4/8125يان، جإرتشاف الضرب، أبو ح (4)
 3/885الكتاب، سيبويه، ج (5)
 4/856المقتضب، المبرد، ج (6)
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 التوضيح والتحليل
تيم و  رأيت التيمي تيم عديٍ   :في قولهم  في ياء النسب على الرفع ذهب أبو حيان إلى إضمار هو 

 نه لم ُيسمع جرها عند أصحابهإويقول أبو حيان  ،كما ذكر الكوفيون  عدل عن جر ياء النسبو  ،ريشق
 من جمهور البصريين.

وبهذا يبطل قول من توهم  ،وهذا كثير في كالمهم ،فاستغنى عن تكرير كل: "(2)قال األنباري  
ألنه أبدل منهما "تيم  ؛اسم في موضع خفض "منكم أن ياء النسب في قولهم: "رأيت التيمي تيم عدي

 ؛وجر ما بعده باإلضافة "فحذف "صاحب ،ألن التقدير فيه: صاحب تيم عدي ؛فخفضه على البدل "عدي
 ".ألنه في تقدير الثبات

فقالوا: إنه بدل  ،واحتجوا بقول بعض العرب: رأيت التيمي تيم عدي بجرِ  تيم" :(3)شافعيقال ال
 ."من ياء النسب

ال موضع  ،أو اسم؟ فالجواب أنها حرف كتاء التأنيث ،هل هذه الياء حرفف: "(4)قال ابن يعيش 
واحتجوا بما  ،لها من اإلعراب. وذهب الكوفيون إلى أنها اسم في موضع مجرور بإضافة األول إليه

 من الياء في "التيمي". وإذا كان جعلوه بداًل  ،الثاني "بجر "تيم "يحكى عن العرب: "رأيت التيمي تيم عدي
ألن حكم البدل حكم المبدل منه. وهو فاسد من قبل أن الياء حرف معنى دال على  ؛اكان اسمً  ،منه بداًل 

 ".كما أن تاء التأنيث حرف دال على معنى التأنيث ،معنى النسب
 المجزومباب .122
  أ.فصل

لنفي الماضي المتصل بزمان  "لما" :فبعضهم يقول ،واختلف عبارة أصحابنا: "(5)قال أبو حيان
 ".لنفي الماضي القريب من زمان الحال :وبعضهم يقول ،حالال

 التوضيح والتحليل
فمنهم  ،في ذلك واختلف أصحابه ،بزمان الحال عند النفي "انفرد أبو حيان في وجوب اتصال "لمَّا

للماضي القريب من زمان  "لمَّا" ومنهم من نفي ،لنفي الماضي المتصل بزمان الحال "جعل "لمَّامن 
 الحال.

 في نفي الماضي غير المنقطع عن زمان الحال.المرجح قول أبي حيان و 

                                                                                                                                                                                              

 4/8142إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)
 2/315اإلنصاف في مسائل الخالف، األنباري، ج (2)
 2/241، الشافعي، ج(حاشية العالمة الصبان3)
 3/314شرح المفصل، ابن يعيش، ج (4)
 4/8151إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (5)
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 ".لنفي الماضي القريب زمنه من زمن الحال (لما)": (1)قال ناظر الجيش

 ."فإنه يجب اتصال نفيها بالحال (لما)بخالف ": (2)يدار قال الم

 باب المجزوم .123
 ب.فصل

 ،وتكون األولى سبًبا ،لتعليق جملة بجملةوضعت  مٌ لِ َـ وأدوات الشرط وهي ك: "(3)قال أبو حيان
 ".واسم ،وهذه الكلم حرف ،المستقبل ولذلك عند جمهور أصحابنا ال تكون إال في ،والثانية متسبًبا

 التوضيح والتحليل

فتكون الثانية نتيجة  ،أي تعلق جملة بجملة ذكر أبو حيان أدوات الشرط التي تربط بين جملتين
تدل  أي ،مستقبلية الجملة الثانيةعلى إثر ذلك حيان  ن أصحاب أبيوبي   ،ولهاا لحصلألولى واألولى سببً 

وهي  تسببت في حدوث الجملة الثانية وهي الشرط جملة الشرط األولى ألن ،على الزمن في المستقبل
 مبني على الحاضر ووقوعه مبني على المستقبل.فهو  ،فحدوث الجزاء مترتب على حدوث الشرط ،الجزاء

وهي َكِلٌم وضعت لتعليق جملة بجملة تكون األولى  ،هذه أدوات الشرط الجازمة": (4)يادر قال الم
 ." ا. وهذه الكلم حرف واسما والثانية مسببً سببً 

ْرط  ،وجازم لفعلين": (5)قال ابن هشام د التَّْعِليق "ذَماإ "و "ِإن"َوُهَو أدوات الشَّ  ،وهما حرفان ،لُمَجر 
 ".لغيره "همام"وَ  "َما"للعاقل وَ  "من"وَ 

ويسميان  ،لسببية األول ومسببية الثاني ،تدخل على الفعلين مجازاة وكلم ال" :(6)قال ابن الحاجب
 ".ا وجزاءشرطً 

وهي كلمات وضعت لتدل على التعليق بين  ،أدوت الشرط :من عوامل الجزم": (7)قال ابن مالك
وتعليق  ،ق نوعان: تعليق ماض على ماضوالحكم بسببية أوالهما ومسببية الثانية. وهذا التعلي ،جملتين

 ."مستقبل على مستقبل

                                                             

 5/3522تمهيد القواعد، ناظر الجيش، ج (1)
 3/8252توضيح المقاصد والمسالك، المرادي، ج (2)
 4/8162إرتشاف الضرب أبو حيان، ج (3)
 3/8254، المرادي، جتوضيح المقاصد والمسالك(4)
 8/432شرح شذور الذهب ابن هشام، ج (5)
 4/16شرح الرضي على الكافية، ابن الحاجب، ج (6)
 4/66التسهيل ابن مالك، شرح  (7)
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 باب المجزوم.124
  ت.فصل

 ،...فجزمه فصيح ،...وفعل الجزاء مضارًعا  ،ن فعل الشرط ماضًيااوإذا ك: "(1)قال أبو حيان
 ".فذهب بعض أصحابنا إلى أنه أحسن من الجزم رفعه وأما

 التوضيح والتحليل

 وفعل الجملة ،في الزمن الماضيالفعل في جملة الشرط األولى أوضح أبو حيان أنه إن وقع 
جزم فعل والمرجح  ،إلى رفعه وذهب أصحاب أبو حيان ،جزما فإنه يرجح الالثانية المتعلقة بها مضارعً 

 .  الشرط

ُنَوفِ  كقوله تعالى:  ،فالجزم مختار اا والشرط ماضيً كان الجواب مضارعً  فإن: "(2)قال ابن مالك
 (3)ْم أَْعَماَلُهمْ ِإَلْيهِ 

 :والرفع جائز كثير كقول زهير

ــــــــــــــــــــــَأ إنْ وَ  ــــــــــــــــــــــوم مســــــــــــــــــــــألاه خَ َت ــــــــــــــــــــــل ي  ةلي
  

(4)مرَ الي وال َحــــــــــــــــقــــــــــــــــول ال غائــــــــــــــــب َمــــــــــــــــيَ 
 

   

ا ا أو ماضيً فإن خال منها وصدر بمضارع جزم سواء أكان الشرط مضارعً : "(5)قال ناظر الجيش
 ".اوقد يرفع بكثرة إن كان الشرط ماضيً ... 

  باب المجزوم.127
 ث.فصل

أداة الشرط عاملة الجزم في فعل  وذكر بعض أصحابنا االتفاق على أن: "(6)قال أبو حيان
 ".الشرط

  

                                                             

 4/8156إرتشاف الضرب أبو حيان، ج (1)
 3/8511شرح الكافية الشافية، ابن مالك، ج (2)
 85هود: (3)
 .853قاله زهير بن أبو سلمى من قصيدة في مدح هرم بن سنان، والديوان   من البسيط (4)
 1/4348تمهيد القواعد، ناظر الجيش، ج  (5)
 4/8155ان، جإرتشاف الضرب، أبو حي (6)



116 
 

 التوضيح والتحليل

فيحكم عليه إما بالجزم بالفاء أو  ،طريقتين إلعراب فعل الشرط بعد أداة الشرط ذكر أبو حيان
والمرجح هو  ،ولم يذكروا جواز رفعه ،رطالش فعلجازمة لأداة  أداة الشرط هيأن  وأكد أصحابه ،الرفع

 إعمال أداة الشرط كجازمة لفعله.

فذهب  ؛واختلف البصريون  ،ذهب الكوفيون إلى أن جواب الشرط مجزوم على الجوار: "(1)قال األنباري 
 ".األكثرون إلى أن العامل فيهما حرف الشرط

أما الشرط فنقل  ،ا القتضائها لهمان أداة الشرط هي الجازمة للشرط والجزاء معإ: "(2)قال المرادي
 ."االتفاق على أن األداة جازمة له

أن أداة الشرط جازمة لهما مًعا. وهو مذهب  ،وفهم من قوله: "وجازم لفعلين": "(3)زهري قال األ
 ."واختاره ابن عصفور واألبدي ،الجمهور من البصريين

 فصلباب .126
  ج.فصل

لم  وإن أي: وإنْ  ،فتقول: أنا أفعله ،يقال: أتفعل هذاوقال بعض أصحابنا : "(4)قال أبو حيان
 ".وال يجوز حذف أدوات الشرط ال إن وال غيرها ،أفعله ،تفعله

 التوضيح والتحليل

كافية عن ذكر فعل الشرط وفعل  ""إنْ  ذكر أن  حيث  ،ف فعلي الشرط والجزاءذجاز أبو حيان حأ
 ومنع أصحابه ،أطق عليها األنباري مصطلح أم  الجزاء ولشدة غلبها ،معليه الغالبة "وإبقاء "إنْ  ،الجزاء

 .والمرجح عدم حذفها  ،وال غيرها ""إنْ ال الشرط  حذف أدوات

 .("نْ )إوال غيرها من أدوات الشرط خالفا لمن جوز ذلك في  )إْن(ال يجوز حذف " :(5)قال المرادي

 :هـ(855 )ت قال العينيو 

ـــــــــــــي َيْحِســـــــــــــُر المـــــــــــــاَء تـــــــــــــارَ   ةً َوإْنَســـــــــــــاُن َعيِن
  

(1)َفيبـــــــــــــــــــُدو وتــــــــــــــــــــارات يجــــــــــــــــــــم فيغــــــــــــــــــــرق 
 

   

                                                             

 2/413، األنباري، جاإلنصاف في مسائل الخالف (8)
 3/8251توضيح المقاصد والمسالك، المرادي، ج (2)
 2/422شرح التصريح على التوضيح، األزهري، ج (3)
 4/8114إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (4)
 3/8211توضيح المقاصد والمسالك، المرادي، ج (5)
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إذ أصله: إن يحسر  ،)إْن(حيث حذف منه  ،(يحسر الماء)في قوله:  ؛االستشهاد فيه ها هنا
إن يحسر الماء وإنسان عيني  :وأن تقديره ،محذوفة)إْن( وإنَّما قدروا فيه  ،فلما حذف ارتفع الفعل ،الماء

 ".تارة فيبدو

 التعليقباب في أدوات يحصل بها .125
  أ.فصل

 قدرها الجمهور ،يط مؤول من حيث التقدير باسم شرطفحرف بس (اأمَّ )أما : "(2)قال أبو حيان
 ".وقال بعض أصحابنا: حرف إخبار يتضمن معنى الشرط ،"يكن من شيء( مهما)بـ

 التوضيح والتحليل

قال إنها و  ،ولوال ،ولو ،لماوأضاف لها  ،ليست أداة من أدوات الشرط )أمَّا( ذكر  أبو حيان أن 
حرف إخبار يفيد الشرط ويقدر بمعناه وليس فذهبوا أنها  أما أصحابه ،(مهماحرف مقدر باسم الشرط بـ)

 كما زعم النحويون. "مهما يكن"بمعنى  مؤواًل  احرفً 

 رد الجملة ألصلها لفهم المعنى المراد.خبار بها يستوجب ألن اإل ؛خباروليس اإلوالمرجح تأويلها بالشرط 

 ،كأنه يقول: عبد هللا مهما يكن من أمره فمنطلق ،ففيها معنى الجزاء )أمَّا( : "وأم ا (3)ال سيبويهق
 ا".الزمة لها أبدً  ءالفا أال ترى أن

وفعل  فهي حرف ضمن معنى أداة الشرط ،مؤول بـ"مهما يكن من شيء" )أمَّا(: "(4)قال ابن عقيل
 الشرط".

فالتقدير: مهما يكن من  ،اوأما زيد فأعطه درهمً  ،يد فله درهما ز وذلك قولك: أم  ": (5)قال المرادي
 ".لما فيه من معنى الجزاء ؛فلزمت الفاء الجواب ،اا درهمً شيء فأعط زيدً 

  

                                                                                                                                                                                              

/ 4، 551/ 8؛ والمقاصد النحوية 85/ 2؛ والدرر 812/ 2؛ وخزانة األدب 462نه صالبيت لذي الرمة في ديوا (1)
؛ 661؛ وتذكرة النحاة ص255/ 5، 823/ 3؛ وبال نسبة في األشباه والنظائر 852/ 8؛ ولكثير في المحتسب 414

 .11/ 8؛ وهمع الهوامع 13/ 8؛ والمقرب 528/ 2؛ ومغني اللبيب 682ومجالس ثعلب ص
 4/8113ضرب أبو حيان، إرتشاف ال (2)
 4/235الكتاب، سيبويه، ج (3)
 3/234المساعد، ابن عقيل، ج (4)
 3/25توضيح المقاصد والمسالك، المرادي، ج (5)
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 فصلب..128
وابن كيسان إلى أن العامل  ،وابن السراج ،وذهب المبرد ،وصححه أصحابنا: "(1)قال أبو حيان

 ."ه ينصب عليهما انصبابة واحدةوأن ،في النعت هو العامل في المنعوت
 التوضيح والتحليل

ويترتب هذا الخالف بين البصريين والكوفيين على  ،اختلف النحويون في اتباع النعت لمنعوته
ي النعت إذا اتحدت العوامل وكانت من أن العامل يتبع المنعوت ف بو حيانفذهب أ ،العامل في النعت

 المنعوت.العامل في  وهالنعت  فين العامل إ :وقال أصحابه ،جنس واحد

 كما ال يجوز وصف المختلفين". ،: "واعلم أنه ال يجوز أن تصف النكرة والمعرفة(2)قال سيبويه

  ".أن العامل في المنعوت هو العامل في النعت: "(3)هـ(581)ت  قال السهيلي

 ."الصحيحوهو  ،بناء على أن العامل في المنعوت هو العامل في النعت": (4)زهري قال األ

 ".وقيل العامل في النعت والبيان والتوكيد التبعية": (5)شافعيقال ال

والذي يدل على أن العامل في النعت إنما هو التبع للمنعوت ال العامل في ": (6)قال ناظر الجيش
وال  ،نحو: مررت بهم الجماء الغفير ،المنعوت أنا قد وجدنا من النعوت ما ال يصح دخول العامل عليه

 ".وز في الغفير إال أن يكون بعد الجماءيج

 .باب عطف البيان129
 ".وقال بعض أصحابنا: ال خالف في كون المضمر ال يكون عطف بيان: "(7)قال أبو حيان

  

                                                             

 4/8126إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)
 2/51الكتاب، سيبويه، ج (2)
 8/812نتائج الفكر في النحو، السهيلي، ج (3)
 2/822ألزهري، جشرح التصريح على التوضيح ، ا (4)
 3/15حاشية الصبان على شرح األشموني أللفية ابن مالك، الشافعي، ج (5)
 5/3354تمهيد القواعد، ناظر الجيش، ج (6)
 4/8143إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (7)
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 التوضيح والتحليل

طف بيان عإعمال المضمر كأبو حيان  وأجاز ،يستعمل عطف البيان كتابع يوضح االسم المتبوع
في  في حين خالفه أصحابه ،وال يشترط التساوي في التعريف ،اد والتثنية والجمعيوافق متبوعه في اإلفر 

 عطف بيان لضمير الجماعة في قاموا. اً زيد جعلوا بأن ،قولهم: قاموا إال زيد

 .والمرجح هو عدم إبطال عمل المضمر كعطف بيان

 "إلى أنَّ "هوأْلُُفِق اأْلَْعَلىَوُهَو ِبا ،َفاْسَتَوى وذهب بعضهم في قول هللا تعالى: : "(1)قال ابن جني
 ".(استوى )معطوف على الضمير في 

ألنه في الجوامد نظير النعت  ؛ن العطف ال يكون مضمًرا وال تابًعا لمضمرإ: "(2)قال األشموني
 ."فمردود  (4)"ِإالَّ َما َأَمْرَتِني ِبه"بيان للهاء في   (3)"َأِن اُْعُبُدوا َّللاَّ "وأما قول الزمخشري: إن  ،في المشتق

ألنه في  ؛لمضمر على الصحيح :له أي وال تابعاً  وفاقاً   يكون مضمراً وال: "(5)قال السيوطي
إن  (اقاموا إال زيدً )جريانه على المضمر فإنه قال في  وجوز بعضهم ،الجوامد نظير النعت في المشتق

إنه بيان للهاء من  (6)بدوا هللاأن اعقوله تعالى: في وقال الزمخشري  ،(قاموا)بيان للمضمر في  (ازيدً )
(7)أمرتني به

 .باب التوكيد131
 أ.فصل

خالًفا  ،وال يثنى وال يجمع ،...(كل)وأبتع بمعنى  ،وأبصع ،وأكتع ،وأجمع": (8)قال أبو حيان
 ".وابن خروف من أصحابنا ،للكوفيين والبغداديين

  

                                                             

 2/311الخصائص البن جني،  (1)
 2/351، األشموني، جشرح األشموني على ألفية ابن مالك (2)
 885المائدة:  (3)
 885 المصدر السابق، (4)
 3/868همع الهوامع، السيوطي، ج (5)
 36النحل:  (6)

 885المائدة: ( 7)

 8158/ 4إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (8)
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 التوضيح والتحليل

فأجازوا تثنيته  ،منهم ابن خروفو  ،(أجمع)تأكيد لفظ التثنية وجمع  حيان أجاز أصحاب أبي
ألنه قد يستغنى  ؛منعلوالمرجح هو ا ،ولم يذكر أبو حيان رأيه في تثنيته أو جمعه ،ا للكوفيينخالفً  ،وجمعه

  .عن جمعهم (كلتا)و (كال)بتثنية وجمع 

 ".وأجاز الكوفيون وبعض أصحابنا تثنية أجمع وجمعاء": (1)قال ابن مالك

ألنه ال يؤكد بأجمع وجمعاء إال مفرد ذو  ؛وإن قلنا بجواز تثنية أجمع وجمعاء": (2)عيشافقال ال
فبفرض جواز تثنيتهما إنما يؤكد بهما مثنى واحده مفرد ذو أبعاض ومفردة  ،أبعاض ومفردة ذات أبعاض

 ".ذات أبعاض

 .باب التوكيد131
 ب.فصل

وغير مبتدأة  ،في غير التأكيد مبتدأة بكثرة فتستعمل ،(كلتا)و (كال)و (كل)وأما : "(3)قال ابن حيان
إذا أضيفت إلى الضمير لم  :وقال بعض أصحابنا ،وهذا قليل ،ومجروًرا ومفعواًل  فاستعمله فاعاًل  ،بقلة

 ".أو المبتدأة  ،تستعمل إال تابعة للمؤكد
  التوضيح والتحليل

كالفاعل والمفعول  ،دالتأكيتستعمل لغير  "كلتا"و "كال"و "كل"أشار أبو حيان أن استعمال 
 ،في حالة اإلضافة إلى مضمر وخرج أصحابنا إلى استعمالها تابعة للمؤكد ولالبتداء ،والمجرور على قلة

ا لمن خالفً  ،كقولنا: كلهم آتون  ،ا للمؤكدوتابعً  لتكون مبتدأ يبتدأ بها الجملة ،ويباشرها عامل االبتداء
 رية أو في شاذ من الكالم. استعملها ألغراض نحوية أخرى إما للضرورة الشع

نحو:  ،فاألول ،ومع غيره بقلة ،مع االبتداء بكثرة (ِكْلَتا)و ،(ِكاَل )و ،(ُكال  )وإال : "(4)قال األشموني
 ."(المرأتان كلتاهما قائمة)و ،(الرجالن كالهما قائم)و ،(القوم كلُّهم قائم)

َأو ِفي َتْقِدير التَّاِبع  ،يستعمال ِإالَّ تابعيناَل يجوز َأن  (أجمعون )و (كل)َوَكاَن : "(1)ابن الوراق لقا
قد  (كال  ) َفِإنََّما َذِلك أِلَن   (َأْجَمِعينَ )على  (كل)َوأما َتْقِديم  ،ا يقوم ِبَنفِسِه على التَّاِبعَوجب َأن يقدم مَ 

 ".تْسَتْعمل ُمبَتدأَة 
                                                             

 3/213شرح التسهيل، ابن مالك، ج (1)
 3/885حاشية الصبان على شرح األشموني، الشافعي، ج (2)
 4/8155إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)
 2/353ألشموني، جاموني، شرح األش (4)
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  باب البدل.132
 أ.فصل

هكذا  ،قلت: رأيت زيًدا إياه ،في بدل كل من كل ولو أبدلت مضمًرا من ظاهر: "(2)قال أبو حيان
 ."ولو استعمل لكان توكيًدا ،وقال ابن مالك: لم يستعمل هذا في كالم العرب نثره ونظمه ،مثل أصحابنا

 التوضيح والتحليل

ذكر اكتفى أبو حيان بو  ،بدال المضمر من الظاهرل أبو حيان بدل الكل من الكل في إاستعم
بدل الظاهر من الضمير يحيث  ،ا من البدلفجعله ضربً  ،لهم: رأيت زيدا إياهله بقو  تمثيل أصحابه

ال في النثر  مع عنهمولم يس ،للتوكيد اتشبيهً  ؛لم تستعمله العرب في ذلكولكن  .ولم يذكر حكمه ،الغائب
  .بدال المضمر من الظاهروالمرجح عدم جواز إ ،وال في النظم

ا إن لم وما أوهم ذلك ُجعل توكيدً  ،مضمر وال من ظاهر وال ُيبدل مضمر من": (3)قال ابن مالك
 ".اُيِفد إضرابً 

ألنه لم يسمع من  ؛ومنع ابن مالك إبدال المضمر من الظاهر بدل كل قال: "(4)قال السيوطي
 ".ا إياهنحو رأيت زيدً  ،وأجازه األصحاب ،ا ال بداًل ولو سمع لكان توكيدً  ،اا وال نظمً العرب ال نثرً 

 ،ونحو: قمت أنت ،ألنه لم يسمع ؛أي: مطلًقا وال يبدل مضمر من مضمر": (5)شافعيلقال ا
 ".عند الكوفيين والناظم "رأيتك إياك" :وكذلك ،توكيد اتفاًقا ،ومررت بك أنت

 باب البدل.133
 ب.فصل

 ،وهو الذي يسمونه بدل كل من كل ،والبدل على أقسام: بدل موافق من موافق: "(6)قال أبو حيان
 ".نا اصطلح عليه ببدل الشيء من الشيءوبعض أصحاب

  

                                                                                                                                                                                              

 8/311علل النحو، ابن الوراق، ج (1)
 4/8163إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (2)

