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كــــــــــميــــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب والعموم اإلنسانية
قسم المغـــــــــــــــــة العـــربية

آراء أبي الفتح عثمان بن جني النحوية والصرفية

في كتابي ارتشاف الضرب ومنيج السالك ألبي حيان
دراسة وصفية تحميمية

إعداد الطالب:
نشأت داوود الشافعي

إشراف األستاذ الدكتور  :محمود محمد العامودي
والدكتور :حسين راضي العايدي
قدمت ىذه الرسالة استكماالً لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في النحو
والصرف
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ممخص الدراسة

الحمد هلل رب العالمين ,والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين ,نبينا محمد الصادق الوعد األمين

وعمى آلو الكرام الطيبين ,وصحبو األخيار ,ومن سار عمى أثره الي يوم الدين.

فيذه رسالة بعنوان ":آراء ابن جني النحوية والصرفية في كتابي ارتشاف الضرب
ومنيج السالك ألبي حيان دراسة وصفية تحميمية" جمعت فييا اآلراء النحوية والصرفية
البن جني ()293ه من كتابي ارتشاف الضرب ,ومنيج السالك ألبي حيان()547ه,
وقد بمغ عدد المسائل النحوية والصرفية ,التي جمعتيا تسعاً وتسعين مسألة نحوية
وصرفية ,منيا إحدى وثمانون مسألة في النحو ,وثماني عشرة مسألة في الصرف ,ثم
تناولت كل مسألة بالتوضيح والتحميل ,ومناقشة االراء النحوية والصرفية فييا ,وبعد ذلك
قمت بدراسة الموافقات واالعتراضات في المسائل المذكورة ,عند كل من أبي حيان وابن
جني؛ فكانت النتيجة أن اتفق العالمان عمى اثنتين وستين مسألة في رأيييما ,واختمفوا في
سبع عشرة مسألة ,وسكت أبو حيان عن تسع عشرة مسألة (ذكر المسألة وذكر رأي ابن
جني ولم يعترض عميو ولم يؤيده) وتوصمت في نياية الدراسة إلى عدد من النتائج
الميمة ولعل أىميا  :وقفت في ىذا البحث عمى شخصيتين من أىم أعالم النحو
العربي ,فابن جني من أىم أعالم النحو في القرن الرابع اليجري ,وأبو حيان من أىم
أعالم النحو العربي ,في القرن الثامن اليجري ,وعمى جيودىما النحوية والصرفيةوتم
الكشف عن آراء ابن جني النحوية والصرفية ,في كتابي ارتشاف الضرب ومنيج السالك
ألبي حيان ,ودراستيا وتوثيقيا ثم النظر في موافقات واعتراض أبي حيان ليذه اآلراء.
كما أوردت في الخاتمة عددا من التوصيات :كان منيا كتاب ارتشاف الضرب موسوعة
نحوية تضمنت اآلراء النحوية والصرفية ,لمعظم النحاة ممن سبقوا أبا حيان فيي مادة
زاخرة لمبحث والدراسة .وكتاب منيج السالك في الكالم عمى ألفية ابن مالك يحتاج إلى
دراسة شاممة متعمقة .
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Abstract
The morphological and grammatical opinions of Ibn Jenny in the
two books entitled " Irtishaf Al Dharab and Manhaj Al Salik" by
Abu Hayyan.
All praise is to our Creator Allah, the Lord of lords and all peace
and blessings are for our Mesasnger, Mohammad

and his

followers and blessed family.
This is a thesis with the title " The Morphological and Grammatical
Opinions of Ibn Jenni in the two books " Irtishaf Al Dharab and
Manhaj Al Salik" by Abu Hayyan"- an analytic and descriptive
study". In this thesis, I gathered the morphological and
grammatical opinions of Ibn Jenny(392H) from the two books
" Irtishaf Al Dharab and Manhaj Al Salik" by Abu Hayyan (745H).
The number of morphological and grammatical issues

which I

collected reached about 99 issues. Among of which, there were
81 grammatical issues and 18 morphological issues. Then, I have
dealt with each issue with elaboration, analysis and morphological
and grammatical discussion. After that I tend to study all points of
approval and disapproval in the issues mentioned between Abu
Hayyan and of Ibn Jenni. I came to a conclusion that both
scholars agreed on 81 issues but disagreed in 17 ones. This
means that they agreed 83% and differed 17%. Still, their percent
of agreement is high. At the end of this study, I reached to a
number of crucial results such as:
ت

I basically depended on two of the most well-known characters in the
Arab grammar. Ibn Jenny is one of the most important grammarian
scholars in the fourth hijri century, while Abu Hayyan is the same but in
the eighth hijri century. I could find out the morphological and
grammatical opinions of Ibn Jenny in the books Irtishaf Al Dharab and
Manhaj Al Salik" for Abu Hayyan ". then I studied and deeply
documented

all the approvals and disapprovals related to Abu

Hayyan. and I finally mentioned a number of recommendations among
of which was the book of
" Irtishaf Al Dharb" which is a grammatical encyclopaedia that
included the morphological and grammatical opinions

of most

grammarians who preceded Abu Hayyan. That is an enrichment
material for research and study. In addition, the book of "Manhaj
Al Salik" in its comments on the Millennium of Ibn Malik, still
needs a profound and a comprehensive study.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

﴿ َي ْر َفع ه
َّللاُ ا هل ِذينَ آ َم ُنوا ِم ْن ُك ْم َوا هل ِذينَ
ِ
ت َو ه
أُو ُتوا ا ْل ِع ْل َم دَ َر َجا ٍ
َّللاُ ِب َما َت ْع َملُونَ
َخ ِبير﴾
صدق ا﵀ العظيم

ج

اإلىداء
إلى الشمس والقمر والدي الغالي وأمي العزيزة.

إلى زوجتي الغالية رفيقة دربي .

إلى أبنائي وبناتي وأحفادي.

إلى إخواني وأخواتي .

إلى كل من تعمق قمبو بالقرآن والعربية .
إلييم جميعاً أىدي ىذا العمل سائالً ا﵀ القبول .

ح

شكر وتقدير
أتقدم بالشكر الخاص والحار من :

األستاذ الدكتور/

محمود محمد العامودي –حفظو ا﵀-

الذي فتح لي عقمو ,وقمبو ,وبيتو ,ومكتبتو ,وأفاض عمي من زاخر

عممو ,وما لقيني إال ىاشاً باشاً ,وما عرفتو إال أستاذاً ناصحاً ,وعالماً
فاضالً ,فمو مني كل التقدير والعرفان ,فجزاه ا﵀ عني خير الجزاء .

والشكر موصول إلى الدكتور حسين راضي العايدي الذي أفاض

عمي من عممو  ,وقدم لي النصح والمشورة ,إلى أن خرج ىذا البحث إلى
النور  ,فجزى ا﵀ عنا أساتذتنا الكرام بخير ما يجازي بو عباده العمماء

العاممين  ,وأداميم ا﵀ لخدمة العربية.

خ

شكر وعرفان
"من ال يشكر الناس ال يشكر ا﵀ "

أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة األقصى ,التي أتاحت لنا ىذه
الفرصة لمدراسة فييا ,وأن ننيل من معينيا العذب ,الذي ال ينضب.

وأخص بالذكر كمية اآلداب قسم المغة العربية ,وكذلك عمادة

الدراسات العميا ,وال يسعني في ىذا المقام إال أن أتقدم بوافر الشكر

والعرفان ,ألساتذتي الكرام في جامعة األقصى ,والذين رافقونا في فترة
الدراسة النظرية ,وكل منيم قد ترك في بصمتو الخاصة ,وال أستثني منيم

أحداً .

وأتقدم بالشكر الجزيل لمدكتور فوزي أبو فياض األستاذ المشارك

بالجامعة اإلسالمية ,ونائب عميد كمية اآلداب بالجامعة اإلسالمية سابقاً
المناقش الخارجي ,واألستاذ إبراىيم شيخ العيد األستاذ المشارك بجامعة
األقصى ورئيس قسم المغة العربية السابق فييا ,المناقش الداخمي.

وقد استفدت كثي ارً منيما في مناقشة خطة البحث وكانت

مالحظاتيما القيمة منارات أضاءت لي الطريق ,حتى خرج ىذا البحث
لمنور فميم مني كل الشكر والعرفان.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

المقدمة:
الحمد ﵀ رب العالميف  ،كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ الخمؽ أجمعيف سيدنا محمد الصادؽ
األميف  ،كصحابته الغر المياميف  ،كمف تبعه بإحساف إلى يكـ الديف  ،أما بعد :

يعد اإلماـ العالـ األصكل المجتهد أبك الفتح عثماف بف جن (ت392ق) إماـ عصػر كعػالـ
ٌ
زمانػػه  ،إذ نهػػؿ مػػف كػػؿ العمػػكـ بمختمػػؼ أنكاعهػػا مػػف ث ا ػ عصػػر  ،كتػػرؾ لنػػا مكسػػكع عظيم ػ مػػف
مؤلفاته النحكي كالصر ي .

كم ػػف الكت ػػب النحكيػ ػ كالص ػػر ي التػ ػ تركه ػػا أب ػػك الف ػػتح عثم ػػاف ب ػػف جنػ ػ المم ػػح كالمحتس ػػب

كالخصائص كالمنصؼ كسر صناع اإلعراب كالتصريؼ الممكك  ،كغيرها .
كيعد كتابا ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ،كمنهج السالؾ

لئلماـ أب حياف األندلس (ت745ق) مف أهـ مؤلفاته
الساب يف له .

الكػبلـ عمػى ألفيػ ابػف مالػؾ

عمـ النحك  ،حيث جمح يه آراء العممػاء

كقػػد احتػػكل هػػذاف الكتاب ػاف المهمػػاف عمػػى آراء النحػػاة بمختمػػؼ مػػذاهبهـ كاتجاهػػاتهـ الخاص ػ

كمػػف هنػػا بػػدأت ك ػرة جمػػح كد ارس ػ آراء أب ػ الفػػتح عثمػػاف بػػف جن ػ مػػف هػػذيف الكتػػابيف ألب ػ حيػػاف

األندلس ؛ لمكان أب حياف العظيم

خدم النحك العرب .

سبب اختيار الموضوع

 -1يعد كتابا ارتشاؼ الضرب كمػنهج السػالؾ مػف أهػـ الكتػب النحكيػ التػ خمفهػا أبػك حيػاف

لما يحكيانه مف المسائؿ النحكيػ منػذ عصػر سػيبكيه حتػى عصػر  ,ككثػرة الشػكاهد النحكيػ  ،كاعتمػاد
أب حياف

تأليفه عمى كؿ مف سب ه مف النحاة حتى ال رف الثامف الهجرم .

 -2مف أهـ ما كرد

هذ المكسكع النحكي كثير مف آراء عمماء المغ كالنحك

المسائؿ

المغكي كالنحكي المتعددة  ،كهنا تكمف أهمي هذ الدراس التػ تتنػاكؿ آراء العػالـ النحػكم الجميػؿ أبػ

الفػػتح عثمػػاف بػػف جن ػ ال ػكاردة ػ هػػذ المكسػػكع  ،كسػػي كـ الباحػػث بتخريجهػػا مػػف مظانهػػا النحكي ػ

لصاحبها أب الفتح عثماف بف جن .
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 -3تحميؿ آراء أب الفتح عثماف بف جن الكاردة ػ كتػاب ارتشػاؼ الضػرب كمػنهج السػالؾ

ألب حياف كمدل اتفاؽ أب حياف معه كاختبل ه  ،كذلؾ لما الحظتػه مػف كثػرة آراء أبػ الفػتح عثمػاف
بف جن المذككرة

الكتابيف .

أب حياف األندلس

 -4بياف أثر أب الفتح عثماف بف جن

منيج دراسة البحث

ل ػد اقتضػػت طبيعػ البحػػث أف يسػمؾ الباحػػث ػ الد ارسػ المػػنهج الكصػف التحميمػ  ,لد ارسػ
المكضػػكعات المشػػكم لمكضػػكع البحػػث  ,كلمناسػػب المػػنهج لمثػػؿ هػػذ الد ارسػػات  ،كالػػذم يعتمػػد عمػػى

الخطكات اآلتي :

 –1تخريج آراء أب الفتح عثماف بف جن الكاردة

كتاب ارتشػاؼ الضػرب كمػنهج السػالؾ

كتكثي ها مف كتبه .

 –2دراس هذ اآلراء ألب الفتح عثماف بف جن كتحميمها .
 –3بياف مدل تكا ؽ هذ اآلراء مح المدارس النحكي المختمف .

 –4بياف مذهب أب الفتح عثماف بف جن مف خبلؿ آرائه النحكي .
 –5الكقكؼ عمى مكا ات كمخالفات أب حياف
المتنكع .

 –6أثر أب الفتح عثماف بف جن

كتابيه مح ابف جن

المسائؿ النحكي

مؤلفات أب حياف األندلس .

صعوبات البحث:

-1كبر حجـ كتاب ارتشاؼ الضرب إذ يبمغ حكال ألفيف كسبعمائ صفح .
 -2الكتاب ممتمىء باآلراء النحكي بشكؿ كبير مما يجعؿ البحث صعبان.
-3

كثير مف المسائؿ لـ تظهر شخصي أب حياف بؿ كاف ناقبلن أمينان لآلراء كمكث انر يها

مـ أكف أعرؼ هؿ هك مح أك ضد هذا الرأم أك ذاؾ .

-4لػػـ تتػػك ر ل ػ نسػػخ حديث ػ لكتػػاب مػػنهج السػػالؾ إال بعػػد جهػػد حيػػث ك رهػػا ل ػ األسػػتاذ

الدكتكر محمكد العامكدم بارؾ ا﵀ يه كالنسخ الت كانػت متػك رة لػدم كهػ النسػخ األمريكيػ سػيئ
الطباع كالتنسيؽ .
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الدراسات السابقة لموضوع البحث :

-1ابف جن النحكم ،د -اضؿ السامرائ ،رسال ماجستير ،جامع بغداد –طبع دار النػذير

–بغداد 1969ـ.

-2ابف جن المغكم ،د-عبد الغفار هبلؿ ،رسال دكتكراة –جامع األزهر 1970ـ.
 -3جهكد الشريؼ الزيدم النحكي

شرح الممح البف جن

أمؿ محمد الهميباف ،رسال ماجستير،جامع آؿ البيت 2009ـ.

-4شػ ػكاهد ال ػ ػراءات ال رآني ػ ػ ػ ػ ش ػػركح األلفي ػ ػ –أب ػػك حي ػػاف األندلس ػ ػ كاألش ػػمكن :رسػػػال

ماجستير ،لمباحث منير شطناكم _ جامع اليرمكؾ 1998،ـ.

كتاب ارتشاؼ الضرب  -دراس نحكيػ كصػر ي –

الفراء
 –5اعتراضات أب حياف عمى ٌ
زي ػػاد خم ػػؼ أب ػػك حمي ػػب  -رس ػػال ماجس ػػتير – الجامعػ ػ اإلس ػػبلمي – غػ ػزة – تح ػػت إشػ ػراؼ – أ .د .
محمكد محمد العامكدم 1432ق2011-ـ .

أىداف الدراسة :

اتف ت الدراسات الساب عمى أهمي دراس كتاب ارتشاؼ الضرب كمػنهج السػالؾ  ،كتناكلتهػا

مف عدة جكانب مختمف  ،غير أف هذ الد ارسػ تتميػز عػف سػاب اتها بتنػاكؿ آراء أبػ الفػتح عثمػاف بػف

جن  ،كالت لـ تتناكلها الدراسات الساب  ،كتهدؼ هذ الدراس إلى ما يأت :

 -1بياف مكان أب الفتح عثماف بف جن عند أب حياف األندلس  ،كأهمي آرائه .

- 2هػػذا البحػػث يظهػػر مكا ػػات أب ػ حيػػاف كاعت ارضػػاته ػ كتابيػػه ارتشػػاؼ الضػػرب كمػػنهج

السالؾ عمى أب الفتح عثماف بف جن .

 -3ت ديـ دراس مست م حكؿ أثر أب الفتح عثماف بف جن

خامسا  :خطة البحث :

خط بحث م ترح لنيؿ درج الماجستير

أب حياف األندلس .

النحك كالصرؼ تحت عنكاف :

آراء أبي الفتح عثمان بن جني النحوية والصرفية
في ارتشاف الضرب ومنيج السالك ألبي حيان
دراسة وصفية تحميمة
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اقتضػػت طبيع ػ البحػػث أف ين سػػـ إلػػى م دم ػ  ،كتمهيػػد ،ك ص ػميف ،كخاتم ػ  ،كقائم ػ لممصػػادر

كالمراجح ،كذلؾ عمى النحك اآلت :

الم دم  :ك يها سبب اختيار البحث كأهميته كمنهج البحث كالدراسات الساب عميه.
التمهيد ك يه :

 حياة أب الفتح عثماف بف جن (ت392ق) .
 حياة أب حياف (ت745ق)  ،ككتابا ارتشاؼ الضرب كمنهج السالؾ .

الفصللل األول :

أراء أبػ الفػػتح عثمػػاف ابػػف جنػ النحكيػ كالصػػر ي ػ كتػػاب ارتشػػاؼ الضػػرب

كمنهج السالؾ ألب حياف ,ك يه مبحثاف:
المبحػػث األكؿ :أراء أبػ الفػػتح عثمػػاف ابػػف جنػ النحكيػ ػ كتػػاب ارتشػػاؼ الضػػرب كمػػنهج السػػالؾ

ألب حياف.

المبحث الثان :أراء أب الفتح عثماف ابف جن الصر ي

ألب حياف.

كتػاب ارتشػاؼ الضػرب كمػنهج السػالؾ

الفصل الثاني

مكقؼ أب حياف مف أب الفتح عثماف بف جن

ك يه ثبلث مباحث :

المبحث األكؿ  :مكا ات أب حياف ألب الفتح عثماف بف جن بالتأييد أك السككت .

المبحث الثان  :اعتراضات أب حياف عمى أب الفتح عثماف بف جن .
المبحث الثالث  :أثر أب الفتح عثماف بف جن
الخاتم  :ك يها نتائج البحث كتكصياته.
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أب حياف

التمييد:
ترجمة ابن جني

نسبو:

هػػك أبػػك الفػػتح ,عثمػػاف بػػف جنػ المكصػػم النحػػكم المغػػكم392(,ق) مػػف أعمػػـ النػػاس بػػالنحك
كالصرؼ .

ال رف الرابح الهجرم ,كأبك كاف عبدان مممككان ركميان

كهك مف أعبلـ النحك العرب

)1(.

كلـ يعرؼ عف أبيه ش ء ,قبؿ قدكمه لممكصؿ كأشار ابف جن إلى نفسه قائبلن:
عمم

إف أصبح ببل نسب

عمى أن أؤكؿ إلى

الكرل نسب

قكـ سادة نجب

أرـ الدهر ذك الخطب

قياصرة إذا نط كا

ً
كجٍّن بكسر الجيـ كتشديد النكف ككسرها ,كمعنى كمم جن
مولده ووفاتو:

كلد ػ المكصػؿ سػن ثبلثػيف كثبلثمائػ  ,كتػك

سن 392ق.

المغ الركمي الكريـ الفاضؿ

()2

.

ليمػ الجمعػ ػ السػابح كالعشػريف مػف صػفر

عصره:

كػػاف ال ػػرف ال اربػػح الهجػػرم زمػػف انحػػدار سياسػ كبيػػر ,حيػػث كانػػت الدكلػ العباسػػي ػ زمػػف
ضعؼ كان ساـ ,ككانت الخبل مجرد رمز سياسػ ضػعيؼ ,ال حػكؿ لػه كال قػكة ككانػت دكلػ الخبل ػ
من سم إلى دكيبلت متناحرة مثؿ  :الفاطمييف

صفاتو:

مصر كالحمدانييف كاإلخشيديف (.)3

لـ تذكر لنا كتب السير الكثير عف صفات ابف جن  ,إال أنه مف الثابت أنه كاف ممتعان بعينػه

أم أعكر كذكر ذلؾ
كقد كاف

شعر :

خشيت عمى عين الكاحدة

د كحياتؾ مما بكيت

لسانه لكن ؛مف عجم أبيه كهذ الصفات لـ ت دح

كا اضته عمى عمكـ العربي .

عممه ,كعظـ شخصيته

( )1انظر ترجم ابف جن  :ك يات األعياف 246/3كمعجـ األدباء  91/12كبغي الكعاة  132/2كالعبر
( )2الخصائص .6/1
( )3الخصائص .57/1
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خبر مف عبر .183/2

شيوخو:
األخذ .

أخػػذ ابػػف جنػ النحػػك عػػف أبػ عمػ الفارسػ  ،حيػػث الزمػػه أربعػػيف عامػان أخػػذ عنػػه ,كأحسػػف
كهك الذم تتممذ عمػى يديػه كأخػذ عنػه منهجػه .كتجمػح الركايػات عمػى أف أبػا الفػتح صػحب أبػا

عم بعد سن 337هػ كالزمػه ػ السػفر كالحضػر أربعػيف سػن  ،كمػف م ػكالت الفارسػ المشػهكرة  :ل ػد
زببت قبؿ أف تحصرـ ,حيػث قالهػا الفارسػ عػف ابػف جنػ كهػك يكمئ وػذ ابػف سػبع عشػرة عامػان ,كأخػذ

عػػف األخفػػش ,كأخػػذ عػػف كثيػػر مػػف ركاة المغ ػ كاألدب مػػنهـ أبػػك بكػػر محمػػد المعػػركؼ بػػابف م سػػـ ،
كركل عف ثعمػب ،كمػا ركل عػف المبػرد .كيػركم ابػف جنػ عػف األعػراب الػذيف لػـ تفسػد لغػتهـ ،كممػف

أخذ عنهـ أب عبد ا﵀ الشجرم.

()4

ابن جني والمتنبي:
كػاف المتنبػ محبػان البػف جنػ

ػد قػاؿ عنػػه :هػذا رجػػؿ ال يعػرؼ قػدر كثيػػر مػف النػػاس  ,كعنػدما كػػاف

يصعب أم ش ء ,مف نحك كغير  ,كاف المتنب ي كؿ :سمكا ابف جن .
كاف ابف جن يعجب بالمتنب كيستشهد بشعر

أثر ابن جني فيمن بعده:
تح ابف جن

المعان  ،كهك أكؿ مف شرح ديكانه.

العربيػ أبكابػان لػـ يتسػف تحهػا لسػكا  .ككضػح أصػكالن ػ االشػت اؽ ,كمناسػب األلفػاظ

لممعان  ،كاهماؿ ما أهمؿ مف األلفاظ كغير ذلؾ.

كمف الذيف استفادكا مف بحكثه ابف سيد  ،كابف سناف الخفاج كابف األثير كغيرهـ.

()5

عقيدة ابن جني:

لـ يعرؼ عف ابػف جنػ أنػه كػاف شػيعيان ،كاف كػاف الظػاهر مػف أمػر ذلػؾ ،كاألظهػر أنػه إنمػا

كػاف يصػػانعهـ ،ككػػاف مػػف دكاعػ مصػػانعته لهػػـ أف كػػاف ذكك السػػمطاف مػػف آؿ بكيػػه مػػنهـ ،كهػػك كػػاف

متصبلن بهـ صم قكي ككاف البكيهيكف يحرصكف عمى إظهار شعائر الشيع .

()6

كاف ابف جن بصرم المذهب كشيخه أب عم  ،كيجرم ػ كتبػه كمباحثػه عمػى أصػكؿ هػذا

المذهب كيدا ح عنه ،عمى أف ابف جن لشػدة حبػه لمعمػـ كػاف يأخػذ مػف أهمػه ،بصػريان كػاف أك غيػر ،
يكثر مف الن ؿ عف ثعمب ك الكسائ كيمدحهما عمى اختبل ه معهما

( )4الخصائص .14/1
( )5ابف جن  ،الخصائص.30-29/1
( )6ابف جن  ،الخصائص.37/1 ،
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المذهب.

()7

غير أف شكق ضيؼ يعد بغداديان مف طراز خاص.

()8

شعر ابن جني:
أسرتو:

كاف ابف جن ي كؿ الشعر كلكنه كاف م بل يه ،غير مشهكر به.

()9

ال يعرؼ مف أسرة ابف جن غير أبيه ،كعمى الرغـ مف شػهرته بكنيتػه(أب الفػتح) إال أف المصػادر لػـ
و
كعاؿ كعبلء ،ي كؿ يهـ ياقكت الحمػكم(:كمهـ أدبػاء
تذكر أف له كلدان بهذا االسـ  ،كما ذكر له :عم
ضبلء ،قد خرجهـ كالدهـ ،كحسف خطكطهـ هـ معدكدكف

كتبو :

صحيح الضبط ،كحسن الخط)

()10

مجمكع ما تركه ابف جن حكال سبع كستيف مصنفان ما بيف كجيز ككسيط كمتكسط كمف أهمها :
الخصائص  ,الممح

العربي  ,التصريؼ الممكك  ,التماـ

تفسير ديكاف المتنب ,المحتسب

تفسير أشػعار هػذيؿ  ,سػر الصػناع ,

شرح الشكاذ  ,الم صكر كالممدكد  ,المذكر كالمؤنث .

اإلمام أبو حيان
أوالً :التعريف باإلمام أبي حيان:
اسمو ومولده ونشأتو:
هػػك أثيػػر الػػديف ،أبػػك عبػػد ا﵀ ،محمػػد بػػف يكسػػؼ بػػف عم ػ بػػف يكسػػؼ بػػف حيػػاف ،األندلس ػ ،

الغرناط  ،الحيان  ،الشهير بأب حياف(.)11
كلد

غرناط

آخر شكاؿ سن 654هػ ،كبهػا نشػأ(,)12بػدأ أبػك حيػاف حياتػه بد ارسػ ال ػرآف

الكػريـ كحفظػه ،حتػى ألػ مـ رحمػه ا﵀ بػال راءات صػحيحها كشػاذها .كجػاؿ ػ بػبلد المغػرب ،كرحػؿ إلػػى
مال ا ،ثـ قدـ إلى مصر قبؿ سن ثمانيف كستمائ (.)13

( )7السامرائ  ،ابف جن النحكم.245،
( )8شكق  ،مدارس نحكي ص268ػ.270
( )9ال فط ، ،إنبا الركاة عمى أنبا النحاة.338/2 ،
( )10الحمكم ،ياقكت،معجـ األدباء.19/5 ،

( )11العسقالنً  ،الدرر الكامنة .307/4
( )12السبك ،طب ات الشا عي .277/9
()13نفس المصدر السابؽ.
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أجازن

كقػػد أخػػذ العمػػـ بػػالتم
كثير جدان»(.)14

ػػاؿ« :كعػ ٌػدة مػػف أخػػذت عػػنهـ أربعمائ ػ كخمسػػكف شخص ػان ،كأم ػا مػػف

مكانتو العممية:
العمىـ الفػرد ،كالبحػر الػذم لػـ
قاؿ عنه ابف السبك
طب ات الشا عي الكبرل« :شيخ النحاة ،ى
يعرؼ الجزر ،بػؿ المػد ،سي ػبكيه الزمػاف ،كالمب ٌػرد إذاحمػ ى الػكطيس بتشػاجر األقػراف ،إمػاـ النحػك الػذم
ل اصد منه ما يشاء ،كلساف العرب الذم لكؿ سمح لديه اإلصغاء.
كي كؿ الصفدم  :ككػاف يع ػد م ارنػ بػيف عممػاء العربيػ ال ػدامى كمكانػ أبػ حيػاف بيػنهـ ػ

م ارن ػ طريف ػ لطيف ػ هزلي ػ ي ػػكؿ  :مػػك رآ يػػكنس بػػف حبيػػب لكػػاف بغيض ػان  ,أك عيسػػى بػػف عمػػر
محدبان ,أك الخميؿ لكاف بعينه قذا  ,أك سيبكيه لما تردل مف مسألته الزنبكري بردا ,
ألصبح مف ت عر ٌ
أك الكسائ ألع ار حم جاهه عند الرشيد كأنسا .