 852التسهيل، ابن مالك، ج (3)
 3/812همع الهوامع، السيوطي،ج  (4)
 3/812حاشية الصبان، الشافعي، ج (5)
 4/8164إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (6)
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 التوضيح والتحليل
 ،معنى واحد وهو: بدل الكل من الكلل ينتسميبتعبر النحويون عن النوع األول من أنواع البدل 

لصحة ذكره في  ؛وهو التعبير المرجح حسب رأي أصحابه بدل الشيء من الشيوب ،وهو قول أبي حيان
َدًة ُقِل ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكَبُر َشَها"قال تعالى:  -عز وجل –شيء على هللا فقد ذكر ال –عز وجل  –حق هللا 

 .(1)"َّللاَُّ 
 إذا ُأبِدَل اسٌم ِمن اسم أو فعٌل ِمن فعٍل َتِبَعُه في جميع إعراِبِه.": (2)قال ابن آجروم

 :وهو أربعة أقسام
 ".وَبَدُل الَغَلطِ  ،ااِلشِتَمالوَبَدُل  ،وَبَدُل الَبعِض ِمن الُكل ِ  ،َبَدُل الشيء ِمن الشيء

وهو: المسمى بدل  ،قسم البدل خمسة أقسام: بدل المطابقة": (3)هـ(767 )ت قال ابن قيم الجوزية
...، وبدل البعض وهو: أن يكون الثاني هو األول في المعنى ،وبدل الشيء من الشيء ،الكل من الكل

 ."قبله...، وبدل اإلضراب، وبدل الغلط من الكل...، وبدل االشتمال...، والبدل المباين لما
 أو بدل الموافق من الموافق. ،ءيء من الشيفيقال: بدل الش": (4)قال الصنعاني

 ...،تنتقض يوقالوا: ه ،وضعفها ابن مالك وغيره ،وتسمية هذا بدل كل من كل عبارة كثير من النحاة
 ".لألول يسمى كالُّ  "ال"قالوا: هذا 

 .باب البدل134
 ت.فصل

وبدل بعض من كل عند  ،وشرط هذا البدل... القسم الثالث: بدل اشتمال: "(5)ل أبو حيانقا
 ".أصحابنا صحة االستغناء بالمبدل منه عن البدل

 التوضيح والتحليل

حذف البدل في  إمكانالبعض من الكل  االشتمال وبدل في بدل  هوأصحابشترط أبو حيان ا
ا به أو ملفوظً مع وجود ضمير يعود على المبدل منه  ،االبتداءو لة البدلية والتي جاز بها البدل الجم
  .عنىمال يخل التركيب وال يفسد ال ثبحي ،وبذلك يشتمل عليه بمعناه ،امقدرً 

أحدهما: إمكان فهم معناه عند  االشتمال من مراعاة أمرين: "ال بد في "بدل" :(1)قال المرادي
 ."واآلخر: حسن الكالم على تقدير حذفه الحذف

                                                             

 81األنعام:  (1)
 8/86ة، ابن آجروم، جمتن األجرومي (2)
 3/464إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك، ابن قيم الجوزية، ج (3)
 8/142البرود الضافية والعقود الصافية، الصنعاني، ج (4)
 4/8166إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (5)
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ا وال وليس مطابقً  ،نه باألولوهو ما صح  االستغناء ع ،الثالث: بدل االشتمال: "(2)الشافعيقال 
 ".ابعًض 

وال يمكن  ،ن االستغناء بالمبدل منه عن البدل شرط لصحة بدل االشتمالإ": (3)قال ناظر الجيش
ل  عليه العامل فيه االستغناء المذكور إال إذا كان المبدل منه ال تسبب له في حصول المعنى الذي د

 ."للبدل

 .باب البدل137
 ث.فصل

وابن األبرش إلى أن المعنى  ،وابن أبي العافية ،ومن أصحابنا ابن الباذش": (4)قال أبو حيان
  ".إلى الثاني حقيقة ،فيكون إسناده إلى األول مجاًزا ،المسند إلى المبدل منه مسند إلى البدل

 التوضيح والتحليل

في فقد ذهب أصحابنا  ،بين المبدل منه والبدل ،المشتمل في بدل االشتمال اختلف النحويون في
والمشتمل إلى  ،افيكون المعنى المشتمل إلى األول مجازيً  ،سناد المعنى ذاته إلى المبدل منه والمبدلإ

وهو المشتمل  ،فالمعنى الحقيقي للسلب يعود على المال ،فحين نقول: ُسلب عمرو أمواله ،الثاني حقيقة
 .وليس على عمرو ،الثاني

 ولم يذكر أبو حيان رأيه في تلك المسألة.

وقيل:  ،وقيل: الثاني ،فقيل: هو األول ،اخُتلف في المشتِمل في بدل االشتمال: "(5)قال المرادي
  ."العامل

واختاره في  ،فقال الرماني: هو األول ،االشتمالواختلف في المشتمل في بدل : "(6)زهري قال األ
أو مكتسب منه صفة  ،"أعجبتني الجارية حسنها"لي بأن الثاني إما صفة لألول كـوعلله الجزو  ،التسهيل

ضربت "فإن األول اكتسب من الثاني كونه مالًكا. ورد بأنه يلزم منه أن يجيز:  ،"سلب زيد ماله"نحو: 

                                                                                                                                                                                              

 2/8253توضيح المقاصد والمسالك ،المرادي، ج (1)

 2/511شرح شذور الذهب، ابن هشام، ج (2)
 5/3485تمهيد القواعد، ناظر الجيش، ج (3)
 4/8161ارشاف الضرب، أبو حيان، ج (4)
 2/8231توضيح المقاصد والمسالك، المرادي، ج (5)
 2/813شرح التصريح على التوضيح، األزهري، ج (6)
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ارسي في الحجة: وقال الف ،ا ذلك. قاله أبو حيان في التذكرةوهم قد منعو  ،على االشتمال ،"زيًدا عبده
 ."سِرَق زيٌد فرُسهُ "ورد بـ ،"ُسِرق زيٌد ثوُبهُ "المشتمل هو الثاني. قال: بدليل: 

وفي المشتمل في بدل االشتمال هل هو األول على الثاني أو الثاني على : "(1)قال السيوطي
فال  ،ن مالكقال الفارسي والرماني في أحد قوليهما وخطاب األول وصححه اب ،خالف ،؟األول أو العامل

ألن الثوب  ؛سرني زيد ثوبه :ويجوز ،ا فرسهرأيت زيدً  :وال ،أعجبني زيد فرسه :وال ،سرني زيد داره :يجوز
فإن الثوب يشتمل  ؛سلب زيد ثوبه :الثاني نحو ،قال الفارسي والرماني في أحد قوليهماو  ،متضمنه جسده

أعجبني  :ول في سلب زيد ثوبه لم يطرد فيقال األولون إن ظهر معنى اشتمال الثاني على األ ،على زيد
فإن الثاني فيها غير مشتمل  ؛ونحوها ،وسلب زيد فرسه ،ا ضجرهوكرهت زيدً  ،زيد علمه وكالمه وفصاحته

هو العامل  :بن أبي العافية وابن األبرشوقال المبرد والسيرافي وابن جني وابن الباذش وا ،على األول
 ".على سبيل الحقيقة والقصد واآلخر على سبيل المجاز والتبعأحدهما  بمعنى أن الفعل يستدعيهما

 ليهاذكر الحروف المتفق عباب .136
 أ.فصل

وتضمين العامل معنى ينتظم به المعطوف  ،إلى أن ذلك من عطف المفردات: "(2)قال أبو حيان
 ".ضمارواختار بعض أصحابنا: التضمين على اإل ،"آثروا الدار واإليمان"فيقدر:  ،والمعطوف عليه

 التوضيح والتحليل

وهي تجمع االسمين  ،مثل الواو ،بحروف مختصةعلى بعض عطف بعض المفردات بعضها ت
 ،ن لعامل واحدومنهم من يشترك معطوفي ،وحدهالعامل فمنهم ما ينفرد المعطوف على   ،في معنى واحد

فإن  ،نسبته إليه حقيقةفإن كان الفعل األول يصح  ،نتساباالصحة  التفصيل في اختار أبو حيانوقد 
التضمين على فإنهم يرجحون  هأما أصحاب ،أكثر من التضمين العامل الثاني يحمله على اإلضمار

 ن في معنى واحد.الثاني مجتمعيو  بحيث يكون العامل األول ،اإلضمار

سب ن فال يجوز ،ا للعامل الواحدوذلك الختالف المعنى أحيانً  ؛ولكن المرجح هو اإلضمار على التضمين
 طوف ال يصح له تضمينه أو نسبته إليه.عالفعل لم ثحد

 :عن األحول ،أنشد أبو عبد هللا اليزيديُّ : "(3)هـ(77 )ت قال الفارسي

ــــــــــــــــل بــــــــــــــــاردً  ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن اللي ــــــــــــــــد ِعرنين ــــــــــــــــــــــروقُ  يكاب ــــــــــــــــــــــف  ريــــــــــــــــــــــاٌح ثوبــــــــــــــــــــــه وب (1)تل
 

                                                             

 3/855همع الهوامع، السيوطي، ج (1)

 4/8114إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (2)
 532_2/538الفارسي، جكتاب الشعر، أبو علي  (3)
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ما أنشده  ،.. ومثل ذلكوالبروق ال تفعل ذلك. ،فيما روى أبو عبد هللا: الشمال تلف ثوبه ،قال أبو عبيدة
 من غير راية أبي عبد هللا: ،أبو عبيدة

ــــــــــــــــــــــــالجْلهتين ظباؤهــــــــــــــــــــــــا وَنعاُمهــــــــــــــــــــــــا تــان وأطفلـروع األْيُهقـــاًل فــعـف (2)ب
 

   

ز في غيره: نحو وال تجو  ،كأشياء تجوز في العطف ،وجاز ذلك في العطف ،وال يكون: أطفلت النعامة
 وكل شاة وسْخَلَتها. ،ربَّ رجٍل وأخيه

ولكنها حروف تشرك  ،وينبغي أن يقول: ُربَّ رجٍل وأخاه. فليس ذا من قبل ذا: "(3)قال سيبويه
 ."اآلخر فيما دخل فيه األول

ن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصلحا لحلول كل  واحد منهما محلَّ إ: "(4)قال ابن مالك
 اآلخر".

 .باب ذكر الحروف المتفق عليها135
 ب.فصل

لم يجز  ،أنك إذا قلت: جالس الحسن وابن سيرين ،وذكر أصحابنا فرًقا بينهما: "(5)قال أبو حيان
 ،وأن يجالسهما مًعا ،جاز له أن يجالسهما أو أحدهما "أوـ"بوإذا كان  ،له مجالسة أحدهما دون اآلخر

 ."وغيرهما ممن هو مثلهما في الفضل
 التوضيح والتحليل

 "فيستعمل "أو ،والواو "بين حروف العطف "أوفرق في إظهار ال ذكر أبو حيان رأي أصحابه
ل يتم ب ،افإن سمح لك الجلوس مع اثنين فال يسمح لك بمجالستهما معً  ،لالختيار بين شيئين دون اآلخر

 ،هماو اختيار أحدأ ،افهو يختلف في الجمع بين األمرين معً  أما استعمال الواو ،االختيار بين هذا أو ذاك
 .واكتفى بذكر آراء النحويين في ذلك ،ه في تلك المسألةعن ذكر رأيوسكت أبو حيان 

                                                                                                                                                                                              

 826من قصيدة مفضلية لعمرو بن األهتم،.المفضليات، ص (1)
 314، وتخريجه في ص211من معلقة لبيد الشريفة،. ديوانه ص (2)
 2/815الكتاب، سيبويه، ج (3)
 3/8245شرح الكافية الشافية، ابن مالك، ج (4)

 4/8118إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (5)
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وليس الجمع بينهما كما  ،اآلخر يكون لالختيار بين شيئين دون  ""أو فاستعمال ،والمرجح رأي أصحابه
 ذهب األخفش.

 ،ففي هذا للنحويين أجوبة ،إنما يدل على الحصول لواحد (أو ): "و(1) هـ(338)ت قال النحاس
َوِمْنُهم مَّن  : ذلك بقوله تعالىعلى  ودل   ،"َمنْ "وحملها على لفظ  ،بمعنى الواو ""أوقال األخفش: تأتي 

 ."(3)(يستمعون إليك) ىبمعن (2)َيْسَتِمُع ِإَلْيكَ 

ْو َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو آَباِئِهنَّ أَ  عالى: ومن مجيئها لإلباحة قوله ت": (4)قال ابن مالك
ومن عالمات التي لإلباحة استحسان  ،"أو الطفل (إلى) (5)آَباِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأْبَناِئِهنَّ َأْو َأْبَناِء ُبُعوَلِتِهنَّ 

لم يختلف  (وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن)أال ترى أنه لو قيل:  ،وقوع الواو موقعها
أي جالس الصنف المبارك الذين منهم الحسن وابن  ،(أو ابن سيرين جالس الحسن)ومنه:  ،المعنى
 ."لم يخالف ما أبيح له فلو جالسهما معاً  ،سيرين

 .باب ذكر الحروف المتفق عليها138
 ت.فصل

 ،وقال بعض أصحابنا: الوجه فيها أن تستعمل مكررة ،...تكون للشك (ام  إ)و: "(6)قال أبو حيان
 ".وقد تجيء غير مكررة

 يح والتحليلالتوض

وهي تستعمل للشك  ،العاطفة أو حذفها في التكرار (اإمَّ ن في الشك بين إثبات )النحويو اختلف 
ونتيجة لميول  ،وسكت أبو حيان عن رأيه ،مكررة أن البصريين لم يستعملوها كر النحاسذفقد  ،والتخيير

 .حيان أبي حيان هواه للبصرة فإننا ننسب رأي النحاس ألبي

ُقْلَنا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن ِإمَّا َأن ُتَعذِ َب َوِإمَّا َأن َتتَِّخَذ ِفيِهْم   ومثله: ،في الجملة مكررة صحابهواستعملها أ
 (إنْ ـ)أو اعتاضوا في تكرارها ب (أو)استغنوا عنها بذكر  يجوز عدم تكرارها في حال نهإ وقال ،)7(ُحْسًنا

                                                             

 8/415و جعفر النحاس، جإعراب القران، أب (1)
 86محمد: (2)
 2/418انظر: معاني القران، األخفش، ج (3)
 3/364شرح تسهيل الفوائد، ابن مالك، ج (4)

 38النور: (5)
 4/8112إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (6)
 16الكهف: 7))



127 
 

وأجاز الفراء أال تكرر  ،اس أن البصريين يوجبون تكرارهاوذكر أبو جعفر النح ،النافية (ال)الشرطية مع 
 ."(أوـ)وأن تعوض ب

 .تكرارها  معدوالمرجح 

لهذا و ، فإنها ال تكرر... ؛بخالف )أو( ،غالبال بد من تكرارها في ال (اإم  )ن إ" :(1)قال المرادي
 ."في غير ندور (اإم  )وجب تكرار 

رةاألفصح فيه اوكذلك أيًض : "(2)بن عصفورقال ا  ."ا أن تستعمل مكر 

 باب ذكر الحروف.139
  ث.فصل

هل ) :فال يقال ،وأمًرا ال استفهاًما ،أو نهًيا ،ونفًيا ،فيكون إيجاًبا ،وقيل: جملة: "(3)قال أبو حيان
 ".هذا قول أكثر أصحابنا ،وتكون إذا ذاك حرف ابتداء ال عاطفة ،(قام زيد لكن عمرو لم يقم

 التوضيح والتحليل

 حيان جاز أصحاب أبيوأ ،وال تأتي مع إيجاب ،مع مفرد منفي أو منهي عنه (لكن)تي حرف يأ
 ،ورجحوا االبتداء بها ،فتخرج عن كونها عاطفة ،وهذا قول أكثرهم ،أن ُتسبق بجملة مثبتة أو بإيجاب
 وسكت أبو حيان عن هذه المسألة.

 بينها خالف. :أي ،أنها تقع بين جملتين متناقضتين (إنَّ )في باب )لكن( وسبق حديثه عن 

أما العطف فال يأتي مع  ،واالبتداء بجملة أخرى  الفصل هألن االبتداء يجوز في ،جعلها مبتدأوالمرجح هو 
 جملتين متناقضتين.

فيستجيب لهذا  ،وقد صح أنها حرف عطف في المفردات: "(4)هـ(688:)ت قال ابن أبي الربيع
فال خالف أنها ال تكون إال  ،دخل عليها حرف عطفوإذا  ،بعدها على حسب ما قبلها كله أن يكون ما

 مجردة لالستدراك".

وتقدم الخالف في كونها  ، إنما يشترط النهي والنفي في الواقعة قبل المفرد": (1)قال المرادي
هل زيد )فال يجوز:  ،ال استفهام حينئذ بعد إيجاب أو نفي أو نهي أو أمر وإذا َوِلَيها جملة فتكون  ،عاطفة

                                                             

 8/538الجنى الداني، المرادي، ج (1)
 3/821شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور، ج (2)
  4/8111جأبو حيان،  ،اف الضربإرتش (3)
 341_8/341البسيط في شرح جمل الزجاجي، ابن أبو الربيع، ج (4)
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قلت: الذي ؟ فهل هي عاطفة أو غير عاطفة ،فإن قلت: إذا وقعت قبل الجملة"،  ؟(ن عمرو لم يقمقائم لك
 ."ال حرف عطف ،ذهب إليه أكثر المغاربة أنها حينئذ حرف ابتداء

وأن  ،وإنما تعطف بشروط: إفراد معطوفها ،ا ليونسفعاطفة خالفً  "وأما "لكن: "(2)قال ابن هشام
 ،ونحو: "ال يقم زيد "طالح لكن ،نحو: "ما مررت برجل صالح ،تقترن بالواو وأن ال ،تسبق بنفي أو نهي

 ".وهي حرف ابتداء إن تلتها جملة "لكن عمرو

وال  ،(قام زيد لكن عمرو لم يقم)نحو:  ،وهي حرف ابتداء إن سبقت بإيجاب": (3)قال األشموني
 ". أو تلتها جملة ،خالًفا للكوفيين (لكن عمرو)يجوز 

وتكون حرف ابتداء ...  قد وردت في االستعمال على ثالثة أضرب: (لكن)واعلم أن ": (4)يشقال ابن يعو 
 ".يستأنف بعدها الكالم

 .باب ذكر الحروف141
 ج.فصل

وأصحابنا  ،االسم المفرد المنقطعة يعطف بها قلياًل )َأْم( وزعم ابن مالك أن : "(5)قال أبو حيان
أصحابنا والفارسي  هوقدر  ،(ها إلبل أم شاءإن  )وقالت العرب:  ،يقولون: ليست للعطف ال لمفرد وال جملة

 ".لمجرد اإلضراب (مْ َأ)وقال هو:  ،(بل أهي شاء)وابن جني بـ

 التوضيح والتحليل

 (بل)حرف  وقدر في من أجازه عطفها ،المنقطعة)َأْم( العطف في  حيان أصحاب أبي منع
والمرجح  ،ف أبي حيان في جواز مجيئها عاطفةعلى خال ،ليست للعطفليثبت أنها  ؛في محلها والهمزة

 .تعطف ما قبلها على ما بعدها أنها حرف إضراب محض

 .)إن ها إلبل أم شاء(ومنه:  ،وعطفها المفرد قليل أي أم المنقطعة: "(6)قال ابن مالك

ك وال في جملة. وذكر ابن مال ،ال في مفرد ،المغاربة يقولون: إنها ليست عاطفة": (1)قال المرادي
عاطفة ما  ،هنا لمجرد اإلضراب)َأْم( ـقال: ف ، بل أم شاءإنها إل :كقول العرب ،أنها قد تعطف المفرد

                                                                                                                                                                                              

 2/8281توضيح المقاصد والمسالك، المرادي، ج (1)
  3/346أوضح المسالك، ابن هشام، ج (2)
 2/315شرح االشموني، األشموني، ج (3)
 5/21شرح المفصل، ابن يعيش، ج (4)
 4/2288حيان، ج إرتشاف الضرب، أبو (5)
 2/456المساعد، ابن عقيل، (6)
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ومذهب الفارسي وابن جني في ذلك أنها بمنزلة  ،فإنها بمعناها ،(بل)كما يكون بعد  ،بعدها على ما قبلها
 .)بل أهي شاء(وأن التقدير:  ،والهمزة (بل)

 فصلح..141
 ،ونص بعضهم على أنه ال بد في العطف على عاملين أن يكون أحدهما جاًرا: "(2)قال أبو حيان
ونقل أبو جعفر  ،فالمشهور عن سيبويه المنع مطلًقا ،وتقدم المجرور المعطوف ،وإذا كان أحدهما جاًرا

وهو  ،وهو المشهور عنه ،وأما األخفش فعنه في هذه الصورة قوالن: أحدهما: الجواز ،النحاس الجواز
 ".وأبو بكر بن طلحة ،وتبعهم من أصحابنا أبو جعفر بن مضاء ،والزجاج ،والفراء ،هب الكسائيمذ

 التوضيح والتحليل

 ،ويعطف عليهما مرفوع أو منصوب أو مجرور فيحتمل أن يتقدمه إن اجتمع في العطف عاملين
المجرور قديم وهو جواز ت ،أحد رأيي األخفش أصحابهو  أبو حيان ا فقد رجحأحدهما جار  فإن كان 

 الثاني.المعطوف على العامل 

  والعمل على إضمار الجار.ن في المجرور لي عامالمنع العطف على معمو والمرجح 

فقال بعضهم: النصب فيه جائز وأجاز العطف على  ،فقد اختلف النحويون فيه: "(3)قال النحاس
بعضهم ولم يجز العطف على  ورد هذا ،فممن قال هذا سيبويه واألخفش والكسائي والفراء ،عاملين
 ."عمروٌ  والحجرةِ  از: في الدار زيدٌ وقال: من عطف على عاملين أج ،عاملين

سواء تقدم المجرور  ،اا أو اسمً حرفً  اإن كان أحدهما جار  وثالثها يجوز : "(4)قال السيوطي
 ".وعمرو الحجرة"نحو  ،أم تأخر (في الدار زيد والحجرة عمرو) :نحو ،المعطوف

 فصلخ..142
فال يجوز الفصل بين  ،والفاء ،كان على حرف واحد كالواووحرف العطف إن " :(5)قال أبو حيان

 ،نص على ذلك أصحابنا ،وال ظرف وال مجرور إال في ضرورة الشعر ،وما عطف ال بقسم ،و الفاء الواو
 ".وال فوهللا عمرو ،فال تقول: قام زيد وهللا عمرو

 التوضيح والتحليل 
                                                                                                                                                                                              

 8/226الجنى الداني، المرادي، ج (1)
 4/2285إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (2)
 848_4/842إعراب القران، النحاس، ج (3)

 3/223همع الهوامع، السيوطي، ج (4)
 4/2223إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (5)
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ويفصل  ،جواز الفصل بين حرف العطف والمعطوف إن كان على أكثر من حرف نأبو حيا أفاد
المنع  إلى وذهب أصحابه ،زيدٌ نحو: قام عمرو ثم وهللا  ،رف أو بالجار والمجروربينهم إما بالقسم أو الظ

أو  (ثم)ا مثل ولم يكن مزيدً  ،إن عطف بحرف واحد كالواو والفاءفي الفصل بين العاطف والمعطوف 
 فإن جاء على حرف واحد فال يفصل بينهما إذا عطف على قسم أو ظرف أو مجرور إال للضرورة ،(بل)

  الشعرية.