()15

أجمح أهؿ زمانه كعصر عمػى إمامتػه ككػاف إمامػان منتفعػان بػه  ,كربػكا أكالدهػـ عمػى مختصػراته

كآبػػاؤهـ عمػػى النظػػر ػ مبسػػكطاته,،ككاف يعتبػػر مػػف أهػػـ العممػػاء ػ زمانػػه كذاع صػػيته شػرقان كغربػان
كسمح المشرؽ العرب كالمغرب بعممػه كمصػنفاته كسػع أ ػه ,كغػ ازرة عممػه ،كضػربت األمثػاؿ باسػمه،

التحرم»(.)16
مح صدؽ المهج ككثرة اإلت اف ك ٌ
كق ػ ػػاؿ الزركمػ ػ ػ

كالمغات»(.)17

ػ ػ ػ ترجمت ػ ػػه« :م ػ ػػف كب ػ ػػار العمم ػ ػػاء بالعربيػ ػ ػ كالتفس ػ ػػير كالح ػ ػػديث كالتػ ػ ػراجـ

جسػر
العمـ كثيركف حتى صار مف تبلمذته أئم كأشياخ ػ حياتػه ،كهػك الػذم ٌ
كل د أخذ عنه ى
الناس عمى كتب ابف مالؾ كرٌغبهـ يها كشرح لهـ غامضػها .كأمػا مؤلفاتػه كثيػرة ،انتشػرت ػ حياتػه
كبعد ك اته

كثير مف أقطار األرض ،كتم اها الناس بال بكؿ ،كمف أهمها(:)18

ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب

( )14الداوودي ،طبقات المفسرٌن .287/2
( )15أعٌان العصر .32/5
( )16السبك ،طب ات الشا عي .279/9
( )17الزركم ،األعبلـ .152/7

( )18ابف حجر  ،الدرر الكامن  305/4كانظر التفسير كالمفسريف.318/1
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منهج السالؾ

التذييؿ كالتكميؿ

الكبلـ عمى ألفي ابف مالؾ
شرح التسهيؿ

منطؽ الخرس

إتحاؼ األريب بما
الحمؿ الحالي

لساف الفرس

ال رآف مف الغريب

أسانيد ال رآف العالي

المبدع

التصريؼ

التكميؿ

شرح التسهيؿ

التذكرة

العربي

تفسير البحر المحيط

هذا ككاف أبك حياف مػالك م المػذهب كعامػ أهػؿ المغػرب كاألنػدلس ،ثػـ أصػبح ظاهريػان ،حيػث
انتشػػر هػػذا المػػذهب ػ األنػػدلس ،كلمػػا قػػدـ إلػػى مصػػر كجػػد مػػذهب الظاهري ػ مهجػػك انر يهػػا تمػػذهب

لمشػػا ع ( .)19ككػػاف يتمسػػؾ بطري ػ السػػمؼ الصػػالح ككػػاف بعيػػدان كػػؿ البعػػد عػػف االعت ػزاؿ كالتجسػػيـ
كالفمسف (.)20
وفاتو:
تػػك رحمػػه ا﵀ عشػ ٌػي يػػكـ السػػبت الثػػامف كالعشػريف مػػف صػػفر ،سػػن 745هػػ ،بمنزلػػه بظػػاهر
ال اهرة ،كد ف بم ابر الصك ي (.)21

كتابا أبي حيان ارتشاف الضرب ومنيج السالك:

بالنسب لكتابه ارتشاؼ الضرب د سما ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب  ،الضرب هك العسؿ
األبيض الغميظ  .كأما لساف العرب هك لغتهـ الجميم .

حمكا معانيه لممفيد
ي كؿ أبك حياف :كلما كمؿ هذا الكتاب ًّ
خمكا مبانيه مف التثبيج كالتع يد ن
()22
كالمستفيد سميته ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب .
كالداع لكتابته؛ أنه رأل أف مف سب ه كانت كتبهـ تن صها الشمكؿ كاإلت اف  ،كأراد اف يضح كتابان

يعتمد عمى التمثيؿ أكثر مف اإلستدالؿ

كتابه السابؽ التذييؿ كالتكميؿ.

( )19ابف حجر  ،الدرر الكامن .305/4
( )20الصفدم  ،أعياف العصر .47/2
()21السبك ،طب ات الشا عي .179/9
()22ارتشاؼ الضرب ص.4
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كاعتمد

مصادر عمى كؿ كتب النحك الساب ،ككذالؾ كتب الحركؼ ،كالنكادر ،كالشعر ،

كالمعاجـ ،كالحديث ،كالتفسير ،هك بحؽ مكسكع نحكي شامم ال غنى لطالب العمـ عف الرجكع

إليها.)23( .

كرتب الكتاب ترتيبان يخالؼ المألكؼ بدأ بالصرؼ أكالن ،ثـ النحك ككاف معظـ مصطمحاته

النحكي بصري .

أما كتابه منهج السالؾ

شرح أللفي ابف مالؾ ,كلـ يسب ه

الكبلـ عمى ألفي ابف مالؾ  ,هك أكؿ كتاب كتبه أبك حياف ,كهك
شرح األلفي إال ابف الناظـ ,كلكف ابف الناظـ كاف شرحه

مختص انر بشكؿ كبير.

أما أكؿ مف شرح األلفي بحؽ كبطري مطكل ,كشرحه شرحان كا يان كاف أبك حياف

كتابه

لشراح األلفي مف بعد  ,عمما بأف سبع منهـ هـ
منهج السالؾ  ،كظمت طري شرحه ه المعتمدة ٌ
مف تبلميذ أب حياف  ,ي كؿ أبك حياف :
المقصد األول لكتاب هذا الكتاب :تبييف م يد أطم ه ,ككاضح أغم ه ,كمخصص عممه,

طكله.
كمعيف أبهمه ,كمكجز ٌ

والمقصد الثاني :التنبيه عمى الخبلؼ الكاقح

والمقصد الثالث :حؿ ما يهجس

األحكاـ ,كنسبته لؤلئم األعبلـ.

أنفس النشأة مف مشكبلتها.
النحك ككاف م بلن

منهج السالؾ بؿ شرح خمسمائ بيت مف األلفي
االرتشاؼ.

()23ارتشاؼ الضرب .38-36
( )24منهج السالؾ ص.1
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()24

كلـ يتطرؽ لمصرؼ

ذكر اآلراء بخبلؼ

الفصللل األول :أراء أبللي الفللتح عثمللان ابللن جنللي النحويللة والصللرفية فللي كتللابي ارتشللاف الضللرب
ومنيج السالك ألبي حيان ,وفيو مبحثان:

-المبحث األول :أراء أبي الفتح عثمان ابن جني النحوية في كتابي ارتشاف الضرب ومنيج

السالك ألبي حيان.

 -المبحث الثاني :أراء أبي الفتح عثمان ابن جني الصرفية في كتابي ارتشاف الضرب ومنيج

السالك ألبي حيان.
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الفصل األول

المبحث األول :

أراء أبي الفتح عثمان ابن جني النحوية في كتابي ارتشاف الضرب ومنيج السالك ألبي حيان.
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-1اإلعراب
يقول أبو حيان( :)25كحركات اإلعراب :ضم  ،ك تح  ،ككسرة ،كالحرك مح الحرؼ ال
بعد خبل ان البف جن الذم يرل أف الحرك بعد الحرؼ ..

()26

التوضيح والتحميل:
يكتب إف ابف جن
إذا قمنا:
ي

يرل :أف حرك اإلعراب صكت الضم

يكتب ،أم أف
ي

الحرك بعد الحرؼ ،كليست الحرك مح الحرؼ ،أم أف حرك اإلعراب كالبناء بعد الحرؼ .

-2باب المضمر
القول في الضمير:
ي كؿ ابف مالؾ:
ًً ً و
ض و
ػكر
ى ىما لػذم غ ىيب أ ٍىك يح ي
كيذك اتمػص و
اؿ ًم ٍػنهي ىما الى يي ٍبتى ىػدا
ى
ى
اء كال ىك ً
ً
اؼ ًم ًف ٍابنً أى ٍك ىرىم ٍؾ
ىكاٍل ىي ى
ي كؿ أبك حياف

()28

ت ك ٍهػك س ٍّـ بًالض ً
مػم ً
ير
ىكأ ٍىن ى ى ى ى
اخػتًىيػا انر أ ىىب ىػدا
ىكالى ىيػمً إًالم ٍ

اء ك اٍلهػا ًمف سمً ً
ك ً
يه ىما ىممى ٍؾ
ى ى
الي ى ى ٍ ى

()27

ارتشاؼ الضرب :عف اشباع ضمير المؤنث المخاطب  ،إف كاف

مكضح

بت ،ضر ً
و
بت
ر ح بفعؿ
بت ،ضر ى
تاء تضـ لممتكمـ ،كتفتح لممخاطب ،كتكسرلممخاطب ،نحكضر ي
ماض ،ه

( )25ارتشاؼ الضرب  834كانظر الخصائص .329/2
( )26انظر سر الصناعة .28/1
( )27متن ألفٌة ابن مالك ص4
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كتابه األكسط:ه لغ رديئ

كحك ضربت بياء ساكن  ،بعد كسرة المؤنث قاؿ األخفش
لربيع ت كؿ ضربتيه كأعطيتكيه لممرأة كت كؿ لمرجؿ :أعطيتكا (. )29
كأنشد أبك الفتح عثماف ابف جن :
ما أى ٍخطى ٍأ ًت

ً
صدت
ىرىم ٍيتيه ىأى ٍق ى

الرمي
م

أى ٍع ىرتكيهما الظم ٍب ىي

يحيف
مي ًف ىممً ٍ
بً ىس ٍه ٍ

()30

باب المضمر ،كهذ تسمي البصرييف .كأما الكك يكف يسمكنه الكناي كالمكنى ،كال
يحتاج إلى و
حد كال رسـ كهك ين سـ إلى :متكمـ ،كمخاطب ،كغائب،
()31

منصكب ،كمكضح مجركر

مكضح مر كع ،كمكضح

كقسمكا المر كع إلى :مستكف ،كبارز ،كالى منفصؿ  ،كمتصؿ.
()32

كال ت ح أنا مكقح التاء كال يجكز قاؿ أنا قاله سيبكيه

.

التوضيح والتحميل :
تـ الحديث يما سبؽ عف الضمائر كالضمير هك :ما د ٌؿ عمى غيب و  ،نحك :هك ،كه ؛ أك
عبر ابف مالؾ عف المخاطب ،كالمتكمـ
مخا ى
طب ،نحكٍ :أن ى
ت ،كأنتـ؛ أك متكمـ ،نحك :أنا ،كنحف .كقد ٌ
و
مكجكدا ،كالمخاطب ،كالمتكمـ كتعريؼ الضمير المتصؿ
حضكر" ،كالمراد :ما كاف حاض انر
ب كله :أك
ن
ما ال ييبدأ به

النطؽ ،كال ي ح بعد إالم ،كالكاؼ

(أكرمؾ) ،كالياء
ى

(ابن ) ،كالياء ،كالهاء

(سمً ً
يه)
ى

( )28ارتشاف الضرب.912

( )29الكتاب . 200/4
( )30البيتاف ببل نسب

شرح الكا ي لمرض  420/2كالخزان  268/5كمشكؿ إعراب ال رآف  403/1كال كا

( )31ارتشاف الضرب .834
( )32الكتاب . 350/2
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لمتنكخ .103

كالضمائر مبني لشبهها بالحركؼ مف جه الكضح (نفس العدد أك م ارب لعدد الحركؼ)
كه تشبه الحركؼ مف حيث الجمكد كعدـ التصريؼ.
ك

ذلؾ ي كؿ ابف مالؾ:
كلى ٍفػظي ما ج مر ىكمى ٍف ًظ ما ين ً
ب
صٍ
ى ي
ى
ً ()33
ؼ بًىنػا إمن ىنا نًٍم ىنا اٍلم ىن ٍػح
اع ًر ٍ
ىك ٍ

ػب
ض ىم وػر لىػهي البًىنا ىي ًج ٍ
ىك يكػؿ يم ٍ
صػمى ٍح
م
لمرٍ ًػح ىكالمن ٍ
ص ًب ىك ىجػر ىنا ى
أما

فيقر كل
مسأل اشباع ضمير المؤنث المخاطب مثؿ قكلنا :ضربتيه-قرأتيه –كتبتيه ّ

من أبي حيان وكذلك ابن جني أنيا لغ ٌة رديئة لربيعة وأنيا موجودةٌ في المغة عمى ضعفيا وما كان
لغة قبيمة فال ُي َرد.

-3حاجة الضمائر إلى التفسير
يقول أبو حيان

()34

":

تحتاج الضمائر إلى ً
مفسر ،كؿ مف ضمير المتكمـ ،كضمير

غبلمه عم انر ،أجاز ابف
المخاطب ،تفسر المشاهدة .أما إف تأخر المفسر نحك قكله :ضرب
ي
جن

(.")35

التوضيح والتحميل:
أما ضمير الغائب ،يحتاج إلى تفسير ،كاألصؿ
متساكياف

مفسر أنه يت دـ عميه ،إذا ت دـ اسماف

دؿ دليؿ عمى أنه ليس لؤلقرب مثاؿ
الرتب ؛ كاف الضمير عائدان عمى األقرب ،إال إف ى

()33متف ألفي ابف مالؾ ص4
( )34ارتشاؼ الضرب .943

( )35الخصائص  293/1مغن المبيب  492/2كانظر منهج السالؾ .37/2
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:جاءن زيد كعمرك أكرمته ،الضمير لعمرك

()36

الرتب كاف الضمير

؛ ألف( زيد كعمرك) تساكيا

لؤلقرب.
قكلنا :اشتريت جكادان كغبلمان ركبته  ،الضمير هنا لمجكاد ؛يفسر الدليؿ أف الجكاد

كأما

ط ً
ىج يد ً ما أ ً
اآلي ال رآني ﴿ يق ٍؿ ىال أ ً
اعوـ ىي ٍ
يكح ى إًلى م يم ىح مرنما ىعمىى ى
ط ىع يمهي
ى

هك الذم يركب ،ككذلؾ

كحا أ ٍىك لى ٍح ىـ ًخ ٍن ًز و
ير ىًإنمهي ًر ٍج هس﴾( )37إف الضمير
إً مال أ ٍ
كف ىم ٍيتى ن أ ٍىك ىد نما ىم ٍسفي ن
ىف ىي يك ى

رجس
قكله :إنه ه

غبلمه
،عائد عمى خنزير ال عمى المحـ ؛ لككنه أقرب مذككر أما إف تأخر المفسر نحك قكله :ضرب
ي
عم انر ،أجاز ابف جن
ك

()38

.

هذ المسأل  ،يرى الباحث أن أبا حيان يتوافق مع رأي ابن جني ،الذي يتفق مع رأي

ابن مالك ورأي األخفش ،من أىل البصرة وكذلك مع رأي الطوال ،من أىل الكوفة وىو من
أصحاب الكسائي
هذ المسأل الساب نجد أف المفعكؿ به متأخر عف الفاعؿ مح أف مح الفاعؿ ضمي ار يعكد عمى
المفظ كالرتب جميعا ،كذلؾ ال يجكز عند جمهكر

المفعكؿ ،يككف يه إعادة الضمير عمى متأخر

البصرييف ،خبل ا البف جنى  -تبعا لبلخفش  -كلمرض  ،كابف مالؾ

بعض كتبه.كمف ذلؾ قكؿ

الشاعر :
ً
ًً
اب يس ٍؤيدود
ىك ىسا حٍم يمه ذا الحٍمـ أثك ى

كرقمى ىندا ي ذا المندل
ى

( )36المساعد. 109/1
( )37األنعام . 45/6
( )38مغن المبيب .492/2
( )39البيت لمنابغ

مف الطكيؿ

ديكانه 9انظر األشمكن  95/2كالمساعد .112/1
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ً ()39

يذ ىرل المجد

الشاهد يه :قكله كسا ًحٍم يمه ذا الحمـ ،كرقمى ندا ذا الندل

إف المفعكؿ يهما متأخر عف

الفاعؿ مح أف مح الفاعؿ ضمي انر يعكد عمى المفعكؿ ،يككف يه إعادة الضمير عمى متأخر

المفظ

كالرتب جميعان ،كذلؾ ال يجكز عند جمهكر البصرييف ،خبل ان البف جنى  -تبعا لؤلخفش  -كلمرض ،
كابف مالؾ

بعض كتبه.

()40

-4دخول (ال)عمى األعالم
يتحدث أبك حياف(:)41

كتابه ارتشاؼ الضرب ،عف دخكؿ (اؿ) عمى األعبلـ كي كؿ:

كدخكؿ( اؿ) عمى األعبلـ منها ما هك الزـ الدخكؿ مثؿ النجـ ،كالعيكؽ ،كالسماؾ ،كمنها ما هك
غير الزـ الدخكؿ ،كذلؾ عمى الصفات ،كالمصادر ،كالحارث ،كالعباس ،كالحسف .كقد ذكر أبك الفتح
قكؿ الشاعر:

()42

ضاء م
لهف ىذ ًميؿ
كلـ ين ٍزًج ٍأن ى

نس ٍر ليم ن
الع مداء لـ ى
ىكأىٍّن ك ى

()43

ي كؿ ابف جن معم ان  :أجرل عداء مجرل حارث كأجرل العداء مجرل الحارث كالعباس إال
أنه الضمير

عداء لبعد عف الصف بتعريه مف الـ التعريؼ ،ك

العداء ضمير لكجكد البلـ

المختص بتعريؼ الصف هذا هك الظاهر .
التوضيح والتحميل:

( )40شرح ابف ع يؿ .107/2
( )41ارتشاؼ الضرب  .967التنبيه عمى مشكبلت الحماس البف جن 113
( )42ارتشاؼ الضرب .968

( )43البيت مف الطكيؿ لعت ابف مالؾ انظر شرح الحماس لممرزكق  885/2كالتنبيه عمى مشكبلت الحماس البف جن .113
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كي كؿ ابف جن (:)44كال يبطؿ التصغير العممي نحك زييد كحريث كعمير كذكر أبك الفتح :
العمىمي كأبطمه ب كؿ األعشى :
أف مف الناس مف ي كؿ إف تصغير الترخيـ يبطؿ ى
ت حرٍيثىان زائ انر عف جناب و
أىتىٍي ي ي ى

يث
كاف حر ه

ىعطىائ جامدا

(45

إف األعبلـ تككف إما مرتجم  ،كاما من كل  ،اٌّشاد تإٌّمٛي ِ :ا أُ ِخ َز ِٓ والَ اٌؼشب ثُ ُٚضغ
ػٍ ٝاٌؼٍُ د ْٚذغ١١ش ف ٟاٌٍفع اٌّأخٛر ِٕٗ سٛاء واْ اٌّأخٛر ِٕٗ ٌٗ أصً اشرمال ٟوـ(( دسٓ )) أَ واْ
جاِذاً وـ(( أسذ )) .
ٚاٌّشاد تاٌّشذجً  :اٌؼٍُ اٌز ٞأُ ِخ َز ٌفظٗ ِٓ ِادج ِشرمح ئالّ ّ
أْ ٌفع اٌؼٍُ ٘زا ٌُ ٠سثك ٌٗ أْ
اسرؼًّ لثً اٌؼٍُ ف ٟغ١شٖ ٔذ (( : ٛػثّاْ ))  ،فٍ١س ػثّاْ تٙزا اٌٍفع ِسرؼّالً ف ٟغ١ش اٌؼٍُ .

هذا البيت السابؽ دليؿ عمى أف التصغير كالترخيـ ال يؤثر

العممي ك

قكؿ الشاعر

يث إنما يريد الحارث بف كعم كلك كاف منك انر ألدخؿ عميه (اؿ) كمف السابؽ نبلحظ أف
حر ه
العمىمي وىذا ىو رأي ابن جني ودخول أل عمى الصفات والمصادر غير الزم
التصغير ال يبطؿ ى
الدخول مثل الحارث والعباس والحسن وقد وافق أبو حيان عمى ذلك .

 -5باب المعرف باألداة
ي كؿ أبك حياف ( :)46أف ابف جن

هـ
الدينار
الناس
أهمؾ
يجيز أف ن كؿ :
ى
ي
ى
ى
الحمر كالدر ى

البيض ؛ ألف الدرهـ كالدينار لما كانا جنسيف جازت صفتهما بالجمح  .كي كؿ :أف أؿ الت لمعمكـ
ى
تدخؿ عمى الجمح إف لـ يكف معهكدان ك كله تعالى :
( )44ارتشاؼ الضرب. 969

( )45البيت لؤلعشى مف الطكيؿ ديكاف األعشى  62انظر مجاز ال رآف  126/1كالدرر المكامح  48/1كالكامؿ .53/3
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كف ىعمىى اٍلٍّن ىساء﴾
﴿ ٍّ
الر ىجا يؿ م
ام ى
قك ي

()47

التوضيح والتحميل:
كقسـ النحاة هذ األداة إلى عهدي كجنسي  ،العهدي قد تككف ما دخمت عميه
ِ
سوًال
صى ِف ْر َع ْو ُن َّ
س َ
س ْم َنا إِلَى ف ْر َع ْو َن َر ُ
ول ﴾ إذ ت دـ ﴿ َك َما أ َْر َ
الر ُ
مت دمان لفظان ك كله تعالى ﴿ :فَ َع َ
﴾

()48

كحاض انر مبص انر ك كلؾ ال رطاس لمف سدد سهمان(،)49أك حاض انر

إِ ْذ ُى َما ِفي ا ْل َغ ِ
ار﴾

()50

العمـ ك كؿ ا﵀ تعالى ﴿ :

أم الغار المعهكد المعركؼ أما (أؿ) الجنسي  ،كه الت يراد بها الجنس،

هذ ه الت يستفاد بها العمكـ ،كه عمى ثبلث أنكاع :
النكع األكؿ :الداخم عمى الجمح ،مثؿ :المؤمنكف ،المسممكف ،الرجاؿ .
النكع الثان ( :أؿ) الداخم عمى أسماء األجناس ،مثؿ الماء ،البيح .
ؽ ىكالس ً
النكع الثالث( :أؿ) الداخم عمى األسماء المفردة ،مثؿ :اإلنساف ﴿،ىكالس ً
ط يعكٍا﴾
مارقى ي ىا ٍق ى
مار ي

()51

الزانًىي ي ك م
﴿ م
اجمً يدكا﴾( ،)52هنا (أؿ) دخمت عمى اسـ مفرد ،ككانت جنسي  ،تفيد العمكـ.
الزانً ى ٍ
ى

( )46ارتشاؼ الضرب .988
( )47النساء .34/4

( )48المزمؿ .16-15/73
( )49ارتشاؼ الضرب 385.
( )50التكب 40/9
( )51المائدة.38 /5
( )52النكر.2/24
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-6الموصول ب(أل) وصمتو
يقول ابن مالك :
ََِ ٚ ْٓ َِ ٚا ٚأيْ ذساِ ٞٚا ُر ِوشْ

طٝء ُش ِٙش
٘ٚىزا ر ٚػٕذ ِّ

()53

ي كؿ أبك حياف ( :)54إف كاف المكصكؿ (أؿ) عمى مذهب مف ي كؿ  :هك مكصكؿ بل يجكز

الفصؿ بيف أؿ كصمته بش ء البت  ،كجاء ما ظاهر ت ديـ معمكؿ الصم عمى أؿ إذا كاف المكصكؿ
كالمعمكؿ مجركريف المكصكؿ بمف كالمعمكؿ بحرؼ جر

()55

.

يه ًمف م ً ً
نحك قكله تعالى ﴿ ك ىك يانكا ً ً
يف﴾
الزاهد ى
ى
ى
مف الزاهديف( )57كيعبر عف هذا بالتبييف  ،كقيؿ بمحذكؼ تدؿ عميه الصم زاهديف يه كهذا ما
()56

المبرد ي كؿ :كالت دير ككانكا (أعن

قاله :المبرد ،كالجرم  ،كابف السراج ،كابف جن كقيؿ :يتعمؽ المجركر بالصم نفسها.

التوضيح والتحميل :
نحف نعمـ أف األسماء المكصكل لفظ يدؿ عمى معيف بكاسط جمم تذكر
بعد تسمى صم المكصكؿ  ،مشتمم عمى ضمير
االسم إلى قسميف :
اسـ مكصكؿ مختص  ،كاسـ مكصكؿ مشترؾ .

( )53متف ألفي ابف مالؾ ص6
( )54ارتشاؼ الضرب .1043
( )55ارتشاؼ الضرب .1043
( )56يكسؼ.20/12
( )57الكامؿ .36/1
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،

ين سـ المكصكؿ

يه)

ك(أؿ) ساب الذكرمف االسـ المكصكؿ المشترؾ ،
كرمت المدرس الفائز

المساب

المسأل مثؿ قكلنا :

ككأننا ن كؿ :الذم از؛ بل يجكز

الفصؿ بيف أؿ كصمته بش ء البت  ،إذا ت دـ معمكؿ الصم  ،إننا ن در
ً ً
ً
يف﴾()58كالت دير:
اس ىمهي ىما إًٍّن لى يك ىما لىم ىف المناصح ى
مثؿ قكؿ ا﵀ تعالى ﴿ :ىكقى ى
أعن لكما .

-7باب المبتدأ والخبر
يقول ابن مالك:
وزان سفغ خثش ٍ تاٌّثرذا

ٚسفؼٛا ِثرذأ تاالترذا

()59

ٚاٌخثش اٌجضء اٌّر ُّ اٌفائذج
ي كؿ أبك حياف

(: )60

كقد اختمؼ العمماء

واهلل ت ّش ٚاأل٠اد ٞشا٘ذٖ

كالمسأل الت نتناكلها

ال ار ح لهما؛ أما ابف جن

المسأل  .كيميؿ إليه أبك حياف.

هذا الباب ،ه ما هك ال ار ح لممبتدأ كالخبر؟

يرل أنهما ت ار عا كهك رأم الكك ييف

هذ

ذهب سيبكيه كجمهكر البصرييف :أف ال ار ح لممبتدأ االبتداء ،كأف المبتدأ ير ح الخبر.كقد

نسب هذا إلى سيبكيه( ،)61ككذلؾ قاؿ به المبرد( ،)62كذهب األخفش ،كابف السراج ،كالرمان

أنهما مر كعاف باالبتداء.

إلى

كذهب الجرم  ،كالسي ار  ،ككثير مف البصرييف ،إلى أنهما مر كعاف بتعريهما لئلسناد مف

العكامؿ المفظي (.)63

( )58األعراؼ.21/7
( )59متف ألفي ابف مالؾ ص8
( )60ارتشاؼ الضرب  .1085الممح البف جن 111-110
( )61الكتاب .81/1

( )62الم تضب .48/2
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كذهب الكك يكف أف كبلن منهما ر ح اآلخر ككذلؾ أطمؽ الن ؿ عنهـ ابف مالؾ ،ي كؿ ابف

ثـ ذكر ت ار عا ،أم ر ح كؿ منهما
مالؾ :أف المبتدأ مر كع بالذكر الذم
الخبر .إف لـ يكف ى
اآلخرقاؿ  :وىذا مذىب الكوفيين ،وىو اختيار ابن جني؛ أي أن ابن جني ،وافق الكوفيين في رأييم

ىذا .وقد وافقو أبو حيان  ،ككا ؽ الكك ييف

هذ المسأل كهك أف ير ح كؿ منهما اآلخر .

التوضيح والتحميل:
هذ المسأل الساب

 ،كه  :ما هك ال ار ح لكؿ مف المبتدأ كالخبر؟ نجد أف كثي انر مف

البصرييف كعمى رأسهـ سيبكيه ،يركف أف ال ار ح لممبتدأ االبتداء ,كالمبتدأ ير ح الخبر .

كذهب كثير مف البصرييف ،إلى أنهما مر كعاف بتعريهما لئلسناد ،مف العكامؿ المفظي (.)64
أما أبو حيان ىذه المرة ،فنراه يميل إلى رأي الكوفيين.
وكان قد سبقو في ذلك ابن جني ،ومن بعده ابن مالك ،وىم يرون في ىذه المسألة ما

ذىب إليو الكوفيون .أف كبلن منهما ر ح اآلخر أم ت ار عا كنفهـ مف هذ المسأل جانبان مهمان مف
شخصي ابف جن  ،ككذلؾ أبك حياف ،أنهما امتا از بعدـ التعصب كبالمكضكعي العممي

اء كاف هذا الرأم لمكك ييف أـ لمبصرييف.
مح ما اعت دا أنه صحيح سك ن

،بؿ كانا

التام ْين خبر المبتدأ
-8وقوع الظرف والجار والمجرور َّ
يقول ابن مالك:
()65

ٚأخثشٚا تظشف ٍ أ ٚتذشف ج ّش
ي كؿ أبك حياف(:)66

ٔاِ ٓ٠ٚؼٕ ٝوائٓ ٍ أ ٚاسرمش

كتابه ارتشاؼ الضرب ي ح الظرؼ ،كالجار كالمجركر التاماف خب انر

يد أمامؾ ،كبكر
لممبتدأ .نحك :ز ه

الدار .كالعامؿ يه اسـ اعؿ ،مف ككف مطمؽ ،أم زيد

( )63ارتشاؼ الضرب .1085
( )64ارتشاؼ الضرب .1085

( )65متف ألفي ابف مالؾ ص8
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كائف أمامؾ كبكر كائف

الدار ،قاؿ ابف مالؾ  :نص عمى ذلؾ األخفش ،كأكمأ إليه

سيبكيه .كذهب أبك عم ،كتبعه ابف جن  ،كالزمخشرم إلى أف العامؿ الفعؿ :أم زيد است ر
أمامؾ .
كلكف بالعكدة إلى كتاب الممح

كليس الفعؿ .ي كؿ :كالكبلـ البف جن

العربي :نجد أف ابف جن قد قاؿ :بأف العامؿ هك االسـ

ن كؿ زيد خمفؾ زيد مر كع باالبتداء كالظرؼ بعد خبر عنه

كالت دير زيد مست ر خمفؾ حذؼ اسـ الفاعؿ تخفيفان كأقيـ الظرؼ م امه

()67

التوضيح والتحميل:
قضي اإلخبار بالظرؼ ،كالجار كالمجركر ،عندما ن كؿ :زيد أمامؾ ،إف( زيد) ليس ،كال
يعن أمامؾ ؛بخبلؼ قكلنا :زيد مجتهد ،زيد هك مجتهد ،كمجتهد هك زيد.
قكلنا :زيد

أما

الدار ،زيد تخالؼ

الدار.كهنا البد مف ت دير محذكؼ سكاء كاف

هذا المحذكؼ ،اسـ اعؿ م در :نحك كائف ،أك مست ر أك عؿ مثؿ :است ر .كابف جن قاؿ :بأف

العامؿ االسـ (مست ر) وليس الفعل كما قال أبو حيان

()68

إال أنيما اتفقا عمى أنو البد من مقدر

سكاء كاف اسمان أك عبلن .

-9تعدد الخبر مع اتحاد المبتدأ
يقول ابن مالك :
ٚأخثشٚا تاثٕ ٓ١أ ٚتأوثشا
ي كؿ أبك حياف

ضمير المبتدأ .

(:)70

ػٓ ٚادذ ٍ وَ ُٙس َشاج ُشؼشا

أجاز ابف جن  ،ت ديـ أحد الخبريف عمى المبتدأ ككؿ منهما متحمؿ

( )66ارتشاؼ الضرب.1121
( )67الممح

()69

العربي .28/1

( )68ارتشاؼ الضرب .1121
( )69متف ألفي ابف مالؾ ص9

( )70ارتشاؼ الضرب .1138كالتماـ البف جن 234
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جكاز تعدد الخبر ،مح اتحاد المبتدأ خبلؼ ،منهـ مف أجاز مطم ان ،سكاء كاف الخبر

مفردان متعددان ك كلنا :زيد شاعر ،كاتب ،أك كاف الخبر المتعدد جمم ك كلنا  :زيد أبك مسا ر ،كأخك

قائـ ،أـ كاف الخبر مركبان مف الخبر المفرد ،كالخبر الجمم ،ك كلنا  :زيد قائـ أبك مسا ر .

أما ابف عصفكر ي كؿ :المبتدأ ال ي تض إال خب انر كاحدان ،كاف اقتضى األمر أكثر مف خبر

 ،بلبد مف حرؼ عطؼ ،بيف كؿ خبر كآخر ،بل ن كؿ زيد منطمؽ ،قائـ ،كلكف زيد منطمؽ
كقائـ(.)71

أك أف ت كؿ  :زيد أبك مسا ر ،كأخك قائـ ،إال أف تريد كصفه

حيف كاحد ك كلنا :هذا حمك

حامض ،أم مز كقد أجاز سيبكيه ،هذا رجؿ منطمؽ ،عمى أنهما خبراف .أما األخفش ي كؿ :هذا

حمك حامض ،حمك ه الخبر ،أما حامض ه صف  .ككأنه ي كؿ :بأنه حمك كصفته الحمكض (.)72
أما

مسأل :هذا زيد منطمؽ ،زيد كمنطمؽ خبراف لهذا .أك أف زيد خبر ،كتضمر هك

منطمؽ منطمؽ هنا خبر لممضمر .كجمهكر العمماء عمى أنهما خبراف؛ كال يجكز الفصؿ بينهما كال

يجكز ت دمهما ،عمى المبتدأ .

التوضيح والتحميل :
يجكز تعدد الخبر لمبتدأ كاحد ،ألف الخبر كصؼ لممبتدأ

كذا ما هك بمنزلته .كالتعدد نكعاف:

المعنى ،كالنعت يجكز تعدد ،

معهدنا
-1أف يتعدد لفظان كمعنى .كعبلم هذا النكع صح اإلخبار بكؿ خبر عمى انفراد  .نحك:
ي
ود ﴾( )73ػ (هك) مبتدأ ك (الغفكر) خبر أكؿ ك
ور ا ْل َوُد ُ
عمم ٌّ أدب ه  ،كمنه قكله تعالىَ ﴿ :و ُى َو ا ْل َغفُ ُ
المفظ كالمعنى .كاذا استعمؿ هذا النكع بالعطؼ جاز اتفاقنا.
(الكدكد) خبر ثاف ،كقد تعدد الخبر

ظا ال معنى ،كعبلم هذا النكع عدـ صح اإلخبار بكؿ خبر عمى انفراد  ،ل ياـ الخبر
-2أف يتعدد لف ن

حمك حامض .أم متكسط بيف الحبلكة كالحمكض  ،كال
المتعدد م اـ خبر كاحد نحك :هذا البرت اؿ ه
يجكز اإلخبار بكؿ خبر عمى انفراد ؛ ألنه ال يتـ المعنى المراد ،كال يجكز العطؼ؛ ألف المجمكع
بمنزل الخبر الكاحد

المعنى .

( )71ارتشاؼ الضرب .1137
( )72معان ال رآف .385/1
( )73البركج .14/85
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هذ المسأل عدة جكانب :
-1جكاز تعدد الخبر ،مح اتحاد المبتدأ سكاء كاف الخبر مفردان ،متعددان ،أك جمم متعددة ،أك

مركبان ،كما

األمثم اآلتي  :زيد شاعر ،كاتب أك كاف الخبر المتعدد جمم ك كلنا  :زيد أبك مسا ر

،كأخك قائـ .أـ كاف الخبر مركبان مف الخبر المفرد ،كالخبر الجمم ك كلنا  :زيد قائـ أبك مسا ر .
 -2المبتدأ ال ي تض إال خب انر كاحدان ،كاف اقتضى األمر أكثر مف خبر ،بلبد مف حرؼ
()74

عطؼ بيف كؿ خبر ،كآخر؛ بل ن كؿ زيد منطمؽ قائـ كلكف زيد منطمؽ كقائـ

أبك مسا ر ،كأخك قائـ كهذا رأم ابف عصفكر.

أك أف ت كؿ :زيد

-3هذا حمك حامض يرل األخفش أف (حمك) خبر كأف (حامض) صف له.
-4هذا زيد منطمؽ ،زيد كمنطمؽ خبراف لهذا،أك أف (زيد) خبر ،كتضمر(هك منطمؽ)

منطمؽ هنا خبر لممضمر .كجمهكر العمماء عمى أنهما خبراف ،كال يجكز الفصؿ بينهما ،كال يجكز

ت دمهما عمى المبتدأ .أجاز ابف جن

ت ديـ أحد الخبريف عمى المبتدأ ،ككؿ منهما متحمؿ ضمير

المبتدأ.

 -10دخول الفاء عمى الخبر الذي ال يشبو الشرط مثل األمر والنيي
ي كؿ أبك حياف( :)75تدخؿ الفاء عمى الخبر ،الذم ال يشبه الشرط مثؿ :األمر ،كالنه مثؿ
()76

زيد اضربه ،كزيد ال تضربه .ككذلؾ زيد اضربه ،كزيد مي ـ ،د أجاز األخفش
جن .

كحمبل عميه قكؿ الشاعر مف الرجز
يا ٍّ
ظمى يم ٍه
ظمى ًم ىكأى ٍ
كسى أى ٍ
رب يم ى
( )74ارتشاؼ الضرب .1137
( )75ارتشاؼ الضرب .1144
( )76معان ال رآف .83/1
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،كالفراء ،كابف

()77

ب عميه ىممىكان ال ىي ٍر ىح يم ٍه
اصيب ٍ
ى ٍ

كأجاز الفراء أيضان :زيدان مي ـ ،عمى ت دير يم ٍر زيدان مي ـ .
التحميل والتوضيح :
نبلحظ مما سبؽ جكاز دخكؿ الفاء،عمى الخبر ،الذم ال يشبه الشرط مثؿ:األمر كالنه ،

ونالحظ في ىذه المسألة التوافق بين ابن جني ،وبين الفراء الكوفي وكذلك أبو حيان في نفس

الرأي.

ِ
اق ﴾
يم َو َغ َّ
س ٌ
كمف ذلؾ قكؿ ا﵀ تعالىَ ﴿ :ى َذا َف ْم َي ُذوقُوهُ َحم ٌ
خبر.كهذ اآلي مف الشكاهد عمى هذ المسأل .

()78

هذا مبتدأ (ك ميذكقك )

 -11إضمار كان الناقصة
يقول ابن مالك :
ٚتؼذ أْ ذؼ٠ٛض ِا ػٕٙا اسذىة

وّثً أ ِّا أٔد تشّا فالرشب

()79

ي كؿ أبك حياف (:)80
تضمر كاف الناقص بعد لدف قاؿ:
ًم ٍف لى يد شكالن إلى إتبلئها(.)81
أم مف لد أف كانت شكالن ،هكذا قدر سيبكيه( ،)82كي در الجمهكر ،مف لد كانت شكالن كشبهت

بمد (أزماف)

( )77البيت ببل نسب

قكؿ الشاعر :

شفاء العميؿ  614/2كشرح الكا ي  253/2كالتصريح  299/1كالهمح .110/1

( )78ص.57/38
( )79متف ألفي ابف مالؾ ص10
( )80ارتشاؼ الضرب. 1191

( )81البيت لمرجاز المشهكر العجاج انظر الهمح  122/1كالتصريح  194/1كشفاء العميؿ  324/1كشرح الكا ي .152/2
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أزماف قى ٍك ًم كالجماع كالذم
ى

()83

ىم ىن ىح م
الرحال أف تميؿ مميبلن

قدر سيبكيه أزماف كاف قكم  .ككذلؾ قكؿ العرب (أما أنت منطم ان انطم ت معؾ) كالت دير

أف كنت منطم ان ،حذؼ الفعؿ ،كعكض عنها ب (ما) كانفصؿ الضمير لما حذؼ الفعؿ .أما ابف جن

(كهك يفسر هذ المسأل ) كيستدؿ ب كؿ أستاذ أب عم الفارس كمف قبمه سيبكيه :بأف ما لما كانت
عكضان؛نابت مناب كاف

العمؿ .

التوضيح والتحميل :
نبلحظ الحديث

هذ المسأل  ،أنه البد مف إضمار (كاف الناقص ) بعد لدف ،ككذلؾ

أزماف ،ككذلؾ (أما أنت منطم ان) ي كؿ ابف جن :كهك يفسر هذ المسأل كيستدؿ ب كؿ أستاذ أب
عم الفارس كمف قبمه سيبكيه:

العمؿ .أما أبو حيان فيرى أن ما ىنا زائدة

بأف ما لما كانت عكضان نابت مناب كاف

،بخالف ما يراه ابن جني بأنيا جاءت عوضاً.
-12

الحروف العاممة عمل ليس

يقول ابن مالك:
كقد تم الت كاف ذا العمبل

النكرات أعممت كميس ال

()84

()85
إف النا ي أجاز إعمالها عمؿ (ما الحجازي )
ي كؿ أبك حياف ٍ :
كالكسائ  ،كالفارس  ،كابف جن  .كمنح مف ذلؾ الفراء ،كأكثر البصرييف ،كقيؿ أف سيبكيه أجاز

أكثر الكك ييف ،

إعمالها ،كي كؿ أبك حياف :كأكثر أصحابنا يركف أنها ال تعمؿ ،كأف قكؿ الشاعر :
إف هك مستكليان عمى و
أحد
ٍ يى

أض ً
عؼ المجانيف
مإال عمى ٍ

()86

.

( )82الكتاب .265/1
( )83البيت لمراع النميرم مف الكامؿ

ديكانه  234ا نظر الكتاب  305/1كالخزان  145/3كشفاء العميؿ .325/1

( )84ارتشاؼ الضرب.1207

( )85متف ألفي ابف مالؾ ص11
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إنما جاء لمضركرة الشعري ،ثـ نرل أن أبا حيان يميل لرأي ابن جني والكوفيين بقولو

والصحيح جواز إعماليا( ،)87إذ قد ثبت ذلؾ لغ ن عند أهؿ العالي شع انر ،كنث انر كمنه قكلهـ (:كاف أحد

خي انر مف أحد إال بالعا ي ) كقكلهـ (إف ذلؾ نا ىعؾ كال ضارؾ ).
التوضيح والتحميل:

إف) كزعـ األخفش ،كالمبرد ،أنها ال تعمؿ
كتعمؿ ال عمؿ (ما الحجازي ) كهك قميؿ بخبلؼ( ٍ
الشذكذ
الشعر مثؿ ذلؾ؛ لكنه غاي
كزعما أنه رأم سيبكيه أيضان كي كؿ أبك حياف :أنه سمح

مثؿ قكؿ الشاعر :

()88

ضى ا﵀ كاقيان
مما قى ى
كال ىكىزهر ٌ

ت معز بل ش هء عمى األرض باقيان

كأكثر مف أجاز إعمالها ،يشترط تنكير معمكليها ،كأف ال يت دـ خبرها عمى اسمها ،كاف ال
ينت ض النف  ،كاف ال يفصؿ بينها كبيف مر كعها ،غير أف ابف جن أجاز إعمالها
قكؿ الشاعر :

المعر كذلؾ

ً
اها كال عف ٍّ
حبها يمتىراخيان
س ىك ى

ك ىحممت سك ىاد ال ً
مب ال أنا باغيان
ى

()89

إف حرؼ نف يعمؿ عمؿ ليس ب م كندرة  ،كال يشترط

اسمها كخبرها أف يككنا نكرتيف .

معمـ حاض انر .
نحك  :إف ه
بؿ جاز

محمد قائمان.
خبرها التنكير نحك :إف
ه

اسمها التعريؼ  ،ك

أحد خي انر مف أحد .
إف ه
كتعمؿ إف بشرط حفظ النف كالترتيب  ،نحك ٍ :
كحفظ النف ال يككف إال بعدـ انت اض خبرها بإال  ،إف انت ض أهممت ,
َِّ
ِ
يم ﴾
نحك قكله تعالى  ﴿ :إ ْن َى َذا إال َممَ ٌك َك ِر ٌ

()90

( )86البيت مف المنسرح ببل نسب

.

شفاء العميؿ  193/1كشرح الكا ي  196/2كالتصريح  201/1كالدرر المكامح .96/1

( )87ارتشاؼ الضرب .1208
( )88البيت مف الطكيؿ ببل نسب
()89البيت مف الطكيؿ لمنابغ

شرح ابف ع يؿ  313/1كالهمح  195/1كالتصريح  199/1كشفاء العميؿ .331/1
ديكانه 122

شفاء العميؿ  331/1كالتصريح . 199/1
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كقكله تعالى  ﴿ :إِ ْن َى َذا إَِّال أ ِ
ين﴾
ير ْاأل ََّولِ َ
َ
َساط ُ

()91

.

كأما حفظ الترتيب أال ت دـ خبرها  ،أك معمكله عمى اسمها  .بل يصح أف ن كؿ  :إف
مكجكدا أخكؾ  ،كال  :إف عممه خالد مشكك ار .
مالحظات:
 1ػ ذكر النحكيكف م
إف تعمؿ عمؿ ليس ب م كندرة  ،بؿ إف جمهكر
أف ٍ
ط  ،كتدخؿ عمى
النحاة عمى عدـ إعمالها إال ال ميؿ منهـ  ،كه بذلؾ تككف لمنف

الجمؿ االسمي  ،كالفعمي مثمها مثؿ ما التميمي .
مجتهد  .بر ح المبتدأ  ،كالخبر .
نحك  :إف محمده
ه
كمنه قكله تعالى  ﴿ :إِ ْن أَ ْن َ َِّ ِ
ير﴾
ت إال َنذ ٌ

()92

شٌر ِم ْثمُ ُك ْم﴾
كقكله تعالى ﴿ :إِ ْن َن ْح ُن إَِّال َب َ

.

()93

.

ِ
ص ُد ِ
ورِى ْم إَِّال ِك ْبٌر﴾(.)94
كقكله تعالى  ﴿ :إِ ْن في ُ
كالمكجب إلبطاؿ عممها

هذ اآليات  ،كما شابهها هك انت اض نفيها بإال .

س َنى﴾(.)95
كمثاؿ دخكلها عمى الجمؿ الفعمي  ،ػ قكله تعالى ﴿ :إِ ْن أ ََرْد َنا إَِّال ا ْل ُح ْ
كقكله تعالى :
ون إَِّال َك ِذ ًبا ﴾(.)96
﴿ إِ ْن َيقُولُ َ
( )90يكسؼ.31/12
( )91األنعاـ.25/6

( )92اطر.23/35
( )93ابراهيـ.11/14
( )94غا ر.56/40
( )95التكب .107/9
( )96الكهؼ.5/18
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 2ػ ككما ينت ض نف إف النا ي غير العامم بحصر خبرها بػ إال ينت ض أيضا بػ
س لَ َّما عمَ ْييا ح ِ
ل مما المشددة  .نحك قكله تعالى  ﴿ :إِ ْن ُكل َن ْف ٍ
افظٌ﴾( .)97كقكله تعالى
َ َ َ
ون﴾(. )98
ض ُر َ
َ ﴿ :وِا ْن ُك ٌّل لَ َّما َج ِميعٌ لَ َد ْي َنا ُم ْح َ
غير أنه كرد النف بها مح إهمالها دكف ن ض الخبر بػ إال  ،أك ل مما .
()99
ِ
ِ
س ْمطَ ٍ
يب
ان﴾  .كقكله تعالى َ ﴿ :وِا ْن أ َْد ِري أَقَ ِر ٌ
نحك قكله تعالى  ﴿ :إِ ْن ع ْن َد ُك ْم م ْن ُ
ون﴾(. )100
أ َْم َب ِع ٌ
وع ُد َ
يد َما تُ َ

ػ إف

اآلي األكلى عمى الجمم االسمي .

اآليتيف غير عامم مح أنها دخمت

الخالصة:
إف) ال تعمؿ شيئان.
-1مذهب أكثر البصرييف ،كالفراء مف الكك ييف أف ( ٍ
-2مذهب الكك ييف ،كالفارس  ،كابف جن  ،أنها تعمؿ عمؿ ليس.
إف) تعمؿ
-3أبو حيان يميل لرأي ابن جني في ىذه المسأل  ،كيستشهد بمغ أهؿ العالي يرل أنها ( ٍ
عمؿ ليس .
(-4ال) تعمؿ عمؿ ليس بشركط كه

تنكير معمكليها ،كأف ال يت دـ خبرها عمى اسمها ،كاف ال

ينت ض النف  ،كاف ال يفصؿ بينها كبيف مر كعها.
-5ابف جن أجاز أف تعمؿ (ال)
ذلؾ

قكؿ الشاعر:

المعر كرأم أب حياف

ذلؾ غير كاضح كلكف قكله كجاز

ًسكاها كال عف حبٍّها يمتىراخيان

ك ىحممت سك ىاد ال ً
مب ال أنا باغيان
يوحي بأنو يوافق ابن جني في ىذه المسألة.
( )97الطارؽ.4/86
( )98يس.32/10
( )99يكنس.68/10

()100األنبياء .109/21
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-13دخول النفي عمى (كاد)
يقول ابن مالك :
أجدر
كحيف يينفى كاد ذاؾ ي

كبثبكت كاد ينفى الخبر
ي كؿ أبك حياف (: )101

إذا دخؿ النف عمى كاد ،كيكاد ،دؿ عمى نف الم ارب كغيرها مف األ عاؿ ؛كيمزـ مف نف الم ارب
نف خبرها ،خبل ان ل كـ منهـ ابف جن
الرأم الذم يؤيد أبك حياف ،أف نف

إنهـ ي كلكف :أف نفيها يدؿ عمى كقكع الخبر بعد بطء ،كهك

''كاد'' يدؿ عمى نف

م ارب الفعؿ ،كهك ي تض

الفعؿ ،أما إثباتها يدؿ عمى إثبات م ارب الفعؿ ،كيدؿ عمى انتفاء كقكعه .

نف

كقكع

التوضيح والتحميل:
إذا دخؿ النف عمى كاد كيكاد دؿ عمى نف الم ارب ألنؾ إذا قمت :كاد ي كـ ،معنا قارب ال ياـ ،كال

ادوا
ي اؿ ذلؾ عر ان إال إذا قارب كلـ يفعؿ .كيشكؿ عمى هذا ال كؿ :قكله تعالى ﴿ :فَ َذ َب ُح َ
وىا َو َما َك ُ
ون ﴾( ،)102إف قكله) ذبحكها) إثبات لمذبح ،كقكله( :كما كادكا يفعمكف) نف لمفعؿ – الذم هك
َي ْف َعمُ َ
الذبح ،كعدـ تكرار  ،-يمزـ التناقض بنف الش ء كاثباته

آف كاحد كمف هنا تثبت صح رأم

ابف جن أف نفيها يدؿ عمى كقكع الخبر بعد بطء وىو الرأي الذي يؤيده أبو حيان.

( )101ارتشاف الضرب .1235
( )102البقرة. 71/2
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(كأن)
-14القول في تركيب ّ
يقول ابن مالك:
ّ
وأْ ػىس ِا ٌىاْ ِٓ ػًّ

أْ ٌ١د ّ
إلْ ّ
ّ
ٌىٓ ٌؼ ًّ
ّ
واْ ص٠ذا ً ػاٌُ تأّٟٔ
()104

ي كؿ أبك حياف

()103

ّ
ٌٚىٓ اتٕٗ ر ٚضؼٓ
وف ّء

:

ل د كاف لمعمماء األجبلء عدة آراء ،

تركيب كأف مذهب الخميؿ ،كسيبكيه ،كجمهكر البصرييف

أف كأعتن بحرؼ التشبيه ٌدـ .كقاؿ بعض البصرييف :هذا خطأ
كالفراء ،أنها مركب مف الكاؼ ك ٌ
كاألكلى أف يككف حر ان بسيطان ؛كضح لمتشبيه كالكاؼ .كدعكل ابف هشاـ اإلجماع عمى تركيبها غير
يرل أف الكاؼ حرؼ جر(. )106

صحيح ( .)105أما ابف جن
التوضيح والتحميل

كتابه ال كؿ

يستعرض أبك حياف

تركيب كأف ،كاشهر ما استعرضه

هذ المسأل :

أف كأعتن
 -1مذهب الخميؿ ،كسيبكيه ،كجمهكر البصرييف ،كالفراء ،أنها مركب مف الكاؼ ك ٌ
بحرؼ التشبيه ٌدـ.

 -2يرل بعض البصرييف هذا خطأ ،كاألكلى أف يككف حر ان بسيطان ،كضح لمتشبيه كالكاؼ.
 -3أما ابف جن

يرل :أف الكاؼ حرؼ جر وال يظير رأي أبي حيان في ىذه المسألة بل

اكتفى بعرض اآلراء .

( )103متن ألفٌة ابن مالك ص12
( )104ارتشاف الضرب . 1238
( )105المغنً . 191/1

( )106سر الصناعة . 303/1
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لقائم )
 -15القول في( لي َنك ٌ
يقول ابن مالك :
()107

ٚتؼذ راخ اٌىسش ذصذة اٌخثش

الَ اترذا ٍء ٔذ ٛئٌّٔٛ ٟصس

ي كؿ أبك حياف( :)108ت كؿ العرب :لهنؾ ل ائـ ،ككمم لهنؾ ه  :ألنؾ مح إبداؿ الهمزة هاء
لهنؾ ،ه الـ ال سـ كالبلـ الثاني ه الـ إف .

 .اؿ سيبكيه كابف السراج كالفارس  :بأف البلـ

كذهب أبك الفتح كبعض النحكييف ،كاختار ابف مالؾ ،أف البلـ

لما أبدلت همزة إنؾ إلى هاء ،جاز الجمح بيف حر

لهنؾ ه الـ االبتداء؛

التككيد.كقاؿ أبك الفتح ابف جن :كالبلـ الثاني

زائدة،نحك لهنؾ لرجؿ صدؽ.
كهنا ي كؿ ابف جن  :البلـ األكلى الـ ابتداء كالثاني زائدة
إِ َّنيم لَ َيأْ ُكمُ َ َّ
ام﴾(. )110
ُْ
ون الط َع َ

()109

مثؿ قكؿ ا﵀ تعالى ﴿ إَِّال

التوضيح والتحميل:
 -1يرل سيبكيه كابف السراج كالفارس  :بأف البلـ

لهنؾ ،ه الـ ال سـ كالبلـ الثاني ه

الـ إف.
 -2كيرل أبك الفتح كبعض النحكييف ،كاختار ابف مالؾ ،أف البلـ
أبدلت همزة إنؾ إلى هاء ،جاز الجمح بيف حر

لهنؾ ه الـ االبتداء؛ لما

التككيد.كقاؿ أبك الفتح ابف جن :كالبلـ

الثاني زائدة.
 -3أما أبو حيان :فقد اكتفى بطرح وجيات النظر المختمفة ،ولم يظير رأيو واضحاً في ىذه
المسألة .

( )107متن ألفٌة ابن مالك ص12
( )108ارتشاف الضرب 1268.
( )109الخصائص . 315-314/1
( )110الفرقان . 20/25
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-16دخول ال النافية لمجنس عمى جمع المؤنث السالم
يقول ابن مالك :
ػًّ ّ
ئْ اجؼً ٌال فٔ ٟىشٖ

ِفشدج ً جاءذه أِ ٚىشّسج

فأصة تٙا ِضافا أِ ٚضاسػٗ
()112

ي كؿ أبك حياف

تؼذ ران اٌخثش اروش سافؼٗ

()111

:

ذهب بعض العمماء مف المت دميف ،كابف خركؼ،مف المتأخريف إلى كسر التاء كالتنكيف عند
ً
و
مسممات كذهب
مسممات أك ،ال
دخكؿ ال النا ي لمجنس ،عمى جمح المؤنث السالـ ،أم ت كؿ :ال
األكثر إلى كسر التاء دكف التنكيف ،كذهب المازن  ،كالفارس  ،إلى البناء عمى الفتح أما ابف جن
ً
مسممات زيد .
ي كؿ :إذا أضيؼ (جمح المؤنث السالـ ) كسر ،عمى األصؿ ؛ألنه معرب نحك ال
مسممات ،تفتح التاء ؛ألنه
إف ركبته مح اسـ آخر ،كقدمت االسـ عمى الجمح،مثؿ ال سرىح
ى
تح لبناء التركيب ،كعمى قياس األكثريف تكسر ؛ألنه األصؿ كالصحيح جكاز الكسر كالفتح دكف
التنكيف كبه كرد السماع .