ونقل الشيخ عن المغاربة أنهم يفصلون في ذلك بين أن يكون حرف ": (1)قال ناظر الجيش
ف العطف على حرف واحد أو أكثر. إن كان على األكثر جاز الفصل بينه وبين المعطوف بالقسم والظر 

 ".والجار والمجرور

ة اوال يجوز أيًض ": (2)قال ابن عصفور أو  ،الفصُل بين حرف العطف والمعطوف ِإالَّ بالَقَسِم خاص 
قاَم زيٌد ُثمَّ وَّللاَِّ )قوله:  ،بالظرف والمجرور بشرط أن يكون حرف العطف على أزيد من حرف واحد نحو

قاَم زيٌد ). وال يجوز أن تقول: (ثم في الداِر عمروٌ  قاَم زيد في السوق ) و ،(بل وهللا وعمرو)أو  (عمروٌ 
لكون الواو والفاء على حرٍف واحٍد فيشتُد افتقارهما فكرهوا الفصَل  ؛(وَّللاَِّ عمروٌ  و) وال ،(فوَّللاَِّ عمروٌ 

 ".لذلك

 ".وقد يجوز الفصُل بين الواو والفاء بالظرِف والمجرور في ضرورة شعر

 فصلد..143
فعطف  ،فالبدل ،فالتوكيد ،فعطف البيان ،وإذا اجتمعت التوابع بدأت بالنعت": (3)قال أبو حيان

على  وأجاز بعضهم تقديم التأكيد ،النسق فتقول: مررت بأخيك الكريم محمد نفسه رجل صالح ورجل آخر
قام زيد فتقول:  ،فإن كان التأكيد بتكرار االسم فكالتأكيد بألفاظ التأكيد ؛الكاتبالنعت فتقول: قام زيد نفسه 

يجوز أن يكون  :قال ،(ويل له ويل طويل)وقال ذلك في قوله:  ،نص عليه بعض أصحابنا ،زيد العاقل
 ". األول ل(وي(ـصفة ل (طويل)

 والتحليلالتوضيح 

فقدم  ،و حيان الترتيب الموضح والمخصص للتوابع في حال اجتماعها في جملة واحدةبذكر أ
 صحابهأواختلف  ،ف البيان ثم التوكيد فالبدل ثم عطف النسقثم عط ،النعت على وجه االختصاص أواًل 

                                                             

 5/3581تمهيد القواعد، ناظر الجيش، ج  (1)
 3/881شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور، ج (2)
 4/2225إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)
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نحو: زار  ،ون بتكرار االسم بألفاظ التأكيدوذكروا أن التأكيد يك ،تقديم التوكيد على النعت أواًل  ترجيح في
 .أحمد العاقل أحمد

ويذكر  ،لمتبوعا لفالتأكيد يأتي مبينً  ،أوالالستحسان ذكر وصف المنعوت وذلك  ؛والمرجح هو تقديم النعت
  .استيفاء الجملة بكافة أركانها ليتم تأكيدها بعد

ألنه إما أن يكون  ؛وعطف بيان وتوكيد وبدل وعطف نسق التوابع نعت :قلت: "(1)قال السيوطي  
وهو على نية تكرار العامل فالبدل أو ال وهو بألفاظ محصورة فالتأكيد أو ال  ،بواسطة حرف فالنسق أو ال

بأن يقدم النعت ألنه كجزء من متبوعه ثم  ا اجتمعت رتبت كذلكوإذ ،يان أو مشتق فالنعتهو جامد فالبو 
ثم البدل ألنه تابع كال تابع  ،ثم التأكيد ألنه شبيه بالبيان في جريانه مجرى النعت ،ألنه جار مجراه  ؛البيان

بخالف  ،ا الترتيبولهذا ناسب ذكرها في الوضع على هذ ،ثم النسق ألنه تابع بواسطة ،كونه مستقاًل 
وكذا لو كان  ،جاء أخوك الكريم محمد نفسه رجل صالح ورجل آخر :فيقال ،ابتداء التسهيل بالتوكيد

  ".جاء زيد العاقل زيد :نحو ،راالتأكيد بالتكر 

 ألفعال وأقسامهاالقول في اباب .144
أنا والزيدون )و ،(نعأنا وهند نص)وكذا إذا شارك المتكلم غيره في الفعل نحو: : "(2)قال أبو حيان

 ".وهو عند بعض أصحابنا مجاز فيه ،(نصنع كذا) :ويقول المتكلم المعظم نفسه ،(نصنع

 التوضيح والتحليل

في  ا ألنه يزيد عن األفعال الماضية بأحرف زيادة كالهمزة والنون ى الفعل المضارع مضارعً يسم
حيث  ،ن الهمزة في المتكلم المعظم نفسه عوذهب أبو حيان إلى استخدام النون المتكلم بداًل  ،أوائل الفعل

ولكن يقل  وأصحابه وهذا مجاز عند أبي حيان ،فيقول: نصنع كذا ،ينزل المتكلم نفسه منزلة الجماعة
 .استعماله

 ا"إنما يستعملها المعظم نفسه في الغالب ألن له أتباعً  :(3)فقد قال أبو حيان في التذييل والتكميل
 هي في الحقيقة للمتكلم ومعه غيره ، لك أكثر ما توجد في كالم الملوك والعلماءولذ ، يذهبون إلى مذهبه

إال أن  ،فكأنها استعملت للجماعة ، لها اوقد يستعملها وحده من حيث أنزل نفسه منزلة الجماعة تعظيمً  ،
  فيها". ويقل ،ذلك مجاز

  تمام الموافقة فقد أشار إلى قلة استعمالها. أي لم يوافق أصحابه

                                                             

 3/848همع الهوامع، السيوطي، ج (1)
 4/2225إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (2)
  8/58التذييل والتكميل، أبو حيان، ج (3)
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والشرط الثاني الذي يتحقق به كون هذه األحرف عالمة على المضارع كونها : "(1)ال الحازميق
نحو: أضرُب يكون الفاعل  ،أو مؤنًثا افالهمزة تدل على المتكلم سواء كان مذكرً  ،دالًة على معاٍن خاصة

نحو:  ،قيقة أو ادعاءً ح . والنون للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسهاوأضرُب ويكون الفاعل مؤنثً  ،امذكرً 
 ،ونفعل ،لنفسك فتقول: نكتب اأو تكون معظِ مً  ،فالنون للمتكلم ومعه غيره فليست للمتكلم وحده ،نضرب

 ".ونأمر ونحو ذلك

مشتركة بين الجماعة  يفقيل: ه ،المعظم نفسه الواحد يالنون تستعمل فو : "(2)قال الصنعاني
يخبر  فال يستعملها عندهم المعظم إال أن يكون  ،جماعةال يحقيقة ف يوقيل: بل ه ،لمعظم نفسهوبين ا

 ،لسده مسدهم ،أو لتنزيل نفسه منزلة الجماعة ،كالم العلماء والملوك يكما يقع ف ،عنه وعن أتباعه
 ."وإغنائه عنهم

 باب نعم وبئس.147
ي إحداهما: أن مذهب البصريين والكسائ أوردوا الخالف فيهما على طريقتين: "(3)قال أبو حيان

وعلى هذه الطريقة ذكر أكثر أصحابنا  ،وكثير من الكوفيين إلى أنهما اسمان ،وذهب الفراء ،أنهما فعالن
 ."الخالف فيهما

 التوضيح والتحليل

ولم يذكر  ،أم اسمان هما أفعالن :بين العلماء( بئس)و (نعم)ذكر أبو حيان أنواع الخالف في 
ن عند ااسم وعلى أنهما ،في ترجيح فعليتهمان والكساِئي  عند البصرييَّ  ه واكتفى بذكر آراء النحويينرأي

ومعناهما اْلُمَبالَغة ِفي  ،اْعَلم َأن نعم َوبئَس فعالن ماضيان غير متصرفين: "(4)السراج ابنفقال  ،الباِقين
 ،ذموالفعالن المبنيان للحمد وال" أيضا: قالو  ،فانن ال يصر جعلهما فعلين جامدييث ح ،"اْلَمْدح َأو الذَّم

َوترك ": (5) فقال ووافقه ابن الوراق ،وذكرهما في باب ذكر الفعل الذي ال يتصرف ،"وهما نعم وبئس
ْيء اَل يدل على َأنه حرف  .َنْحو: نعم َوبئَس  ،أِلَن من اأْلَْفَعال َما اَل تتصرف ؛التََّصرُّف ِفي الشَّ

 على هذه الطريقة ولم يفسر رأيهم.وأشار إلى كثرة خالف أصحابه 

وال تكون  ،والدليل على ذلك هو حسن اتصالها بتاء التأنيث الدالة على الفاعل ،عالنوالمرجح أنهما ف
  فاألسماء تأتي مرفوعة. ،وذلك الستحالة رفعها ونسب حركة الضمة لها ،ااسمً 

                                                             

   8/254، الحازمي، جفتح رب البرية في شرح نظم اآلجرومية (1)
 8/8315لصافية والعقود الصافية، الصنعاني، جالبرود ا (2)

 4/2248إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)
 8/842اللمع في العربية، ابن جني، ج (4)
   8/236ج ،ابن الوراق، اعلل النحو (5)
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 ألنَّ عامة األسماء ؛ألنهما ال تغيران ،وأما نعم وبئس ونحوهما فليس فيهما كالمٌ : "(1)قال سيبويه
ا تضارع  ،واألفعال على التذكير ،ألنَّهن أفعالٌ  ،على ثالثة أحرف. وال تجريهن إذا كن أسماء للكلمة ألنهَّ

 ".فاعاًل 

ئس في قولك: صريين والكوفيين في فعلية نعم وب: "وزعم بعضهم أنه ال خالف بين الب(2)قال ابن عقيلو 
وإنما الخالف بينهم  ،امههما فاعل مرفوع باالسم الذي بعد وأن ،(بئس الرجل عمرو)و ،(نعم الرجل زيد)

وذهب الكسائي  ،فذهب البصريون إلى أنها جملة غير مؤولة باسم ،ا أو ال في أن المجموع صار اسمً 
وهما جملتان في  ،للمذموم (بئس الرجل)و ،اسم للممدوح (نعم الرجل)ـف ،(تأبط شر ا)ـإلى أنها اسم محكي  ك

 ."األصل

اسمان مبتدآن. وذهب البصريون إلى أنهما  وبئس نعمالكوفيون إلى أن  ذهب: "(3)قال األنباري 
فاحتجوا بأن  ،أما الكوفيون  ،وإليه ذهب علي بن حمزة الكسائي من الكوفيين ،فعالن ماضيان ال يتصرفان

ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على ...  قالوا: الدليل على أنهما اسمان دخول حرف الخفض عليهما
نعم الرجل  :أال ترى أنك ال تقول ،سا بفعلين أنه ال يحسن اقتران الزمان بهما كسائر األفعالأنهما لي

فلما لم يحسن  ،ابئس الرجل غدً  :وال ،بئس الرجل أمس :ا ال تقولوكذلك أيًض  ،انعم الرجل غدً  :وال ،أمس
 ".زمان بهما علم أنهما ليسا بفعليناقتران ال

 صيغ التعجبباب .146
 (لْ عِ فْ َأ)و (لْ عَ فْ َأ)ال يجوز االقتصار على االسم بعد وزعم بعض أصحابنا أنه : "(4)نقال أبو حيا

ويعني أن كل فعل منهما يطلب  ،(وأحسن وأجمل بزيد ،ما أحسن وأجمل زيًدا)نحو:  ،إال في باب التنازع
 ."قال على خالف فيه ،في باب التنازعفال يجوز أن يقتصر على اسم واحد  ،مفعواًل 
 ح والتحليلالتوضي

وال بين جامدين وال  ،وذلك لضعفه ؛اتفق العلماء في باب التنازع أنه ال يجوز التنازع بين حرفين
 ،باالتفاق (لْ عِ فْ َأ)و (لْ عَ فْ َأ) ذا ال يكون التنازع في فعلي التعجبول ،بين حرف وغيره وال بين جامد وغيره

ورده أبو  ،التعجب وهو حرف العطف الواو وليالفصل بين معم ك لوجود إمكانلوذ ؛هصحابولكن أجازه أ
فإن ورد  :قال ،إذ شرطه جواز إعمال أيهما شئت في المتنازع فيه ،حيان بأنه حينئذ ليس من باب التنازع

 .بذلك سماع جاز
                                                             

 3/266الكتاب، سيبويه، ج (1)
 2/822المساعد، ابن عقيل، ج (2)
 16_18، األنباري، جاإلنصاف في مسائل الخالف (3)
 4/2261إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (4)
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وقيل يجوز فيه بشرط إعمال الثاني ليزول ما  ،عليه المبرد ورجحه الرضيو : "(1)قال السيوطي
ورده  ،أو أحسن به وأعقل بزيد ،اما أحسن وأجمل زيدً  :نحو ،ليه ابن مالكوع ،ذكر من الفصل المحذور

فإن  :قال ،إذ شرطه جواز إعمال أيهما شئت في المتنازع فيه ؛أبو حيان بأنه حينئذ ليس من باب التنازع
ووافقه البهاء ابن النحاس وابن أبي الربيع في العامل المكرر  ،ومنعه ابن مالك ،ورد بذلك سماع جاز
 ".المعنى لغرض التأكيد

أو اسم متصرف. وعن المبرد في كتابه  من فعل "وال يقع التنازع بين جامد وغيره: (2)قال األزهري 
نحو: ما  فاألول ،أو بلفظ األمر ،سواء كانا بلفظ الماضي ،مع جمودهما المدخل إجازته في فعلي التعجب

 .وتحذفه ألنه فضلة ،مل األول في ضميرهوتع ،فتعمل الثاني في االسم الظاهر ،أحسن وأجمل زيًدا

وتعمل األول في ضميره  ،فتعمل الثاني في الظاهر المجرور ،والثاني نحو: أحسن وأجمل بعمرو
ويحذف على القول بأن المجرور  ،ألنه بصري  ؛والفاعل ال يحذف عنده ،وال تحذفه ألنه فاعل ،المجرور

 .في محل نصب على المفعولية عند الفراء

وإذا لم يصح إعمال األول  ،فراًرا من الفصل بينه وبين معموله إذا أعمل األول ،ر على المنعوالجمهو 
 ".إذ من شرطه جواز إعمال كل منهما ،بطل التنازع

 باب األفعال الداخلة على المبتدأ والخبر.145
ذا ذهب الكوفيون إلى أنها من ه ،(ى رَ دَ )والذي فيه خالف في هذا القسم ": (3)قال أبو حيان

فإن كان سمع ذلك فيها فلعله  ،فيما يتعدى إلى اثنين (ى رَ دَ )ولم يذكر أصحابنا  ،وتبعهم ابن مالك ،الباب
ولذلك حين عدى  ،نحو: ما دريت به ،أنه يتعدى لواحد بحرف الجر (ى رَ دَ )والمحفوظ في  ،بالتضمين

 .(4) ِه َۖواَل َأْدَراُكم بِ  قال تعالى:  ،بالهمزة بقى الثاني مصحوًبا بالباء

 التوضيح والتحليل

حيث إن  ،وعبر عنها بالتضمين ،أجاز أبو حيان تضمين األفعال غير المتعدية على التعدي
 ،ا بالباءوإن ُعد ي بالهمزة فإنه يبقى ملتزمً  ،هو تعديتها لفعل واحد بحرف الجر)َدَرى( المحفوظ في الفعل 

ولم يذكر  ،وحدث ،وخبر ،أخبروهي:  ،)َأَرى(و (ملَ عْ أَ ن أحكام التعدية بالتضمين لمعنى )وحملها أبو حيا
 .اثنين ألكثر من فعلين)َدَرى( تعدية الفعل  هأصحاب

                                                             

 3/824همع الهوامع، السيوطي، ج (1)
 8/451شرح التصريح على التوضيح، األزهري، ج (2)
 4/2822إرتشاف الضرب، ابن حيان، ج (3)
 86( يونس: 4)
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في قال و "، َدريت ِبَكَذا :َتقول ،َأن تتعدى الى َواِحد ِباْلَباء)َدَرى( َواأْلَْكَثر ِفي : "(1)قال ابن هشام
ومنه قوله تعالى:  ، نحو: دريت بكذا ، يتعدى بالباء أغلبهما أن ،استعماالن)َدَرى( لـ : "(2)تلخيص الشواهد

واندرهما أْن َيَتَعدَّى إلى  ،وإنما تعدى إلى الضمير بسبب دخول همزة النقل عليه ،(3)﴿ َواَل َأْدَراُكم ِبِه ۖ ﴾
 ."مفعول ثانٍ  (الوفي)اء مفعول أول نائب عن الفاعل. و فالت ،ُدِريت الوفيَّ العهد كقوِله: ،اثنين بنفسه

 إلى ثالثة مفاعيل ةباب األفعال المتعدي.148

د ذكرهما جماعة وق ،وحدث ،وخبر ،ولم يذكر المتقدمون من البصريين: أخبر: "(4)قال أبو حيان
 ".وأكثر أصحابنا ،من المتأخرين كالزمخشري 

 التوضيح والتحليل

 ،وحد ث ،روخب   ،األفعال: أخبرن من البصريين ذكر المتقدمينه لم  ُيسمع عن إ :قال أبو حيان
هم وجماعة من المتأخرين منهم فذكروها  هأما أصحاب ،لاألفعال المتعدية إلى ثالثة مفاعي ضمن

 .الزمخشري 

 ،لما ضمنت معنى أعلم وأرى  ،ثةوعدي أخبر وخبر وحدث وأنبأ ونبأ إلى ثال: "(5)قال ابن هشام
 ".ما كانت متعدية إلى واحد بنفسها وإلى آخر بالجاربعد

 التنازع باب.149
فعلى  ،أو شتمت ،قد ذكر بعض أصحابنا تقدم المعمول نحو: أي رجل ضربت: "(6)قال أبو حيان  

 ".زيد منحو: قام قا ،يكون جيء به للتوكيدوالعامل قد  ،هذا ال يكون التقدم في المقتضى شرًطا
 التوضيح والتحليل

النحويون في تقديم  ت آراءوتباين ،الفعل فيعمال عاملين أو ثالثة باب التنازع هو الذي يقتضي إ 
أجازه بكثره ومنهم من  ، هأصحابحيان و  أبيوهو رأي  اشترط تقديمه فمنهم من ،معمول أي المقتضىال

  .أما الفارسي فأجاز توسطه ،اولم يجعله شرطً 

 .ألن تقديم المعمول عل العامل يسبب ضعفه ؛والمرجح هو منع التقديم
                                                             

 8/466شرح شذور الذهب، ابن هشام، ج (1)

    8/426، جبن هشاما ،تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد (2)
 86يونس: (3)
 4/2833إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (4)
 8/618مغني البيب عن كتب األعاريب، ابن هشام، ج (5)
 4/2831إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (6)
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 ،وال في معمول متقدم ،...ذكرته أن التنازع ال يقع بين حرفين وقد علم مما: "(1)قال ابن هشام
ا ضربت زيدً )وال في معمول متوسط نحو:  ،ا لبعضهمخالفً  ،(شتمته)أو:  ،(أيهم ضربت وأكرمت)نحو: 

 ".ا للفارسيخالفً  (وأكرمت

 بقوله حيث أجاز التنازع في المتقدم مستداًل  ،م بعض المغاربة: "ه(2)قال األزهري 
ومعمول الثاني  ،ألن األول أخذ المعمول ؛وال داللة له في ذلك ،ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُءوٌف رَِّحيمٌ :(3)تعالى

 ".محذوف لداللة األول عليه

 باب الشتغال.171
أتجزع إن نفس أتاها )و ،...فيرفع السابق  ،وقد يضمر مطاوع للظاهر: "(4)قال أبو حيان

ال يجيزون:  ،وال يجوز ذلك أصحابنا ،(أتاها حمامها)الزم لقوله  ألنه ،(ماتت نفس)تقديره: إن ( حمامها
بوجوه ( فإن أنت لم ينفعك علمك)وتأولوا:  ،(إن كسر اإلناء) :على تقدير( إن اإلناء كسرته فاغرمه)

 ".مذكورة في الشرح

 التوضيح والتحليل

يجوز ذلك  ولم ،هسابق رفعو  للفعل المشتغل ذهب أبو حيان في باب االشتغال إلى إضمار مطاوع
 ضماره واشتغال ضمير محله.: إأي ،فرفضوا حذف الفعل ،أصحابه

 ".جاز أن ُيضمر ويرفع به السابق ،وعوإن كان للفعل المشتغل مطا: "(5)قال ابن مالك

ا لضمير قيد به ألن كالمه فيما إذا كان العامل الظاهر ناصبً  (مطاوع)قوله: " :(6)شافعيقال ال
 ،أي مال نفيس ،ال تخافي الفقر إن منفس بضم الميم وكسر الفاء :أي (ال تجزعي): االسم السابق. قوله

  ".ال تجزعي :قال لها ،ا من الفقرتالف ماله جزعً إمته امرأته على يصف الشاعر نفسه بالكرم ولما ال

  

                                                             

 2/852، ابن هشام، جأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (1)
 381/ 8ج على التوضيح، األزهري، التصريح (2)
 821التوبة:  (3)

 4/2852جضرب، أبو حيان، إرتشاف ال (4)
 2/842شرح التسهيل، ابن مالك، ج (5)
 2/821، الشافعي، جحاشية الصبان على شرح األشمونى  (6)
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 باب النداء.171
وتنصب  ،كثروهو الوجه واأل ،مفرد ىالضم على أنه مناد ىجاز في المناد" :(1)قال أبو حيان

ذكره ابن  ،أو توكيًدا ،أو عطف بيان ،(أعني)بإضمار  أو مفعوالً  ،ثان مضاف ىالثاني على أنه مناد
 ".وقد أبطلناه في الشرح ،ولم يذكره أصحابنا أعني التوكيد ،مالك

 التوضيح والتحليل

 فإن ،(رملتناء يا إسراء إسرا): مثل قولنا ،وكانا اسمين أي علمين ذا تكرر لفظ المنادى المضافإ
أو  ،ونصب الثاني على أنه منادى ثان مضاف ،حيان ذهب إلى ضم األول على أنه منادى مفرد أبا

إلى ذكر  ابهأصح هبولم يذ ،أو توكيد ،أو على أنه عطف بيان ،ي(نأع)على إضمار الفعل  مفعول
 التوكيد.

ألنه منادى  ؛ذئحينونصب الثاني  ،فألنه منادى مفرد معرفة ؛فإن ضم: "(2)قال ابن مالك
وإن فتح األول فهو على  ،(أعني)أو منصوب بإضمار  ،أو بدل ،أو عطف بيان ،أو توكيد ،مضاف

ومذهب  ،والثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه ،مذهب سيبويه: منادى مضاف إلى ما بعد الثاني
ونصبه من  ،اآلخروالثاني مضاف إلى  المبرد أن األول منادى مضاف إلى محذوف دل عليه اآلخر

 ة أوجه كما سبق".مسخ

وذلك ألنك أردت  ،ويا زيَد زيَد عمروٍ  ،خر أن تقول: يا تيمَ  تيَم عديٍ  والوجه اآل": (3)قال المبرد
وإما حذفت من األول المضاف استغناء بإضافة  ،ا لألولباألول: يا زيد عمرو فإما أقحمت الثاني تأكيدً 

 الثاني".
 باب الندبة.658

فال يقال  ،زعم ابن مالك أنه قد يستغنى عنها وعن األلف فيما آخره ألف وهاء: "(4)حيان قال أبو
 .لما فيه من الثقل :قال ،(جهجاهاه وا) :وال ،عبد اللهاه : وا(عبد هللا)في 

وقواعد  ،: واعبد اللهاه"عبد هللا"قالوا: وتقول في ندبة من اسمه  ،وهذا الذي منعه صرح أصحابنا بخالفه
وال نعلم له  ،فيحتاج في المنع إلى دليل واضح ،وإطالق النحاة في ندبة األعالم يجيز ذلك ،لندبةباب ا

  ."سلًفا في منع ذلك

                                                             

 4/2224إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (8)
 3/8328شرح الكافية الشافية، ابن مالك، ج (2)
 4/225المقتضب، المبرد، ج (3)
 5/2222إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (4)
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 التوضيح والتحليل

حضور األلف الالحقة آلخر المندوب والتي يصاحبها هاء ساكنة  صحابهأأبو حيان و أجاز 
لف والهاء بعد التعويض عن الواو حيث اجتمعت األ ،جاءت منقلبة عن أصل الحرف السابق لها

 ،سقاط األلف والهاء فيما آخره ألٌف وهاءوالخالف هنا بجواز إ ،فأسقط سيبويه هذه الهاء وصاًل  ،المحذوفة
 فال يقال في عبد هللا: واعْبد اللهاه.