()113

التوضيح والتحميل:
مما سبؽ نتبيف رأم ابف جن ،

هذ المسأل ،كالذم يه يخالؼ أستاذ الفارس إلى جكاز

الكسر ،كالفتح ،دكف التنكيف كبه كرد السماع ،عند دخكؿ ال النا ي لمجنس عمى جمح المؤنث السالـ

،ولم يظير موقف واضح ألبي حيان ،في ىذه المسألة ،بؿ اكتفى بن ؿ اآلراء عف الساب يف .

( )111متن ألفٌة ابن مالك ص13
( )112ارتشاف الضرب .1297
( )113الخصائص. 305/3
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 -17دخول ال النافية لمجنس عمى كممة مساس
يقول ابن مالك :
()114

ػًّ ّ
ئْ اجؼً ٌال فٔ ٟىشٖ

ِفشدج ً جاءذه أِ ٚىشّسج

مف المعركؼ بأف ال النا ي لمجنس ،مف أهـ شركط عممها ،أف يككف اسمها نكرة .
ي كؿ أبك حياف
يتساءؿ ابف جن

()115

:

كيؼ عممت ال

كيتكجه لمسؤاؿ ألستاذ الفارس

(مساس)

ً
اس﴾()116كه
قكله تعالى ﴿ ال م ىس ى

اؿ ابف جن  :سألت أبا عم

عمى مساس كه عندؾ كعند الجماع معر ؟

معر ؟

كيؼ دخمت ال المختص بالنكرة،

اؿ أبك عم :ليس التعريؼ لها بمتمكف ،أال ترل أنؾ ت كؿ:

كلما
كؿ مكضح ال مساس ٌ

لـ تختص كشاع استعمالها ؛جرت مجرل النكرة ساغ دخكؿ ال عميها ككاف أبك عم يمعف النظر
هذا المكضح

-18

()117

القول في (أال )التي لمتمني وأال لمتحضيض

ي كؿ أبك حياف

(: )118

رجؿ؟ هؿ رجؿ منصكب ببل أـ بذلؾ الفعؿ الم در؟
سأؿ ابف جن أبا عم عف قكلنا :أال ى

اؿ :بؿ بذلؾ الفعؿ بمعنى أال أجد رجبلن .كهذا مخالؼ لرأم الخميؿ كسيبكيه كالجرم كهـ يركف أف

رجبلن منصكب ببل .

()114متن ألفٌة ابن مالك ص13
( )115ارتشاف الضرب.1308
( )116طه. 97/20
( )117المحتسب . 56/2

( )118ارتشاف الضرب. 1318
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أال الت ه لمتمن  ،كقد اختمؼ

تركيبها ،أك أنها بسيط  ،ظاهر كبلـ النحاة مف أنها
االسـ

إف
مركب مف همزة االستفهاـ ،كال  .الخميؿ كسيبكيه كالجرم يركف :أنها تعمؿ عمؿ ٌ
خاص يبنى معها إف كاف مفردان ،كيعرب إف كاف مضا ان ،أك شبيهان بالمضاؼ ،كال يككف لها خبر

ماء باردان كقاؿ سيبكيه:
المفظ ،كال
،ال
الت دير ،كال تعمؿ عمؿ ليس ت كؿ (أال غبلمان ل )(أال ن
ضؿ) إال بالنصب( )119كزعـ المازن كالمبرد:
غبلـ أ ض يؿ منؾ) بل ي اؿ
مف قاؿ (ال
(أالغبلـ أ ى
ى
ى
()120
أنه يجكز أف تعمؿ عمؿ ليس ،أك أف تمغى
أما (أال الت لمتحضيض) أبك حياف يميؿ إلى أنها بسيط  ،ليست مركب  ،كهذ خالفت
المعنى كالحكـ؛ بل يميها إال الفعؿ ظاه انر أك م د ارن مثؿ قكؿ الشاعر :
أال رجبلن ج از ا﵀ خي انر

بيت
يدؿ عمى يم ىح ٍّ
صم و تى ي

()121

التوضيح والتحميل:
-1يرل النحاة :أف أال الت لمتمن مركب مف همزة االستفهاـ ،كال .كأما أال الت لمتحضيض يركف

أنها مركب  ،إال أبا حيان فيرى :أنيا بسيطة ،غير مركبة كال يميها إال الفعؿ .

االسـ خاص يبنى

إف
 -2الخميؿ كسيبكيه  ،كالجرم ،يركف :أف أال الت لمتمن  ،تعمؿ عمؿ ٌ
معها إف كاف مفردان ،كيعرب إف كاف مضا ان ،أك شبيهان بالمضاؼ ،كال يككف لها خبر ،ال
كال

الت دير ،كال تعمؿ عمؿ ليس.

-3المازن كالمبرد :يرياف أف أال الت لمتمن

المفظ،

تعمؿ عمؿ ليس ،أك أف تمغى.

 -4خالؼ أبك عم  ،كتمميذ ابف جن  ،الخميؿ كسيبكيه كالجرم بأف ناصب االسـ بعد أال الت
لمتمن بفعؿ م در -كهك رأم أب عم -

حيف يرل الخميؿ ،كصحبه أف الناصب هك ال

العامم عمؿ إف.

( )119الكتاب . 307/2

( )120شرح الكافٌة . 534/1
( )121البٌت من البحر الوافر لعمرو بن قنعاس وبال نسبة فً الكتاب  308/2كشفاء العميؿ  388/1كشرح التسهيؿ  71/2كشرح
الجمؿ. 280/2.
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 -19أحوال الفعل بالنسبة لمفاعل
يقول ابن مالك:
اٌفاػً اٌز ٞوّشفٛػ ٟأذٝ

ص٠ذ ِٕ١شا ً ٚجٔ ٗٙؼُ اٌفرٝ

٠ٚشفغ اٌفاػً فؼً أضّشا

()122

()123

ي كؿ أبك حياف
مك قمت :ييكعظ

وّثً صٍ ٠ذ ف ٟجٛاب ِٓ لشا

:

المسجد رجا هؿ .اللتبس عميؾ األمر هؿ رجا هؿ هنا اعؿ ،أـ نائب اعؿ؟ بل

هذ الحال  .كالجمهكر أف هذ الحال ال ي اس عميها ،كذهب الجرم كابف
يجكز إضمار الفعؿ
جن عمى ال ياس عمى ذلؾ ،أجا از أ ً
يد(. )124
يك ىؿ
الطعاـ ز ه
ي
عمرك كقد منح ذلؾ سيبكيه كاف لـ يمبس.
عمرك أم أكمه ز ه
ك يش ًر ى
يد كشربه ه
ب الماء ه

()125

لمفعؿ مح الفاعؿ أحكاؿ ثبلث  :الفعؿ إما كاجب الذكر ،كاما كاجب الحذؼ ،كاما جائز الحذؼ

 ،األكؿ :ما ال دليؿ عمى حذ ه يجب الذكر .

كالثان  :إذا ىكلً ى ما يختص بالفعؿ االسـ ،كبعد ما يفسر ؛ يجكز ذلؾ
بشرط أف يككف الفعؿ بعدها ماضيان ،أك يككف منفيان بمـ مثؿ:

إف كحدها
ٍ

الكبلـ

يد لـ يجئؾ أهنه.
يد جاءؾ أكرمه ،زيد هنا اعؿ لفعؿ محذكؼ كجكبان .كمثاؿ آخر كاف ز ه
إف ز ه
س ِّب ُح لَ ُو
كالحال الثالث :إذا أ ٍش ىع ىر به مف قبمه؛ يجكز حذؼ الفعؿ نحك قراءة مف ق أر قكله تعالى﴿ ُي َ
ِ
صِ
مح ( رجا هؿ ) اعؿ لفعؿ محذكؼ يدؿ عميه ما قبمه،
ال﴾( )126بفتح الباء
يي ىسب ي
ف َ
ييا ِبا ْل ُغ ُد ِّو َو ْاآل َ
بشرط عدـ االلتباس.
( )122متف ألفي ابف مالؾ ص15
( )123ارتشاؼ الضرب.1323
( )124المحتسب  229/1التصرٌح . 274/1
( )125الكتاب . 254/1
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التوضيح والتحميل:
مما سبؽ نرل أف لمفعؿ مح الفاعؿ حاالت ثبلث :
-1كاجب الذكر :كهك الذم ال يكجد دليؿ عمى حذ ه.
-2كاجب الحذؼ :إذا ىكلً ى ما يختص بالفعؿ االسـ ،كبعد ما يفسر ؛ يجكز ذلؾ
الكبلـ بشرط أف يككف الفعؿ بعدها ماضيان ،أك يككف منفيان بمـ مثؿ:

إف كحدها
ٍ

يد جاءؾ أكرمه ،زيد هنا اعؿ لفعؿ محذكؼ كجكبان .
إف ز ه
ِ
ييا ِبا ْل ُغ ُد ِّو
س ِّب ُح لَ ُو ف َ
 -3إذا أ ٍش ىع ىر به مف قبمه؛ يجكز حذؼ الفعؿ نحك قراءة مف ق أر قكله تعالى﴿ ُي َ
صِ
مح ( رجا هؿ ) اعؿ لفعؿ محذكؼ يدؿ عميه ما قبمه ،بشرط عدـ
ال ﴾ بفتح الباء
يي ىسب ي
َو ْاآل َ
االلتباس.

-4يبدو أن أبا حيان لم يتوافق مع ما ذىب إليو ابن جني من القياس عمى الحالة الثالثة أجاز
ابف جن ( أ ً
أكد بعدها أبك حياف عمى منح ذلؾ مف سيبكيه حتى كاف
يك ىؿ
يد ) أم أكمه ز ه
الطعاـ ز ه
يد.ك ٌ
ه
لـ يمبس.

 -20مسألة ىل يقام المفعول ألجمو مقام الفاعل؟
يقول ابن مالك:
أباف تعميبلن كجد شك ارن كدف

ينصب مفعكالن له المصدر إف

كقتان ك اعبلن كاف شرط د

كهك بما يعمؿ يه متٌحد

()127

مح الشركط كمزهدو ذا قنح

اجرر بػ الحرؼ كليس يمتنح

( )126النور. 36/24

()127متن ألفٌة ابن مالك ص20
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()128

ي كؿ أبك حياف

:

ذهب الفارس  ،كابف جن  ،كالجمهكر  ،بأف المفعكؿ ألجمه ال ي اـ م اـ الفاعؿ ،سكاء أكاف

منصكبان ،أـ بحرؼ الجر.

كذهب بعضهـ أنه يجكز ،إذا كاف بحرؼ الجر ال إذا كاف منصكبان .
كمف ذلؾ قكؿ الشاعر :
ي ٍغ ً
مف ىه ٍي ىبته
ض
ض ٍ
كي ٍغ ى
حياء ي
ي
ن

م
سـ
بل يي ىكمـ إال ى
حيف ىي ٍبتى ي

()129

التوضيح والتحميل:
و
كعمرك ،كهنا أقيـ الجار كالمجركر م اـ نائب
ألنؾ
الجار كالمجركر ت كؿ :يم مر بزيد ه
و
جكز أف ي كـ
كعمرك أك
مكضح ر ح ،لذلؾ لؾ أف ت كؿ(:
الفاعؿ
ه
كعمرك ) كعمى ذلؾ اعتمد مف ٌ
المفعكؿ ألجمه إذا كاف بحرؼ جر م اـ الفاعؿ .كلـ يجز ذلؾ الفارس كابف جن .

كال يجكز لمجار كالمجركر ،الم اـ م اـ الفاعؿ ،أف يت دـ عمى الفعؿ ك كلنا (:بز ويد سير)؛ ألف

الفاعؿ كمف قاـ م امه ال يت دـ عمى الفعؿ.

 -21إذا كان المفعول المطمق من غير لفظو
يقول ابن مالك:
ٚلذ ٕٛ٠ب ػٕٗ ِا ػٍ ٗ١د ّي
ي كؿ أبك حياف

()131

وج ّذ و ًّ اٌج ّذ ٚافشح اٌجزي

()130

 :إف كاف المفعكؿ المطمؽ ،مف غير لفظ عمه ،نحك :قعد جمكسان

منصكب بفعؿ مضمر ،أم جمس جمكسان.
مذهب الجمهكر أنه
ه
( )128ارتشاف الضرب .1337

( )129البٌت من البسٌط للفرزدق مغنً اللبٌب  320/1كالتصريح  290/1كأكضح المسالؾ  146/2كالكامؿ .57/2
( )130متن ألفٌة ابن مالك ص19
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كقيؿ بالفعؿ الظاهر كمذهب ابف جن كمف قبمه الفارس التفصيؿ(. )132
إف كاف لمتككيد ىع ًم ىؿ يه الفعؿ المضمر ،الذم هك مف لفظه نحك :جمس جمكسان
قعد جمكسان كاف كاف مختصان  :إما أف يككف له عؿ أك ال ،إف كاف له عؿ عمؿ يه الفعؿ
مثالنا السابؽ

المضمر ،كاال عمؿ يه الفعؿ الظاهر ،نحك :قعد ال ر صاء كاالختصاص يككف بأؿ العهدي ت كؿ

ضربته الضرب أم الضرب المعهكد كال يجكز دخكؿ اؿ عمى المصدر كأف ت كؿ :قاـ زيد ال ياـ ،
إذا أردت أف يست يـ الكبلـ ت كؿ :قاـ زيد ال ياـ الحسف ؛أم البد مف نعته.

التوضيح والتحميل:
هذ المسأل اختبل ان كبي انر مح رأم الجمهكر إف كاف المفعكؿ

ال يختمؼ مكقؼ ابف جن

منصكب بفعؿ مضمر ،أم جمس
المطمؽ ،مف غير لفظ عمه ،نحك :قعد جمكسان مذهب الجمهكر أنه
ه
هذ المسأل اال :إف كاف لمتككيد
صبل
جمكسان كقيؿ بالفعؿ الظاهر أما ابف جن كالفارس د ٌ
مثالنا السابؽ قعد جمكسان كاف
ىع ًم ىؿ يه الفعؿ المضمر ،الذم هك مف لفظه نحك :جمس جمكسان
كاف مختصان  :إما أف يككف له عؿ أك ال ،إف كاف له عؿ عمؿ يه الفعؿ المضمر ،كاال عمؿ يه

الفعؿ الظاهر.

-22القول في إذ الظرفية
يقول ابن مالك :
باطٌرادو كهنا امكث أزمنا

ضمنا
الظرؼ كقت أك مكاف ٌ

()133

انصبه بػ الكاقح يه مظه ار
()134

ي كؿ أبك حياف

كاف كاال انك م ٌد ار

 :كابف جن يتحدث عف الناصب لهذا الظرؼ ي كؿ :هك الفعؿ الذم

بعد إف قمت( :ب ينما زيد قاعد إذ أقبؿ عمرك) العامؿ لنصب الظرؼ إذ هك عؿ أقبؿ الذم بعد ،
كالعامؿ لنصب بينما هك الفعؿ الم در أقبؿ(. )135

( )131ارتشاف الضرب .1355
( )132الخصائص .456-454/2

( )133متن ألفٌة ابن مالك ص20
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 ،يفسر أقبؿ الت بعد إذ كالت دير( أقبؿ بينما زيد قاعدإذ أقبؿ عمرك).
بعض كبلـ ابف

ينسب إلى سيبكيه بأف إذ تأت لمسبب ،مجردة عف الظر ي  ،كاختار ابف مالؾ ك
()137
وى ْم ﴾(َ ﴿)136وِا ْذ لَ ْم َي ْيتَ ُدوا ﴾
اعتََزْلتُ ُم ُ
مالؾ :بأنها تأت لمتعميؿ ،نحك قكله تعالى﴿ َوِا ِذ ْ
كمنه قكؿ الشاعر :
اد ا﵀ نً ٍع ىمتىهيـ
ص ىب يحكا ٍ
قد أى ىع ى
ىأى ٍ
أما أبك عم الفارس

يش كا ٍذ ما ًمثٍمهـ ىب ىش ير
إ ٍذ يهـ قر ه

()138

يرل :أنها ال تخرج عف الظر ي

()139

التوضيح والتحميل:
كي كؿ سيبكيه :بأنها تأت لممفاجأة كهذا ال يككف إال بعد بينا كبينما.
مثؿ قكلنا( :بينما أنا كذا إذ جاء زيد) كذهب بعضهـ إلى أنها زائدة ،كالى أنها ظرؼ مكاف ،كلكف

الذم يميؿ إليه أبك حياف ،هك رأم أب عم ،كمف بعد تمميذ ابف جن  ،إلى أنها ظرؼ زماف.

كابف جن يتحدث عف الناصب لهذا الظرؼ ي كؿ :هك الفعؿ الذم بعد إف قمت( :بينما
زيد قاعد إذ أقبؿ عمرك) العامؿ لنصب الظرؼ إذ هك عؿ أقبؿ الذم بعد  ،كالعامؿ لنصب بينما
()140

هك الفعؿ الم در أقبؿ

 ،يفسر أقبؿ الت بعد إذ كالت دير( أقبؿ بينما زيد قاعدإذ أقبؿ عمرك)
كرد مجمكع مف اآلراء حكؿ إذا الفجائي :

( )134اارتشاف الضرب .1405
( )135المساعد.503/1
( )136الكهف.16/18
()137األحقاف.11/46
()138البٌت من البسٌط للفرزدق فً دٌوانه  223الكتاب  60/1كشرح التسهيؿ  373/1كالم تضب .191/4
( )139ارتشاف الضرب .1404
( )140المساعد.503/1
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-1سيبكيه يرل أنها تأت لمسبب مجردة عف الظر ي كاختار هذا الرأم ابف مالؾ كأضاؼ بأنها تأت
لمتعميؿ.

-2أبك عم الفارس كتمميذ ابف جن يرياف أنها (إذ) تأت لمظر ي الزماني وقد وافقيما أبو حيان
-3يرل ابف جن أف العامؿ لنصب الظرؼ إذ هك الفعؿ الذم بعد إذا قمت( :بينما زيد قاعد إذ
أقبؿ عمرك) العامؿ لنصب الظرؼ إذ هك عؿ أقبؿ الذم بعد .

 -23القول في بين وبينما
يقول ابن مالك :
ضمنا
الظرؼ كقت أك مكاف ٌ
ي كؿ أبك حياف

باطٌرادو كهنا امكث أزمنا

()141

(: )142

عند الحديث عف بيف ه إف كانت مفردة ظرؼ مكاف ،أما إذا أضيفت لها (ما )أصبحت ظرؼ
زماف ،بمعنى إذ كالجمم بعد بينا كبينما اسمي  ،ك عمي .
كمنه قكؿ الشاعر :
غبلمنا
جاء
ىىب ٍي ىنا ىن ٍبغ
ى
الصيد ى
ي

كي ٍخف ىش ٍخصهي ىكييضائًميه
يدب ي

()143

التوضيح والتحميل:
كالجمم بعد بينا كبينما يها ثبلث مذاهب :
 -1الجمم مضا إليها نفسها دكف حذؼ .
()141متن ألفٌة ابن مالك ص20
( )142ارتشاف الضرب . 1406

( )143البٌت من الطوٌل لزهٌر بن أبً سلمى فً دٌوانه 89انظر اللسان مادة ضأل. 2541/4

42

-2ذهب الفارس كابف جن  ،إلى حذؼ زماف

()144

كالت دير(بينا أكقات زيد قائـ جاء عمرك)
-3الجمم بعدها ال محؿ لها مف اإلعراب ألف ما كا .

 -24القول في إذا الظرفية
قاؿ أبكحياف ( :)145ي كؿ ابف جن :
أف (إذا) إما أف تككف ظرؼ زماف ،أك ظرؼ مكاف حسب التأكيؿ .كهك مذهب أبك عم مف قبمه
التوضيح والتحميل:
إذا قمت :خرجت إذا زيد الت دير (خرجت الزماف حضكر زيد) هنا ه ظرؼ زماف إذا

قمت :خرجت إذا زيد كالت دير (خرجت بحضرت زيد) ه ظرؼ مكاف كيرل األخفش :بأنها حرؼ

(. )146

كزعـ ابف جن كتبعه ابف مالؾ أف إذا قد ت ح مبتدأ كنحك قكله تعالى ﴿ إِ َذا َوقَ َع ِت ا ْل َو ِاق َع ُة
( )1لَ ْيس لِوقْع ِتيا َك ِاذب ٌة (َ )2خ ِ
ض ٌة َر ِاف َع ٌة ( )147( ﴾ )3كذلؾ لمف ق أر بنصب خا ض ار ع ت دير
اف َ
َ
َ َ َ َ
ذلؾ ،كقت كقكع الكاقع  ،خا ض ى قكـ  ،ار ع ى آخريف.كتختمؼ إذا الفجائي عف إذا الشرطي كه مف
أدكات الشرط العامم  ,كه مف األسماء الت تحتاج بعدها ,كجكبان إلى جمم نحك إذا تعممت ارتفح

شأنؾ

كتخالؼ إذا الشرطي  ,إذا الفجائي
كالفجائي خاص بالجمم االسمي

أف إذا الشرطي  ,مف األسماء  ,كاذا الفجائي مف الحركؼ .
 ,كأما إذا الشرطي خاص بالجمم الفعمي  ,كالبد لها مف جكاب .

( )144الهمع .211/1
( )145ارتشاف الضرب1412.
( )146شرح التسهٌل .214/2
( )147الواقعة.3-1/56
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كأما إذا الفجائي بل تحتاج إلى جكاب ,كالشرطي تدؿ عمى الزماف المست بؿ ,كلها حؽ الصدارة .

 -25القول في (لَ ُد ْن)
()148

ي كؿ أبك حياف

أما قكؿ الشاعر :

 :قاؿ سيبكيه ال ينصب لدف إال غدكة بل ت كؿ لدف بكرةن بؿ لدف غدكةن

()149

مف لى يد ىش ٍكالن------

انتصبت شكالن بكاف الناقص المضمرة أم مف لد كانت شكالن كقاؿ الكك يكف

غدكة بإضمار كاف الناقص .
أما ابف جن

يرل

لدف غدكةه كتر ح

يد؛ كبذلؾ
هذ المسأل  ،أف لدف مثؿ اسـ الفاعؿ مثؿ قكلنا :أضارب ز ه

ترتفح غدكة بعد لدف  ،.واكتفى أبو حيان بطرح األراء دون ترجيح رأي عمى غيره .

بين)
بين َ
 -26القول في ( َ
ي كؿ أبك حياف.

()150

 :أم بيف هؤالء ،كبيف هؤالء ،ثـ أزيمت اإلضا

كركب االسماف

تركيب (خمس عشر)كلك أضيؼ إلى بيف بيف؛ تعيف ازال الظر ي كخطٌأ ابف جن مف قاؿ :همزة

بيف بالفتح؛ألف اإلضا تمغ الظر ي (. )151
بيف ى
ى
ي كؿ الشاعر :
ىن ٍح ًم ح ي ىتىنا ىكىب ٍح

ض ال ً
كـ ىي ٍس ط ىب ٍي ىف ىب ٍي ىف
ي

()152

( )148ارتشاف الضرب . 1456
( )149البٌت من الرجز المشطر الكتاب . 134/1
( )150ارتشاف الضرب.1460
( )151الهمع .212/1

()152البٌت لعبٌد بن األبرص من الكامل فً دٌوانه  141و سر الصناعة  49/1كشفاء العميؿ .481/1
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 -27المفعول معو
يقول ابن مالك :
نحك سيرم كالطريؽ مسرعه

ينصب تال الكاك مفعكال معه

النصب ال بالكاك
ٌ

بما مف الفعؿ كشبهه سبؽ ذا
كبعد ما استفهاـو اك كيؼ نصب

بفعؿ ككفو مضمرو بعض العرب

كالعطؼ إف يمكف ببل ضعؼو أحؽ

النسؽ
النصب مختارٌ لدل ضعؼ ٌ
كٌ

النصب إف لـ يجز العطؼ يحب
كٌ

()154

ي كؿ أبك حياف

ال كؿ األحؽ

أك أعت د إضمار عامؿو تصب

 :ذهب بعض الكك ييف إلى أف العامؿ

()153

نصب المفعكؿ معه ،هك

اإلعراب الذم له .كذهب الفارس  ،كابف جن  ،كآخركف ،إلى أف

لما لـ يشرؾ األكؿ
الخبلؼ؛ ٌ
الناصب لممفعكؿ معه هك حرؼ الكاك بشرط أف يصح عطفه عمى ما قبمه؛ بل يجكز أف ت كؿ:
الحال األكلى ال

؛ ألنه

ع الشمس كلكف يجكز أف ت كؿ :جاء البرد كالطيالس ى
ضحكت كطمك ى
الحال الثاني يصح العطؼ ,عمى ما قبمه كال يجكز ت ديـ
يصح العطؼ عمى ما قبمه  ,أما

البرد
المفعكؿ معه عمى عاممه بل ن كؿ .كالطيالس ى جاء البرد كلكف لنا أف ن كؿ :جاء كالطيالس ى ي

()155

كاستدؿ ابف جن ب كؿ الشاعر:
ت كي ٍحشان غيب ن كنميم ن
ىج ىم ٍع ى

بلث ًخ و
ت عنها بً يم ٍرىع ًكم
ثى ى
صاؿ لى ٍس ى

()156

ك يها شاهد عمى عدـ ت دـ المفعكؿ معه عمى عمه

()157

( )153متن ألفٌة ابن مالك ص21
( )154ارتشاف الضرب .1485
( )155الخصائص  383/2كانظر منهج السالؾ .188/2

( )156البٌت لٌزٌد بن الحكم انظر الخصائص  383/2المساعد  541/1كشرح الكا ي .51/1
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مكاضح ال يصح معها العطؼ مثؿ :سرت

كي كؿ ابف مالؾ :كالعرب تستخدـ المفعكؿ معه

كالنيؿ ،كيؼ أنت كقصع ن مف ثريد؟ كه ليست مثؿ :كيؼ أنت كزيد؟ كذكر ابف مالؾ أنه ال خبلؼ

أعمـ كماليؾ .كي كؿ أبك حياف:
كجكب الر ح نحك :أنت كريأيؾ  ,أنت ي
,كجكب الر ح ببل تأكيؿ .كهك قكؿ الجمهكر أم ضيعته معطك عمى رجؿ.

قكلنا كؿ رج هؿ كضيعتيه

التوضيح والتحميل:
 -1ذهب بعض الكك ييف إلى أف العامؿ
األكؿ

لما لـ يشرؾ
نصب المفعكؿ معه ،هك الخبلؼ؛ ٌ

اإلعراب الذم له .كذهب الفارس  ،كابف جن  ،كآخركف ،إلى أف الناصب لممفعكؿ

معه هك حرؼ الكاك بشرط أف يصح عطفه عمى ما قبمه.
 -2انفرد ابف جن برأيه عمى جكاز ت دـ المفعكؿ معه عمى معطك ه ك كلنا جاء كالطيالس البرد
كاألصؿ يها جاء البرد كالطيالس ى كلكف ال يجكز ت دمه عمى عمه.

 -28باب االستثناء
ي كؿ ابف مالؾ:
ِا اسرثٕ١د ئال ِغ ذّاَ ٍ تٕرصة

ٚتؼذ ٔف ٟأ ٚوٕف ٟأٔرخة

ئذثاع ِا اذصً ٚأصة ِا أمطغ

ٚػٓ ذّ ُ١ف ٗ١ئتذاي ٚلغ

ٚغ١ش ٔصة ساتك ٍ ئال ٌّا

ٌ ٛئال
ٔصة٠ىٓ
ٚغ١ش تؼذ
ػذِاتؼذ ٠ىٓ
ٌّا***
وّا ئال
ساتك ٍ
وّا ٌ ٛغال ػذِا
( )158
ذّشس ت ُٙئال اٌفر ٝئال اٌؼال

ٚأٌغ ئال راخ ذٛوٍ ١ذ وال
ي كؿ أبك حياف

( )159

()160

 :كاال تككف لبلستثناء كال تككف بمعنى الكاك خبل ان لؤلخفش

إذ جعؿ قكله تعالى﴿ إال الذيف ظممكا﴾

()161

( )157ابن جنً ٌجٌز ذلك وأكثر النحاة تمنعه.
( )158متن ألفٌىة ابن مالك ص21
( )159ارتشاف الضرب .1498
( )160معانً القرآن . 162/1
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بمعنى كال الذيف ،كال زائدة خبل ان لؤلصمع كابف جن
زعمهما أف إال زائدة

()162

قكؿ الشاعر:
الخس ً
ؼ أك ىن ٍرًم بها بمدان قى ٍف ىار
عمى ى ٍ

ىحر ً
اخ ن
يج ما تىٍنفىؾ إال يم ىن ى
اج ي
ى

()163

وىنا نرى أن أبا حيان يختمف مع ابن جني في رأيو بأن إال في البيت السابق زائدة .

-29القول في السيما
قاؿ أبك حياف( :)164ي كؿ ابف جن  :يجكز تخفيؼ الياء

السيما ،ك

ذلؾ رد عمى ابف

عصفكر الذم يرل :أنه ال يجكز تخفيؼ الياء ،مف السيما كأصؿ س ٌ سكل كالمحذك عند ابف جن
،الـ الكمم (. )165
التوضيح والتحميل:
كاألحسف عند أب حياف أف المحذك عيف الكمم ،وىنا يختمف أبو حيان مع ابن جني.
()166

عد جماع مف النحاة منهـ األخفش ،أف السيما مف أدكات االستثناء ؛
ٌ

لما أركا أف ما قبمها مخالؼ لما بعدها .كالصحيح الذم ي ار أبك حياف :أنها ليست مف أدكاته،
كانما ذكرها سيبكيه

باب ال النا ي لمجنس ،كاالسـ بعدها إف كاف معر  ،يجر ك كلنا:

يد )
جاء ال كـ السيما ز ويد كيجكز ر عه عمى أنه خبر لمبتدأ محذكؼ ت دير ( السيما هك ز ه
مكضح ر ح بمعنى الذم كهك خبر (ال) كس ٌ اسمها ،كاف كاف
كزعـ األخفش :أف ال
( )161البقرة .150/2
( )162ارتشاف الضرب .1498
( )163البٌت من الطوٌل لذي الرمة فً دٌوانه  1419/3و الكتاب  48/3كشرح التسهيؿ  357/1كشفاء العميؿ .381/1
()164ارتشاف الضرب.1552
( )165الهمع .235/1

( )166انظر رأي األخفش فً الهمع .234/1
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تمييز  ،كركم هذا البيت بالنصب
مابعد السيما نكرة ،جاز يه الر ح ،كالنصب عمى أنه
ه
كالر ح كالجر ( نصب أك ر ح أك جر النكرة (يكـ) بعد السيما ) ي كؿ الشاعر :
أى ىال م
صالًح
رب ٍيكوـ ى
لؾ ٍ
من ى
هف ى

كالسميما و
يكـ بدارة جمجؿ

 -30باب

()167

الحال

يقول ابن مالك :
مفهـ

الحاؿ كصؼ ضم منتصب
كككنه منت بلن مشت ا
كصؼ ضم ٌ منتصب
الحاؿ
ٌ
كيكثر الجمكد سعرو ك
كصؼ ضم ٌ منتصب
الحاؿ
ٌ
مدا بكذا يدان بيد
كبعه
ٌ

ي كؿ أبك حياف( :)169يأت

حاؿ كفردان أذهب

يغمب لكف ليس مستح ا
تأكؿو ببل تكمٌؼ
مبدم ٌ

ككر زيد أسدان أم أسد
ٌ

()168

الحاؿ لدالل ترتيب (ادخمكا رجبلن رجبلن)أم مرتبيف ك
()170

الثان خبلؼ ,ابف جن ي كؿ :أنه صف كالزجاج أنه تككيد

نصب

كالفارس يرل أنه منصكب باألكؿ

كالذم يختار أبك حياف أنه كما قبمه منصكباف بالعامؿ قبمه ؛ألف مجمكعهما هك الحاؿ .

التوضيح والتحميل:
يختمف ىنا أبو حيان مح ابف جن حكؿ نصب الثان

باب الترتيب مثؿ قكلنا(ادخمكا

رجبلن رجبلن) يرل أبك حياف أنه كما قبمه منصكباف بالعامؿ قبمه ؛ألف مجمكعهما هك الحاؿ .
()171

ابف جن ي كؿ :أنه صف كالزجاج أنه تككيد

كالفارس يرل أنه منصكب باألكؿ .

( )167البٌت من الطوٌل المرىء القٌس فً دٌوانه  112وفً شرح الكافٌة  135/2ككشفاء العميؿ  518/2كشرح التسهيؿ .318/2
( )168متن ألفٌة ابن مالك ص22
( )169ارتشاف الضرب.1558
( )170الهمع  238/1انظر منهج السالؾ .281/2
( )171الهمع. 238/1
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 -31وقوع المصدر حاالً
يقول ابن مالك :
()172

يد طمح
بكثرةو كبغت و ز ه

كمصدر منكر حاالن ي ح

()173
قدر مصدر ،بل يجكز أف ي ح
ي كؿ أبك حياف
أف (أف كالفعؿ ) إف ٌ
كمذهب سيبكيه ٌ
أف( أف كالفعؿ) يجكز أف ت ح حاالن كما ي ح صريح
حاالن .كخالفه ابف جن
ذلؾ حيث إنه يرلٌ :

المصدر .

اختمؼ النحاة

كقكع المصدر حاالن ،صاحب المفصؿ الزمخشرم قاؿ :إف المصدر ي ح

مكقح الحاؿ ي اؿ :أتيته ركضان ،كقتمته صب انر ،كل يته جاءةن  ،ككممته مشا ه ن،
اؾ ،كأصحاب هذا الرأم ٌأكلكا  :إف كانت الحاؿ مف الهاء
الغفير ،كأرسمها العر ى

الجماء
مررت بهـ
ى
أتيته(مفعكؿ به )

كممته (الفاعؿ) تأكيمها (كممتيه مشا هان) كذهب
تأكيمها (أتيته راكضان) كاف كانت مف التاء
سيبكيه إلى أف المصدر ي ح حاالن ،كال ي اس عميه( )174كانما هك مف كبلـ العرب المسمكع .كأما

المبرد كاألخفش  :ذهبا إلى أف قبؿ كؿ مصدر عؿ م ٌدر ،كذلؾ هك الحاؿ مثؿ :زيد طمح بغت ن أم
يبغت بغت ( )175اؿ ابف هشاـ :كهذا ت دير سهؿ حسف ( )176كأما السي ار  :ذهب إلى أف المصدر
قدر
أف (أف كالفعؿ ) إف ٌ
ال ي ح حاالن ،بؿ هك مصدر مؤكد لفعمه(مفعكؿ مطمؽ) .كمذهب سيبكيه ٌ
أف( أف كالفعؿ) يجكز أف
مصدر ،بل يجكز أف ي ح حاالن .كخالفه ابف جن
ذلؾ حيث أنه يرلٌ :
ت ح حاالن كما ي ح صريح المصدر .

التوضيح والتحميل :
مما سبؽ نبلحظ اآلت :
()172متن ألفٌة ابن مالك ص22
( )173ارتشاف الضرب .1571
( )174الكتاب. 370/1
( )175المقتضب .234/3

( )176ارتشاف الضرب . 1571
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 -1سيبكيه يرل أف المصدر ي ح حاالن ،كال ي اس عميه( ،)177كانما هك مف كبلـ العرب المسمكع.
 -2المبرد كاألخفش  :ذهبا إلى أف قبؿ كؿ مصدر عؿ م ٌدر ،كذلؾ هك الحاؿ مثؿ :زيد طمح
بغت ن أم يبغت بغت  .كابف هشاـ استحسف هذا الرأم ؛ ككأف أبا حياف استحسنه ألنه أنهى
المسأل بكبلـ ابف هشاـ ب كله عمى لساف ابف هشاـ :كهذا ت دير حسف سهؿ.
 -3السي ار  :ذهب إلى أف المصدر ال ي ح حاالن ،بؿ هك مصدر مؤكد لفعمه(مفعكؿ مطمؽ).
أف( أف كالفعؿ) يجكز أف ت ح حاالن كما ي ح صريح
-4خالؼ ابف جن سيبويو حيث أنو يرى ٌ
يجز سيبكيه ذلؾ .
المصدر حيف لـ ٍ
-5مف السياؽ أستنتج مخالفة أبي حيان ،البف جن الذم يرل كقكع المصدر حاالن،

حيف

يميؿ أبك حياف :بأف الفعؿ الم در الذم يسبؽ المصدر هك الحاؿ مثؿ رأم المبرد ،كاألخفش.

 -32وقوع االسم الجامد غير
َّ
المؤول بمشتق حاالً

:

يقول ابن مالك:
ٔٚذ ٛص٠ذ ِفشدا ً أٔفغ ِٓ

ي كؿ أبك حياف(:)178
حاالن ما هك العامؿ
العامؿ

ػّشِ ٚؼأا ِسرجاص ٌُ ٓٙ٠

مسأل (هذا بس انر أطيب منه رطبان) أف كؿ مف بسر كرطب ي ح

كميهما؟ ذهب المازن

()179

كالفارس

الحاليف كهذا ال يست يـ؛ إف عممت أ عؿ التفضيؿ

تعمؿ يما سب ها؟

( )177الكتاب.370/1
( )178ارتشاف الضرب 1588كمنهج السالؾ .336/2
( )179المساعد.30/2
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كابف جن

:أف أ عؿ التفضيؿ هك

رطبان هذا ممكف كيؼ لها أف

وىو (بس ارً ) كقيؿ العامؿ

حياف :بأف العامؿ

بسر اسـ اإلشارة ،كقيؿ هاء التنبيه ،كرأم سيبكيه الذم يختار أبك

بسر الضمير المستكف

أطيب ،كرطبان حاؿ مف الضمير

منه (. )180

التوضيح والتحميل:
نرل

هذ المسأل مما ت دـ :أف بس انر كرطبان حاالف ،كالعامؿ ق رطبان أ عؿ التفضيؿ كقد

بسر العامؿ يها عمى خبلؼ مف قائؿ :أف أ عؿ التفضيؿ عممت يها
ت دمت عمى الحاؿ رطبان ،أما ه
مح ت دـ الحاؿ عنهاكهذا رأم الفارس كابف جن كالمازن (المعركؼ أف أ عؿ التفضيؿ ال تعمؿ إال
يما بعدها) كقد خالف أبو حيان ابف جن

بسر ،الضمير المستكف

هذ المسأل  ،كماؿ إلى رأم سيبكيه بأف العامؿ

أطيب كرطبان حاؿ مف الضمير

منه.

-33اتحاد عامل الحال مع تعدده
يقول ابن مالك:
ٌّفش ٍد فاػٍُ ٚغ١ش ِفشد(:)181

ٚاٌذاي لذ ٠جٟء را ذؼ ّذد

()182
ي كؿ أبك حياف  :إف اتحد عامؿ الحاؿ كذك الحاؿ كتعددت ه نحك (:جاء زيد ضاحكان

مسرعان) ف ككنهما حاليف خبلؼ ،الفارس يرل أنه ال يجكز أف ي ض العامؿ الكاحد ألكثر مف
حاؿ كاحدة( .)183كيجعؿ
ضاحكان أما ابف جن

أكثر مف حاؿ كاحدة

مثالنا السابؽ (مسرعان) صف أك أنها حاؿ مف الضمير المستكف

أم مختمؼ ،عف رأم أستاذ الفارس
مه ر ه

(. )184

( )180الكتاب. 401-400/1
( )181متن ألفٌة ابن مالك ص22
( )182ارتشاف الضرب  1595كمنهج السالؾ .339/2
( )183المساعد. 35/2

( )184الخصائص.20/2
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هك يرل :أف العامؿ الكاحد ي تض

متف يف

كلـ يع ب أبك حياف عمى هذ المسأل كاكتفى بطرح اآلراء كيجكز أف يتعدد صاحبا الحاؿ،
اإلعراب كالحاؿ مثؿ قكلنا :جاء زيد كعمرك ضاحكيف أك أف ت كؿ :ل

ضاحكيف كلـ يجز الكك يكف نحك قكلنا :راكبيف ل

يد عم انر كأجاز البصريكف.
زه

يد عم انر
زه

التوضيح والتحميل:
 -1الفارس يرل أنه ال يجكز أف ي تض العامؿ الكاحد ألكثر مف حاؿ كاحدة .
 -2ابف جن يرل :أف العامؿ الكاحد ي تض أكثر مف حاؿ كاحدة.
 -3يجكز أف يتعدد صاحبا الحاؿ ،متف يف

اإلعراب كالحاؿ مثؿ قكلنا :جاء

كعمرك ضاحكيف.
زه
يد ه

 -34وقوع جممة الشرط حاالً
يقول ابن مالك:
()185

ٚجٍّح اٌذاي سِ ٜٛا ل ّذِا

تٛا ٍ ٚا ٚتّضّش ٍ أ ٚتّٙا

()186
كجكز الفراء أف ي ح
ي كؿ أبك حياف
 :كالجمم الكاقع حاالن شرطها أف تككف خبري ٌ ،
غفر ا﵀ له ،عمى ت دير
قـ إليه ،كتركت عبد ا﵀ ى
األمر ،كنحك حاالن مثؿ قكلنا :تركت عبدا﵀ ٍ

الحاؿ

()187

كيدخؿ تحت الجمم الخبري جمم الشرط ،ت ح حاالن كقيؿ يمزمها الكاك ،كمذهب ابف جن

أنه ال تمزمها الكاك ،عند قكلنا( :جاء زيد إف يسأؿ يعط ) هنا ال ت ح جمم الشرط حاالن عمى التماـ

؛ بؿ يجب أف ت ح الجمم الشرطي خب انر عف ضمير نحك :جاء زيد –كهك -إف يسأؿ يعط
الكاقح حاالن الجمم االسمي ال الجمم الشرطي ؛ ألف الجمم الشرطي دال عمى االست باؿ .

التوضيح والتحميل:
()185متن ألفٌة ابن مالك ص22
( )186ارتشاف الضرب .1605-1602
( )187المساعد.43/2
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يككف

كذهب ابف جن إلى ضركرة ت دير الضمير ،الرابط مح الكاك (كاك الحاؿ ) إذا قمت :جاء زيد

كالشمس طالع  .ت دير  :كقت مجيئه كحذؼ الضمير ،كدلت الكاك عمى ذلؾ ،كالجمهكر عمى أف
الجمم خالي مف الضمير ،كال ي در محذكؼ .
الجمم الشرطي أف تككف حاالن بعد أداة شرط تدؿ عمى االست باؿ ؛ ألف الحاؿ

ال يصح

ال يصح أف تسب ه عبلم است باؿ.
كمف ثـ قالكا

مثؿ' :ألمدحف الصالح إف حضر كاف غاب '...

إف الجمم الشرطي كقعت هنا حاال مح أنها إنشائي مشتمم عمى عبلم است باؿ ه ' :إف '
ألنها جمم شرطي لفظنا ال معنى؛ إذ الت دير :ألمدحنه عمى كؿ حاؿ...

 -35عامل النصب في الفعل بعد فاء السببية
يقول ابن مالك :
ٚتؼذ فا جٛاب ٔف ٍ ٟأ ٚطٍة

ِذض ٓ١أْ ٚسرش٘ا درُ ٔصة

()188

ي كؿ أبك حياف( :)189يرل ابف جن  :أف أسماء األ عاؿ مثؿ الحاالت الست الساب

كه

تفهـ
(األمر –النه –النف -االستفهاـ –التمن –التحضيض) مثؿ قكلنا :صه نحدثىؾ ،كحسبؾ
ى
ينتصب الفعؿ بعدها كاف شئت ر عت عمى ال طح .
التوضيح والتحميل:
ذهب الكك يكف إلى أف الفعؿ المضارع ،الكاقح بعد الفاء

جكاب (األمر –النه –النف -االستفهاـ

نكرمؾ الجكاب
قكلنا :زرنا
–التمن –التحضيض)ينتصب بالخبلؼ أك الصرؼ ،كزعمكا أنه
ى
ليس أم انر كالذم قبمه ،كمخالفان له؛ أكجب النصب عمى الخبلؼ ( )190أما البصريكف ذهبكا أف
الفعؿ ينتصب باضمار إف()191كحجتهـ

ذلؾ أف الفاء حرؼ عطؼ كاألصؿ أال تعمؿ

()188متن ألفٌة ابن مالك ص45
( )189ارتشاف الضرب . 1669
( )190الجنى الدائم .74
( )191الكتاب .28/3
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المضارع بعدها؛ ألنهاغير مختص تدخؿ عمى األ عاؿ كاألسماء ،كلما قصدكا أف يككف الثان

غير حكـ األكؿ ،حكؿ المعنى إلى االسـ (المصدر المؤكؿ) استحاؿ الجمح بيف الفعؿ األكؿ ،كاالسـ
كجب ت دير بأف المضمرة ؛ألنها مح الفعؿ بمثاب االسـ كه

األصؿ

يرل :أنها (الفاء) عامم بنفسها ألنها خرجت مف باب العطؼ( .)192كاضا

الساب

الت

تأت

بعدها الفاء ،كتنصب الفعؿ المضارع كه

(األمر –النه

النصب .كأما الجرم

إلى الحاالت الست

–النف -االستفهاـ –

التمن –التحضيض) يرل ابف جن  :أف أسماء األ عاؿ مثؿ الحاالت الست الساب
تفهـ ينتصب الفعؿ بعدها كاف شئت ر عت عمى ال طح(.)193
نحدثىؾ كحسبؾ
ى

مثؿ قكلنا صه

 -1يرل الكك يكف أف الفعؿ المضارع ينتصب بعد اء السببي بالخبلؼ أك الصرؼ.
 -2يرل البصريكف أف الفعؿ ينتصب باضمار إف.
 -3يرل الجرم أنها (الفاء) عامم بنفسها ألنها خرجت مف باب العطؼ.
 -4أما ابف جن

يرل أف أسماء األ عاؿ مثؿ الحاالت الست الساب

مثؿ قكلنا صه نحدثىؾ

تفهـ ينتصب الفعؿ بعدها.
كحسبؾ
ى

-36حروف الجر
يقول ابن مالك :
حتى خبل حاشا عدا

الجر كه مف إلى
هاؾ حركؼ ٌ
عكض ألصؽ
بالبا استعف ٌ
كعد ٌ

عف عمى

كمثؿ مح كمف كعف بها انطمؽ

ي كؿ أبك حياف (:)195
( )192شرح الكافٌة . 54/4
( )193ارتشاف الضرب . 1669
( )194متن ألفٌة ابن مالك ص24
( )195ارتشاف الضرب.1695
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()194

الجر يككف بحرؼ ،أك بإضا  ،أكبتبعي  .كالحركؼ منها األحادم ،كالثنائ  ،كالثبلث  ،كالرباع .

كالباء مف الحركؼ األحادي كحركتها الكسر كحكى ابف جن أف بعضهـ قاؿ:إف حركتها الفتح مح
()196

الظاهر

كقاؿ سيبكيه :ليس لها كظيف إال اإللصاؽ

(. )197

التوضيح والتحميل:
اإللصاؽ ح ي كمجا انز ح ي مثؿ قكلنا :كصمت هذا بهذا كاإللصاؽ مجا انز مثؿ قكلنا :مررت بز ويد
ب المَّ ُو
كمف المعان الت تنجر إليها مح اإللصاؽ ،التعدي مثؿ قكؿ ا﵀ تعالى ﴿ َذ َى َ
ِب ُن ِ
ورِى ْم﴾()198كالسببي مثؿ قكلنا :مات زيد بالجكع كاالستعان نحك :كتبت بال مـ كالسببي مثؿ قكله
تعالى

ون ِب ِو َع ُد َّو المَّ ِو َو َع ُد َّو ُك ْم ﴾()199كالمصاحب مثؿ :كهبتؾ الفرس بسرجه كالظر ي مثؿ :زيد
﴿ تُْرِى ُب َ
ألقكمف كالباء تأت زائدة مثؿ قكؿ الشاعر:
بالكك كال سمي نحك :با﵀
ٌ
بكف ىبنً ًزىي ًاد
األنباء تىٍنم  ...بً ىما
يأتيؾ ك
ألـ
ى
ٍ
القت لى ي
ي
ٍ
يؿ الباء

قكؿ الشاعر:

بما زائدة كه

اعؿ( يأتيؾ) كه زائدة

عف بً ىما بً ًه
ص ىب ٍح ىف ال ىي ٍسأىٍل ىنهي ٍ
ىأى ٍ

ص مع ىد
أى ى

()200

بأييكـ المفتكف ﴾()201كأما
قكله تعالى ﴿ ٌ
ص مكىبا
يعٍم ًك الهى ىكل أـ تى ى

()202

خرجه ابف جن ()203عمى زيادة الباء أم عف ما به .كزعـ األخفش :أنها زائدة
ٌ
()204
كذكر ابف مالؾ أف الباء تزاد عكضان ،كأنشد قكؿ الشاعر:
اء ىس ٍي ىئ و بً ىم ٍثًمهىا ﴾
ىج ىز ي

قكله تعالى ﴿

( )196سر الصناعة.144/1
( )197انظر الكتاب .217/4
( )198البقرة. 17/2
( )199األنفال.60/8
( )200البٌت من الوافر لقٌس بن زهٌر انظر اإلنصاف  30/1كجمهرة األمثاؿ  279/1كشكاهد المغن لمسيكط .328/1
( )201القلم.6/68
( )202البٌت من الطوٌل لألسود بن ٌعفر انظر سر الصناعة  36/1كالهمح  30/2كشكاهد المغن .774
( )203سر الصناعة.36/1
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ًو ً
ؽ
بمف تىثً ي
إال أى يخك ث ى ٍانظر ٍ

كال يك ً
ناب مف ىح ىد وث
اس ى
يؾ يما ى
يى

()205

أراد مف تثؽ به ك زاد الباء قبؿ مف عكضان .
كأما حرؼ الجر (عف) تفيد المجاكزة أطعمته عف جكع ،أم جعمت الجكع مجاك انز له ،كمنصر ان عنه،

كمف معانيها االستعبلء ،كمف معانيها االستعان  ،نحك قكله تعالى﴿ كما ينطؽ عف الهكل ﴾()206كأنها
تأت لمبدؿ (حج زيد عف أبيه) كأنها تأت لمتعميؿ مثؿ قكله تعالى ﴿ إال عف مكعدة كعدها إيا
﴾

()207

كعف أيضان تزاد عكضان نحك قكؿ الشاعر:

اها ًحما يمها
إف ىن ٍف هس أىتى ى
أىتى ٍج ىزعي ٍ
قاؿ ابف جن

()209

هبل عف الت
أراد ٌ

ىهى مبل الت
ٍ
عف ىب ٍي ىف ىج ٍن ىب ٍيؾ تى ٍد ىحي

()208

بيف جنبيؾ تد ح ؛ حذؼ عف كزادها بعد الت

عكضان كقاؿ

سيبكيه :بأف عف كعمى ال تزاد ( .)210كيرل ابف مالؾ كمف قبمه ابف جن  :أف (عف كعمى )تزاداف
عكضان.

قاؿ الشاعر :
أىىبى ا﵀ي إً ىال م
أف ىس ٍر ىح مالً وؾ

عمى يك ٌؿ أى ٍ ىن ً ً
ض ًاة تىيركؽ
اف الع ى

()211

اؽ متعدي مثؿ أعجب ت كؿ :راقن حسف الجاري ك
قاؿ ابف مالؾ :زاد عمى ألف ر ى
مالؾ ابف جن الذم ي كؿ بيت شعر آخر:

ذلؾ تبح ابف

م
يؾ ىي ٍعتى ًم ٍؿ
يـ كأىبً ى
إف الكر ى
مف ىيتم ًكؿ
إف ٍلـ ىي ًج ٍد ىي ٍك ىمان ىعمى ٍ
ٍ

()212

(ٌ )204ونس.2/10
( )205البٌت من البسٌط لسالم بن وابصة من شواهد المغنً  419كشفاء العميؿ  666/2كالدرر المكامح  15/2كالمساعد .268/2
( )206النجم.3/53

( )207التوبة. 114/9
( )208البٌت من الطوٌل لزٌد بن الملوح من شواهد المغنً  436/1كانظر المغن  149/1كالتصريح 16/2كالخزان .144/10
( )209انظر المغنً .149/1
( )210انظر الكتاب. 38/1

( )211البٌت من الطوٌل لحمٌد بن ثور فً دٌوانه  41وفً الخزانة  194/2كالمغن  144/1كالهمح .29/2
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قاؿ ابف جن  :أراد إف لـ يجد يكمان مف يتكؿ عميه ،حذؼ عميه كزاد عمى قبؿ مف عكضان .
أما م
(رب) ه

عند البصرييف (حرؼ) كعند الكك ييف( اسـ )كه
()213

ككذلؾ عند جمم الكك ييف كابف جن يرل أنها لمت ميؿ
جني بأنيا لمتقميل .

عند البصرييف لمت ميؿ

 ،وكذلك أبو حيان يصرح بموافقتو البن

التوضيح والتحميل:
 -1الباء مف حركؼ الجر األحادي حركتها الكسر ككظيفتها اإللصاؽ.
 -2كمف المعان

الت

تنجر إليها مح اإللصاؽ ،التعدي ،كالسببي  ،كاالستعان  ،كالمصاحب

كالظر ي ،كال سمي .
 -3تأت الباء زائدة

مكاضح مختمف

الشعر ،كالنثر.

 -4كيرل ابف مالؾ كمف قبمه ابف جن  :أف (عف كعمى )تزاد عكضان.
 -5أما م
(رب) ه

عند البصرييف (حرؼ) كعند الكك ييف( اسـ )كه

عند البصرييف لمت ميؿ

ككذلؾ عند جمم الكك ييف كابف جن يرل أنها لمتقميل ويوافقو الرأي أبو حيان.

-37حروف النفي التي يتمقى بيا القسم (باب القسم )
ي كؿ أبك حياف (: )214
()215

كمف حركؼ النف الت يتم ى بها ال سـ (ما كال كاف) كقاؿ ابف مالؾ :كقد يصدر بمف كلـ
قكؿ الشاعر :
ً
بج ٍم ًع ًهـ
ىكا﵀ لف ىيصمكا إًلى ٍيؾ ى

حتى أي ىك ىارل

التر ً
اب ىد ً ىينا

()216

( )212البٌت من الرجز بال نسبة فً الكتاب  81/3كالتصريح  15/2الخصائص  305/2كالخزان .143/10
( )213اللمع . 157
( )214ارتشاف الضرب.1779
( )215التسهٌل.152
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مثؿ

كحكى األصمع  :قيؿ إلعراب  :ألؾ بنكف؟ قاؿ نعـ ،كخال هـ لـ ت ـ عف مثمهـ منجب .
كزعـ ابف جن  :أنه قد يتم ى ال سـ بمـ ،كلف لمضركرة .