قول ل اواضحً  يوجدوا دلياًل  ولم ،وباقي النحاة ووافقه الفراء ،جواز ذلكب وأصحابه صرح أبو حيان قدو 
 ة عن زيادة األلف والهاء في آخرها.والمرجح المنع الكتفاء الكلمسيبويه، 

 ،فيخفضونها مرة "العرب الهاء بعد األلف التي في "حسرتا وربما أدخلت: "(1)قال الفراء
 ويرفعونها".

ثبات الهاء في الوصل ... وإ(يا حسرتاه على كذا): "وأجاز الفراء في الوصل: (2)بن النحاسقال ا
 ".أ عند جميع النحويين غيرهخط

 باب أسماء لزمت النداء.173
ويا  ،نحو: يا مألمان (الِ عَ فَ )و (لعَ فُ )وعلى  ،(مفعالن)والمقيس ما بني على " :(3)قال أبو حيان

. وقد ذهب ..وقالوا: يا مطيبان ويا مكرمان  ،وأكثر ما يأتي في الذم ،ويا ملكعان ،ويا مخبثان ،مكذبان
وال  ،ويا نومان ،ويا مألم يا لؤمان :وسمع في الذم ،ال ينقاس (مفعالن)ه على ئبنا إلى نابعض أصحاب

  ".صفة وقد استعمل مألم ،ينقاس ما جاء على هذا الوزن 
 التوضيح والتحليل

 ،ويعمل فيه وال يظهر الفعل عند استعمال نائبه ، منهأي بداًل  ب الفعلا منايأتي المصدر نائبً 
ولم تستعمل  ،إلى قياسه باألمر واالستفهام فقط حيان وذهب أصحاب أبي ،وينقاس فيه عدة أغراض

وفي  ،في األمر والدعاء واالستفهام بتوبيخ وغيرهأجاز وقوعه و  ،وخالفهم أبو حيان ،بالدعاء والخبر والوعد
 وفي الخبري المقصود به إنشاء أو وعد. ،التوبيخ بغير استفهام

فنقل أكثر المتأخرين عن  ، من الفعلقوع المصدر بداًل و : "واختلف في اقتياس (4)قال ابن عقيل
 وفي التوبيخ ،يقاس في األمر والدعاء واالستفهام بتوبيخ وغيره :وقيل ،سيبويه منعه وقصره على السماع

                                                             

 2/422معاني القرآن، الفراء، ج (1)
 4/85إعراب القرآن، أبو جعفر ابن النحاس، ج (2)
 5/2224إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)
 243_2/242المساعد، ابن عقيل، ج (4)
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 ،واختاره المصنف ،زي إلى األخفش والفراءوعُ  ،وفي الخبري المقصود به إنشاء أو وعد ،بغير استفهام
يقاس في  :وقيل ،ا أو إنشاءً أو توبيخً  ا أو دعاءً يه داللة على اقتياسه فيما كان أمرً إن كالم سيبو  وقال:

 واختاره بعض متأخري المغاربة". ،زي إلى األخفش والفراءوعُ  ،األمر واالستفهام فقط

وضرب يقدر بالفعل ...  قد تقدم اإلعالم بأن المصدر العامل على ضربين:": (1)قال ابن مالك
وال معموله  ،ألنه ليس بمنزلة موصول ؛اومؤخرً  ،اويعمل مقدمً ، من اللفظ بفعله اآلتي بدالً  وحده. وهذا هو

 ".او"رأسه ضربً  "ا رأسهبمنزلة صلة. فيقال: "ضربً 

 ،اوأكثر وقوعه أمرً  ،استتار ضمير فيه مرفوع به ،وال يجوز في النوع األول ،في هذا النوع ومما يجوز
  ".وبعد استفهام ،ودعاءً 

 اب المصدر.ب174

هذا )وأجاز:  ،وأجاز الكسائي أيًضا تقديم المعمول على اسم الفاعل وصفته": (2)قال أبو حيان
وهي صفة ال يفصل  ،(ضارب أي  )ـوقد وصف ب ،(ضارب)منصوب بـ (زيًدا)فـ ،(ضارٍب  زيًدا ضارب أيُّ 

 ،في هذه المسألةووافق بعض أصحابنا الكسائي  ،وال غيره ،بينها وبين وموصوفها بشيء ال بمعمول
 ".زيًدا ضارٍب  أيُّ  أنا ضاربٌ  :ومنع ،رٍب ضا فأجاز: أنا زيًدا ضارب أيُّ 

 التوضيح والتحليل

فال نقول:  ،ولم يجز ذكر الصفة قبل معموله ،لعمله اذكر أبو حيان في باب اسم الفاعل  شروطً 
يم فقد أجازوا تقد ؛ألصحابها خالفً  ،ألنه فصل بين اسم الفاعل ومعموله بصفة ،اعاقٌل زيدً  مادحٌ هذا 

  المعمول على اسم الفاعل وصفته.

 ألنه ال يجوز ذكر الصفة قبل صاحبها. ،والمرجح عدم تقديم الصفة قبل العمل

 (هذا ضارٌب عاقٌل أباه)و ،(امررت بضارب ظريف زيدً ) :: "أال ترى أنك إذا قلت(3)قال سيبويه
 ألنك إنما تبتدىء باالسم ثم تصفه". ؛اءفجعل حاله كحال األسم ،ألنه وصفه ؛اكان قبيحً 

ال تقديم صفته أي اسم  ،أجاز ذلك البصريون ووافقهم الكسائي في األخيرة": (4)قال السيوطي
 ،(اهذا ضارب عاقل زيدً ) :فال يقال ،اال تقديم معموله عليه وعلى صفته معً و  ،الفاعل عليه أي المعمول

ا تأخير ويجوز وفاقً  ،لكسائي في إجازته التقديم في الصورتينا لخالفً  ،(ا ضارب أي ضاربهذا زيدً ) :وال

                                                             

 2/8224شرح الكافية الشافية، ابن مالك، ج (1)
 5/2261إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (2)
 2/21الكتاب، سيبويه، ج (3)
 3/52الهوامع، السيوطي، ج همع (4)
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والفرق أنه إذا وصف قبل أن يأخذ معموله زال  ،(ا عاقلهذا ضارب زيدً ) :نحو ،الوصف عن المعمول
ألن صفته تحصل  ،بخالف ما إذا تأخر الوصف ،شبهه للفعل بالوصف الذي هو من خواص األسماء

 ".بعد تمام عمله

 الالزمة المشبهة باسم الفاعل باب الصفة.177
 أ.فصل

وبالمؤنث لفًظا ومعنى نحو:  ،نحو: آدر ،هو ما اختص بالمذكر لفًظا ومعنى: "(1)قال أبو حيان
ونقل بعض أصحابنا اتفاق النحاة على أن  ..وبامرأة رتقاء البنت. ،تقول: مررت برجل آدر االبن ،رتقاء

 ،أو معناه خاص بالمذكر أو المؤنث ،: آدر وعذراءما لفظه ومعناه خاص بالمذكر أو بالمؤنث نحو
 ."واللفظ من حيث الوزن صالح لهما

 التوضيح والتحليل

في ذكر أقسام الصفة المشبهة في حالة  لى لفظ يشترك ويختصعو حيان وأصحابه باتفق أ
فظ من حيث اتفاق الل وأضاف أصحابه ،ورتقاء للمؤنث ،نحو: آدر للمذكر ،ا ومعنىلفظً  التذكير والتأنيث

 ا.الوزن أيًض 

لكن خص المذكر  ،فإنه معنى مشترك فيه ،ا ككبر األليةمعنى ال لفظً  :أي": (2)قال السيوطي
لفظهما  ،كآدر وأكمر ،تصلح لهما بل تختص بأحدهما أو ال ،(عجزاء)والمؤنث بلفظ  ،(آلى)بلفظ 

وتجري األولى على مثلها  ،لفظهما ومعناهما خاص بالمؤنث ،ورتقاء وعفالء ،ومعناهما خاص بالمذكر
 ".أي يجري مذكرها على المذكر والمؤنث ومؤنثها على المؤنث والمذكر ،وضدها

وت إن صلحت للمذكر والمؤنث اعلم أن الصفة المشبهة الرافعة سببي المنع: "(3)شافعيقال ال
 ...التذكير والتأنيث جاز تبعيتها لمثلها في ،ا بأحدهمابأن ال يكون وزنها أو معناها مختًص  ،ومعنى لفًظا

لوجود القبح في اللفظ والمعنى أو في  وقس ،مررت بامرأة أكمر ابنها وال برجل رتقاء بنته :فال تقول
  ."أحدهما

  

                                                             

 5/2341إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)

 3/18همع الهوامع، السيوطي، ج (2)
 3/82، الشافعي، جحاشية الصبان (3)
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 .باب الصفة الالزمة المشبهة باسم الفاعل176
 ب.فصل

ذكر ولم ي ،رمح يطعن به طوياًل  ا موصوًفا نحو: رأيت رجاًل يً أن يكون سبب": (1)قال أبو حيان
 ".والصحيح جوازه ،وابن مالك ،وذكره صاحب التمهيد ،أصحابنا هذا النوع
 التوضيح والتحليل

في شروط معمول الصفة المشبهة بأن يكون في القسم التاسع للصفة المشبهة  أبو حيان ذكر
 السببي الموصوف.لم يذكروا  أصحابه و ،يشبههأو سببي موصوف  ،ًا موصوفاً سببيالمعمول 

 ند أبي حيان جوازه.والصحيح ع

وهو الموصوف بما يكون صلة من  ،أي يشبه الموصول ،أو موصوف يشبهه: "(2)قال ابن عقيل
  رمح طعن به". طوياًل جملة أو شبهها نحو: رأيت رجاًل 

 .باب الصفة الالزمة المشبهة باسم الفاعل175
 ت.فصل

حابنا إلى أنه ال يجوز وذهب بعض أص ،الجر والنصبي أو تحذف النون ف": (3)قال أبو حيان
 ".حذف النون من الصفة ونصب المعمول

 التوضيح والتحليل

 الجرو ها من المعمول في النصب حذفأو  ،النصب عند في المثنى ثبات النون إأجاز أبو حيان 
حيان في تصحيح  رأي أبي وخالف أصحابه ،ا وال موصواًل إن كان الضمير الظاهر ليس موصوفً 

 .ن ثبات النو مع إ ،النصب

 قراره.ى وإثباتها لتمييز المثنإ واألجود هو

ون وذلك قولهم: هم الطيب ،فليس إال النصب ،فإذا ثنيت أو جمعت فأثبت النون : "(4)قال سيبويه
 ".فإن كففت النون جررت، ..وهما الحسنان الوجه. ،ارياألخ

                                                             

 5/2352إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (1)
 2/284المساعد، ابن عقيل، ج (2)
 5/2352إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)
 222_8/228جالكتاب، سيبويه،  (4)



142 
 

 : باب الحقيقة والمجاز178
وبعض أصحابنا وهو أبو إسحاق ذا الباب، أبو حيان: " لم نَر أحدًا من النحويين وضع هقال 

ذكر من ذلك شيئًا في كتابه )إمالء المنتحل في شرح كتاب الجمل( وصاحب النهاية ذكر من  البهاري 
ذلك شيئًا في كتابه، ونحن نلخص ما ذكراه في هذا الباب فنقول: الحقيقة ما استعمل في الموضوع له، 

 (1)ع له أواًل ".أواًل، والمجاز ما استعمل في غير الموضو 

 التوضيح والتحليل
، فبين أن فظأبو إسحاق البهاري في االستعمال الحقيقي  والمجازي لل رأيذكر أبو حيان ملخصا ل

له  داللة اللفظ على المعنى الموضوع أي:، صالً ع له أضفيما و  استعمال اللفظ هو :االستعمال الحقيقي
باستعمال اللفظ في غير موقعه، وبوجود قريبة تمنع إرادة ة، أما االستعمال المجازي فيكون في أصل اللغ

 معناه الحقيقي، كأن نشبه جميل الوجه بالبدر.

 باب الصفة الالزمة المشبهة باسم الفاعل: 179
 ج:فصل

ــ : "وفــي الفصــل بــين هــذه الصــفة و معمولهــا مرفوعــًا، أومنصــوبًا خــالف نحــو : (2)ل أبــو حيــاناق
، أو وجهـًا، وبرجـل ني ـر عنـد الكفـاح وجهـه، أو وجهـًا، ويجـوز أن يتبـع مررت برجل ينزف في الحرب وجهه

 ". معمول هذه الصفة بجميع التوابع إال الصفة كذا قاله الزجاجي، وتبعه متأخروا أصحابنا
 التوضيح والتحليل

جواز اتباع الصفة المضافة المفصول ما أصحاب أبو حيان من المتأخرين قول الزجاج في  وافق 
ين معمولها بـ)الهاء(، فقد رجح أصحابه اتباع الصفة المضافة بجميع المتبوعات والمعارف إال بينها وب

بالصفة، ومن المرجح االتباع بغير الصفة حسب رأي الباحث، فإن أتبعته بغير الصفة فعلى اللفظ إن 
 رفعا فرفع وإن نصبا فنصب، وإن جرًا فجر. 

ه غير محضة جاز أن تجعل محضة وتوصف بها كل ما إضافت:" (3) (هـ115: ت)قال البقاعي 
 ." المعارف إال الصفة المشبهة، ولم يستثن الكوفيون شيئاً 

 : باب الحقيقة والمجاز161

                                                             

 5/2353ج ، أبو حيان،( ارتشاف الضرب2)
5/2354إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج (3)  

   85/5البقاعي، ج حسن بن عمر بن إبراهيم، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور (4)
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وبعض أصحابنا وهو أبو إسحاق : " لم نَر أحدًا من النحويين وضع هذا الباب، (1)أبو حيانقال 
شرح كتاب الجمل( وصاحب النهاية ذكر من ذكر من ذلك شيئًا في كتابه )إمالء المنتحل في  البهاري 

ذلك شيئًا في كتابه، ونحن نلخص ما ذكراه في هذا الباب فنقول: الحقيقة ما استعمل في الموضوع له، 
 أواًل، والمجاز ما استعمل في غير الموضوع له أواًل ".

 التوضيح والتحليل
فظ، فبين أن قيقي  والمجازي للأبو إسحاق البهاري في االستعمال الح رأيذكر أبو حيان ملخصا ل

له  داللة اللفظ على المعنى الموضوع أي:، صالً ع له أضفيما و  استعمال اللفظ : هواالستعمال الحقيقي
ة، أما االستعمال المجازي فيكون باستعمال اللفظ في غير موقعه، وبوجود قريبة تمنع إرادة في أصل اللغ

در.معناه الحقيقي، كأن نشبه جميل الوجه بالب  

معرفة الحقيقة والمجاز: وفيه يقول: " الحقيقة: الكالم الموضوع موضعه الذي ليس :"  (2)قال القنوجي
باستعارة، وال تمثيل، وال تقديم وتأخير فيه كقول القائل: ِأْحَمُد هللا على ِنَعمه وإحسانه، وأما المجاز: ففيه 

.تشبيه واستعارة وكف كقولنا: عطاُء فالٍن ُمزٌن "  

 

  

                                                             

 5/2353ج ، أبو حيان،( ارتشاف الضرب8)
  35اللغة، القنوجي،  أصول إلى البلغة( 2)
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 الفصل الثاني
 من أصحابه موقف أبي حيان
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 مفهوم أصحابنا: المبحث األول
 اآلتية: واضع النحويةفي الم ذكرهمحيان  أبو معليه الذين نص  " أصحابنا"

 ابن مالكومنهم  ،وهذه األولوية في كساء وعلباء ذهب إليها بعض أصحابنا. 
 وقد تقدمهما إلى ذلك ابن  ،بن الضائعوا ،وشيخنا األبذي ،ابن عصفور :هكذا قال أصحابنا

 وكذا قالوا في ثالث ثالثة. ،الدهان
 وأن سائر المعاني  ،وإنما هي البتداء الغاية ،إلى أنها ال تكون للتبعيض السهيلي :ومن أصحابنا

 .التي ذكروها راجع إلى هذا المعنى
 من أصحابنا وابن خروف ،خالًفا للكوفيين والبغداديين. 
 إلى أن المعنى المسند إلى المبدل  وابن األبرش ،وابن أبي العافية ،بن الباذشا :ومن أصحابنا

 .إلى الثاني حقيقة ،فيكون إسناده إلى األول مجاًزا ،منه مسند إلى البدل
 والقول الثاني: المنع: ذكره في  ،وأبو بكر بن طلحة ،أبو جعفر بن مضاء :وتبعهم من أصحابنا

 وابن السراج. ،والمبرد ،موهو مذهب هشا ،كتاب المسائل له
حيان ونّص عليهم أنهم من أصحابه من خالل النصوص السابقة  الذين ذكرهم أبو من خالل العلماءو 

  هم:

 ابن أبي العافية
 م(. 6666 -م 6152هـ /  509 -هـ  351)

هو محمد بن أبي العافية النحوي المقرئ اإلمام بجامع إشبيلية، يكنى: أبا عبد هللا، أخذ عن 
الناس عنه ذلك، وتوففي  بي الحجاج األعلم األديب وغيره، وكان من أهل المعرفة واألدب واللغة، أخذأ

 (1) سنة تسع وخمس مائة.

 (2)ابن الباذش

 (م6644_6158هـ = 582_333)

علي بن أحمد بن خلف األنصاري الغرناطي، المعروف بابن الباذش: من العلماء بالعربية، من 
 ووفاة.أهل غرناظة، مولًدا 

                                                             

 3/53ج، قفطيل، النحاةإنباه الرواة على أنباه ا( 1)
 4/255لزركلي، ج( األعالم، ا2)
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 "و"شرح أصول ابن السراج "و"شرح كتاب سيبويه "له كتب عديدة منها "المقتضب من كالم العرب
 ألبي علي الفارسي. "في النحو، و"شرح اإليضاح

 1) )ابن األبرش
 ه(235)

َقاَل ِفي ، األندلسي الشنتريني النَّْحِوي   خلف بن ُيوُسف بن فرتون َأُبو اْلَقاِسم بن األبرش
ِإَماًما ِفي اْلَعَربيَّة واللغة، َلُه َحظ  من اْلَفَراِئض؛ يستظهر كتاب ِسيَبَوْيٍه وأدب اْلكتاب  َكانَ  الريحانة:

ِرير.  والمقتضب والكامل، روى َعن أبي َعلي  الغساني َوأبي الر بيع الضَّ

، وَ يعرف بالبريطل َواْبن الباذش َوَعاِصم اأْلََدب، َوعنُه َأُبو اْلَوِليد بن خيرة اْلقُ  ِبه ْرُطِبي 
َوَكاَن من أهل الز ْهد واالنقطاع ِإَلى هللا تَبارك َوَتَعاَلى، قانعا باليسير؛ اَل يْدخل  ،تدرب ِفي اللِ َسان، َوتخرج

ِفي واَلَية، َواَل يقبل على إقراء ِفي َجامع َواَل ِإَماَمة، ودعى ِإَلى اْلَقَضاء َفَأنف ِمْنُه وأبى، َوَكاَن َلُه َحظ  وافر 
 .َماَت بقرطبة ِفي ِذي اْلقعَدة سنة َخْمسِماَئة وثنتين َوَثاَلِثينَ ، من الَحِديث َواْلِفْقه واألصلين

 السهيلي
 م(5582-5551هـ =208 -285)

ولد في ، عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد الخثعمي السهيلي: حافظ، عالم باللغة والسير، ضرير
ل خبره بصاحب مراكش فطلبه إليها وأكرمه، فأقام يصنف كتبه ونبغ، فاتص، سنة 85مالقة، وعمي وعمره 

 (2)إلى أن توفي بها

هو عبد الرحمن بن الخطيب عبد هللا بن الخطيب أبي عمر بن أصبع بن حبيب بن سعدون بن 
لى قرية من والسهيلي نسبة إ، (3)رضوان بن فتوح، الخثعمي، السهيلي الحافظ، اإلمام، أحد الرجال السبعة

 (4) سهيل، وهي من قرى المغرب ن مالقة اسمهاالقرب م

، حافظ عالم باللغة 2وهو أبو القاسم، أبو زيد، وأبو الحسن ،(1)ولد السهيلي سنة ثمان وخمسمائة
  .(3)والسير، ضرير، ولد بمالقة، وعمي وعمره سبع عشرة سنة

                                                             

 8/555ج، المصدر السابق(1) 
 .8/321ج ،محمد عبد القادر با مطرف، الجامع( 2)
 -4أبو العباس السبتي/ -3القاضي عياض/ -2يوسف بن علي الصنهاجي )صاحب الغار(/ -8لرجال السبعة هم: ا( 3)

أبو القاسم  -5أبو عبد هللا الغزواني )مول القصور(/ -6التباع الحرار/عبد العزيز  -5محمد بن سليمان الجزولي/
 .63-62ص ،حسن جالب، السهيلي. من كتاب التصوف المغربي

 .1/62ج، العباس السماللي، اإلعالم بم حل مراكش وأغمات من األعالم (4)
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فتاء والتدريس في أنواع من العلوم ال سيما المعاني، واللغة والنسب. تصد ر اإل وكان بحراً 
والحديث، جمع بين الرواية والدراية، بعد صيته وجل قدره. طلب إلى مراكش ليأخذوا عنه فحظي بها، 

 .(4)وولى قضاء الجماعة، وحسنت سيرته

محمد بن  وولد الخطيب أب: »-ي تذكرة الحفاظف-فقد قال اإلمام الذهبي  ،وهو من أسرة علمية
 .(6)في في شعبان سنة إحدى وثمانين وخمسمائة و تو ، (5) هـ(518سنة ) اإلمام الخطيب

 أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن ملكون 
 هـ(281)

أستاذ نحوي "هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن ملكون الخضرمي اإلشبيلي، قال ابن الزبير: 
 جليل, روى عن أبي الحسن شريح وأبي مروان بن محمد, وروى عنه ابن خروف والشلوبين, وألف شرح

 .(7)الحماسة، والنكت على تبصرة الصيمري، وغير ذلك, مات سنة أربع وثمانين وخمسمائة من الهجرة

صنف إيضاح المنهج في الجمع بين كتابي التنبيه والمبهج البن جني. شرح الحماسة. النكت 
 .(8)على التبصر في النحو " من نفح الطيب

)9 )أبو جعفر بن مضاء  

 هـ(295)