 -38القول في ألفاظ القسم (جدَّك)
ي كؿ أبك حياف

()217

األعشى :

 :كذكر ابف جن (ج مدؾ)

ض ساع ن
أى ًج مد ىؾ ٍلـ تى ٍغتى ًم ٍ

باب ال سـ كأف جكابها بمـ كاستدؿ ب كؿ
ىتىٍرقي ىدها مح يرقم ًاد ىها

()218

التوضيح والتحميل:
مف األلفاظ الت

تستخدـ لم سـ (عمرؾ –قعيدؾ) كمنها كذلؾ نشدتؾ ،عمرتؾ ،كتستخدـ

لم سـ غير الصريح.:
ككذلؾ ( بدينؾ) مثؿ قكؿ الشاعر :
اها
بًدينًؾ ىهؿ ضممت إًلى ٍيؾ ليمى  ...ىك ٍ
ت ى
هؿ قمبٍم ى
قبؿ الص ٍب ًح ى ى

()219

كمف كبلمهـ :نشدتؾ ا﵀ ال ت ـ ،ككذلؾ كأنشدؾ ا﵀ إال عمت كقاؿ الشاعر :
عمرتؾ ا﵀ إال ما ذكرت لنا

هؿ كنت جارتنا أياـ ذم سمـ

()220

كمعنى عمرتؾ أم ،سألت ا﵀ تعميرؾ،كضمف معنى الطمب كقيؿ معناها ،ذ ٌكرتؾ با﵀ تذكي انر

يعمر ال مب كقاؿ الكسائ :قعدؾ ا﵀ مثؿ نشدتؾ ا﵀

()221

كأنشد ي كؿ :

( )216البٌت من الكامل ألبً طالب انظر الجنى الدائم  270كالمغن  285/1كالخزان  296/3كالمساعد .314/2
( )217ارتشاؼ الضرب . 1797
( )218البٌت من المتقارب لألعشى فً دٌوانه  45كببل نسب

الخصائص  388/1كالتماـ البف جن .138

( )219البٌت من الكامل لمجنون لٌلى فً دٌوانه  289و الخزانة  54/10ككالمغن  584/2كشرح الكا ي .308/4
( )220البٌت من البسٌط الخزانة .167/1
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يد ًؾ أى مال تي ٍس ًم ًعينً ىم ىبل ىم
قى ًع ي
كذكر ابف جن (ج مدؾ)

كال تىٍن ىكئً قي ٍرىح الفي ىؤ ًاد ىيي ٍي ًج ىعا

()222

باب ال سـ كأف جكابها بمـ ويختمف معو أبو حيان كي كؿ :كليس هذا مف

ال سـ كهك عند سيبكيه مف باب ما ينتصب مف المصادر تككيدان( ،)223مثؿ :هذا عبد ا﵀ ح ان كمثؿ

أجدؾ ال تفعؿ كأنه ي كؿ أح ان ال تفعؿ؟
قكلناٌ :

 -39القول في كل
يقول ابن مالك:
عـ
مف ٌ

كاستعممكا أيضان ككؿ اعمه
كبعد كؿ أ ٌكدكا بأجمعا
()224

ي كؿ أبك حياف

التككيد مثؿ النا م

جمعاء أجمعيف ثـ جمعا

 :كأجاز ابف جن  :أنتـ كمكـ بينه درهـ كنبلحظ هنا عدـ مراعاة المفظ .

ٌّ
كؿ إف كقح تككيدان ،أك نعتان ،لزمت إضا ته لفظان أك معنى نحك :قاـ ال كـ كمهـ ،كزيد الرجؿ كؿ

:كي ٍبدؿ البعض كالكؿ كقد أجاز ذلؾ
الرجؿ .كال تدخؿ عميه (أؿ)كقد أدخمها عميه الزجاج ب كله ي
األخفش كالفارس ( )225كمذهب سيبكيه كالجمهكر :أف كبلن كبعضان معر تاف؛ يعر ا بني اإلضا ي اؿ:
و
كببعض جالسان .كذهب الفارس
مررت بكؿ قائمان،
اعتبار المعنى

أنهما نكرتاف ،كاذا أضيؼ كؿ إلى نكرة تعيف

الضمير ت كؿ :كؿ رجؿ أتاؾ مكرـ ،ككؿ رجبلف أتياؾ مكرماف ،ككؿ رجاؿ أتكؾ

مكرمكف ،أما قكؿ الشاعر :

ىتىىرٍك ىف يك مؿ ىحًدي ى كال مد ٍرًهـ

ت ىعمى ٍيها يكؿ ىع ٍيف ثىم ورة
اد ٍ
ىج ى

()226

( )221اللسان مادة قعد . 3690/5
( )222البٌت من الطوٌل لمتمم بن نوٌرة انظر الخزانة  20/2كالمنصؼ  206/1كالدرر المكامح .55/2
( )223ارتشاف الضرب .1797
( )224ارتشاف الضرب.1820
( )225شفاء العلٌل . 712/2

( )226البٌت من الكامل لعنترة فً دٌوانه  119وفً سر الصناعة  181/1كالمغن  198/1كالكامؿ .5/1
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كقياسه كتركت ،كمنها قكؿ ا﵀ تعالى ﴿ ُكل َن ْف ٍ
س َذ ِائقَ ُة ا ْل َم ْو ِت﴾

()227

كال تجد

لساف

العرب كمهـ ي كمكف ،بؿ كمهـ ي كـ ،كاذا أضيفت( كؿ) إلى معر معنى ال لفظان جاز مراعاة المفظ
ِ ِ ِ ()228
ين﴾ ()229نبلحظ هنا مراعاة المفظ
شاكمَتو﴾
﴿ َو ُك ٌّل َكا ُنوا َ
ك كله تعالى ﴿ ُق ْل ُك ٌّل َي ْع َم ُل َعمَى َ
ظ ِال ِم َ
،كمف مسائؿ كؿ قكلهـ( :أنتـ كمكـ بينكـ درهـ) كأجاز ابف جن  :أنتـ كمكـ بينه درهـ كنبلحظ هنا
عدـ مراعاة المفظ.

التوضيح والتحميل:
 -1إف كقح ٌّ
كؿ تككيدان ،أك نعتان ،لزمت إضا ته لفظان أك معنى.
-2مذهب سيبكيه كالجمهكر :أف كبلن كبعضان معر تاف؛ يعر ا بني اإلضا .
الضمير.

-3كاذا أضيؼ كؿ إلى نكرة تعيف اعتبار المعنى

-4إذا أضيفت( كؿ) إلى معر معنى ال لفظان جاز مراعاة المفظ.

-40مسألة ما يضاف إلى الجمل غير أسماء الزمان (آية-لدن  -ريث)
يقول ابن مالك:
كنصب غدكة بهما عنهـ ندر

جر
كالزمكا إضا لدف ٌ

()230

ي كؿ أبك حياف( :)231يضاؼ إلى الجمؿ غير أسماء الزماف كممات منها( آي – لدف -

ريث) آي تضاؼ إلى الجمؿ ،كمذهب سيبكيه أنه يجكز إضا تها إلى الفعؿ .
( )227آل عمران .185/3
( )228اإلسراء .84/17
( )229األنفال.54/8

( )230متن ألفٌة ابن مالك ص27
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كما

قكله:
ًً
اما
ىكأى مف ىعمىى ىس ىنابكها يم ىد ى

بآي تي ٍ ًد يمكف
الخيؿ يش ٍعثان
ى

()232

كقكؿ الشاعر:
ً
الم ىشهمير
بم ٍد ح أى ٍك ىناف أهذا ي
ى

الت ىغ ىداةى لىًيتيها
بآي ً ما قى ٍ

()233

التوضيح:كذهب ابف جن  :أف ذلؾ عمى حذؼ ما المصدري كليست إضا
سيبكيه أف إضا آي يطٌرد

إلى الفعؿ ،كمذهب

الكبلـ ،كيخالفه المبرد كقاؿ ابف مالؾ :تضاؼ إلى الفعؿ المتصرؼ

مجردان أك م ركنانب(ما) المصدري نحك قكله :

بآي ما كانكا ً
ض ىعا ىان كال يع ٍزال

السبلـ ًر ىسال
أىلً ٍكنً إلى قى ٍك ًم
ى

()234

كقاؿ أبك ذؤيب الهذل :
الريكا
ت ك ٍّ
بآي ً ما ىكقىفى ٍ

كب ٍي ىف ال مس ىرر
الح يجكف ى
ب بيف ى

()235

كجاء أيضانإضا تها إلى الجمم االسمي ك كله :
حيف تىثٍنًيهىا
كقى ٍكؿ يرٍك ىبتىٍيهىا ًق ٍ
ض ى

الخ ً
عند يب ٍرًق ًعهىا
اؿ ًم ٍنهىا ٍ
بآي ً ى

()236

كلـ يصرحكا قط بالمصدر بعد آي ،كلـ ي كلكا بآي محبتكـ كمثؿ آي لدف :كه تضاؼ إلى المفرد،

كمف زعـ إضا تها إلى الجمم استدؿ ب كؿ الشاعر :
ب ع مك و
كا مف لي ىك ٍي ىانز لـ ت يك ٍف ىر م ي

اجهيـ ىتىفىمرقيكا
ص مر ىح ٍ
ت يح مج ي
لى يد ٍف ى

()237

( )231ارتشاف الضرب .1833

( )232البٌت من الوافر لألعشى فً الكتاب  118/3كالخزان  512/6كالمغن .420/2
( )233البٌت من الطوٌل لعمر بن أبً ربٌعة فً دٌوانه  120الخزانة  313/5كشرح شكاهد المغن .174/1
( )234البٌت من الطوٌل لعمرو بن شاس

الكتاب  197/1كالخزان  513/6كالمساعد .358/2

( )235البٌت من المتقارب ألبً ذؤٌب الهذلً فً الخزانة . 307/9
( )236البٌت من البسٌط بال نسبة فً الهمع  51/2كالبيت منسكب لمزاحـ بف عمرك
( )237البٌت من الطوٌل لشأس بن نهار

المفضلٌات .301
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الدرر المكامح .64/2

كمثؿ آي كلدف ريث نحك قكله :
ؾ
كال ييشار ي

ال ىي ٍزيج ير الرأم إال ىرٍي ى
ث ىي ٍب ىعثيهي

كريث هذ مصدر راث يريث ريثان()239كالمصدر إذا استخدـ

الفعؿ ت كؿ :أتيتؾ ريث قاـ.

أرائًه أحدان

()238

معنى الزماف جاز أف يضاؼ إلى

 -41مسألة حذف المضاف إذا كان الكالم مشع ارً بو.
يقول ابن مالك :
عنه

كما يم المضاؼ يأت خمفا
جركا الذم أب ٍكا كما
كرٌبما ٌ
ٌ

قد كاف قبؿ حذؼ ما ت ٌدما

ذؼ
لكف بشرط أف يككف ما يح ٍ
حذؼ الثان
كي ي
ي

االعراب إذا ما حذ ا

مماثبلن لما عميه قد يعطؼ
()240

كحاله إذا به يتص ٌؿ

األكؿ
يب ى ٌ

ي كؿ أبك حياف( : )241يجكز حذؼ المضاؼ ،إذا كاف الكبلـ مشع انر به ،كاف لـ يكف مشع انر
و ()242
ضركرة  .كأجاز ابف جن (:جمست زيدان )عمى ت دير جمست جمكس زيد
به لـ يجز حذ ه إال
()243

كهذا مما ال ينبغ أف يجكز

عمى حد قول أبي حيان الذي خالفو في ىذا الموضع .

كمنه قكؿ الشاعر :
( )238البٌت من الطوٌل بال نسبة فً المسائل الحلبٌات . 55
( )239المساعد .359/2
( )240متف ألفي ابف مالؾ ص27
( )241ارتشاؼ الضرب .1837
( )242منهج السالك .209/3

( )243ارتشاف الضرب .1837
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عشي ٌر الحارثيكف بعدما

قضى نحبه

ممت ى ال كـ هكبر

()244

كيريد الذم مات ابف هكبر ،كانما عرؼ مف غير هذا البيت ،كاذا حذؼ المضاؼ مه اعتباراف:
لساف العرب ،أف تجرم األحكاـ عمى لفظ ما قاـ م امه ،ك كله تعالى

األكؿ :كهك األكثر

ِ
ِ
ييا ﴾()245كالم صكد كاسأؿ( أهؿ ال ري ) حذؼ المضاؼ جرل الحكـ
﴿ َو ْ
اسأ َِل ا ْلقَ ْرَي َة الَّتي ُك َّنا ف َ
عمى ال ري ب كله( يها) كأعاد الضمير عمى لفظ ال ري .
الثان :أف تجرم األحكاـ عمى المحذكؼ ،يراعى ما يعكد عميه كمنه قكؿ ا﵀ تعالى
﴿ أَو َكظُمُم ٍ
شاهُ َم ْو ٌج ﴾
ات ِفي َب ْح ٍر لُ ِّجي َي ْغ َ
ْ
َ
عمى المحذكؼ ،ال عمى مف قاـ م امه ،كمما جاء بما يراع األمريف قكله تعالى ﴿ َو َك ْم ِم ْن قَ ْرَي ٍة
ون ﴾( )247كالت دير (:ككـ مف أهؿ قري ) أعاد الضمير
أْ
َىمَ ْك َن َ
ْس َنا َب َياتًا أ َْو ُى ْم قَ ِائمُ َ
اء َىا َبأ ُ
اىا فَ َج َ
أهمكناها عمى لفظ( قري )كأعاد الضمير أك هـ قائمكف عمى أهؿ المحذك .
()246

كت دير أك كذم ظممات؛ أعاد الضمير

 -42المضاف إلى ياء المتكمم
يقول ابن مالك :
لـ يؾ معتبلن كرواـ كقذا

آخر ما أضيؼ لميا اكسر إذا
()249

ي كؿ أبك حياف

:

المضاؼ إلى ياء المتكمـ ليس مثنى كال مجمكعان يه أربع مذاهب :
( )244البٌت من الطوٌل لذي الرمة فً دٌوانه  746/2وفً الخزانة  371/4ك
(ٌ )245وسف. 82/12
( )246النور. 40/24
( )247األعراف. 4/7
( )248متن ألفٌة ابن مالك ص27
( )249ارتشاف الضرب .1847

63

الدرر.64/2

()248

يغشا

األكؿ  :مذهب الجمهكر :أنه معرب
بالحرك الت ت تضيها ياء المتكمـ .

األحكاؿ الثبلث ،م در يه الحركات اإلعرابي ؛ لشغؿ آخر

الثان :مذهب الجرجان  ،كابف الخشاب ،كالمطرزم ،ظاهر كبلـ الزمخشرم أنه مبن .

()250

الثالث  :مذهب ابف جن  :أنه ال معرب ،كال مبن  ،إذ االسـ عند معرب كمبن كال معرب كال مبن
مثؿ هذ الحال

()251

.

الرابح:ما ذهب إليه ابف مالؾ:مف أنه ظاهر الحرك اإلعرابي حال الجر م درة يها حال الر ح
كالنصب (. )252

التحميل والتوضيح :
لتكضيح هذ

المسأل كاآلراء يها ال تحتاج إلى إعادة ،لكن سأقكـ بإعراب المضاؼ إلى

ياء المتكمـ مثؿ قكلنا :هذا كتاب  .ما هك إعراب كتاب

؟ خبر ،مر كع ،كعبلم ر عه  :الضم

الم درة عمى آخر ؛ منح مف ظهكرها اشتغاؿ المحؿ بالحرك المناسب لمياء  ،كهك مضاؼ  ،كالياء :

ضمير متصؿ ،مبن عمى السككف،

محؿ جر مضاؼ إليه .

(لما):
-43باب األدوات التي يحصل بيا التعميق ّ
()253
لما التعمي ي حرؼ عند سيبكيه( ،)254تدؿ عمى ربط جمم بأخرل
ي كؿ أبك حياف
ٌ :
كعبر عنه بحرؼ كجكد لكجكد أك حرؼ كجكب لكجكب ,كذهب ابف السراج ،كالفارس ،
،ربط سببي ٌ ،

كابف جن  :أنه ظرؼ زماف بمعنى حيف ( ، )255ولم يتوافق أبو حيان مع ىذا الرأي وقال :والصحيح
مذىب سيبويو

التوضيح:
( )250المقتصد .240/1
( )251األشمونً  283/2كمنهج السالؾ .233/3
( )252شرح التسهٌل . 279/3
( )253ارتشاف الضرب .1897
( )254الكتاب.234/4

( )255شرح الكافٌة .231/3
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لما قبؿ الماض
لما عؿ مثبت لفظان كمعنى ،أك مضارع منف بمـ  ،كتأت
ٍ
(أف) بعد ٌ
كيم ٌ
ِ
ير﴾( ،)256وجواب لما عؿ ماض لفظان كمعنى ،أك منف بمـ ،أك
قاؿ ا﵀ تعالى ﴿ َفمَ َّما أ ْ
َن َج َ
اء ا ْل َبش ُ
ون ﴾(.)257
َّاى ْم إِلَى ا ْل َبِّر إِ َذا ُى ْم ُي ْ
جمم اسمي م ترن ب(إذا) الفجائي قاؿ ا﵀ تعالى﴿ َفمَ َّما َنج ُ
ش ِرُك َ
لما لمدالل عميه ،قاؿ ا﵀ تعالى ﴿ َفلَ َّما َذ َه ُبوا بِ ِه﴾ ()258كالجكاب
ويجوز حذؼ جكاب ٌ
لما أكرمتن .
محذكؼ( عمكا به ما أجمعكا عميه) كيكثر تأخر الجكاب كقد يجكز مثؿ :أكرمتيؾ ٌ

جحر ضب َخ ِر ٍب )
-44القول في (ىذا ُ
()259
و
جحر ) ثـ ن ؿ الضمير صار
ي كؿ أبك حياف  :كابف جن ٌ
خرج هذ المسأل ٌدر (خرب ي
و
نعت لمضب .كي كؿ أبك حياف :كت ديرها خطأ .
جر صحيح كهك ه
(خرب الجحر ثـ حذؼ قاؿ :هذا ه

التوضيح والتحميل:
شرح التسهيؿ وىنا يخالف أبو حيان ابن جني

(ت دير المسأل مف ابف جن ) كقد بينا
في ىذه المسألة.

كه مف الحاالت الت ال يتبح النعت يها المنعكت،حيث قالكا:هذا جحر ضب ً
خرب ،بجر
ي
خرب كح ه الر ح؛ ألنه كصؼ لمجحر ال لمضب ،لكنه جر لممجاكرة أم لمجاكرته المجركر .كهذا
الذم ي كلكف يه الخفض عمى الجكار كركا سيبكيه

()260

كغير مف العرب ،بالر ح كهك األصؿ

كال ياس الجر ،حممه األكثركف عمى أنه صف لمجحر ،لكنهـ جرك لممجاكرة ،كالخفض عمى الجكار.

قاؿ بذلؾ الجمهكر مف أهؿ البصرة ،كالكك .

(ٌ )256وسف. 96/12
( )257العنكبوت .65/29
(ٌ )258وسف.15/12
( )259ارتشاف الضرب .1914
( )260الكتاب.436/1
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-45مسألة اجتماع الصفات(النعوت):
ي كؿ أبك حياف ( :)261إذا اجتمعت صفات مفرد ،كشبه جمم  ،كجمم  ،البداءة بالمفرد ،ثـ
()262
ِ ِ ِ ِ
ِ
يما َن ُو﴾
شبه الجمم  ،ثـ الجمم  ،مثؿ قكله تعالى﴿ َوقَ َ
ال َر ُج ٌل ُم ْؤم ٌن م ْن آل ف ْر َع ْو َن َي ْكتُ ُم إ َ
كنبلحظ هنا أنه بدأ بالمفرد مؤمف ،ثـ بالجار كالمجركر (مف آؿ) ثـ بالجمم (يكتـ) كيجكز ت ديـ
ِ
اب أَ ْن َزْل َناهُ ُم َب َار ٌك﴾( .)263كت ٌدـ الجمم عمى المفرد
الجمم عمى المفرد نحك قكله تعالى ﴿ َو َى َذا كتَ ٌ
لغ العرب ،كالكصؼ بالجمم الفعمي أقكل ،مف الكصؼ بالجمم االسمي كزعـ ابف جن
كثير

()264أف الصف إذا كانت ار ع  ،كبعدها صف غير ار ع ؛ إنؾ ت دـ الصف غير ال ار ع ك كلنا :مررت
برجؿ عاقؿ قائـ أبك ؛ألف ال ار ع أشبهت الجمم تككف بعد الصف الت ال تر ح.

-46مسألة ما ال ينعت وال ينعت بو
ي كؿ أبك حياف( :265كذهب جماع منهـ ابف جن أف صائمان صف لفرس ؛ألف مف خكاص

الكصؼ أف ال ي بؿ الكصؼ،كذلؾ

قكؿ الشاعر:

ً
ً
س مست ً
الحركر كأننا  ...لدل ى ىر و
و
صائـ
يح
مستى ٍّف
بؿ الر ً
ظىمٍمنا يب ٍ
ينعت به.

بحسب قكؿ ابف جن

()266

أم ال يصح أف يككف نعتان ،كال منعكتا،كمنها المضمر ال ينعت ،كال

التوضيح والتحميل:
أجاز الكسائ نعت الضمير الغائب ()267حكؿ قكلهـ :مررت به المسكيف كقاؿ النحاس ( :)268أجاز
الكسائ نعت المظهر إذا ت دـ المضمر ،كهذا خطأ إذ ما منح ذلؾ جعمه بدالن .كمما ال ينعت كال
( )261ارتشاؼ الضرب .1930
( )262غا ر.28/40

( )263األنعام 155./6
( )264المساعد.412/2
( )265ارتشاف الضرب .1932-1931
( )266البٌت من الطوٌل لجرٌرفً دٌوانه  419وفً الكتاب  425/1كالدرر.149/2
( )267المساعد.419/2
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ينعت به أسماء اإلشارة ،كأسماء االستفهاـ ،ككـ الخبري  ،ككؿ اسـ متكغؿ

البناء ،نحك (:اآلف)

إال (ما كمف) إذا كانتا نكرة تنعتاف ،كينعت بهما البصريكف يجيزكف أف يكصفا ن كؿ :جاءن مف
الدار عاقؿ ،كنظرت إلى ما اشتريت الحسف ،كمذهب الكك ييف أنه ال يجكز كصفهما؛ ألف الصم

بعض االسـ كه ال تكصؼ ،ككذلؾ منعكا صف (الذم كقبؿ كبعد ككؿ كبعض )ت كؿ :مررت بكؿ

قائمانكببعض جالسان قاؿ سيبكيه(:)269هك معر ال يكصؼ كال يككف نكرة كصفان إف أضيؼ كؿ إلى
نكرة جاز كصفها ك كله :

قىبًٍم ىنا ًم ٍنهي ٍـ يك مؿ

()270

ض يح مسانا
ىتنى أى ٍب ىي ى

كمما ال ينعت كال ينعت به ،المصدر الذم بمعنى اسـ األمر مثؿ :ضربان زيد كالدعاء مثؿ س يان لؾ

كمما ينعت كينعت به اسـ الفاعؿ ،كاسـ المفعكؿ ت كؿ :مررت بزيد الشجاع العالـ الشجاع نعت لزيد
كالعالـ نعت لمشجاع ،كهذا مذهب سيبكيه ()271كأجاز سيبكيه

قكلنا :زيد الطكيؿ ذك الجم

جعؿ(ذك الجم ) نعتان لمطكيؿ ،كسكاء كاف النعت عامبلن أكغير عامؿ كمف العامؿ قكؿ الشاعر :
ىً
ً
س مست ً
الحركر كأننا  ...لدل ى ىر و
و
صائـ
يح
مستى ٍّف
بؿ الر ً
ظمٍمنا يب ٍ

()272

جعؿ سيبكيه صائمانصف لمست بؿ الريح ،كذهب جماع منهـ ابف جن أف صائمان صف لفرس ؛ألف

أما أسماء اإلشارة مذهب
مف خكاص الكصؼ أف ال ي بؿ الكصؼ ،بحسب قكؿ ابف جن
ت
ال أ َأ
البصرييف أنها تكصؼ كيكصؼ بها ،كمف ككصفها قكله تعالى ﴿ قَ َ
َر َْيتَ َك َى َذا الَِّذي َك َّرْم َ
()273
يرُى ْم َى َذا﴾()274كذهب الكك يكف إلى أف
َعمَ َّي﴾ كمف الكصؼ به قكله تعالى ﴿ قَ َ
ال َب ْل فَ َعمَ ُو َك ِب ُ
أسماء اإلشارة ال تكصؼ كال يكصؼ بها ،كقاؿ ابف هشاـ :ال يجكز أف ت كؿ :مرررت بهذا كزيد

الطكيميف ،كال يا هذا كزيد الطكيبلف ،كاذا أتبعت اسـ اإلشارة بذم (أؿ) إما أف يككف جامدان ،أك

مشت ان ،إف كاف مشت ان ضعؼ الكصؼ به نحك قكلنا :مررت بهذا العالـ أما إف كاف جامدان نحك قكلنا
( )268إعراب القرآن للنحاس .260/2
( )269الكتاب . 114/2

( )270البٌت من الهزج لذي األصبع فً اللسان  877/2كببل نسب

الكتاب .111/2

( )271الكتاب . 193/2
( )272البٌت من الطوٌل لجرٌرفً دٌوانه  419وفً الكتاب  425/1كالدرر.149/2
( )273اإلسراء.62/17

( )274األنبٌاء .63/21
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:مررت بهذا الرجؿ سيبكيه يسميه نعتان ،كابف جن

يسميه (عطؼ بياف) كاختار هذا ال كؿ ابف

مالؾ( .)275كعطؼ البياف عمى ما ي كؿ الفارس كابف جن كالزمخشرم كالكك يكف :إلى أنه يككف
ٍ ()276
شرِقي ٍ
ٍ
ٍ
َّة َوَال َغ ْرِبيَّة﴾
النكرة تابعان لنكرة كمثٌؿ بعضهـ ب كله تعالى﴿ ِم ْن َ
ش َج َرٍة ُم َب َارَكة َزْيتُوَنة َال َ ْ
زيتكن عطؼ بياف عمى شجرة (.)277

 -47مسألة حذف المؤكد واقامة المؤكد مقامو
ي كؿ أبك حياف( :)278ك

حذؼ المؤكد كاقام المؤكد م امه خبلؼ ،مثاؿ ذلؾ :الذم

يد تريد ضربته ذهب الخميؿ ،كسيبكيه( ،)279كالمازن ،
بت نفسه ز ه
نفسه ز ه
يد ت كؿ :الذم ضر ي
ضربتيهي ى
كابف طاهر ،كابف خركؼ إلى جكاز ذلؾ .كذهب الفارس  ،كابف جن  ،كاألخفش( )280كثعمب ،إلى

منح ذلؾ .