لرَّْحَمن بن ُمَحمَّد بن سعيد بن ُحَرْيث اْبن َعاِصم بن مضاء اللَّْخِمي  َقاِضي َأْحمد بن عبد اهو 
 .مولده بقرطبة سنة َثاَلث عشَرة َوَخْمسِمائة، اْلَجَماَعة َأُبو اْلَعبَّاس َوَأُبو َجْعَفر الجياني اْلُقْرُطِبي  

اِدَسة من َأفْ  َراد اْلعلَماء، َأخذ َعن اْبن الرماك كتاب َقاَل اْبن الزبير: أحد من ختمت ِبِه اْلِماَئة السَّ
ِسيَبَوْيٍه تفهمًا، َوسمع َعَلْيِه وَعلى َغيره من اْلكتب النحوية واللغوية واألدبية َما اَل ُيْحصى، َوَكاَن َلُه تقدم 

 .ِفي علم اْلَعَربيَّة، واعتناء وآراء ِفيَها، ومذاهب ُمَخالَفة أَلْهلَها
                                                                                                                                                                                              

 .88/342جكثير، أبي الفداء بن ، البداية والنهاية (1)
 .5/845عمر رضا كحالة ج، العربية تراجم مصنفي الكتب (2)
 .3/556ج ،لزر كلي، ااألعالم (3)
 8/358ابن الجزري ج، غاية النهاية في طبقات القراء (4)

  .4/8341ج ،لذهبي، اتذكرة الحفاظ (5)
  .6/12ج ي،جمال الدين األتابك، النجوم الزاهرة( 6)
 8/565( انظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، 7)

 8/86، هـ(8311 ت)الباباني البغدادي إسماعيل بن محمد، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين( 8)

 8/323جبغية الوعاء السيوطي،  (9)
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يَّة، َواْلَقاِضي ِعَياض وخالئق، َوعنُه اْبنا حوط هللا َوَأُبو اْلحسن روى َعن عبد اْلحق بن َعطِ 
َواَية، وعمدة ِفي  يَرة، َوعدل َفعظم قدره، َوَصاَر رْحَلة ِفي الرِ  الغافقي، َوولي َقَضاء فاس َوَغيرَها، َفأْحسن السِ 

َراَية  .الدِ 

َواَية، َعاِرًفا َوَقاَل اْبن عبد اْلملك: َكاَن مقرئًا مجودًا، ُمحدثا مكث رًا، قديم السماع، َواسع الرِ 
 .باألصول َواْلَكاَلم والطب والحساب والهندسة، ثاقب الذِ ْهن، متوقد الذكاء، َشاِعًرا بارعا، َكاتبا

َهَذا صنف اْلمشرق ِفي النَّْحو، الرَّد على النَّْحِويين، َتْنِزيه اْلُقْرآن َعمَّا اَل َيِليق ِباْلَبَياِن، وناقضه ِفي 
ك التَّْأِليف اْبن خروف ِبِكَتاب َسمَّاُه: َتْنِزيه َأِئمَّة النَّْحو، َعمَّا نسب ِإَلْيِهم من اْلَخَطأ والسهو، َولما بلغه َذلِ 

َوَمات بإشبيلية َساِبع عشري ُجَماَدى  !َقاَل: َنحن اَل نبالي بالكباش النطاحة، وتعارضنا َأبَناء الخرفان
 . سنة ِثْنَتْيِن َوِتْسعين -عشر ُجَماَدى اآْلِخَرة  َوقيل َثاِني -األولى 

 (1) ابن خروف النحوى األندلسىّ 
 هـ(050)

من أهل رنده من نواحى إشبيلي ة. قرأ الن حو ببالده هو علي بن محمد بن يوسف بن خروف، 
الط لبة من  وأجاده، وكان كثير الت رحال والت سيار بمدن األندلس، يفيد أهل كل  مدينة يدخلها، وتقصده

، قال: رأيته وأخذت عنه، واستفدت منه، وكان فاضال  ين أبو القاسم الن حوى اللورقى  أهلها، أخبرنى علم الد 
ده غاية اإلجادة، وهو من مليح مصن فات أهل األندلس  في هذا الشأن، وله كالم على كتاب سيبويه، جو 

وخمسمائة تقديرا، وكان ابن خروف هذا قد  فى هذا الن وع، وعاش هذا الر جل إلى قريب من سنة تسعين
 .حوى المعروف بالخدب  تخر ج بابن طاهر األندلس الن

  (2)أبو علي الشلوبيين
 م( 5511 - 5500هـ =  012 - 205)

لوبين معناه بلغة األندلس األبيض  -عمر بن محمد بن عمر بن عبد هللا اإلْشِبيلي  المعروف بالش 
هيلي وابن َبشُكوال ن َمَلُكون وغيره، روى عن السُ عربية، أخذ عن ابكان إمام عصره في ال -األشقر

 .على كتاب سيبويه وشرحين على الجزولية وله التوطئة وغيرهما، صن ف تعليقاً 

 (3)أبو بكر بن طلحة
 هـ(012)

                                                             

 4/812، القفطي، جإنباه الرواة على أنباه النحاة (1)

  2/224بغية الوعاة، السيوطي، ( 2)

 22_2/81ج، ( المصدر السابق3)
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مَّد بن أبي َطْلَحة بن ُمَحمَّد بن َطْلَحة بن ُمَحمَّد بن عبد اْلملك اأْلَمِوي اليابري اإلشبيلي َأُبو ُمحَ 
َأو  -ِثْنَتْيِن امولده ِفي ُجَماَدى األولى سنة ِإْحَدى وِستِماَئة؛ َوَمات بإشبيلية سنة ، بكر النَّْحِوي  اْبن النَّْحِوي  

 .َوَأْرَبعين وِستِماَئة -َثاَلث، َأو َأربع، َأو خمس 

َواَية ، َذا َحظ  وافر م، حاذقاً ، عروضياً ، متقناً ، مقرئاً ماهراً  َكاَن نحوياً  ن اأْلََدب، َعاِرًفا بطِريق الرِ 
َواَية، َفأخذ َعن جمع جم ؛ ِمْنُهم َأبوُه، والدباج والشلوبين؛ َوَأُبو  وتواريخ الرِ َجال وأحوالهم، اعتنى ِبَباب الرِ 

 .س اْلَعَربيَّةاْلَقاِسم بن الطيلسان. َوَأَجاَز َلُه من اْلمشرق َأُبو اْلَبَقاء العكبري َوخلق، وانتصب لإلقراء وتدري

ومعظم ُشُيوخه َأحَياء، َوحمل َعنُه اْلعلم، واستجيز َوُهَو اْبن عْشرين سنة، َولم يزل عاكفا على اْلُعُلوم، 
ة اْلفقر َوقلة َذات   .َوله خطب َوشعر اْلَيد، َوخرج َلُه معجمٌ َصاِبًرا على شدَّ

 (1(ابن عصفور
 م(5515 - 5500هـ =  009 - 291)

ن محمد بن علي  أبو الحسن بن عصفور النحوي الحضرمي اإلشبيلي، حامل علي  بن مؤمن ب
لوبين، والزمه مدة، ثم كانت بينهما  لواء العربية في زمانه باألندلس، قال ابن الزبير: أخذ عن الدب اج والش 
منافرة ومقاطعة، وتصدر لالشتغال مدة بعدة بالد، وجال باألندلس، وأقبل عليه الطلبة، وكان أصبر 

 الناس على المطالعة؛ ال يمل من ذلك؛ ولم يكن عنده ما يؤخذ عنه غير النحو؛ وال تأهل لغير ذلك.

وصنف: الممتع في التصريف الذي كان أبو حيان ال يفارقه، والمقرب، شرحه لم يتم، وشرح الجزولية،  
 ومختصر المحتسب، وثالثة شروح على الجمل، شرح األشعار الستة.

 ابن مالك
 م( 5511 - 5503هـ =  015 - 000)

الدين، أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عبد هللا  لنحاة جماالهو الشيخ العالمة األوحد، شيخ 
حيث ولد ، (2)بن مالك الطائي، الجياني، الشافعي، اإلمام النحوي، واألستاذ، وإمام زمانه في العربية.

                                                             

 2/282لوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي، جبغية ا( 1)
تاريخ ابن الوردي  ،35ص السخاوي ، ، علم الدينوكمال اإلقراء جمال القراءوجمال القر اء  32/284نهاية األرب ( 2)

وغاية  261ص ، الفيروزابآدي،والبلغة 85/583ج ، الدمشقي،والبداية والنهاية 85/241تاريخ اإلسالم  2/285
 ، التلمساني،ونفح الطيب 5/234ج ، ابن تغري،والنجوم الزاهرة 2/812ج ، الجزري،اية في طبقات القراءالنه

 . 2/222ج
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، وكان (1)المغرب إلى المشرق، وقد نزل بدمشق الشيخ العالم ابن مالك في بالد األندلس، ثم رحل من
 .(2)مولده عام ستمائة هجري أو إحدى وستمائة هجري 

وألف مصنفات الكتب،  ،وبرز ابن مالك في عصره في القرن السابع هجري، حيث اشتهر بالعلم
ذي تركه رحمه وانتقل من األندلس لتلقي العلم، وذكره الكثير من علماء عصره لما قدمه من العلم الكثير ال

 هللا.

 (3)أبو الحسن األبذي
 هـ(080)

يكنى بأبي الحسن، ويلقب بالُخَشِني  نسبة إلى ، 4هو علي  بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن
، وقد نص المراكشي  في كتابه الذيل والتكملة  ُخَشْين بن الن مر، ومنهم الصحابي الجليل أبو ثعلبة الُخَشِنيُّ

 .(5)رضي هللا عنه  أنه من ذرية أبي ثعلبة

 .(6)هـ ونشأ بأشبيلية، ونزل غرناطة بعد تغلب النصارى على أشبلية683ُولد ااُلبذي  بأب ذة سنة 

 ابن الضائع
 هـ(080)

، ُعِرَف بابن  هـ(684ُولد سنة ) أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف اإلشبيلي الكتامي
ه المؤرِ خون من هو نحويٌّ أندلسي من اإلشبيلية، ويَ ، و الضائع ِلَد وُ ، رجال المدرسة األندلسية في النحوُعدُّ

 .(7)علي بن محمد بن علي بن يوسف في مدينة إشبيلية في األندلس، وإليها ُينسب

من التقويم الهجري، وتعود أصول عائلته إلى قبيلة ُكتامة وهي قبيلة  684كانت والدته في سنة 
بن الضائع على يد عدٍد من العلماء، وأخذ علوم اللغة العربية من البربر تسكن بالد المغرب. تتلمذ ا

                                                             

 ، الحميري،طارعموالروض ال 2/815ومعجم البلدان، الحموي، ج 8/463ج ، صفي الدين،مراصد االطالع( انظر:1)
 813ص

، البلغة 1/65، جلسبكيوطبقات الشافعية، ا 6/233ي، ج، الزركلواألعالم 3/425،صالح الدين، جفوات الوفيات( 2)
 2/222ج ، التلمساني،ونفح الطيب 252ص الفيروزابآدي،

 8/541ج السيوطي، بغية الوعاة، (3)
 5/318، جالمراكشي  الذيل والتكملة،  (4)

 5/318جالمصدر السابق، ( 5)

 5/312انظر: الذيل والتكملة، ج (6)

 333لي، صخير الدين الزرك ،األعالم (7)
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ة النحو عن أبي علي الشلوبين وأبي زكريا ذي النون وابن سهل الوزير، وتفقَّه في علم الكالم  وخاصَّ
  .(1)وأصول الفقه على جماعة من الشيوخ والعلماء أهمهم ابن فرتون وأبو الحسن السراج

ه صاحب ابن الضائع الشلوبين والزمه مدة طويلة، وفاق في معرفته من بين جميع شيوخه وأساتذت
  .(2)ونباهته جميع تالميذ الشلوبين، وأخذ ابن الضائع كتاب سيبويه عنه قراءًة وسماعاً 

تعمَّق ابن الضائع في النحو حتى صار واحدًا من أعظم نحاة عصره، وهو العصر الذي شهد 
س حتى شبهه البعض بعصر سيبويه والخليل، وأصبح البن الضائع ازدهارًا في علوم العربية في األندل

مكانة علمية بين معاصريه، وانتهت رئاسة النحو في األندلس إليه، ولم يكن يقاربه في النحو أحد في 
 .(3)زمانه

وبعد ذياع صيته عمل ابن الضائع في التدريس واجتمع حوله عدد من الطالب، ومن أشهر من 
 .(4)و حيان النحوي وأبو جعفر بن الزبير وأبو جعفر بن شراحيل وأحمد بن فركون تخرَّج على يديه أب

ُيروى عن ابن الضائع أنَّه كان حسن األخالق، طوياًل، جاحظ العينين، يكثر من اإلخضاب 
 بالحنَّاء.

 612ُتوفِ ي ابن الضائع عن عمر بلغ السبعين عامًا في الخامس والعشرين من ربيع اآلخر سنة 
 .(5)قويم الهجري من الت

  

                                                             

 85/256، جشمس الدين الذهبي ،سير أعالم النبالء (1)
 852عبد الكريم األسعد. ص ،الوسيط في تاريخ النحو العربي( 2)

 852المصدر السابق، ص(3) 
 85/255سير أعالم النبالء، الذهبي، ج (4)
 2/811، انظر: بغية الوعاة، ج334_333األعالم، خير الدين الزركلي، ص (5)
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 بصرية أبي حيان
وبهذا  ،ن والمغاربةيو سمن األندل نظر في هذه المسائل فإننا نستنتج أن جميعهمومن خالل ال

 ن والمغاربة.صحابنا عند أبي حيان هم األندلسيو أن مفهوم أ :نقول

في األندلس،  ادً لكونه مولو كذلك نستنتج أن أبا حيان كان ميله الفطري هواه يميل إلى المغاربة 
 .ينهج منهجهبصري  هو مذهب لكن مذهبه النحوي 

وال يجوز ذلك عند ): (1)في عدة مواضع حيان ألقوال البصريين قوله يدل على ترجيح أبي ومما
 .(2)(وهذه نزعة كوفية)ن فكان يكفي أن يقول: وفييويخالف الك ،(البصريين

( 55مقابل  موافقته لهم في ) مسألة (56)في  همخالفته ألصحاب ا هوأيًض  ويدلل على ذلك  
 ،مسألة

 مع عدم إغفال آراء ،كوفية ى ية وأخر أنه اعتمد على مصادر بصر  اإلرتشافيلحظ في كتابيه البحر و  كما
ا عند أبي حيان في البحر يرً ثك دفاآلراء البصرية تترد ،البغداديين وآراء شيوخه من أهل األندلس

 ،ويونس بن حبيب ،مثل أبي عمرو بن العالء ،ءات البصريةم اللغة والقراآراء أعال راه يبثفن ،اإلرتشافو 
 .(3)عبيدة معمر بن المثنى بيوأ ،واألخفش ،والخليل

فهو في نهاية األمر يرجح رأيه وال يتبع  ،ا من البصريينواتخذ أبو حيان في بعض المواضع موقفً 
يقول:  ،ولم يقتصر عليهم ،العلم بهم صرحيُ فيرى أن البصريين لم  ،ا دون تحليل أو توضيحا معينً مذهبً 

ن هذا ال فال ننظر إلى قولهم إ ؛ا على ما نقله وقاله البصريون ا وال مقصورً وليس العلم محصورً )
 .(4)(يحوز

  

                                                             

 524_8/523ج الضرب، أبو حيان، فإرتشا (1)
  215، صخديجة الحديثيأبو حيان األندلسي،  (2)
 633-8/62ج المحيط، أبو حيان، البحر :نظرا (3)
 381-2/385المرجع السابق ج (4)
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 ألصحابه بالتأييد أو السكوت موافقات أبي حيان: المبحث الثاني

 ،لنحو والصرف بشكل صريحا أبواب بين تنوعت( مسألة 55في ) لقد وافق أبو حيان أصحابه
تلك في  لرأي أصحابه هوغلبة الظن أن هذا السكوت يدل على قبوله أو تأييد ،ا( موضعً 26وسكت عن )

  المسائل.

 :قوله في المسائل حسب أبواب النحو مثلة على قبول أبي حيان ألصحابهومن األ

 ،وددد ،فله أصول ثالثة: ددن"دد" أما ،وفالن ،األصل: ددن :وقالوا ،وفل"دد"حذفها بـ  ،ل أصحابنافمث   .8
 ".فال يتعين في )دد( أن يكون المحذوف النون  ،ودًدا

وهذه األولوية في كساء وعلباء  ،فتقول: علباوان ،أو ملحقة بأصل نحو: علباء فقلبها واًوا أولى من إقرارها .2
 .ذهب إليها بعض أصحابنا

خالف بين النحويين في أنه ال يثنى إال  وقال بعض أصحابنا في المقصور الزائد على ثالثة أحرف ال .3
 ثم ذكر تلك األلفاظ التي شذت. ،بالياء

وذلك في  ،يعوضون التنوين من هذه الحروف ،وتنوين يلحق الروى المطلق وحروفه الياء والواو واأللف .4
بل يبقون حروف اإلطالق إذا  ؛وأهل الحجاز ال يعوضون  ،إذا أنشدوا ،وقيس ،لغة كثير من بني تميم

 ويسميه أصحابنا تنوين الترنم. ،نشدواأ
قال: )كم( االستفهامية ال  ،وإلى هذا جنح بعض أصحابنا ،... خالًفا للكوفيينوتمييزها مفرد ال جمع  .5

 .تفسر بالجمع
 .ناأصحابي من والنظم وعلى قول أبي عل ،والصحيح جواز ذلك في النثر .6
خصه أصحابنا  ،الحركة منه وحذف ،راب فيهفال يجوز إال ظهور اإلع ،وإذا كان حرف اإلعراب صحيًحا .5

 .بالشعر
 "كأن"و "أن"و "إن"وأخواتها جاز حذفها في  "إنـ"وإن كانت اسًما ل ،وجوزه بعض أصحابنا في الكالم .1

 .فصيًحا "لكن"و
ونصوص أصحابنا على أنه ال يجوز أن يتقدم ما بعد  ،...فال يجوز أن يتقدم معمول لما بعدها عليها .1

 .لًقاالالم عليها مط
وانطلق وزن  ،نحو: ضرب وزنه فعل ،واتفق أصحابنا في أمثلة األوزان التي لألفعال على أنها تحكى  .82

 ،مثاله: هذا رجل أفعل حكمه حكم أسود ،وإذا قرن مثال بما ينزله منزلة الموزون فحكمه حكمه ،انفعل
 جعلته صفة كأسود

فيجوز أن يحكم على  ،حرف القسمحذف منهما  ،فمبنيان وجير عوضوقال بعض أصحابنا: وأما   .88
أو على خبر ابتداء بمضمر قياًسا على  ،أو بالرفع على االبتداء ،موضعهما بالنصب بإضمار فعل

 .األسماء التي حذف منها حرف القسمنظائرهما من 
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ولذلك عند  ،والثانية متسبًبا ،وتكون األولى سبًبا ،وأدوات الشرط وهي كلم وضعت لتعليق جملة بجملة  .82
 .واسم ،وهذه الكلم حرف ،هور أصحابنا ال تكون إال في المستقبلجم

وال يجوز حذف  ،أفعله ،وإن أي: وإن لم تفعله ،فتقول: أنا أفعله ،يقال: أتفعل هذا :وقال بعض أصحابنا  .83
 .وال غيرها "إن"أدوات الشرط ال 

 حد.فشرط مع اتحاد اإلعراب اتفاق جهته فتكون العوامل من جنس وا ،ومنهم من فصل .84
 .وصححه أصحابنا ،والخليل ،وإلى هذا ذهب سيبويه ،وبشرط أال تكون عوامل مختلفة  .85
 ،والزجاج ،والفراء ،وهو مذهب الكسائي ،وهو المشهور عنه ،فعنه في هذه الصورة قوالن: أحدهما: الجواز .86

العاملين والتفصيل بين أن يكون أحد  ،...وأبو بكر بن طلحة ،وتبعهم من أصحابنا أبو جعفر بن مضاء
 أو ليس بجار فيمتنع. ،فيجوز ،جاًرا

ال شرط خالًفا لمن اشترط ه وهو عند بعض أصحابنا مجاز في ،ذاويقول المتكلم المعظم نفسه نصنع ك .85
أو  ،وقد ذكر بعض أصحابنا تقدم المعمول نحو: أي رجل ضربت ،فقد أجاز الفارسي توسطه ،التقديم
 . والعامل قد يكون جيء به للتوكيد ،تضى شرًطافعلى هذا ال يكون التقدم في المق ،شتمت

وال أسماء األجناس إذا لم تختلف  ،وال أسماء المصادر ،وال خالف في جموع الكثرة أنها ال تجمع قياًسا .81
 .أصحابنا من وعليه جماعة ،فإن اختلفت فقيل ال ينقاس جمعها على ما جاء منه ،أنواعها

 :نحو ،أو كانا نكرتين ،ن كانا معرفتين نحو: زيد أخوكإ ،ويجب هذا األصل ،األصل: تأخير الخبر .81
 .هكذا أطلق أكثر أصحابنا ،نحو: زيد زهير شعًرا ،أو مشبًها بالخبر المبتدأ ،أفضل منك أفضل مني

تأييده ألصحابه كان بصورة مباشرة صريحة وأخرى ضمنية ُفهمت من خالل السياق، وكان محلاًل لتلك  .22
 يان أخرى يؤيدها دون ذكر السبب.اآلراء ومفسرًا لها، وفي أح
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 السكوت: المبحث الثاني

ذكر أبو حيان قول األخفش حيث  ا لرأيهم،ولعله سكت تأييدً  ،( مسألة26وسكت أبو حيان عن )
 الخليل وسيبويه وذكر رأي ،إلى أن الحروف هي اإلعراب وذهبوا نيالكوفي رأيذكر و  ،في إعراب الحروف

 .أيه في هذه المسألةبد أبو حيان ر ولم يُ  ،اأيًض 

 فذكر قول ،"عن"و "من"حذف ياء المتكلم من حروف الجرالعلماء في  ءراآ هأوضح أصحابو 
جواز حذفها في  في  ابن مالك وأبو موسى ما ذهب إليه وذكر ،لضرورة شعريةلحذفها في  هأصحاب
 ة. ولم يذكر أبو حيان رأيه في هذه المسأل ،وليس في الضرورة الشعرية فقط ،الكالم

 :فقالوا ،ذكرها العلماءوكيف  ،عند ابن مالكو  هأن زيادة أل في اآلن عند أصحاب ذكر أبو حيان
 .رأيه في تلك المسألة نعوسكت أبو حيان  ،واآلن والذين ثم الالت ،ا: كالالت ...وقد تزاد الزمً 
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 اعتراضات: لثالمبحث الثا

فما إن نشأ علم النحو  ،افقت نشأة النحوالخالف بين النحاة من الموضوعات القديمة التي ر  يعد
وخير شاهد على ذلك  ،حتى بدأت تظهر بوادر الخالف في بعض مسائله بين النحاة ،واتضحت معالمه

من خالفات نحوية. وقد كان الخالف في بدايته  –وهو أقدم كتاب وصل إلينا  –ما نراه في كتاب سيبويه 
م الزمن بعلم النحو اتسعت مسائل  ،افشيئً  اسع شيئً لكنه أخذ بمرور الزمن يت ،امحدودً  قلياًل  فكلما تقدَّ

وكانت غاية النحاة من إبراز  ،حتى كاد الخالف يشمل كل جزئية من جزئيات النحو ،الخالف وتشع بت
 .تلك الخالفات هو الوصول إلى تفسير سليم للظواهر اللغوية

واختاروا  ،في مسائل الخالف في الخوض ،كغيرهم من المتأخرين ،وقد أسهم نحاُة األندلس
 واستطاع بعضهم أن ينفذ بآراء جديدة. ،باالتباع األنفسهم من تلك اآلراء ما يرونه جديرً 

 ؛في كثير من المسائل وقد تباينت آراؤهم ،األندلسيين من المغاربة أصحاب أبي حيانوكان 
 .ة من مصنفاتهوتعق به في مواضع كثير  ،في كثير من آرائه أصحابهحيث خالف أبو حيان 

ُر فهم القواعد النحوية الواردة في المسألة محل االعتراضف وتساعد  ،االعتراضات بين النحاِة تيسِ 
 وتعمل على ترسيخ الرأي الصحيح منها في األذهان. ،على إظهار المعلومات الكاملة حولها

اته بألفاظ عب ر أبو حيان عن اعتراض( مسألة، و 56وقد اعترض أبو حيان رأي أصحابه في )
 كأن يقول: ،إما بشكل صريح أو مضمون  متعددة

 .وإنما جاء به أهل اللغة ،وال البغداديون  ل يثبته أصحابنا .8
 .صفة بالتاء وليس كما زعم "فعلة"أنه لم يجيء  وزعم بعض أصحابنا .2
 .وأن التصحيح هو القياس ،اإلعالل شاذفالذي ذكر أصحابنا أن  .3
لزائد على ثالثة أحرف ال خالف بين النحويين في أنه ال وقال بعض أصحابنا في المقصور ا .4

 .ثم ذكر تلك األلفاظ التي شذت ،يثنى إال بالياء
ونقل أصحابنا عن الكوفيين: أن المقصور الثالثي إذا كان مضموم األول أو مكسوره يثنى   .5

فإن  ،إال لفظتين شذتا وهما: حمى ورضى ،من ذوات الياء أو من ذوات الواو كان  ،بالياء
 ،وحموان بالواو ،وحكى سيبويه: ربوان وهي خالف ما ذهبوا إليه .والواو العرب تثنيهما بالياء 
 .شاذ عند البصريين

 .أن ترد عنديوقال بعض أصحابنا: القياس  .6
 .ل يبنى عليه قاعدةشاذوهذا عند أصحابنا  .5
 .شاذ ل يقاس عليهوهذا  :قال بعض أصحابنا .1
 .وزه بعض أصحابنا في الكالموج ...،في الشعر "يليس"وجاء  .1

 .وهو مخالف لنقل أصحابنا  .82
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وقد أجاز  ،استغناء بقولهم: ما كان زيد ليفعل ؛وال سوف يفعل ،ما كان سيفعل ؛ولذلك ل يجوز .88
 .ويحتاج إلى سماع ،ذلك بعض أصحابنا

 .وكأن السبب والتعليل واحد ،ولم يذكر أصحابنا هذا .82
 .تأوله أصحابناوما استدلوا به  .83
 .ورودها لهذا المعنى أصحابناوأنكر  .84
 وابن خروف ،وابن طاهر ،واألعلم ،السيرافي وزعم ،ويتأولون ما ظاهره ذلك ،لم يذكره أصحابنا .85

وزعموا أن سيبويه يشير إلى هذا المعنى في  ،كانت بمعنى ربما "ما"إذا كان بعدها  "من"أن 
 .زعموه من ذلك وتأولوا ماوردوه  ،وأنكر األستاذ أبو علي وأصحابه ذلك ،كالمه

بل هو عندهم في األبيات من الترخيم الواقع في غير النداء  ،ول يذهب أصحابنا إلى ذلك .86
 ضرورة.

 إضافته إلى الجمل.فنص أصحابنا على جواز  ،...والصحيح المنع .85
 .وهذه المسألة ليست مسطورة في شيء من كتب أصحابنا .81
 .ماضي المتصل بزمان الحاللنفي ال "لما" :فبعضهم يقول ،واختلف عبارة أصحابنا .81
 ،ونصوص األئمة على جواز مجيئه في الكالم ،إلى أنه أحسن من الجزمفذهب بعض أصحابنا  .22

 .خالًفا لبعض من عاصرناه
 ولو أبدلت مضمًرا من ظاهر في بدل كل من كل قلت: رأيت زيًدا إياه ،والذي نختاره المنع .28

 .هكذا مثل أصحابنا
 والذي أختاره التفصيل. ،...على اإلضمار: التضمين واختار بعض أصحابنا .22
وأجاز  ،فعطف النسق ،فالبدل ،فالتوكيد ،فعطف البيان ،وإذا اجتمعت التوابع بدأت بالنعت .23

 .نص عليه بعض أصحابنا ...بعضهم تقديم التأكيد على النعت 
 .نازعإال في باب الت "أفعل"و "أفعل"االقتصار على االسم بعد أنه ال يجوز وزعم بعض أصحابنا  .24
 ،فإن كان سمع ذلك فيها فلعله بالتضمين ،فيما يتعدى إلى اثنين "درى "ولم يذكر أصحابنا  .25

 .أنه يتعدى لواحد "درى "والمحفوظ في 
جماعة من المتأخرين وقد ذكرهما  ،وحدث ،وخبر ،المتقدمون من البصريين: أخبرولم يذكر  .26

 .وأكثر أصحابنا ،الزمخشري ك
 .إن كسر اإلناء :على تقدير ،يزون: إن اإلناء كسرته فاغرمهال يج ،ول يجوز ذلك أصحابنا .25
 .أعني التوكيد ولم يذكره أصحابنا .21
ولم يذكر أصحابنا هذا  ،رمح يطعن به طوياًل  التاسع: أن يكون سبًبا موصوًفا نحو: رأيت رجاًل  .21

 .النوع



158 
 

بن مالكموقف أصحاب أبي حيان من ا  

ن عبدهللا بن محمد بن عبدهللا بن جمال الدين محمد ابكان ألبي حيان معاصر مشهور هو أبو عبد هللا 
 مالك الطائي الجياني الشافعي النحوي.

وقد اشتهرت ألفيته وكتبه في مصر وغلبت شهرتها كتب عصره وكانت من أشهر الكتب التي تدرس مع 
 .(1)كتاب سيبويه في مصر والشام في القرنين السابع والثامن وما بعدهما

في مخالفته البن النحوي ألصحاب أبي حيان، نراهم قد ساروا نهج شيخهم أبي حيان وفي تتبع التاريخ 
مالك وبصورة مباشرة، فكان ال بد من الوقوف على بعضها والمقارنة بين أقوالهم، نذكرها في هذا 

 المبحث.

مخالفات أصحاب أبي حيان من ابن مالك   

، وقد ظهرت في اختالف تشاف الضربأبي حيان في كتابه إر أصحاب وتصدرت خالفات ابن مالك و 
 تسمية بعض أبواب النحو منها قولهم:

كان جمهور النحاة قبله يسمُّونه: "المفعول حيث ، حسب تسمية أبي حيان له باب "النائب عن الفاعل" -
"المعرف تسمية باب "البدل المطلق" بداًل من قولهم "بدل كل من كل"، و ذكر بابالذي لم ُيسمَّ فاعله"، و 

 ".داة التعريف" بداًل من "التعريف بألبأ

 منها:ية في اإلرتشاف نذكر والصرف يةالنحو  التعمق أكثر في المسائل فيو  

:الصرف :أول  
قلب األلف الزائدة همزة في نحو: قرا أقريت، فذهب أبو في المسألة التاسعة في الدراسة ذكر أبو حيان  -

 في ذلك، وأجاز فيها أن تسلم أو تقلب واوًا.حيان وأصحابه إلى قلبها، وقد خالفه ابن مالك 

جمع المؤنث السالم: فقد نص أصحاب أبي حيان على وفي الرجوع إلى المسألة الرابعة عشر في باب  -
أنه ال يجوز جمع المؤنث السالم التي على وزن فعالء وال أفعل لها، فال نقول في عجزاء عجزاوات، في 

ع من جمعها باأللف والتاءعلى أن الجمع باأللف والتاء مسموع في: حين خالفه ابن مالك وقال: فال مان
 خيفاء.

المضمر المفسر بالخبر فقد ذهب الجمهور من أصحاب أبي  باب فيوفي المسألة الخامسة والثالثين  -
حيان إلى اعتبار أن الضمير يعود على سياق الكالم المفهوم، وليس على المبتدأ المتقدم لفظا ورتبة، وال 

 ى الخبر المتأخر لفظا ورتبة، وخالفوا ابن مالك في ذلك.عل
                                                             

 325( خديجة الحديثي، أبو حيان األندلسي، 1)
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وجواز أصحاب أبي حيان لمجئ ضمير  أيضا، باب المضمروفي المسألة السادسة والثالثين في  -
الشأن مع المذكر والمؤنث بغض النظر عن تذكيره أو تأنيثه الحقيقي، فأجاز مجئ الضمير المذكر إذا 

لك فأوجب تذكيره ما لم يله مؤنث، أو مذكر شبيه بالمؤنث، اس، أما ابن مجاء بعده مذكرا أو مؤنثا والعك
 أو فعل بعالمة تأنيث.

عند ابن  "والذين ،واآلن، اليسع"باب المعرفة  وجواز زيادة أل في وفي المسألة الواحدة واألربعين في  -
للزمن الحاضر وليست تعد  :هي زمنية أي "اآلن"في  "أل"مالك، وذهب أصحاب أبي حيان إلى أن زيادة 

 زائدة كما ذكر ابن مالك.

ذهب ابن مالك إلى أنه قد سمع قولهم: "ما أذرع فالنة" أي: ما أخفها في الغزل من  وفي باب التعجب-
 قولهم: "امرأة ذراع" ولم يسمع من: "إمرأة ذراع" فعل.

مرأة" : خفت يداها في العمل ورد  أبو حيان ذلك عليه مستشهدا بما أورده ابن القطاع من قولهم: "ذرعت ال
 .(1)فهي ذراع

ز ابن مالك أن يأتي فعل التعجب مما جاء الوصف منه على "أفعل_فعالء" إذا كان مفهما عسرا أو  وجو 
ه من: حمق ورعن وهوج ونوك ولٌد_ إذا كان  جهال، وأورد من ذلك: ما أحمقُه وأرعنه وأهوجه وأنوكه وألد 

 عسر الخصومة_.

 .(2)يجوز ذلك ال هو وال أصحابه وعندهم أن ما جاء منها فهو على سبيل الشذوذ أما أبو حيان فلم

 ثانيا: النحو:
 و وردوا عليه فيها، ونذكر من ذلكوخالف أصحاب أبو حيان ابن مالك في مسائل كثيرة من مسائل النح

 :بناء االسم-

يان أن ابن مالك قد انفرد جعل ابن مالك من أسباب بناء االسم شبهه الوضعي بالحرف ويرى أبو ححيث 
 .(3)بمراعاة الشبه الوضعي وبأن أحدا لم يقل بذلك

فقال:" ولم أقف على مراعاة هذا الشبه الوضعي إال لهذا الرجل بل المنقول في كتب أصحابنا أن من 
النحويين من اقتصر على شبه الحرف أو تضمن معناه وهو الفارسي، وفسر شبه الحرف بالشبه في 

الموصوالت وأسماء اإلشارة والضمائر، وأكثر أصحاب أبي حيان ذهبوا إلى الزيادة على هاتين االقتصار ك
العلتين غزعموا أن البناء لشبه الحرف، أو لتضمنه معناه، أو لوقوعه موقع المبني، أو لمضارعته هذا، أو 

                                                             

 8/211( إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج1)
 8/211( المصدر السابق، ج2)
 341و حيان األندلسي، خديجة الحديثي، ( أب3)
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ة العلل الموجبة لمنع لإلضافته إلى مبني، أو لخروجه عن النظير. وزعم المبرد أن من موجبات البناء كثر 
  .(1)الصرف"

 حكم همزة "أن":

 أ_ بعد القسم:

اختار ابن مالك في همزة "أن" بعد القسم جواز الفتح والكسر إذا لم يكن بعدها الالم، والكسر إن كان 
بعدها الالم، ويرى أبو حيان أن اختياره هذا غير مختار، والمذاهب في ذلك أربعة: اجازتهما واختيار 

واجازتهما واختيار الكسر،ووجوب الفتح، ووجوب الكسر، وهو الذي صححه أصحاب أبي حيان الفتح، 
 .(2)وهو القياس عنده، وبه ورد السماع، وهو مذهب البصريين

 ب_ المعطوف على معمول "إن":

ذهب ابن مالك إلى جواز رفع المعطوف على منصوب "إن" بعد استكمال الخبر نحو: "إن زيدا قائم 
الصحيح عند أبي حيان وأصحابه عدم جواز ذلك ال قبل الخبر وال بعده، وأن ما روي عن وعمرو"، و 

العرب من الرفع إنما هو محول على االبتداء والخبر محذوف لداللة الخبر قبله عليه، والمشهور في كتب 
 النحو جواز العطف على الموضع.

 ج_ حذف اسم "ليس" دون قرينة:

 ن قرينة مستشهدا بقول الشاعر: فأما الجود منك فليس جودجوز ابن مالك حذف اسم ليس دو 

وخر ج أبو حيان وأصحابه هذا البيت وأمثاله على حذف الخبر، ألنه ال يجوز عندهم حذف االسم وال 
حذف الخبر ال اقتصارا وال اختصارا، إال أنه قد يرد حذف الخبر في الشعر وليس مختصا ب، "ليس"، 

 .(3)في حذف االسم على أنها من حذف الخبر لذلك خرجوا شواهد ابن مالك

 باب أعلم وأرى وما يعلق من األفعال:

 أ_ وقد ذكر ابن مالك أفعاال من غير هذا الباب جاء فيها التعليق منها: "أبصر" في نحو قوله تعالى:

 ، يقول أبو حيان: "وال يتعيت أن يكون تعليقا".(4)﴾فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون  ﴿ 

                                                             

 8/6( منهج السالك، ج1)
 8/55( انظر: منهج السالك، أبو حيان، ج2)
 8/841( انظر: إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج3)
 6_5( القلم: 4)
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ر" البصرية، وقد ذهب ابن مالك إلى جواز تعليقها وتبع في ذلك ابن خروف وهو من أصحاب ومنها: "نظ
أبي حيان، ورد  أبو حيان ذلك بقول أستاذه أبي جعفر ابن الزبير: "ولم يذهب إلى تعليق غير ابن خروف 

 .(1)﴾أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت﴿وجعل من ذلك قوله تعالى: 

 نواصب المضارع:

ابن مالك أبا علي الفارسي في ذهابع إلى أن االستفهام إذا تضمن وقوع الفعل ال ينتصب الفعل  أ_ تبع
باضمار "أن" في جوابه، فقال في "التسهيل" حين عد  ما يضمر "ان" لزوما في الجواب: "أو الستفهام ال 

فيجازيك؟"، ألن  يتضمن وقوع الفعل"، فأن تضمن وقوع الفعل لم يجز النصب عنده نحو"" لم ضربت زيدا
 .(2)الضرب قد وقع

ولم يشترط أبو حيان ذلك، ولم ير أحدا من أصحابه يشترط هذا الشرط في االستفهام بل يرى أنه إذا 
تعذر سبك مصدر مما قبله، أما لكونه ليس ثم فعل وال ما في معناه ينسبك منه، وأما الستحالة سبك 

در فيه مصدر مقدر استقباله مما يدل عليه المعنى، فإذا مصدر مرادا استقباله ألجل مضر الفعل فأنما يق
 .(3)قال:" لَم ضربت زيدا فاضربك؟ أي: ليكن منك تعريف بضرب زيد فضرب من ا"

أصحاب حيان الناقدة آلراء ابن مالك وهي تدل بوضوح على أن  أصحاب أبي وكانت هذه بعض مواقف
 في كثير من األحيان. يه باالستدالل ويخطئونهوا علعليه ويرد واالبن مالك يعق ب واحيان قد وقف أبي

  

                                                             

 85( الغاشية: 1)
 351( انظر: خديجة الحديثي، أبو حيان األندلسي، 2)
 2/412( البحر المحيط، أبو حيان األندلسي، ج3)
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 موقف ابن عصفور من أصحاب أبي حيان
البن التي توصلت إليها الباحثة في تأييده أحيانا ومعارضته أخرى أصحاب أبي حيان تعددت آراء 

" ألبي حيان، وكان ال بدَّ من وجود بفي المسائل الصرفية والنحوية في كتاب "إرتشاف الضر عصفور 
، مما ساعد ذلك على ظهور العالقة قة قديمة بين أبي حيان وابن عصفور ُبنيت على التأييد والمخالفةعال

 .بين أصحاب أبي حيان وابن عصفور
حيان واستفاد منه ورد عليه وشرح بعض  كان ابن عصفور من أهم نحاة األندلس الذي تأثر به أبي فقد

 خص ذلك.كتبه ولخصها، وقد ُذكرت العديد من المباحث ت
وكان ال بد  هنا من أن نستنتج العالقة بين ابن عصفور ومدى مخالفته وتأييده ألصحاب أبي حيان، 

 ومنهجه المعارض بصورة مباشرة والمالحظ في بعض المسائل نذكر منها:
 ":ليت ولعلفي باب " -

" للحال بخالف حيان أن نصب "ليت ولعل" و  أصحاب أبيحيث منع  لكن"، و  أن" من : "إن  وأخواتها"كأن 
حيان بأن الحروف ال تشترك بالعمل كظرف أو  أصحاب أبيفي حين أجاز ابن عصفور ذلك، واحتج 

" و "كاف التشبيه" كأن تقول: "كأْن زيدًا غضباَن أسٌد".  حال معا، إال "كأن 
هذه الحال  الماضي ال يجوز أن يقع حااًل من غير "قد" ظاهرة أو مقدرة إن كانت ه ذهابه إلى أن  ورد علي

د"، وتأويل الشيء الكثير ضعيف حااًل مبنيًة، مع أن الصحيح جواز ذلك لكثرة ما ورد منه بغير "ق
 . (1)جداً 

 _ باب اإلعراب:
ا، ولم يوضو، ولم حذف حرف اللين للجازم، وأنك تقول: لم يقر أكثر أصحاب أبي حيان على أنه ال يُ  نصَّ 

 حذفه للجازم فتقول: لم يقر، ولم يوض، ولم يقر.د أجاز في ذلك، فق ابن عصفور يقري، وقد خالفوا
 باب النواصب للفعل المضارع: -

ذهب أصحاب أبي حيان في حال دخول أفعال الشك قبل حتى المضارعة، مثل: حسبت وظننت وأرى 
وخلت وزعمت، لم يجز الرفع حيث جعلوا اعتراض الشك مبطال للرفع، أما ابن عصفور فقد خالفهم في 

 م يتصور الرفع.ذلك ول
 حكم اسم اإلشارة في النداء إذا وصفت به "أي": -

ذهب ابن عصفور إلى جواز االقتصار على اسم اإلشارة وصفا ألي بعد أداة النداء، وهذا شاذ ال تبنى 
 .(2)عليه قاعدة عند أبي حيان وأصحابه والصحيح عند وجوب إتباع اسم اإلشارة بنعت معرب بـ "أل"

 ف:باب ذكر الحرو  -
                                                             

 283_8/282( إرتشاف الضرب، أبو حيان، ج1)
 8/321( انظر: إرتشاف الضرب، ج2)
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أفاد أبي حيان جواز الفصل بين حرف العطف والمعطوف إن كان على أكثر من حرف، ويفصل بينهما 
إما بالقسم أو الظرف أو بالجار والمجرور ومنع أصحاب أبي حيان ذلك، ووافقهم ابن عصفور في قوله: 

 رور..." أو بالظرف والمج " وال يجوز أيضا الفصل بين حرف العطف والمعطوف إال بالقسم خاصة،
فتقول خديجة الحديثي  أبي حيان على ابن عصفور في كتابه إرتشاف الضرب، أصحاب وتعددت ردود

قد ال تخلو صفحة ممن صفحات "اإلرتشاف" من ذكر ابن عصفور إما مستشهدابه، وإما " :في كتابها
 .1"مبينا اختياره، أو مذهبه، أو رادا عليه

ي أظهرت فيه الباحثة كثرة ردود أبي ان من ابن عصفور الذأصحاب أبي حيموقف  وهنا أكون قد أوجزت
بمخالفته أو تأييده للكوفيين أو  ، سواءً في كتابه " إرتشاف الضرب" حيان في أكثر آراء ابن عصفور

 البصريين أو غيرهم من النحاة والمذاهب.

بن عصفورالموافقة لأبي حيان  آراء أصحاب  
 نذكر منها: 

 باب العدد: -
حيان إضافة العشرين وأخواتها للمعرفة أو النكرة، وأنكر ذلك ابن عصفور وأي د أصحاب أبي أجاز أبي 

 حيان، وقال: وأما ما حكاه الكسائي من قولهم: أخذته بمائة وعشرين درهم، فشاذ وال يلتفت إليه".
 باب المجرور: -

ال يكون ما بعدها إال  وافق ابن عصفور أصحاب أبي حيان في انتهاء الغاية بحرف الجر "حتى"، بحيث
ه، ودلل ابن عضفور بقوله:" وأما داخال فيما قبلها نحو: ضربت القوم حتى زيد، فتكون انتهاء الغاية ب

 حتى الجارة فإنها النتهاء الغاية، وال يخلو أن يكون ما بعدها جزءا مما قبلها أو ال يكون".
اب أبي حيان آلراء ابن عصفور مقابل كثرة ولكن من المميز مالحظته بعد الدراسة هي نسبة موافقة أصح

آراءهم المخالفة لشيخهم أبي حيان، ولعل ذلك يؤكد بصرية ابن عصفور أيضا، ولهذا أفرد أبو حيان ذكر 
ابن عصفور مع أصحابه في باب اإلخبار بقوله:" ال تقول في هذا ثاني اثنين": "اللذان هذا ثانيهما اثنان" 

 ر، وهو عندي يصح".هكذا قال أصحابنا وابن عصفو 

  

                                                             

 .( خديجة الحديثي، أبو حيان األندلسي1)
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 الخاتمة
توقفت إلى هذا الطريق من إعداد الدراسة وفق الخطة التي ذكرتها في مقدمة البحث حسب  ؛و اآلن

 بيجدر ة لبعض الحقائق والنتائج والذي يالمنهج المقتضى وحسب ما رجوت، وقد توصلت الباحث
 تلخيصها حسب النحو اآلتي:

 أول: النتائج
فهو أهم شيوخ التحقيق والدارسين  ،ر أعالم النحو والصرف في اللغةيعد أبو حيان من أشه .8

 اللغويين، فله آراء نحوية متعددة وقيمة في النحو العربي.
ومخالفته  صحابهمعرفة مدى موافقة أبي حيان ألإلى الخروج برؤية متكاملة ل هذا البحث يهدف .2

فيمن بعدهم، فقد خدم النحو  رٌ كبي رٌ أثالنحويين  أصحابهإذا علمنا أنه كان من  لهم خاصة،
 أكثر عمره، فصنف التصنيفات وأقرأ التالميذ وأفاد منه الخلف والسلف.

مخالفة للمذهب  ءأبو حيان من مؤيدي المذهب البصري، ولكن ُذكرت له مسائل نحوية وآرايعدُّ  .3
 البصري وتم رصدها.