-48بدل االشتمال
يقول ابن مالك:
ذثذٌٗ ئال ِا ئداطح ً جال

 ِٓٚضّ١ش اٌذاضش اٌظا٘ش ال

()281

أ ٚالرض ٝتؼضا ً ا ٚاشرّاال

وأّٔه اترٙاجه اسرّاال

( )275شرح التسهٌل . 320/3
( )276النور. 35/24

( )277ارتشاف الضرب .1943
( )278ارتشاف الضرب. 1953
( )279الكتاب.60/2
( )280المساعد.392/2

( )281متن ألفٌة ابن مالك ص37
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مسند
ي كؿ أبك حياف( :)282كذهب ابف جن إلى أف المعنى المسند إلى المبدؿ منه،
ه
قكلنا:
البدؿ؛ يككف إسناد إلى األكؿ مجا انز كالى الثان ح ي إذ المسمكب ح ي الثكب ،ال زيد
ً
ثكبه .
ب زه
يد ي
يسم ى

التوضيح والتحميل:
بدؿ االشتماؿ أكثر كركد باألكصاؼ نحك :أعجبن زيد عممه ،كراقن الجاري ظر ها ،كقد
يد ثكبه ،سرن زيد قمنسكته ،كقالت طائف  :بدؿ االشتماؿ هك ما
جعمكا منه ما كاف ذاتان نحك :سرؽ ز ه
بيف المبدؿ كالمبدؿ منه تعمٌؽ،ما عدا نسب الجزئي  ،كقد منح سيبكيه أف يككف منه( :مررت بزيد أبيه)
كحكى البصريكف عف الكك ييف :أنهـ يجيزكف

هذا البدؿ مررت بزيد أبيه ،كما يجيزكف سمب زيد

هذا البدؿ أف يككف يه ضمير يعكد عمى المبدؿ منه إما ممفكظ به ،كاما م در،
ثكبه ،كيشترط
ط َ ِ
يال﴾ ( )283يمف أعرب( مف) بدالن مف
استَ َ
س ِب ً
نحك :ضربت زيدان رأسه كقكله تعالى ﴿ َم ِن ْ
اع إِلَ ْيو َ
الناس كنحك قكؿ الشاعر :
اف
ل ٍد ىك ى

حك وؿ ثىك و
اء ثىىكٍيتيه
ىٍ

ضى ليبا ىن و
تى ى م
ات ىكىي ٍسأى ىـ سائً يـ

()284

ِ
ُخ ُد ِ
ود (َّ )4
الن ِ
ار ﴾
اب ْاأل ْ
َص َح ُ
أم( ثكيته يه) كأما قكله تعالى ﴿ قُت َل أ ْ
بدؿ كقاؿ الفارس  :بدؿ اشتماؿ .كقاؿ ابف خركؼ :بدؿ إضراب)286( .كذهب ابف جن
()285

اتف كا عمى أف (النار)
إلى أف

البدؿ؛ يككف إسناد إلى األكؿ مجا انز كالى الثان ح ي إذ
مسند
المعنى المسندإلى المبدؿ منه،
ه
()287
ً
ثكبه.
المسمكب ح ي الثكب ،ال زيد
ب زه
يد ي
قكلنا :يسم ى

( )282ارتشاف الضرب . 1968
( )283آل عمران .97/3
( )284البٌت من الطوٌل لألعشى فً دٌوانه 178وفً المقتضب  165/1ك
( )285البروج . 3/85
( )286انظر المساعد . 436/2

( )287ارتشاف الضرب .1968
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المغن  506/2ك

األصكؿ .48/2

 -49مسألةإبدال الجممة من الجممة والجممة من المفرد والفعل من الفعل
يقول ابن مالك:
٠صً ئٌٕ١ا ٠سرؼٓ تٕا ٠ؼٓ

٠ٚثذي اٌفؼً ِٓ اٌفؼً وّٓ

٠مٛي أت ٛد١اْ ( :)288أجاز ابف جن  ،كالزمخشرم،كابف مالؾ ،أف تبدؿ الجمم مف المفرد .
التوضيح والتحميل:
وخالفيم أبو حيان الرأي بقولو :وما استدلوا بو ال تقوم بو حجة .أما الثابت هك :أنه تبدؿ الجمم
ون ﴾( )289عمى قراءة الكسر بدالن مف
مف الجمم  ،كجعمكا مف ذلؾ قكؿ ا﵀ تعالى﴿ أ ََّن ُي ْم ُى ُم ا ْلفَ ِائ ُز َ
﴿ إِ ِّني َج َزْيتُ ُي ُم ا ْل َي ْوَم ﴾()290كيجكز يها االستئناؼ ،كجعؿ ابف جن
ذكرتؾ كالخطٍّ ىي ٍخ ًط ير ىب ٍي ىن ىنا
جعؿ ابف جن
بمعنا ك كله :

قكؿ ابف عطاء السدم

ى كٍقد ىن ًهمى ٍ ً
المث مف ي الس ٍم ير
ت ممنا ي
ى

()291

(كقد نهمت) بدالن مف قكله (:يخطر بيننا) كيصح إبداؿ الفعؿ مف الفعؿ إذا كاف
ىمتىى تىٍأتًىنا تيٍم ًم ٍـ بنا

تى ًج ٍد ىحطىبان ىج ٍزالىن كنا انر تىأى مج ىجا

ً
ديارنا

()292

أبدؿ الفعؿ (تممـ) مف (تأتنا) كاف كاف الفعؿ الثان نكعان مف الفعؿ األكؿ يصح إبداله منه قكلنا :
متى تأت تحسف أحسف إليؾ.

( )288ارتشاف الضرب.1972
( )289المؤمنون.111/23
( )290المؤمنكف.111/23
( )291البٌت من الطوٌل البن عطاء السدي انظرشواهد المغنً .840/2
( )292البٌت من الطوٌل لعبٌد هللا بن الحر فً

سر الصناعة  67/2ك
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الخزان .204/5

-50باب عطف النسق (ذكر بعض الحروف المتفق عمييا وبعض أحكام من
المختمف فيو )
يقول ابن مالك:
ذا ٍي تذشف ٍ ِرثغ ٍ ػطف إٌّسك

واخصص تٍّ ٛد ٚثٕا ٍء ِٓ صذق
در ٝأَ أ ٚوف١ه صذق ٚٚفا

فاٌؼطف ِطٍما ً تٛا ٍ ٚث ُّ فا
ٚأذثؼد ٌفظا ً فذسة تً ٚال

ٌىٓ وٍُ ٠ثذ اِشؤ ٌىٓ طال

فاػطف تٛا ٍ ٚساتما ً أ ٚالدما ً

ف ٟاٌذىُ أِ ٚصادثا ً ِٛافما

()294

ي كؿ أبك حياف

 :مف أشهر حركؼ العطؼ حرؼ الكاك ،ك يها إشراؾ

ً()293

الحكـ ت كؿ :قاـ

زيد كعمرك مه ثبلث أكجه:
-1أف يككنا قاما معان

كقت كاحد .

-2أف يككف المت دـ قاـ أكالن.
-3أف يككف المتأخر قاـ أكالن.
التوضيح والتحميل:
ات و َّ ِ
افظُوا عمَى َّ ِ
قاؿ ابف مالؾ( :)295كمثؿ قكله تعالى﴿ ح ِ
طى
سَ
َ
َ
الص َالة ا ْل ُو ْ
الصمَ َو َ
الكسطى مندرج تحت الصبلة ،كهذا ليس متف ان عميه بؿ ذهب الفارس كابف جن  :إلى أف ما جاء
()296

( )293متف ألفي ابف مالؾ ص35
( )294ارتشاؼ الضرب .1983
( )295التسهيؿ . 74

( )296الب رة .238/2
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﴾ كالصبلة

مف ذلؾ لـ يندرج تحت ما قبمه ،كأنه أريد به غير ما عطؼ عميه؛ذهابان منهما أف المعطكؼ ال يككف

إال غير المعطكؼ عميه كقاؿ ابف مالؾ :كيجكز عطؼ عامؿ مضمر ،عمى ظاهر يجمعهمامعنى
َّار َو ِْ
ان ( ﴾)297أصمه تبكءكا الدار كاعت دكا اإليماف .؛ استغنى
يم َ
كاحد ،مثاله﴿ والَِّذ َ
ين تََب َّو ُءوا الد َ
اإل َ
بمفعكؿ اعت دكا عنه كهك معطكؼ ،عمى تبكءكا كجاء ذلؾ ؛ألف اعت د كتبكأ معنى الزمكا .
كتنفرد الكاك بككف متبعها

الحكـ ،محتمبلن لممعي برجحاف ،كلمتأخر بكثرة كلمت دـ ب م ،كيختمؼ

بذلؾ مح سيبكيه الذم يرل :أف الكاك كالعطؼ بها ليس يه دليؿ ،عمى ت دـ كتخمؼ أحد المعطك يف.

كذكر السي ار

()298كالسهيم  :مف إجماع النحاة بصريهـ ،ككك يهـ عمى أف الكاك ال تكجب ت ديـ ما

قدـ لفظه ،كال تأخير ما أخر لفظه .
كتنفرد الكاك بعطؼ ما ال يستغنى عنه مثاله :اختصـ زيد كعمرك ،كزيد بيف أخيؾ كبكر ،كهذاف زيد

قكلنا:اختصـ

كبكر ،إف إخكتؾ محمد كزيد كسعيد نجباء،كمنح الفراء أف تنكب (مح ) مناب الكاك

زيد كعمرك،كأجاز الكسائ  ،كقاؿ الفراء :ال يجكز(أظف عبد ا﵀ مختصمان زيد) كال ثـ زيد ،كال أك زيد

،كقاؿ ابف مالؾ :كتنفرد بجكازعطؼ

ِ ِِ
ال ﴾
سمِ ِو َو ِج ْب ِري َل َو ِمي َك َ
بعض عمى متبكعها عميه تفصيبلن ،مثؿ قكله تعالى﴿ َو َم َال ئ َكتو َوُر ُ
جبريؿ كميكاؿ مندرج تحت المبلئك .

()299

ٍ
ِ
ِ ِ ٍ
س ٍك ﴾
ص َدقَة أ َْو ُن ُ
أما(أك) تأت لمتخيير نحك قكله ﴿ فَف ْد َي ٌة م ْن ص َيام أ َْو َ
اإلباح نحك :جالس الحسف أك ابف سيريف .كاذا نهيت عف المباح استكعب ما كاف مباحانكمنه قكله
()301
تعالى ﴿ وَال تُ ِطع ِم ْنيم ِ
ور ﴾
آث ًما أ َْو َكفُ ًا
َ
ْ ُْ
()300

كتأت

أك بمعنى

كذهب ابف كيساف (:)302إلى جكاز أف يككف النه عف كاحد ،كاف يككف عف الجميح ،كهك أف تأت
()303

ص َارى تَ ْيتَ ُدوا ﴾
ع ب أخبار
متفصم نحك قكله تعالى ﴿ َوقَالُوا ُكونُوا ُى ً
ٌ
ودا أ َْو َن َ
( )297الحشر .9/59

( )298المغنى .354/1
( )299الب رة .98/2
( )300الب رة .196/2
( )301اإلنساف .24/76
( )302المساعد .458/ 2
()303البقرة . 135/2
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كتككف إليجاب

أحد الشيئيف ك كلؾ لمشجاع :إنما أنت طعف ،أك ضرب ،تارة كذا كتارة كذا كمنه قكؿ الشاعر قطرم

بف الفجاءة:

اؼ سرج أك ًع ىناف لًج ً
ام
ى
أى ٍك ىن ى ى ٍ

ىحتمى ىخ م
ت بً ىما تى ىح مد ىر ًم ٍف ىد ًم
ض ىب ٍ

كقاؿ الفارس  :تأت أك بمعنى بؿ ككذلؾ قاؿ ابف جن :
﴿ أ ََو ُكمَّ َما
اإلباح

()304

قكله تعالى

يق ِم ْن ُي ْم ﴾
َع َ
اى ُدوا َع ْي ًدا َن َب َذهُ فَ ِر ٌ
كمنه جالس الحسف أك ابف سيريف ،مك جالسهما معان لـ يخالؼ ما أبيح له ،كلكف لك
()305

معنى أك هنا معنى بؿ ،كيعاقب معنى (أك) الكاك

قمت :جالس الحسف كابف سيريف ؛لـ يجز له مجالس أحدهما دكف اآلخر ،كاف كاف ب(أك) جاز له
أف يجالس أحدهما ،أك يجالسهما معان.
يقول ابن مالك :
()306

ِٚثً أ ٚاٌمصذ ئ ِّا اٌثأ١ح

فٔ ٟذ ٛئ ِّا رٚ ٞئ ِّا إٌّائ١ح

إما) تككف لمشؾ نحك :قاـ إما زيد كاما عمرك ،كمف معانيها التخيير مثؿ :قكله
أما حرؼ العطؼ( ٌ
َن تُع ِّذب واِ َّما أ ْ ِ ِ
س ًنا ﴾( )307أك اإلباح مثؿ :جالس إما زيد كاما عمرك
َن تَتَّخ َذ في ِي ْم ُح ْ
تعالى ﴿ إِ َّما أ ْ َ َ َ
شِ
ور ﴾( )308كنص النحاس عمى أف
اك ًار َوِا َّما َكفُ ًا
ككذلؾ تفيد التفصيؿ ،نحك قكله تعالى﴿ إِ َّما َ
البصرييف ال يجيزكف يها إال التكرار( )309كجاءت (أك) معادل إلما الشعر قكؿ الشاعر :
ً
كعن
ىكقى ٍد ىشفمن ٍ
أف ال ىي ىاز يؿ ىي ير ي
نبلحظ

ىخ ىيالي ًؾ إ مما طى ًارقىان ٍأك يم ىغ ًاد ىيا

()310

إلما.
قكله :أك مغاديان جاءت أك معادل ٌ

( )304البيت منسكب ل طرم بف الفجاءة انظر أمالى القالى  190/2ك

المساعد .458/2

()305البقرة .100/2

( )306متن ألفٌة ابن مالك ص36
( )307الكهف .86/18
()308اإلنسان .3/76
()309المساعد . 461/2

( )310البٌت من الطوٌل لألخطل شرح التسهٌل  663/3ك

الدرر  186/2كببل نسب
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الهمح .135/2

يقول ابن مالك :
ٚأَ تٙا اػطف ئثش ّ٘ض اٌرس٠ٛح

أّ٘ ٚضج ٍ ػٓ ٌفع أِ ٍّٞغٕٗ١

ٚستّا أسمطد اٌّٙضج ئْ

واْ خفا اٌّؼٕ ٝتذزفٙا أِٓ
()311

ٚتأمطاع ٍ ٚتّؼٕ ٝتً ٚفد

ئْ ذه ِ ّّا لّ١ذخ تٗ خٍد

أما حرؼ العطؼ ( ٍأـ) كه تككف متصم  ،كمن طع  ،المتصم ال يستغن ما بعدها،عما قبمها كال
تككف إال يما يستعمؿ لفظ االستفهاـ يه ،سكاء أكاف الكبلـ عمى معنى االستفهاـ ،أـ ال نحك  :قد
عمرك ،ليت شعرم أزيد قائـ أـ خالد ،كما أبال أقاـ زيد أـ قعد ،كسكاء عم
يد
عممت أز ه
الدار أـ ه
أقمت أـ قعدت ،كت كـ (أـ) بالمعادل كالمعادل ال تككف إال بيف اسميف أك عميف أك جممتيف إما
معنى االسمي

اسميتيف أك عميتيف ،كال تعادؿ بيف جمم اسمي  ،كجمم عمي  ،إال إذا كانت
وىم أَم أَ ْنتُم ص ِ
ون ﴾( )312كالت دير
،كالفعمي
امتُ َ
معنى االسمي  ،نحك قكله تعالى ﴿ أ ََد َع ْوتُ ُم ُ ْ ْ ْ َ
أدعكتمكهـ أـ صمتـ ،كمما عكدؿ يه بيف المفرد كالجمم
قكؿ الشاعر :
ً
ً
مف يع ىم ٍي ًر ً
عامر
بف
بًأى ٍه ًؿ ال ىباب ٍ

ىس ىكاء عميؾ النم ٍف ير أـ م
بت ليم ن

()313

حيث عادؿ بيف النفر المفرد بالجمم م
بت ليم ن كمما عكدؿ يه بيف الجمم االسمي كالجمم االسمي
منه قكؿ الشاعر :

ً و
أى ىم ٍكت ىناء أـ هكاآلف كاقحي

ت أيىبالً ىب ٍعد ى ٍ ًدم ىمالً ىكان
ىكلى ٍس ي

()314

كنبلحظ هنا عادؿ بيف الجمم االسمي بالجمم االسمي (أمكت ناء) هذ الجمم األكلى كالثاني (هك
()315

ون ﴾
كاقح) كتدخؿ أـ عمى أسماء االستفهاـ ك كله تعالى ﴿ أ َّ
َما َذا ُك ْنتُ ْم تَ ْع َممُ َ
أسماء االستفهاـ كثير ك صيح ،كمنه قكؿ الشاعر :

()311متن ألفٌة ابن مالك ص36
( )312األعراف .193/7
( )313البٌت من الطوٌل بال نسبة انظر التصرٌح . 142/2

( )314البٌت من البسٌط بال نسبة انظر شرح التسهٌل  360/3ك

التصريح  42/2ك
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أكضح المسالؾ .368/3

كدخكؿ أـ عمى

ً
كـ
إًثٍ ًر األىحمب ٍيكىـ ى
الب ٍي ًف ىم ٍش يك ي

هؿ ىكبً هير ىب ىكى ٍلـ ىي ٍ ً
ض ىع ٍب ىرتىه
ٍأـ ٍ

()316

كهنا دخمت أـ عمى اسـ االستفهاـ (هؿ ) ك

ال رآف الكريـ تدخؿ أـ عمى مف

()317
َم ْن َى َذا الَِّذي َي ْرُزقُ ُك ْم ﴾
َم ْن َى َذا الَِّذي ُى َو ُج ْن ٌد لَ ُك ْم ﴾
كقكله تعالى ﴿ أ َّ
قكله تعالى ﴿ أ َّ
قكؿ العرب( :إنها إلبؿ أـ شاء
كتدخؿ أـ عمى جميح أسماء االستفهاـ ما عدا الهمزة كأما

()318

مسأل حذؼ المعطكؼ

) الفارس كابف جن قدركها بؿ ه شاء ،أم أنها جاءت بمعنى بؿ.أما
قكله ﴿ أ ََولَ ْم
يل تَ ِقي ُك ُم ا ْل َح َّر ﴾ ( )319أم كالبرد كأما
س َارِب َ
بالكاك  ،كحذؼ الكاك كمنه قكله تعالى ﴿ َ
ِ
يروا ﴾( )320زعـ الزمخشرم( )321أف بيف همزة االستفهاـ ،كحرؼ العطؼ ،عبل محذك ا كلكف
َيس ُ
ت دمت همزة االستفهاـ؛ ألف لها حؽ الصدارة كأما حذؼ الكاك كحدها كاب اء المعطكؼ ،د جاء

كبلمهـ( :أكمت لحمان سمكا تمرا) أم لحماى كسمكان كتم انر كذهب الفارس إلى جكاز ذلؾ كذهب ابف
جن أنه ال يجكز كيجكز حذؼ الفاء المعطكؼ عميه

قكله تعالى

اك ا ْل َح َج َر فَا ْنفَ َج َر ْت ﴾
ص َ
﴿ فَ ُق ْم َنا ْ
اض ِر ْب ِب َع َ
عميه .كحرؼ العطؼ إف كاف عمى حرؼ كاحد ،كالكاك ،كالفاء بل يجكز الفصؿ بيف الكاك ،كالفاء
()322

كالت دير ضرب انفجرت كحذؼ الفاء كالمعطكؼ

،كما صؿ بينهما  ،ب سـ  ،كال ظرؼ ،كال مجركر مثؿ :قاـ زيد كا﵀ عمرك ،ال ضربت زيد ك
البيت عمرك ،كال خرج زيد كالساع عمرك ،قاؿ ابف مالؾ

المنثكر ،إف لـ
الفراء

قكله

يككف معطك ان

()323

كالفارس

:كهك جائز

الكبلـ

الدار قعد ،كزيد ي كـ ككا﵀ ي عد ،كأجاز ذلؾ

يكف المعطكؼ عبلن نحك :قاـ زيد ك
ِ
يع كب ينكم به الخفض،
وب ﴾( )324قاؿ الفراء:
س َح َ
اق َي ْعقُ َ
تعالى﴿ َو ِم ْن َو َراء إِ ْ
كخرج ذلؾ أبك عم ،
عمى بإسحاؽ ،كقد صؿ بينهما الجار كالمجركر (،كمف كراء) ٌ

( )315النمل .84/27
( )316البٌت من البسٌط لعلقمة الفحل فً دٌوانه  50انظر الكتاب  178/3ك
( )317الملك .20/67
( )318الملك .21/67

( )319النحل .81/16
( )320الروم .9/30
( )321الكشاف .436/1
( )322البقرة .60/2
( )323التسهٌل .178
( )324هود .71/11
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الدرر  94/2ك

الخزان .286/11

كابف جن  :عمى ت دير عؿ محذكؼ(كآتيناها) مف كراء إسحاؽ يع كب كما قاؿ سيبكيه(:)325
مررت بز ويد كعم انر بت دير :كل يت عم انر .

 -51القول في مخصوص (نعم وبئس )
يقول ابن مالك:
()326

ٚاٌذزف فٔ ٟؼُ اٌفراج اسرذسٕٛا

ألْ لصذ اٌجٕس ف ٗ١تّٓ١

يد هنا خبر
إعراب المخصكص
ي كؿ أبك حياف( : )327أما
يد .ز ه
قكلنا:نعـ الرجؿ ز ه
لمبتدأ محذكؼ ت دير هك .كنسب هذا الرأم إلى سيبكيه كالزجاج كالمبرد كابف السراج كالفارس
كابف جن

()328

.

باب المخصكص بالمدح أك بالذـ (نعـ بهـ قكمان) كقكمان هنا تمييز (كهـ)ه
يركل
المخصكص بالمدح ،كقيؿ بئست صفمكف( ،)329كحذؼ التمييز كي صد بئست صفكف معرك ن .كابف

مالؾ يعت د :بجكاز حذؼ التمييز ،كالمخصكص بالمدح أك بالذـ يجكز حذ ه إف د ٌؿ عميه الدليؿ،
ِ
اب ﴾( )330أم أيكب كمنه قكله تعالى﴿ فَِن ْع َم
كمف ذلؾ قكؿ ا﵀ تعالى﴿ ن ْع َم ا ْل َع ْب ُد إِ َّن ُو أ ََّو ٌ
ا ْلم ِ
ون ﴾( )331أم نحف ،كذهب بعض المت دميف إلى عدـ حذؼ المخصكص؛ إال إذا ت دـ
اى ُد َ
َ
كجكزكا يمف قاؿ :باسمي (نعـ كبئس) أف
ذكر كاألكثركف لـ يشترطكا
جكاز حذ ه الت ديـ ٌ ،
تككف نعـ مبتدأ كالمخصكص خبرها .

( )325الكتاب .94/1

( )326متن ألفٌة ابن مالك ص16
( )327ارتشاف الضرب.2054
( )328اللمع .222
( )329شرح التسهٌل .14/3
( )330ص .44/38

( )331الذارٌات .48/51
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 -52باب حبذا
()332

ي كؿ أبك حياف

 :كيجكز تأكيد حبذا التأكيد المفظ كأنشد أبك الفتح

أال حمبذا حمبذا حمبذا

المنصؼ ي كؿ:

ت يه األذل(. )333
ه
حبيب تح ممٍم ي

التوضيح والتحميل:
حب عؿ ،كهك متعد ثـ بنى عمى عؿ إلنشاء المدح  ،بل يتعدل كقد جاء بعد اع هؿ
أصؿ ٌ
ليس اسـ إشارة ك كله :
و
ب
ىك ىع ىد ٍ
ت عكاد ىب ٍع ىد ىكٍليً ىؾ تى ٍش ىع ي

()334

كح م
ب
ىه ىج ىر ٍ
ب ٍ
مف ىيتىحمب ي
كب ى
ض ي
ت ىغ ي

كقد جاء بعد عؿ حب ٌ ،اعؿ ليس اسـ إشارة

كحب مف
قكله:
ٌ

كاذا كاف بعدها (ذا )كاف ذا مفردان ال يثنى ،كال يجمح ،كال يؤنث ت كؿ:
حبذا زيد ،كحبذا الزيداف ،كحبذا الزيدكف  ،كحبذا هند ،كاختمؼ

يدع
إعراب (حبذا) مف لـ ٌ

التركيب قاؿ :بأف ذا الفاعؿ كذهب المبرد كابف السراج كالسي ار  :إلى أنهما تركبا كصا ار اسمان كاحدان
مر كعان باالبتداء .كمف قاؿ بأنهما تركباف كصا ار عبلن كاحدان ،كالمخصكص اعؿ .كقاؿ :ابف كيساف

( :)335كالمخصكص بدؿ مف ذا .

كالعرب ال تحبذ دخكؿ ال عمى حبذا تككف لمذـ نحك قكؿ الشاعر :
أنت يا صنعاء مف و
ال حمب ىذا ً
بمد
ي

شعكب ىه مكل ًمٍّن كال ين ي يـ
كال
ي

()336

كال يدخؿ عمى حبذا زيد النكاسخ  ،بل ت كؿ :كاف حبذا زيد .

( )332ارتشاف الضرب .2063
( )333المنصف  81 /1كمنهج السالؾ .108-107/4
( )334البٌت من الكامل لساعد بن جوٌه فى اللسان انظر مادة غضب  3246/5كببل نسب
( )335المساعد .143/2

المساعد  140/2ك

( )336البٌت من البسٌط لزٌاد بن العدوى فى الدرر اللوامع  117/2كشرح الجمؿ البف عصفكر .612/1
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الدرر.118/2

 -53القول في جممة االستفيام بعد أفعال القموب
يقول ابن مالك :
أصة تفؼً اٌمٍة جضأ ٞاترذا

أػٕ ٟسأ ٜخاي ػٍّد ٚجذا

ّ
ظٓ دسثد ٚصػّد ِغ ػ ّذ

دجا دسٚ ٜجؼً اٌز وا اػرمذ

٘ٚة ذؼٍُّ ٚاٌر ٟوصّ١شا

أ٠ضا تٙا أصة ِثرذأ ً ٚخثشا

ٚخصّ تاٌرؼٍ١ك ٚاإلٌغاء ِا

ِٓ لثً ٘ة ٚاألِش ٘ة لذ أٌضِا

ٚئْ ٚال الَ اترذاء ٍ أ ٚلسُ

وزا ٚاالسرفٙاَ را ٌٗ أذرُ

ي كؿ أبك حياف( :)337يب ى اسـ االستفهاـ عمى حاله إف ر عان كاف نصبان عمى ما كاف عميه

قبؿ دخكؿ ظننت كأخكاتها نحك عممت أم الناس صدي ؾ كعممت أيهـ ضريت كعممت أم قياـ قمت
كعممت أيف خالد كعممت متى قاـ زيد كعممت أيف ضربت عم انر كأما بالنسب لجمم االستفهاـ الت

بعد أ عاؿ ال مكب الفعؿ إف كاف متعديان لمفعكليف سدت الجمم مسد المفعكليف كاف كاف يتعدل لكاحد
كجاءت بعد جمم االستفهاـ هناؾ ثبلث مذاهب :
األكؿ :أنها

مكضح بدؿ مف المنصكب قبمها كهذا مذهب السي ار

()338

كقاؿ ابف الضائح هك بدؿ

اشتماؿ .
الثان :أف الجمم
الثالث :الجمم
أب عم

()340

مكضح نصب عمى الحاؿ كهك رأم المبرد

()339

مكضح المفعكؿ الثان عمى تضميف الفعؿ معنى ما يتعدل الثنيف كهك مذهب

كحكا عنه تمميذ ابف جن .

( )337ارتشاف الضرب .2122
( )338الهمع .155/1
( )339الهمع .156/1
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-54جممة مقول القول
يقول ابن مالك:
ّ
وظٓ ٍ ِطٍما
ٚأجش ٞاٌمٛي

ػٕذ سٍٔ ٍ ُ١ذ ٛلً را ِشفما

()341

ي كؿ أبك حياف ( :)342كمذهب الجمهكر كابف جن  :إذا كقعت م
إف بعد ال كؿ الذم ي تض ال ياس،

أنه ال يعمؿ عمؿ الظف ،حتى يضمف معنى الظف

المغ السميمي

()343

.

التوضيح والتحميل:
أصؿ ال كؿ إذا دخؿ عمى الجمؿ أف تحكى عمى حالها ،كانت الجمم اسمي  ،أك عمي  ،إذا كانت

ظف كأخكاتها أف تجرم
الجمم اسمي  ،جاز أف تحكى عمى حالها  ،كجاز إف كانت مما تدخؿ عميها ٌ
يد عم انر
مجرل الظف،
العمـ ببل شرط عند سميـ ت كؿ :قاؿ زيد عم انر منطم ان كما ت كؿ :ظف ز ه

منطم ان ،كيجكز أف تجرم مجرل الظف عند أكثر العرب بشركط:

أقمت زيدان منطم ان ،كأجاز السي ار
أحدهما:أف يككف الفعؿ مضارعان ت كؿ :ى
الظف إف كاف ماضيان  ،بباق الشركط الت سنذكرها.