هم في مائة وستين مسألة ، وقال عناإلرتشافذين ذكرهم في ال آراء أصحابه أبو حيان تناول .4
 هم وقاسها حسب التأييد أو المعارضة أو السكوت أحيانا دون ذكر رأيه فيها. نحوية، ودرس آراؤ 

حسب فطرته األندلسية،  ، يميل آلراء أصحابهفكان مغربي الهوى  ،ًولد أبو حيان في األندلس .5
 .يده ألصحابهي مسائل فاقت عدد تأيولكنه رجح أصحاب المذهب البصري ونهج منهجهم ف

وتم  اإلرتشافن مرة في كتابه " الذي تكرر مائة وستيأصحابنا"تم الوصول إلى فهم مصطلح  .6
 وترجمة حياتهم حسب ما صر ح أبو حيان عنهم.

 .وأكثر من نسبة اعتراضه على آرائهم "أصحابنا"آلراء  أكثر الشراح ذكراً  .5
 دعرب، وكان يالحظ عليه االستشهاأكثر أبو حيان من االستشهاد باآليات القرآنية وأشعار ال .1

 بالشعر المجهول قائله.
 شاف من أهم الكتب التراثية اللغوية في تاريخ العربية والثقافة اإلسالمية، تر يعد اإل .1

لتناولها  وميسراً  ،وإضافة جيدة في فهم القواعد النحوية جديداً  توجهاً نا" أصحاب"دراسة آراء تعدُّ  .82
 ن.في المسيرة الدراسية للمتخصصي

 ، وتبين أن سكوته عنها هو تأييدٌ اإلرتشافسكت أبو حيان عن ستة وعشرين مسألة نحوية في  .88
 .لرأي أصحابنا بعد البحث والدراسة جيداً 

   ائل حسب قاموس مصطلحاته الخاص به.انفرد أبو حيان في فهمه لبعض المس .82

  



165 
 

 التوصياتثانيًا:
ملة ومتعمقة تسلط الضوء على فكره وآرآئه أوصي الباحثين بمنح كتب أبي حيان دراسة وافية وشا .8

 وأصوله وشواهده.
البحث عن مصطلح "أصحابنا" في الكتب النحوية ألبي حيان لما فيها من شواهد نحوية بحاجة  .2

 للدراسة.
 ضرورة عقد مؤتمر علمي حول شخصية أبي حيان وجهوده في خدمة اللغة العربية. .3
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 الفهارس الفنية
 

 فهرس اآليات القرآنية
رقم 
 اآلية

 الصفحة السورة ورقمها

(3)آل عمران سورة  

ض  َذَهًبا﴾ 95 َر  ء  األ  ل    ﴿ مّ 
(1)سور النساء  

  ﴿فإًذا ل يؤتون الناس نقيًرا﴾ 23
وًل  19 َناَك ل لنَّاس  َرس  َسل  يًدا ب اّللَّ   َوَكَفىَٰ ﴿َوَأر    ﴾َشه 

(2المائدة)سورة   

َياًما﴾﴿َأو  َعد   92 ل َك ص   05 ل  ذََٰ
وا ّللاَّ  551 ب د   82 َأن  ا ع 
َتن ي ب ه 551  82 إ لَّ َما َأَمر 

(0سورة األنعام)  
َزَل ال ك تاَب الَّذ ي جاَء ب ه  م وسى 95   ق ل  َمن  َأن 
َبر  َشَهاَدًة ق ل  ّللاَّ   59 ٍء َأك    ق ل  َأيُّ َشي 

(1سورة األعراف)  

ون   م ن ع ونَ َتد ينَ لَّذ  ٱإ نَّ  ﴿ 591 َباد   ّللَّ  ٱ د  ۡ  َثال ك مۡ  َأمع   ۡ ﴾ 10 
َلًة﴾ 515 َنا م وَسىَٰ َثاَلث يَن َلي   05 ﴿ َوَواَعد 

(50سورة يونس)  

َراك م ب ه   50  92 ﴾﴿ َوَل َأد 
(55سورة هود)  

م ﴾ 52 َماَله  م  َأع  ه   85 ﴿ن َوفّ  إ َلي 



168 
 

(51سورة اإلسراء)  

 01 ﴾فك إل قلياًل وإًذا ل يلبثون خال﴿ 10
َره ، َوإ ًذا َلتََّخذ وَك ﴿ 13 نا َغي  َتر َي َعَلي  َك ل َتف  نا إ َلي  َحي  ي َأو  ت ن وَنَك َعن  الَّذ  وا َلَيف  َوإ ن  كاد 

 ﴾َخل ياًل 
01 

َكن  ﴿ 11 َت َتر   01 ﴾ك د 
(58الكهف)سورة   

ك نَّا  38  49 َأَحدا﴾ ۡ  ب َربّ ي ر ك  ۡ  أ ش ۡ  َربّ ي َوَل  ّللَّ  ٱ ه وَ ﴿ لََّٰ
 61 قل  هل ن َنبّ ئكم باألخسرين أعماًل﴾ا 103
ًنا﴾ 80 م  ح س  َذ ف يه  َب َوإ مَّا َأن َتتَّخ  َني ن  إ مَّا َأن ت َعذّ  َقر  َنا َيا َذا ال   90 ﴿ ق ل 

(55سورة األنبياء)  
َصة  َأب 91 خ  َي شََٰ َذا ه  ر  ﴿ َفإ  ينَ ٱ صََٰ وا  لَّذ   32 ﴾ َكَفر 

(55سورة الحج)  
َب َصار﴾ 10 نََّها َل تعمى األ   32 ﴿َفإ 

(50سورة الشعراء)  
َلَمه ﴾ 591 م آَية َأن َيع   32 ﴿َأو  َلم  َتكن  َله 

(59سورة العنكبوت)  

يَن َعاًما﴾ 51 س  م  َأل َف َسَنٍة إ لَّ َخم   22 ﴿َفَلب َث ف يه 
(32سورة فاطر)  

ه﴾ 35 س  م َظا ل م  ل َنف  ه  ن   80 ﴿َفم 
(11) دسورة محم  

ع  إ َلي َك﴾ 50 َتم  م مَّن َيس  ه  ن   89 ﴿ َوم 
(51) سورة النور  

نَّ َأو   35 َنائ ه  نَّ َأو  َأب  نَّ َأو  آَباء  ب ع وَلت ه  نَّ َأو  آَبائ ه  نَّ إ لَّ ل ب ع وَلت ه  يَنَته  يَن ز  د  ﴿ َوَل ي ب 
﴾ نَّ َناء  ب ع وَلت ه   َأب 

90 

(91) سورة القدر  

﴾﴿َحتَّى مَ  2 ر   12 ط َلع  ال َفج 
(001) سورة اإلخالص  

 32 ﴿ ق ل ه َو ٱّللَّ  َأَحد  ﴾ 5



169 
 

 فهرس األبيات الشعرية
 الصفحة القائل البحر القافية م

 8 أبو حيان الطويل األعاديا 0
 8 أبو حيان الطويل المعاليا 1
 8 أبو حيان الوافر لحيه 3
 8 أبو حيان الوافر حليه 4
 8 بو حيانأ السريع رائض 3
 8 أبو حيان السريع بالعارض 6
 8 الصفدي الرجز استعبرا 7
 8 الصفدي الرجز سرى  8
 13 امرئ القيش الطويل بحْوملِ  8

  ابن الناظم  يطرد 01
 18 زهير بن أبي سلمى الطويل يظلم 

 18 الفرزدق السريع الِمْئَزرِ  00
 31 رؤبة بن العجاج الرجز ليسي 01

 33  المديد مني 

 31 الفرزدق السريع الز َعاِزعُ  03
 61  المتقارب جهاَرا 
منسوب لزياد بن حمل   هم 

 التميمي
66 

 76 لعمرو بن قعاس الوافر  تبيت 04
 78 األعشى الطويل ال نتفر قُ  

 81 زهير بن أبي سلمى البسيط وال حرم 03
 83 ذي الرمة الطويل فيغرق  

 88 عةلبيد بن ربي الكامل وَنعاُمها 06
 88 عمرو بن األهتم  وبروقُ  
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 سادسا: مصادر البحث ومراجعه
 القرآن الكريم .

اإلحاطـــة فـــي أخبـــار غرناطـــة، أبـــو عبـــد هللا محمـــد بـــن ســـعيد الســـلماني اللوشـــي األصـــل،  .8
-ميـةدار الكتـب العل -هــ(556الغرناطي األندلسـي، الشـهير بلسـان الـدين ابـن الخطيـب )ت

 بيروت.-الطبعة االولى

 -رجــب عثمــان محمــد تحقيــق:  ،أبــي حيــان األندلســي ،ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب .2
 م(.8111 – هـ8481، الطبعة األولى )مكتبة الخانجي ،رمضان عبد التواب

المكتبــة  ،ابــن األنبــاري  ،اإلنصــاف فــي مســائل الخــالف بــين النحــويين البصــريين والكــوفيين .3
 .م2223 -هـ8424األولى الطبعة  ،العصرية

 -هـــ(554أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر القرشــي البصــري ثــم الدمشــقي )ت ،البدايـة والنهايــة .4
الطبعـــة األولـــى  -دار هجـــر للطباعـــة والنشـــر -تحقيـــق: عبـــد هللا بـــن عبـــد المحســـن التركـــي

 القاهرة. -م8115

 ،الفضــل إبــراهيم تحقــق: محمــد أبــو ،الســيوطي ،بغيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــويين والنحــاة  .5
 .لبنان -المكتبة العصرية 

 ،دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع  ،الفيروزآبادي ،البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة .6
 .م2222 -هـ8428 ىالطبعة األول

حســـيني، الملقـــب بمترضـــى، مـــن جـــواهر القـــاموس، محمـــد بـــن عبـــد الـــرزاق ال تـــاج العـــروس .5
طبعـــــة  -دار الهدايــــة للنشـــــر -مجموعـــــة مــــن المحققـــــين تحقيــــق: -هــــــ(8225)ت الزبيــــدي
 .الكويت

 ،بيــروت ،مؤسســة الرســالة ،تحقيــق: عفيـف عبــد الــرحمن ،أبــو حيــان األندلســي ،تـذكرة النحــاة .1
 .م8116هـ _ 8426 ،الطبعة األولى

دار القلـم،  ،تحقيـق: حسـن هنـداوي  ،أبي حيان األندلسي، التذييل والتكميل في شرح التسهيل .1
 .هـ8485ة األولى الطبع ،دمشق

علــل النحــو المؤلـــف: محمــد بــن عبـــد هللا بــن العبـــاس، أبــو الحســن، ابـــن الــوراق )المتـــوفى:  .82
الريـــــاض /  -الناشــــر: مكتبــــة الرشــــد  هـــــ( المحقــــق: محمــــود جاســــم محمــــد الــــدرويش318

 8م عدد األجزاء: 8111 -هـ  8422الطبعة: األولى،  السعودية
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عبد الرحمن بـن أبـي بكـر، جـالل الـدين السـيزطي  حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة .88
الطبعـة األولـى  -دار إحيـاء الكتـب العربيـة -محمد أبـو الفضـل إبـراهيم :تحقيق-هـ(188)ت

 القاهرة. -م 8165 -هـ  8315

مكتبـة  ،تحقيـق: عبـد السـالم محمـد هـارون  ،البغـدادي ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب .82
 .م8115 -هـ 8481 ،الطبعة الرابعة ،الخانجي

الالمــــات المؤلــــف: عبــــد الــــرحمن بــــن إســــحاق البغــــدادي النهاونــــدي الزجــــاجي، أبــــو القاســــم  .83
هـ 8425دمشق ط: الثانية،  –هـ(المحقق: مازن المبارك الناشر: دار الفكر 335)المتوفى: 

 8ج: م 8115

دار  ،تحقيق: محمد باسل عيون السـود ،األمين الشنقيطي ،الدرر اللوامع على همع الهوامع .84
 .م8111 -هـ 8481 ،الكتب العلمية

 .8ط: ،بيروت –دار صادر  :الناشر ،ابن منظور ،لسان العرب .85

تحقيــق خليــل  -هـــ( 45المخصــص، أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل بــن ســيده المرســي )ت  .86
 بيروت.  -م1999الطبعة األولى،  -دار إحياء التراث العربي -إبراهيم جفال

ية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية لجمال الدين على بن البرود الضافية والعقود الصاف .85
دار  ،عبــاس حســن ، النحو الــوافيهـــ 135محمــد بــن أبــى القاســم الصــنعانى المتــوفى ســنة 

 .الطبعة الثالثة ،المعارف

أبـو محمــد بـدر الـدين حسـن بــن  :توضـيح المقاصـد والمسـالك بشـرح ألفيــة ابـن مالـك المؤلـف .81
 :شــرح وتحقيــق -هـــ(541 :بــن علــي  المــرادي المصــري المــالكي )المتــوفىقاســم بــن عبــد هللا 

دار الفكـــر العربـــي  :أســـتاذ اللغويـــات فـــي جامعـــة األزهرالناشـــر ،عبـــد الـــرحمن علـــي ســـليمان
 م 2221 -هـ 8421األولى  :الطبعة2/552

مؤسسـة الرسـالة  ،عبد العالم سالم مكـرم:تحقيق ،السيوطي ،همع الهوامع شرح جمع الجوامع .81
 الطبعة األولى. ،دار البحوث العلميةو 

 .بيروت -دار صادر  ،تحقيق: إحسان عباس ،ابن خلكان ،وفيات األعيان وأنباء الزمان .22

شـرح التصــريح علــى التوضــيح أو التصــريح بمضـمون التوضــيح فــي النحوالمؤلــف: خالــد بــن  .28
يعـــرف عبـــد هللا بـــن أبـــي بكـــر بـــن محمـــد الجرجـــاوي  األزهـــري، زيـــن الـــدين المصـــري، وكـــان 

لبنــــان الطبعــــة: األولــــى -بيــــروت-هـــــ(الناشر: دار الكتــــب العلميــــة 125بالوقــــاد )المتــــوفى: 
 2م عدد األجزاء: 2222 -هـ8428
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المؤلــف: محمــد بــن عبــد هللا، ابــن مالــك الطــائي الجيــاني، أبــو عبــد هللا،  شــرح تســهيل الفوائــد .22
 مــد بــدوي المختــون هـــ(المحقق: د. عبــد الــرحمن الســيد، د. مح652جمــال الــدين )المتــوفى: 

ـــــــى ) الناشـــــــر: هجـــــــر للطباعـــــــة والنشـــــــر والتوزيـــــــع واإلعـــــــالن  -هــــــــ 8482الطبعـــــــة: األول
 4م(عدد األجزاء: 8112

عبـد هللا بـن عبـد الـرحمن العقيلـي  ،ابـن عقيـل :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك للمؤلف  .23
 :الناشــر محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد :محقــقال-هـــ(561 :الهمــداني المصــري )المتــوفى

العشـرون  :الطبعـة سـعيد جـودة السـحار وشـركاه ،القاهرة، دار مصـر للطباعـة -دار التراث 
  4 :عدد األجزاء م 8112 -هـ  8422

المؤلـف: محمـد بـن يوسـف بـن « تمهيد القواعـد بشـرح تسـهيل الفوائـد»شرح التسهيل المسمى  .24
 -ـ(هــ 551متــوفى: روف بنــاظر الجــيش )الأحمــد، محــب الــدين الحلبــي ثــم المصــري، المعــ

ـــي محمـــد فـــاخر وآخـــرون الناشـــر: دار الســـالم للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع  تحقيـــق: أ. د. عل
 هـ 8421جمهورية مصر العربية الطبعة: األولى،  -والترجمة، القاهرة 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالـك المؤلـف: عبـد هللا بـن يوسـف بـن أحمـد بـن عبـد هللا ابـن  .25
المحقــق: يوســف الشـــيخ  (هـــ568ال الــدين، ابــن هشــام )المتــوفى: يوســف، أبــو محمــد، جمــ

 4عدد األجزاء: ، -الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة:  محمد البقاعي

المؤلـف: علـي بـن محمـد بـن عيسـى، أبـو الحسـن، نـور  شرح األشموني على ألفية ابن مالك .26
ـــُموني الشـــافعي )المتـــوفى:  ـــان -ناشر: دار الكتـــب العلميـــة بيـــروتهــــ(ال122الـــدين اأُلْش  لبن

  4عدد األجزاء:  مـ8111 -هـ8481الطبعة: األولى 

علـــــى شـــــرح الشـــــيخ األشـــــموني: علـــــى ألفيـــــة اإلمـــــام ابـــــن مالـــــك "حاشـــــية العالمـــــة الصـــــبان .25
الطبعــة  لبنــان-دار الكتــب العلميــة بيــروت الناشــر: تأليف:محمــد بــن علــي الصــبان الشــافعي

  4د المجلدات: عد م8115-هـ  8485األولى 

شــرح المفصــل للزمخشــري المؤلــف: يعــيش بــن علــي بــن يعــيش ابــن أبــي الســرايا محمــد بــن  .21
علـــي، أبـــو البقـــاء، موفـــق الـــدين األســـدي الموصـــلي، المعـــروف بـــابن يعـــيش وبـــابن الصـــانع 

هــ  8422لبنـان الطبعـة: األولـى،  –هـ(الناشر: دار الكتب العلميـة، بيـروت 643)المتوفى: 
 6األجزاء: م عدد  2228 -

شــرح الرضــي علــى الكافيــة البـــن الحاجــب المؤلــف: تــأليف الشـــيخ رضــي الــدين محمــد بـــن  .21
 هـــ تحقيــق وتصــحيح وتعليــق: أ. د. يوســف حســن عمــر 616الحســن االســتراباذي النحــوي 

 ليبيا -م الناشر: جامعة قار يونس  8155 - 8315تاريخ الطبع:  4عدد األجزاء: 
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العرب المؤلف: عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا  شرح شذور الذهب في معرفة كالم .32
هـــ(المحقق: عبــد الغنــي 568ابــن يوســف، أبــو محمــد، جمــال الــدين، ابــن هشــام )المتــوفى: 

  8عدد األجزاء:  سوريا –الدقر الناشر: الشركة المتحدة للتوزيع 

المؤلـف:  «كبرى شرح الشواهد ال»المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية المشهور بـ  .38
هــ( تحقيـق: أ. د. علـي محمـد  155بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني )المتوفى 

الناشـر: دار السـالم  فاخر، أ. د. أحمد محمد توفيق السـوداني، د. عبـد العزيـز محمـد فـاخر
الطبعـــة: األولـــى،  جمهوريـــة مصـــر العربيـــة -للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع والترجمـــة، القـــاهرة 

  4م عدد األجزاء:  2282 -هـ  8438

ـــَهيلي لمؤلـــف: أبـــو القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد هللا بـــن أحمـــد  .32 نتـــائج الفكـــر فـــي النَّحـــو للسُّ
 - 8482الطبعـة األولـى:  بيروت –هـ(الناشر: دار الكتب العلمية 518السهيلي )المتوفى: 

 8معدد األجزاء:  8112

وم، محمـد بـن محمـد  .33 بـن داود الصـنهاجي، أبـو عبـد هللا )المتـوفى: متن اآلجرومية البن آُجرُّ
 م 8111-هـ8481دار الصميعير هـ(523

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك المؤلـف: برهـان الـدين إبـراهيم بـن محمـد بـن أبـي بكـر  .34
المحقـــق: د. محمــد بـــن عـــوض بـــن محمـــد -هــــ( 565بــن أيـــوب بـــن قـــيم الجوزيــة )المتـــوفى 

  8154 -هـ  8353الطبعة: األولى،  الرياض –الناشر: أضواء السلف  السهلي

، مكتبة الخانجي بالقاهرة، مطبعة المدني، 8هـ(، ط55كتاب الشعر ألبي علي الفارسي، )م: .35
 .532_2/538:محمود الطناحي قيقتح

 مكتبة النهضة العربية،،هـ331عراب القران ألبي جعفر النحاس، م:إ  .36

هــــ ( دار الغـــرب اإلســـالمي، 611)م:البســيط فـــي شـــرح جمـــل الزجـــاجي، البــن أبـــي الربيـــع،  .35
 ، 8ط

تخلــيص الشــواهد وتلخــيص الفوائــد، جمــال الــدين أبــو محمــد عبــد هللا بــن يوســف بــن هشــام  .31
    الطبعة األولى.هـ(، دار الكتاب العربي،  568األنصاري )ت: 

المؤلــف : أبــو البقــاء عبــد هللا بــن  إمــالء مــا مــن بــه الــرحمن مــن وجــوه اإلعــراب والقــراءات  .31
تحقيـق : إبـراهيم عطـوه  هـ686هـ/ سنة الوفاة 531سنة الوالدة  ن بن عبد هللا العكبري الحسي

 مكان النشر: باكستان الهور -الناشر : المكتبة العلمية عوض
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(  هـــ352الحســين بــن أحمــد بــن خالويــه، أبــو عبــد هللا )المتــوفى:   لــيس فــي كــالم العــرب  .42
 8عدد األجزاء:  م8151 -هـ 8311الطبعة: الثانية، مكة المكرمة، 

علـي بـن مـؤمن بـن محمـد، الَحْضـَرمي اإلشـبيلي، أبـو الحسـن  الممتع الكبير فـي التصـريف  .48
عــــدد 8116الطبعــــة: األولــــى  مكتبــــة لبنــــان هـــــ(661المعــــروف بــــابن عصــــفور )المتــــوفى: 

 8األجزاء: 

 -مؤسسـة الرسـالة  أبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي األصول في النحو .42
  8111روت الطبعة الثالثة ، بي

طبقـــات الشـــافعية، أبـــو بكـــر، محمـــد بـــن عمـــر األســـدي الشـــهبي الدمشـــقي، تقـــي الـــدين ابـــن  .43
الطبعـــة  -عـــالم الكتـــب -تحقيـــق: الحـــافظ عبـــد العلـــيم خـــان -هــــ(851 قاضـــي شـــهبة )ت

 بيروت. -األولى

قيـق: تح -هــ(764نكت الهيمان في نكت العميـان، صـالح الـدين خليـل بـن أيبـك الصـفدي ) .44
 بيروت. -م2225الطبعة األولى  -دار الكتب العلمية -مصطفى عبد القادر عطا

الشــافية البـــن مالـــك جمــال الـــدين أبـــي عبــد هللا محمـــد بـــن عببــد هللا بـــن مالـــك شــرح الكافيـــة  .45
لطبعــة : ا جامعــة أم القــرى مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء التــراث اإلســالمي الطــائي الجيــاني

 5عدد المجلدات : األولى

بــدر الــدين محمـد ابــن اإلمــام جمـال الــدين محمــد بــن  شـرح ابــن النــاظم علـى ألفيــة ابــن مالـك .46
 م 2222 -هــــ  8422الطبعـــة: األولـــى، ة الناشـــر: دار الكتـــب العلميــ هــــ( 616مالــك )ت 

 8 عدد األجزاء:

المســائل المشــكلة بغــداد -هـــ( ، مطبعــة العــاني 355البغــداديات ألبــي علــي النحــوي ، )ت  .45
المحقـق:  المؤلف: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي أبو علـي بالبغداديات )المعروفة
 8424، سـنة النشـرر 8، الطبعـة 8عـدد المجلـدات  الناشـر: دار الكتـب العلميـة يحـي مـراد

 م2223-هـ

ــــدين بــــن محمــــود بــــن فــــارس الزركلــــي الدمشــــقي ) .41 دار العلــــم  -هـــــ(8316األعــــالم، خيــــر ال
 م بيروت. 2222عشرة الطبعة الخامسة  -للماليين

تحقيـق:  -هــ(564أعيان العصر وأعوان النصر، صالح الـدين خليـل بـن أيبـك الصـفدي )ت .41
ــــــل أبــــــو عمشــــــة، ومحمــــــد موعــــــد، ومحمــــــود ســــــالم محــــــم ــــــي أبــــــو زيــــــد، ونبي الطبعــــــة  -عل

 بيروت. -م( دار الفكرالمعاصر8111األولى)
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تحقيـق: محمـد  -هــ(646إنباه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة، جمـال الـدين بـن يوسـف القفطـي )ت .52
 القاهرة. -م8112الطبعة األولى  -دار الفكر العربي -إبراهيم

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني  .58
 بيروت. -الطبعة األولى -دار المعرفة -هـ(8252اليمني )

لــدين أبــو عبــد هللا محمــد بــن أحمــد بــن تــاريخ اإلســالم ووفيــات المشــاهير واألعــالم، شــمس ا .52
دار الغـرب  -تحقيق: الـدكتور: بشـار عـواد معـروف -هـ(541عثمان بن قايماز الذهبي )ت

 بيروت. -م2223الطبعة األولى  -اإلسالمي

دار الهيئـة المصـرية العامـة  -هــ(312الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت .53
 القاهرة. -الطبعة الرابعة -للكتاب

الدرر الكامنة فـي أعيـان المائـة الثامنـة، أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن  .54
مجلــس دائــرة المعــارف  -تحقيــق: محمــد عبــد المعيــد ضــان -هـــ(152حجــر العســقالني )ت

 الهند. -م8152الطبعة الثانية  -العثمانية

قيــق: عبــد تح -هـــ(545ديــوان امــرئ القــيس، امــرؤ القــيس بــن حجــر بــن الحــارث الكنــدي)ت .55
 بيروت. -م2224الطبعة الثانية  -دار المعرفة -الرحمن الكصطاوي 

 -تحقيـق: حمـدو طم ـاس -هــ(48ديوان لبيد بن ربيعة العامري، لبيد بـن ربيعـة بـن مالـك )ت .56
 بيروت. -م2224الطبعة األولى  -دار المعرفة للنشر

ن حمـزة الحسـيني ذيل تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسـن بـ .55
 بيروت. -م8111الطبعة األولى  -دار الكتب العلمية -هـ(565الدمشقي الشافعي )ت

الشــهادة الزكيــة فــي ثنــاء األئمــة علــى ابــن تيميــة، مرعــى بــن يوســف بــن أبــي بكــر بــن أحمــد  .51
 -دار الفرقــان -تحقيــق: نجــم عبــد الــرحمن خلــف -هـــ(8233الكرمــي المقدســي الحنبلــي )ت

 وت.بير  -الطبعة األول

الشــافعية، أبــو بكــر بــن أحمــد بــن محمــد بــن عمــر األســدي الشــهبي الدمشــقي، تقــي  طبقــات .51
 -عـــالم الكتـــب -تحقيـــق: الحـــافظ عبـــد العلـــيم خـــان -هــــ(158الـــدين ابـــن قاضـــي شـــهبة )ت

 بيروت. -الطبعة األولى

تحقيق: لجنة من  -هـ(145طبقات المفسرين، محمد بن علي بن أحمد الداووي المالكي )ت .62
 بيروت. -هـ8113الطبعة األولى  -بإشراف الناشر: دار الكتب العلمية العلماء
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ـــن الجـــزري غ .68 ـــدين محمـــد بـــن محمـــد ب ـــر شـــمس ال ـــو الخي ـــة فـــي طبقـــات القـــراء، أب ايـــة النهاي
بيــــروت  -الطبعــــة الثالثــــة -دار الكتــــب العلميــــة -بنشــــره برجســــتراس عنــــي  -هـــــ(133)ت

 م.8112

 -هــ(812حـارثي بـالوالء، الملقـب سـيبويه )تالكتاب، أبو بشر عمرو بـن عثمـان بـن قنبـر ال .62
 القاهرة. -م8111الطبعة الثالثة  -مكتبة الخانجي -تحقيق: عبد السالم محمد هارون 

اللمحــة فــي شــرح الملحــة، محمــد بــن حســن بــن ســباع بــن أبــي بكــر الجــذامي، شــمس الــدين  .63
بحــث عمــادة ال -تحقيــق: إبــراهيم بــن ســالم الصــاعدي-هـــ(522المعــروف بــابن الصــائغ )ت
 المدينة المنورة. -م2224الطبعة األولى  -العلمي بالجامعة اإلسالمية

تحقيــق: بشــار  -هـــ(558معجـم الشــيوخ، تــاج الــدين عبــد الوهــاب بـن تقــي الــدين الســبكي )ت .64
 -دار الغــــرب اإلســــالمي -عــــواد، ورائــــد يوســــف العنبكــــي، ومصــــطفى إســــماعيل األعظمــــي

 م.2224الطبعة األولى 

ـــــة الدمشـــــقي معجـــــم المـــــؤلفين، عمـــــر بـــــ .65 ن رضـــــا بـــــن محمـــــد راغـــــب بـــــن عبـــــد الغنـــــي كحال
 بيروت. -الطبعة األولى -دار إحياء التراث العربي -هـ(842)ت

المفصـــــل فـــــي صـــــنعة اإلعـــــراب، أبـــــو القاســـــم  محمـــــود بـــــن عمـــــرو بـــــن أحمـــــد الزخشـــــري  .66
 بيروت. -مم8113الطبعة األولى  -مكتبة الهالل -تحقيق: علي بو ملحم -هـ(531)ت

 -هـــ(215بــن زيـد بــن عبـد األكبــر الثمـالي األزدي، المعــروف بـالمبرد )تمحمـد ضـب، المقت .65
 بيروت. -الطبعة الثالثة -عالم الكتب -تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة

 -هـــ(545مـنهج  السـالك فــي الكـالم علــى ألفيـة ابــن مالـك، أبــو حيـان النحــوي األندلسـي )ت .61
 أضواء السلف. -تحقيق: سيدني كالزر

بقات األدباء، أبو البركان عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنصـاري، نزهة األلباء في ط .61
 -مكتبـــة المنـــار، الزرقـــاء -تحقيـــق: إبـــراهيم الســـامرائي -هــــ(555كمـــال الـــدين األنبـــاري)ت

 األردن. -م8115الطبعة الثالثة 

 نهاية األرب في فنون األدب، أحمد بن عبد الوهاب بن محـد بـن عبـد الـدائم القرشـي التيمـي .52
 القاهرة. -الطبعة األولى -دار الكتب والوثائق القومية -هـ(533البكري النويري )ت

محمــد بــن شــاكر بــن أحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن شــاكر بــن هــارون بــن شــاكر  فــوات الوفيــات .58
 –دار صــادر  :الناشــر إحســان عبــاس :المحقــق (هـــ564الملقــب بصــالح الــدين )المتــوفى: 

 4 عدد األجزاء1974 - 4، 3، 2 :الجزء1973 - 1 :الجزء األولى :الطبعة بيروت
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الناشـر: دار إحيـاء التـراث   المؤلف: صالح الـدين خليـل بـن أيبـك الصـفدي الوافي بالوفيات .52
 21عدد المجلدات:  2222سنة النشر:  العربي

المؤلـــف: أبـــو القاســـم محمـــود بـــن  الكتـــاب: الكشـــاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزيـــلالكشـــاف  .53
ـــن أحمـــد، الزمخشـــري   –هــــ(الناشر: دار الكتـــاب العربـــي 531جـــار هللا )المتـــوفى:  عمـــرو ب

 هـ 8425 -الطبعة: الثالثة  بيروت

المؤلــف: عبــد هللا بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد هللا ابــن  مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب .54
هــ(المحقق: د. مـازن المبـارك / 568يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشـام )المتـوفى: 

عـدد األجـزاء:  8115الطبعـة: السادسـة،  دمشـق –الناشـر: دار الفكـر  محمد علي حمـد هللا
8 

المؤلف: محمد بدر الدين بن أبي بكر بـن عمـر الـدماميني  تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد .55
تحقيـــق: الـــدكتور محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بــــن  م( 8424 - 8362هــــ    125 - 563)

 محمد المفدى

ـــة هللا بـــن علـــي بـــن حمـــزة، المؤلـــف: ضـــي أمـــالي ابـــن الشـــجري  .56 اء الـــدين أبـــو الســـعادات هب
 المحقــــق: الـــدكتور محمــــود محمـــد الطنــــاحي هــــ(542المعـــروف بــــابن الشـــجري )المتــــوفى: 

 الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة

المحقـــق: حســـن -هــــ(322ســـر صـــناعة اإلعـــراب، عثمـــان بـــن جنـــي أبـــو الفـــتح، )المتـــوفي:  .55
 8عدد المجلدات  هنداوي،

المؤلــف: يوســف بــن أبــي ســعيد الحســن بــن عبــد هللا بــن المرزبــان أبــو  بويهشــرح أبيــات ســي .51
راجعــه: طــه  هـــ(المحقق: الــدكتور محمــد علــي الــريح هاشــم315محمــد الســيرافي )المتــوفى: 

الناشــر: مكتبــة الكليــات األزهريــة، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع،  عبــد الــرءوف ســعد
 2عدد األجزاء:  م 8154 -هـ  8314عام النشر:  مصر –القاهرة 

 أبـــو زكريـــا يحيـــى بـــن زيـــاد بـــن عبـــد هللا بـــن منظـــور الـــديلمي الفـــراء :المؤلـــف معـــاني القـــرآن .51
ــــوفي:) عبــــد الفتــــاح  محمــــد علــــي النجــــار أحمــــد يوســــف النجــــاتي :المحقــــق -)ه225 المت

 األولى :الطبعة مصر –دار المصرية للتأليف والترجمة  :الناشر إسماعيل الشلبي

 رية في شرح نظم اآلجرومية )نظم اآلجرومية لمحمد بن أبَّ القـالوي الشـنقيطي(فتح رب الب .12
الناشـر: مكتبـة األسـدي، مكـة  المؤلف )مؤلف الشـرح(: أحمـد بـن عمـر بـن مسـاعد الحـازمي

 8عدد األجزاء:  م 2282 -هـ 8438الطبعة: األولى،  المكرمة
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 . تحقيقديوان الفرزدق دار صادر بيروت ال طبعة وال .18

تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي محمــد معــوض، اإلشــبيلي،  ب البــن عصــفورالمقــر  .12
 م.8111-هـ 8481الطبعة األولى دار الكتب العلمية، 

علـــي بـــن إســـماعيل بـــن ســـيده النحـــوي اللغـــوي، تحقيـــق: عبـــد هللا الحســـين  ،العـــدد فـــي اللغـــة .13
 .8األجزاء  م، عدد8113-هـ 8483الناصر، وعدنان بن محمد الظاهر، الطبعة األولى 

 رياض الصالحين .14

، تحقيـق: أحمـد ظــافر عبــد الـرحمن بـن أبــي بكـر جـالل الـدين الســيوطي شـرح شـواهد المغنـي .15
م، عــــــدد 8166-هـــــــ 8316 كوجــــــان، دار النشــــــر: لجنــــــة التــــــراث العربــــــي، ســــــنة النشــــــر:

  .2المحلدات:

مؤلـــف: فــي رح شـــواهد شــروح األلفيــة الكشــهورة بشـــرح الشــواهد الكبــرى، ال لمقاصــد النحويــةا .16
محمــود بــن أحمــد بــن موســى العينــي بــدر الــدين، تحقيــق: علــي محمــد فــاخر، وأحمــد محمــد 

، 8، رقم الطبعة:2282-هـ 8438توفيق السوداني، وعبد العزيز محمد فاخر، سنة النشر: 
 4عدد المجلدات: 

الناشــر: المكتبــة ، المؤلــف: أحمــد الهاشــمي، جــواهر األدب فــي أدبيــات وإنشــاء لغــة العــرب .15
 ، عدد المجلدات.25، عدد الطفعة:8161 – 8311سنة النشر: ، رية الكبرى التجا

أبـو إسـحق إبـراهيم بـن (، المقاصد الشافية فـي شـرح الخالصـة الكافيـة )شـرح ألفيـة ابـن مالـك .11
معهــــد البحــــوث العلميــــة وإحيــــاء التــــراث اإلســــالمي (، هـــــ 512موســــى الشــــاطبي )المتــــوفى 

 82، عدد األجزاء:.م 2225 -هـ  8421ى، األول، مكة المكرمة -بجامعة أم القرى 

، دار النشـــــر: دار المســـــلم، ســـــنة لفـــــوزاندليـــــل الســـــالك علـــــى ألفيـــــة ايـــــن مالـــــك، عبـــــد هللا ا .11
 .8، رقم الطبعة:3م، عدد المجلدات:8111النشر:

عبــد الــرحمن بــن علــي بــن صــالح ، شــرح المكــودي علــى األلفيــة فــي علمــي الصــرف والنحــو .12
 .8دد المجلدات: ، ع2005 – 1425 ،عبد الحميد هنداوي ، المكودي

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن   علم العربية فيالبديع  .18
، د. فتحـي أحمـد علـي الـدين -(هــ 626عبد الكريم الشيباني الجزري ابـن األثيـر )المتـوفى: 

، الطبعــة األولـــى ديةالمملكــة العربيــة الســـعو  -جامعــة أم القـــرى، مكــة المكرمـــة دار النشــر: 
 .2هـ، عدد المحلدات:8422
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المحقـق : أ. د / إبـراهيم  -( هــ 646المؤلـف : ابـن الحاجـب ) اإليضاح في شرح المفصل  .12
 .2، عدد األجزاء:م 2225نشر: دار سعد الدين ، األولى ، ، دار المحمد عبد هللا

شـعبان عبـد الوهـاب  -، عيسى بن عبـد العزيـز الجزولـي، تحقيـقالمقدمة الجزولية في النحو .13
 .8محمد، دار النشر: مطبعة أم القرى، عدد المجلدات: 

صــالح الــدين أبــو ســعيد خليــل بــن كيكلــدي بــن عبــد هللا  ،الفصــول المزيــدة فــي الــواو المفيــدة .14
دار البشـير دار النشـر:، حسن موسى الشاعر تحقيق:-(هـ568الدمشقي العالئي )المتوفى: 

 .8عدد األجزاء:، م8112هـ 8482األولى، ، عمان –

فــائز تحقيــق:  -(هـــ312أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي الموصــلي )المتــوفى: اللمــع فــي العربيــة  .15
 .8، عدد األجزاء:8، الطبعة:الكويت –دار الكتب الثقافية ، دار النشر: فارس

لمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية المشهور بـ)شرح الشواهد الكبرى(، بدر الدين ا .16
 العيني

أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن عبــد هللا بــن أحمــد الســهيلي ، ييلهتــائج الفكــر فــي النحــو للســن .15
 - 1412بيــروت، ســنة النشــر:  -(، دار النشــر: دار الكتــب العلميــةهـــ518)المتــوفى: 

 .8، الطبعة األولى، عدد األجزاء:م 1992

ار النشــر: دار دمكتبــة النهضــة،  ،خديجــة الحــديثيالمؤلف:د.-نحــوي )دكتــوراه(أبــو حيــان األ .11
 م.8166-م8315بغداد، الطبعة األولى: التضامن، 

تحقيــق طــه -هـــ(361البصــريين، أبــو ســعيد الحســن بــن عبــد هللا الســيرافي ) أخبــار النحــويين .11
الطبعـــة  -الناشــر: مصــطفى البـــابي الحلبــي -محمــد المزينــي، ومحمـــد عبــد المــنعم خفـــاجي

 القاهرة. -م8166األولى 

ـــاريخ العلمـــاء  .822 مـــن البصـــريين والكـــوفيين وغيـــرهم، المفضـــل بـــن محمـــد بـــن  النحـــويينت
دار هجـر للطباعـة  -تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمـد الحلـو-هـ(442التنوخي المعري )ت

 القاهرة. -م8112الطبعة الثانية  -والنشر

المــذهب فــي معرفــة أعيــان علمــاء المــذهب، إبــراهيم بــن علــي بــن محمــد، ابــن  الــديباج .828
 -هـــ(  تحقيــق: الــدكتور محمــد األحمــدي أبــو النــور511اليعمــري )تفرحــون، برهــان الــدين 

 القاهرة. -دار التراث للطبع والنشر

، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان قايماز الذهبي سير أعالم النبالء .822
 القاهرة. -م2226الطبعة األولى  -دار الحديث -هـ(541)ت
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محمد الوراق البغدادي المعروف بابن النديم  ، أبو الفرج محمد بن إسحاق بنالفهرست .823
 بيروت. -م8115 -الطبعة الثانية -دار المعرفة -تحقيق: إبراهيم رمضان -هـ(431)ت

 معاني القران لالخفش .824

)إرشاد األريب إلى معرفة األديب(، شهاب الدين أبو عبد هللا يـاقوت بـن  معجم األدباء .825
 -دار الغـــرب اإلســـالمي -إحســـان عبـــاستحقيـــق:  -هــــ(626عبـــد هللا الرومـــي الحمـــوي )ت

 بيروت. -م8113الطبعة األولى 

، شـــــهاب الـــــدين أبـــــو عبـــــد هللا يـــــاقوت بـــــن عبـــــد هللا الرومـــــي الحمـــــوي معجـــــم البلـــــدان .826
 بيروت. -م8115الطبعة الثانية  -دار صادر -هـ(626)ت

، بهاء الـدين بـن عقيـل، تحقيـق: محمـد كامـل بركـات، دار على تسهيل الفوائد المساعد .825
، عـدد المجلـدات: 8م، رقـم الطبعـة :8112 -هــ8422نشر: جامعة أم القرى، سنة النشر:ال
4. 

، يوسـف بـن أحمـد، محـب الـدين الحلبـي محمـد بـنبشـرح تسـهيل الفوائـد،  تمهيد القواعد .821
تحقيـق: أ.د علـي مـن محمـد فـاخر وآخـرون،  -(هـ 551المعروف بناظر الجيش )المتوفى: 

هـــ، عــدد 8421القــاهرة، الطبعــة األولــى  -والنشــر والتوزيــع دار النشــر: دار الســالم للطباعــة
 .88: ءاألجزا

أبــو البقــاء عبــد هللا بــن الحســين بــن عبــد هللا العكبــري اللبــاب فــي علــل البنــاء واإلعــراب  .821
تحقيــق: د.عبــد اإللــه النبهــان، دار النشــر: دار  -(هـــ686البغــدادي محــب الــدين )المتــوفى: 

 .2م، عدد األجزاء:8115-هـ8486دمشق، الطبعة األولى  -الفكر

هـــ(، دار النشــر: 312الموصــلي )ت ن جنــيأبــو الفــتح عثمــان بــ صــناعة اإلعــرابســر  .882
 .2م، عدد األجزاء:2222-هـ8428لبنان، الطبعة األولى، -بيروت -دار الكتب العلمية

، علـــي بـــن مـــؤمن بـــن محمـــد بـــن علـــي ابـــن عصـــفور اإلشـــبيلي، لزجـــاجيشـــرح جمـــل ا .888
م، 8111 -هــــ8481ار النشـــر: دار الكتـــب العلميـــة، ســـنة النشـــر:تحقيـــق، فـــواز الشـــعار، د

 .3الطبعة األولى، عدد المجلدات:

البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمـد بـن يوسـف بـن علـي بـن يوسـف بـن حيـان  .882
 -تحقيــق: صــدقي محمــد جميــل، دار النشــر: دار الفكــر -هـــ(545أثيــر الــدين األندلســي )ت

 هـ8422بيروت، الطبعة: 
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أعــالم النــبالء، شــمس الــدين الــذهبي. تحقيــق: خيــري ســعيد. تقــديم: ســيد حســين ســير  .883
 القاهرة. الجزء السابع عشر -العفاني. المكتبة التوقفيفية 

 -عبـد الكـريم األســعد. الوسـيط فــي تـاريخ النحــو العربـي. دار الشــروق للنشـر والتوزيــع  .884
 الرياض. الطبعة األولى. 

المؤلـف : محمـد  ن المنتسبين إلى اليمن وقبائلهمجامع شمل اعالم المهاجري -الجامع  .885
 م 8118الناشر : دار الرشيد للنشرسنة النشر :  عبد القادر بامطرف

الناشـر  المؤلف : د. حسـن جـالب مظاهر تأثير صوفية مراكش في التصوف المغربي .886
 266عدد الصفحات :  م8114سنة  - 8الطبعة :  : المطبعة والوراقة الوطنية

تحقيـق عبـد  العبـاس بـن إبـراهيم السـماللي حل مراكش وأغمات من األعـالماإلعالم بم  .885
 م8113 -هـ 8483الطبعة الثانية  الرباط –المطبعة الملكية  الوهاب ابن منصور

المؤلـــف:  معجــم المـــؤلفين تـــراجم مصـــنفي الكتـــب العربيــة )ط. المثنـــى وإحيـــاء التـــراث( .881
 8155 – 8356سـنة النشـر:   التـراثدار إحياء  -الناشر: مكتبة المثني  حالةعمر رضا 

 85عدد المجلدات: 

 لذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةا .881

 المؤلــف: محمــد بــن محمــد بــن عبــد الملــك األنصــاري األوســي المراكشــي أبــو عبــد هللا  .822
دد عـ 2282سنة النشـر:  بشار عواد معروف -محمد بن شريفة  -المحقق: إحسان عباس 

 8رقم الطبعة:  6المجلدات: 

تــاريخ ابـــن الـــوردي، أبـــو حفـــص عمـــر بـــن مظفـــر ابـــن أبـــي الفـــوارس، زيـــن الـــدين ابـــن  .828
 بيروت. -م0886الطبعة األولى  -دار الكتب العلمية -هـ(749الوردي المعري الكندي )ت

ـــد الصـــمد الهمـــداني المصـــري  .822 ـــي بـــن محمـــد بـــن عب جمـــال القـــراء وكمـــال اإلقـــراء، عل
دار مؤسســـة  -يـــق: عبـــد الحـــق القاضـــيتحق -هــــ(643الـــدين الســـخاوي )ت علـــمالشـــافعي، 

 بيروت. -م0888الطبعة األولى  -الكتب الثقافية

ـــر األقطـــار، أبـــو عبـــد هللا محمـــد بـــن عبـــد المـــنعم الِحميـــري  الـــورض .823 المعطـــار فـــي خب
 -0881الطبعـــة الثانيــــة  -مؤسســـة ناصـــر للثقافـــة -تحقيـــق: إحســـان عبـــاس -هــــ(900)ت

 بيروت.
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الخيــر شـمس الـدين محمـد بـن محمـد بـن الجــزري  غايـة النهايـة فـي طبقـات القـراء، أبـو .824
بيـــــروت  -الطبعـــــة الثالثـــــة -دار الكتـــــب العلميـــــة -عنـــــي بنشـــــره برجســـــتراس -هــــــ(833)ت

 م.0881

االطــالع علــى أســماء األمكنــة والبقــاع، عبــد المــؤمن عبــد الحــق، ابــن شــمائل  مراصــد .825
 ولى.الطبعة األ -بيروت -دار الجيل -هـ(739البغدادي، الحنبلي، صفي الدين )ت

مـــن غصـــن األنـــدلس الرطيـــب، شـــهاب الـــدين أحمـــد بـــن محمـــد المقـــري  الطيـــبنفـــح  .826
 بيروت. -دار صادر -تحقيق: إحسان عباس -هـ(1041التلمساني )

الزاهرة في ملوك مصـر والقـاهرة، يوسـف بـن تغـزي بـردي بـن عبـد هللا الظـاهري  النجوم .825
 القاهرة. -دار الكتب -هـ(874الحنفي ابن تغري بردي )ت