()344إجراء الفعؿ مجرل

الثان :أف يككف المضارع لخطاب مثؿ قكلنا :أت كؿ كأما غير ذلؾ كأف يككف لغيب

ذلؾ عمى لغ

سميـ.
الثالث:أف يككف بعد استفهاـ بأم أداة كالهمزة كغيرها.
الرابح :أف تتصؿ األداة أك تنفصؿ بت كؿ ،بظرؼ ،أك بجار كمجركر أك أحد المفعكليف ،أك حاؿ ،مما
منطمؽ ،لك يجر مجرل
يد
ه
يككف معمكالن ؿ(أت كؿ) إف صمت بما هك ليس معمكالن نحك :أأنت ت كؿ ز ه
الظف كلـ يجز زيد إال الر ح.
( )340حاشٌة الصبان .32/2
( )341متن ألفٌة ابن مالك ص15
( )342ارتشاف الضرب. 2129
( )343رأى بن جنى فى االشمونى .37/2

( )344رأى السٌرافى فى االشمونى .36/2
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الخامس:كقد ذكر ابف مالؾ

()345

كهك أف تككف لمحاضر.

()346
عمرك
السادس:كقد نبه عميه السهيم
عدم بالبلـ لمعمكؿ نحك :أت كؿ لىز ه
كهك أال يككف الفعؿ ٌ
يد ه
منطمؽ ،بل يجكز إال الحكاي .
ه

 -55استضعاف نعت أي
يقول ابن مالك :
ٚتاضطشاس ٍ خصّ جّغ ٠ا ٚأي

ئال ِغ هللا ِٚذى ّ ٟاٌجًُّ

تاٌرؼ٠ٛض
ٚاألوثش
خصّ
اٌٍُّ ٙجّغ ٠ا ٚأي
ٚتاضطشاس ٍ

ّ
ٚشز ٠ا اٌٍ ُّ ٙف ٟلش٠ض

ٚتاضطشاس ٍ خصّ جّغ ٠ا ٚأي
ي كؿ أبك حياف( :)347تستعمؿ (المه مـ) عمى ثبلث أنحاء:
ٚتاضطشاس ٍ خصّ جّغ ٠ا ٚأي
أحدها:أف يراد به النداء المحض ك كلهـ المهـم أثبنا.
كالثان  :أف يذكر المجيب تمكينان لمجكاب

نعـ ،كالمهـ ال.

يد قائـ؟ ت كؿ :المهـ
نفس السائؿ ،ي كؿ لؾ ال ائؿ :أز ه

المهـ؛ إال إذا لـ تدعن أال
كالثالث :أنها تستعمؿ دليبلنعمى الندرة ،كقم كقكع المذككر ،أنا أزكرؾ ٌ
ترل أف كقكع الزيارة م ركنان بعدـ الدعاء  .كذهب الجرم ( )348كالفارس كابف جن مف استضعاؼ
نعت أم  ،باسـ إشارة كال يمتفت إليه ؛ألنه مخالؼ لمسماع .

التوضيح والتحميل:
العمـ الذم يه (أؿ) مه ثبلث مذاهب:
( )345التسهٌل .73
( )346التصرٌح .263/1
( )347ارتشاف الضرب .2195-2193
( )348المساعد .505/1
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الجكاز مطم ان كهك مذهب الكك ييف كالبغدادييف ،كالمنح مطم ان إال

البصرييف .

ضركرة الشعر ،كهك مذهب

كالتفصيؿ بيف أف يككف ذك أؿ مشبهان به ؛ يجكز نحك :يا األسد شدةن أك ليس مشبهان به يمتنح بل
ي اؿ يا الرجؿ كهك مذهب ابف سعداف(. )349
كاختمفكا إذا لحؽ اسـ االشارة كاؼ الخطاب ،أيجكز أف يكصؼ به أم؟ ذهب ابف كيساف إلى جكاز

يأيهذا الرجؿ كيأيهذاؾ الرجؿ( .)350كذهب السي ار
ذلؾ ت كؿٌ :
كالفارس كابف جن مف استضعاؼ نعت أم  ،باسـ إشارة كال يمتفت إليه ؛ألنه مخالؼ لمسماع .
إلى منح ذلؾ ،كذهب الجرم

()351

-56القول (يا َى ُن)
ي كؿ أبك حياف( : )352ت كؿ يا ىه يف ،كيا هناف ،كيا هنكف،كيا ىه ٍنت ،يا هنتاف ،كيا هنات ،كتمحؽ
األكسط :أنه إذا أضيؼ إلى نفسؾ لـ يكف يه
آخرهف هاء السكت ت كؿ يا هنا  .كذكر األخفش
إال كجه كاحد يا ىه يف أقبؿ ،كيا هن ٌ أقببل،كيا ىهنً أقبمكا ،كلممرأة يا هنت أقبم .
كاختمفكا

مادة هذ الكمم عمى خمس أقكاؿ :

األكؿ أف أصمها (ق-ف-ق) مف باب سمس كهك مف مذهب أب زيد.
الثان أف أصمها (ق-ف-ك) الهاء بدؿ مف الكاك .
الثالث :أف الهاء بدؿ مف همزة،كالهمزة بدؿ مف كاك ،الهاء بدؿ مف بدؿ،
كهك مذهب ابف جن

()353

( )349المساعد .503/2
( )350رأى بن كٌسان فى االشمونى .252/3
( )351المساعد .505/1

( )352ارتشاف الضرب .2209
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الرابح أف األلؼ كالهاء زائدتاف ،لكف

أصمه هنكا .

نفس البناء ،عمى حد زيادة الهمزة

الخامس أف تككف الهاء هاء السكت ،كاأللؼ قبمها ،األلؼ الت
مذهب الفراء

()354

أحمر ،كزنه عبل إذ

تمحؽ مثؿ يا زيد إذا ندبت كهك

-57باب االستغاثة والتعجب والشبيو بيا
يقول ابن مالك :
ُ ٜخفضا
ئرا اسرغ١ث اسُ ِٕاد ً

تاٌالَ ِفرٛدا ً و١ا ٌٍّشذضٝ

ٚافرخ ِغ اٌّؼطٛف ئْ وشّسخ ٠ا

ٚف ٟس ٜٛرٌه تاٌىسش ائر١ا
()355

ٚال َُ ِا اسرغ١ث ػالثد أٌِف

ة أٌِف
ِٚثٍٗ اس ُّ ر ٚذؼ ّج ٍ

()356
صح أف يككف مستغاثان به ،كمتعجبان منه .
ي كؿ أبك حياف
صح أف يككف منادلٌ ،
 :ما ٌ

أجمعكا عمى جكاز أف يككف ب(أؿ) نحك يا﵀ ،كيا لمرجاؿ ،كيا لمماء ،كالـ االستغاث به كالمتعجب

منه مفتكح ( .)357كمذهب سيبكيه :أنها ليست زائدة كتتعمٌؽ بفعؿ النداء ،كمذهب ابف جن
تتعمٌؽ بحرؼ النداء

()358

()359

 .كاختار ابف خركؼ أنها زائدة بل تتعمٌؽ بش ء

التوضيح والتحميل:
الـ االستغاث ألجمه عمى أصمها مف الكسر ،ك يما يتعمؽ يها أقكاؿ :

( )353سر الصناعة .650/2

( )354معانى القرآن للفراء .422/2
( )355متن ألفٌة ابن مالك ص39
( )356ارتشاف الضرب .2211
( )357الكتاب .21/2
( )358سر الصناعة .329/1
( )359المساعد .526/2
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أنها

األكؿ بفعؿ النداء .
الثان بفعؿ محذكؼ ت دير أدعكؾ لًز ويد.
الثالث بمحذكؼ

و
يجر المستغاث ألجمه بمف نحك قكؿ الشاعر:
مكضح الحاؿ،أم مدعكان لزيد كقد ٌ
الم ٍرًدم لىهيـ ًدينا
ال ىي ٍب ىريح ال مسفىهي ي

لمر ىجاؿ ىذ ًكم ٍاألىٍل ىب ً
مف ىنفى ور
يا ٍّ
اب ٍ

()360

جر المعطكؼ ببلـ مكسكرة عمى األصؿ ،أك كررت
كاذا عطفت عمى المستغاث به ،كلـ تكرر ٌ
بكر لى و
مفتكح نحك :يا لىز ويد يا لى و
خالد.
إذا قمت :يا لى ىؾ احتمؿ أف يككف مستغاثان به كمستغاثان مف أجمه
و
كمهي
يالى ىؾ مف ليؿ ىك ٍأ مف ين يج ى
كالبلـ

ل

ت بًىي ٍذيب ًؿ
ب يك ٍّؿ يم ىغ ًار الفى ٍت ًؿ يش مد ٍ

()361

البيت لبلستغاث ،كالتعجب ،استغاث به منه لطكله كأنه قاؿ :يا ليؿ ما أطكلؾ كاذا قمت :يا

اؿ ابف جن :يجكز

قكؿ الشاعر :

كيا لً مف المنكل
يا ىش ٍك ي
ؽ ما أى ٍب ىى ى
كهنا

قكله :

ص ىبى
كيا ىد ٍمحي ما أى ٍج ىرل كيا ىقٍم ي
ب ما أى ٍ

()362

قكله :يا ل جاز أف يككف مستغاثان به ،كأنه استغاث بنفسه مف النكل ،كأف يككف مستغاثان له

كحذؼ المستغاث به .كذهب ابف عصفكر إلى أنه ال يجكز

مستغاثان له كالمستغاث به محذكؼ (.)363

يا ل حيثما كقح الضمير ،إال أف يككف

 -58باب ما ال ينصرف
يقول ابن مالك :
()364

مبينا
الصرؼ تنكيف أتى ٌ
ٌ
( )360البٌت من البسٌط بال نسبة فى شفاء العلٌل  816/2ك
( )361البٌت من الطوٌل المرىء القٌس فى دٌوانه 117ك
( )362البٌت من الطوٌل بال نسبة فى المساعد  529/2ك

معنى به يككف االسـ أمكنا
ن
الدرر156/1كالمساعد .528/2
الدرر  31/2ك
األشمكن .163/3

( )363شرح الجمل .110/2
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الخزان  412/2ك

أمال ال ال .58/1

كزائدا عبلف

مف أف ييرل بتاء تأنيثو يختًـ

كصؼ سمـ

مصرك كقد ينمف المنعا

كأجدؿ كأخيؿ كأ عى
و
مشبه مفاعبل
ككف لجمحو

أك المفاعيؿ بمنحو كا بل

كلسراكيؿ بهذا الجمح

شبه اقتضى عمكـ المنح

كما يصير عمىمان مف ذم ألًؼ

زيدت إللحاؽو ميس ينصرؼ

ي كؿ أبك حياف( :)365كمف آراء ابف جن  :الت كردت

المسأل حكؿ كمم ( أصيبلؿ) هؿ تصرؼ

أـ ال؟ نحف نعمـ أف الصف ،الت آخرها نكف قبمها ألؼ تمنح مف الصرؼ مثؿ :عطشاف الذم

مؤنثه عطشى  ،كلك أبدلت النكف الزائدة المان بعد ألؼ زائدة ،نزلت البلـ منزؿ النكف امتنح االسـ مف
()366

الصرؼ نحك :أصيبلؿ قاله األخفش

.

التوضيح والتحميل:
ىصيؿ أصيبلؿ كأصيبلف كقاؿ
كأصيبلؿ تصغير آصاؿ ،جمح أصيؿ ،قاؿ البكرم :تصغير أ ى
ابف جن  :ليس كاحد منهما تصغير أصيؿ  .ككذلؾ ذهب الفارس كابف جن  :أف كزف أ عؿ الغالب
يه ،أنه يمنح مف الصرؼ مح الكصفي األصمي  ،كعدـ قبكؿ مؤنثه تاء التأنيث نحك :أحمر حمراء،

إف عرض

الكصفي

نحك :مررت برجؿ أرنب ،كنسكة أربح ،كرجؿ أرمؿ ،انصرؼ ألف مؤنثه أرمم (.)367
كأما

الحي

الكممات الست ( أبطح-أبرؽ-أجرع -أدهـ -أسكد -أرقـ )كأرقـ كأسكد هنا الم صكد بها

ذكر سيبكيه ( :)368أف كؿ العرب ال تصر ها ،كلـ تختمؼ

منح هذ الست مف الصرؼ.

كصرح ابف جن  :بأف هذ األسماء كمها تصرؼ ،كاضطرب قكؿ أب عم

كاف استعممت استعماؿ األسماء ،يبلحظ يها معنى الكصؼ.
( )364متن ألفٌة ابن مالك ص59
( )365ارتشاؼ الضرب .857
( )366شرح الكا ي .61/1
( )367المتضب .341/2
( )368الكتاب .201/3
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هذ الصفات ؛ ألنها

 -59الترخيم
ي كؿ ابف مالؾ:
كيا سعا يمف دعا سعادا

ترخيمان احذؼ آخر المنادل
ي كؿ أبك حياف ( :)370كال يرخـ

()369

غير ضركرة منادل عار مف الشركط إال ما ش ٌذ مف

صاح كلـ يسمح ترخيمه إال عمى لغ مراعاة المحذكؼ ،كلـ يكد يسمح إال
قكلهـ :يا
ً

مرخمان .كمذهب ابف جن  ،كابف خركؼ

()371

أف أصمه يا صاحب ثـ قالكا يه عمى أحد

صاحب) ثـ رخمك .
المغات( يا
ي

 -60باب المصدر
يقول ابن مالك:

ئْ واْ فؼً ِغ أْ أِ ٚا ٠ذ ًّ

ِضافا ً أِ ٚجشّدا ً أِ ٚغ أي
ِذٍّٗ ٚالسُ ِصذس ٍ ػًّ

تفؼٍٗ اٌّصذس أٌذك ف ٟاٌؼًّ

ٚتؼذ جشّٖ اٌز ٞأض١ف ٌٗ

ة أ ٚتشفغ ٍ ػٍّٗ
و ًّّ تٕص ٍ
()372

ٚجُش ِا ٠رثغ ِا ج ّش ِٓٚ

ساػ ٝف ٟاالذثاع اٌّذ ًّ فذسٓ

ي كؿ أبك حياف( :)373مف شركط عمؿ المصدر ،أف يككف مظه انر مك أضمر ،لـ يعمؿ كأجاز

()369متن ألفٌة ابن مالك ص40
( )370ارتشاف الضرب .2246
( )371المساعد .562/2

( )372متن ألفٌة ابن مالك ص28
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و
بعمرك قبيح ،عمرك عندهـ
الكك يكف إعماله مضم انر( ،)374كأجازكا قكلهـ :مركرم بزيد حسف،كهك

عمر كهك بك انر)كأجاز الفارس كابف
كبلـ العرب (:يعجبن ضرب زيد نا
متعمؽ ب(هك) كال يكجد
جن كابف مالؾ :جكاز إعماله مضم انر المجركر ( )375ال المفعكؿ الصريح .كمف شركط عممه

أيضان :أف يككف مفردان ،ال مثنى ،كال جمعان  ،بل يجكز عجبت مف ضر ٍبيؾ زيد؛ ألنه مثنى ،كاف كاف
مجمكعان جمح تكسير ،جاز إعماله ك كلهـ (:تركتيه بمبلحس الب ر أكالدها ) ( )376كك كؿ الشاعر :
ت بً ًه
ىكقى ٍد ىك ىع ىدتٍ ىؾ ىم ٍك ًع ىدان لى ٍك ىكى ٍ
نبلحظ هنا مبلحس كمكاعيد  ،كه

مالؾ

()378

اعيد يعرقي و
ىخا ي بًىيثٍ ًر ًب
كب أ ى
مك ى ٍ

()377

جمح تكسير جاز إعمالها كهك اختيار ابف عصفكر كابف

 -61باب اسم الفاعل
يقول ابن مالك:
وفؼٍٗ اسُ فاػً ٍ ف ٟاٌؼًّ

ئْ واْ ػٓ ِض ّٗ١تّؼضي

 ٌٟٚٚاسرفٙاِا ً أ ٚجشف ٔذا

أٔ ٚف١ا ً ا ٚجافصح ًأِ ٚسٕذا

ٚلذ ٠ىٔ ْٛؼد ِذزٚف ٍ ُػ ِشف

ف١سرذك اٌؼًّ اٌزٚ ٞصف
()379

ٚغ١شٖ ئػّاٌٗ لذ اسذضٟ

ٚئْ ٠ىٓ صٍح فف ٟاٌّضٟ

كضارب زيدان تعن
ضارب زيدان  ،زيد هنا مفعكؿ به لضارب (اسـ الفاعؿ)
ي كؿ أبك حياف( :)380أنا
ه
ه

( )373ارتشاف الضرب.2257
( )374المساعد .226/2

( )375انظر االشمونى .226/2
( )376مجمع االمثال .237/1
( )377البٌت من الطوٌل المرىء القٌس فى دٌوانه  39كالدرر 122/2كالخصائص .207/2
( )378شرح الكافٌة .1015/2

()379متن ألفٌة ابن مالك ص28
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يضرب اآلف ،أك يضرب غدان ،كاسـ الفاعؿ يعمؿ مفردان ،كمثنى ،كمجمكعان جمح سبلم كجمح

تكسير ،أما ما كاف مثنى،كجمعان ،إنه يعمؿ -عمى رأم المبرد -كأما سيبكيه كالخميؿ ي كالف :بأنه
ي طح مثؿ قكؿ الرسكؿ صمى ا﵀ عميه كسمـ أكمخرج ٌ هـ .

التوضيح والتحميل:
لعمؿ اسـ الفاعؿ شركط منها:
ضكيرب زيدان ،كهذا مذهب البصرييف كالفراء،
 -1أف يككف مكب انر غير مصغر؛ بل يجكز هذا
ه
كذهب الكسائ كالكك يكف إلى جكاز إعماله

()381

.

ضارب عاق هؿ زيدان ،كهذا مذهب البصرييف كالفراء،
 -2أف ال يكصؼ قبؿ العمؿ ،بل يجكز هذا
ه
أما الكسائ كالكك يكف :أجازكا ذلؾ،كأجاز الكسائ ت ديـ المعمكؿ عمى اسـ الفاعؿ كصفته،
ضارب(.)382
أجاز هذا زيدان
ه

 -3أف يككف معتمدان عمى أداة نف

يد عم نار ،أك مؤكؿ مثؿ :غير
صريح نحك :ما
ضارب ز ه
ه

مضيح نفسه عاق هؿ ،أك استفهاـ نحك قكؿ الشاعر :
ٌ
مف ً
لؾ قى ٍت ىؿ ام ًر و
و
العٍّز
لء
أناك ًر ىجاي ى
ٍ

()383

حبٍّؾ
اعتاض يذالىن
ى

كذهب الكك يكف كاألخفش إلى إعماله ،دكف االعتماد عمى ما ت دـ (.)384

-4ذهب البصريكف إلى أنه إذا كاف ماضيان؛ بل يعمؿ
الفاعؿ الظاهر،

كالمتعدم كالبلزـ

المفعكؿ ،كسيبكيه ي كؿ :بأنه ير ح

قائـ أبك أمس
ذلؾ سكاء ت كؿ :مررت برجؿ ه

ضارب أبك أمس ،كمذهب ابف جن
،كمررت برجؿ
ه

كالفارس

كالفاعؿ()385؛ بسبب المض .

( )380ارتشاف الضرب .2271
( )381التصرٌح .65/2
( )382شرح الكافٌة .1042/2
( )383البٌت من المتقارب بال نسبة انظر الهمع  95/2كشفاء العميؿ  627/2كالدرر.128/2
( )384شرح الكافٌة .417/3
( )385المساعد .198/2
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بأنه ال ير عه كأنه صار

 -62أسماء األفعال
يقول ابن مالك:
و
كمه
هك اسـ عؿ ككذا ٌأك ى

ِا ناب عف عؿو كشتٌاف كصه

كغيري ككم كهيهات نزر
ي

كما بمعنى ا عؿ كآميف كثر

()386

كالفعؿ مف أسمائه عميكما

()387

ي كؿ أبك حياف

كهكذا دكنؾ مح إليكما

 :أما (هيهات) -الت يتناكلها ابف جن برأيه

هيهات تكتب بالهاء خبل ان ألستاذ أب عم

الكتاب -هك ي كؿ :أف

الذم يرل أنها تكتب بالتاء .

كذكر الحسف بف الصاغان بأنها تكتب عمى ست كثبلثيف كجهان( )388منها :هيهات،كأيهات،
ات ِل َما
ات َى ْي َي َ
كهيهاف ،كأيهاف ..........كهيهات اسـ عؿ ماض بمعنى ىب يع ىد ي كؿ ا﵀ تعالى ﴿ َى ْي َي َ
ون ﴾( )389كمف أسماء األ عاؿ (دكنؾ كخمفؾ كقدامؾ) ككمها مبني حتى أف ابف جن زعـ :أف
وع ُد َ
تُ َ
حرك كاؼ مثؿ( :عميؾ كدكنؾ) حرك بناء ،كال ين اس تنكينها ،كال اتصالها بكاؼ الخطاب بؿ

ي تصر يه عمى السماع (.)390
التوضيح والتحميل:

ض ٌج ير
هيهات
مثؿ :
المغ ألفاظه ى
استى ًج ٍ
ى
ٍ
ب كأىتى ى
كآميف كأيؼ  ،كمعناها ىب يع ىد ك ٍ
ً
ً
االسـ ك ً
تككف عمى ً
الفعؿ
أقساـ الكمم ً :
أخرها ،
العبلمات الت
تعري ٍفها ك
ي
ي
آخرها لحرك و ك و
حيث مبلزم ي ً
حيث داللتيها عمى
عاؿ مف
األسماء المبني ى مف
احدة  ،كتيشبًهي اال ى
ي
ي
ى

حيث
تدخ يؿ مف
ي
 ،ال ي
ً
كالحرؼ  .ه تي ٍشبًهي

( )386متن ألفٌة ابن مالك ص30
( )387ارتشاف الضرب .2310-2302
( )388الخصائص .41/3
( )389المؤمنون .36/23

( )390الخصائص .49/3
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كممات تى يدؿ عمى معان األ ً
عاؿ
كع ىممًها بأنها :
الح ىد ًث يم ٍتىًرىنان ٌ
ه
بالزىم ًف  .كقد يعٍّر ٍ
بناء عمى معناها ى
ى
ت ن
ً
عبلمات األ ً
عاؿ .
كلكنها ال تى ٍىب يؿ
ٌ ،
و
الفعؿ إلى ثبلث ً
ً
ؼ اسماء األ ً
أصناؼ :
حيث داللتها عمى معنى
عاؿ مف ي
ثانيان :أنكاعها :كتصمن ي
ي
 -1اسـ و
و
ابتع ىد
عؿ
ماض  ،مثؿ  :ىه ٍي ى
هات ىع ٍن ىؾ األ ىىم يؿ  :ى
ي
المئيـ  :ا ترؽ .
كمثؿ  :شتٌ ى
يـ ك ي
اف الكر ي
كشكاف ما ىغ ً
رضيت = ما أسرع
عاف ما
ى
ض ٍب ى
كس ٍر ى
ى
ت ،ى
رضيت = ما أ ٍىبطىأى .
طآف ما
ىب ٍ
ى
أؼ بمعنى أتضجر كآ و بمعنى أتكجح .
-2اسـ عؿ مضارع مثؿ ه
كؼ عف.
-3اسـ عؿ أمر مثؿ آميف بمعنى استجب ،كصه بمعنى اسكت ،كمه أم ٌ
كمف أسماء األ عاؿ (دكنؾ كخمفؾ كقدامؾ) ككمها مبني حتى أف ابف جن زعـ :أف حرك كاؼ مثؿ:
(عميؾ كدكنؾ) حرك

بناء.

 -63باب الصفة المشبية باسم الفاعل
يقول ابن مالك :
معنى بها المشبه اسـ الفاعؿ
ن

جر اعؿ
صف ٌ استحسف ٌ

كطاهر ال مب جميؿ الظاهر

كصكغها مف الزـو لحاضر

حدا
الحد الذم قد ٌ
لها عمى ٌ

المعدل
كعمؿ اسـ اعؿ
ٌ

٠مٛي أت ٛد١اْ(: )392

( )391متن ألفٌة ابن مالك ص30
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()391

هناؾ مف قاؿ :بأف الصف المشبه ال تأت

عمى كزف الفاعؿ ،كهذا غير صحيح مف الصف

المشبه الت تأت عمى كزف الفاعؿ :ضامر الكشح ،كساهـ الكجه ،كظاهر الفاق  ،كالصف المشبه

باسـ الفاعؿ تشتؽ مف الفعؿ البلزـ  ،بخبلؼ صيغ المبالغ الت تشتؽ مف األ عاؿ المتعدي .
التوضيح:

اختمفكا إذا ارتفح ما بعدها يؿ :ه مشبه باسـ الفاعؿ كحالها إذا انتصب ،ما بعدها أك انجر،
كهك ظاهر كبلـ ابف جن  ،كالفارس كقيؿ :بؿ الر ح يحممها عمى الفعؿ ،كال تككف مشبه إال إذا

انتصب ما بعدها ،أك انخفض كهك اختيار ابف عصفكر ( .)393كالصف المشبه يككف معها المعنى

الغريزم ،الذم ال يتغير كاألعكر ،كاألعمى ،كاألسكد ،كاألبيض ،كالحسف ،كالكريـ

-64باب الضرائر
ي كؿ أبك حياف:

()394

()395
كرد
الشعر ما ال يجكز لغير  ،الكبلـ عند سيبكيه
يجكز لمشاعر
بشرط االضطرار إليهٌ ،
رع إلى أصؿ ،كتشبيه غير جائز بجائز .خبل ان البف جن ككنه لـ يشترط االضطرار(. )396

ككا ه ابف عصفكر

()397

و
كـ بً يج و
العبل
كد يم ٍ ًرؼ ناؿ ي
ٍ

قاؿ  :ألنه مكضح قد ألفت يه الضرائر؛ دليؿ ذلؾ قكله :
ض ىع ٍه
ىك ىك ًر ويـ يب ٍخميه ٍ
قد ىك ى

()398

صؿ بيف كـ كما أضيؼ إليه المجركر ،كلـ يضطر لذلؾ ،إذ قد يزكؿ الفصؿ بينهما بر ح م و
رؼ،

( )392ارتشاف الضرب .2347
( )393شرح الجمل .567 /1

( )394ارتشاف الضرب .2377
( )395الكتاب .32/1
( )396الخصائص .406/2
( )397شرح الجمل 549./2

( )398البٌت من الوافر ألنس بن زنٌن فى الخزانة  468/6كالدرر 212/1كالم تضب 61/3كشرح الجمؿ البف هشاـ .217
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ون
أك نصبه ،كلؤلخفش إذ يجيز ذلؾ لمشاعر
الكبلـ ،كالسجح دليؿ ذلؾ قكؿ ا﵀ تعالى ﴿ َوتَظُن َ
()399
ألؼ
يال ﴾( )400زاد األلؼ لتتفؽ الفكاصؿ ،كما
ِبالمَّ ِو الظ ُنوَنا ﴾
َضموَنا َّ
الس ِب َ
كقكله تعالى ﴿ فَأ َ
الشعر لئلطبلؽ ،ك الحديث الشريؼ قكؿ الرسكؿ صمى ا﵀ عميه كسمـٍ :ارجعف مأزكرات غير
مأجكرات ( .)401كمف كبلمهـ (:شهر ترل كشهر ثرل كشهر مرعى) حذؼ التنكيف مف ثرل كمرعى

اتباعان لترل ،كقالكا :الضيح كالريح أبدلكا الحاء ياء اتباعان لمريح كاألصؿ الضح.ك
ىك ًخ ٍن ًز و
غ
ير تى ىم مر ى

ً ً ً
يـ
قاـ ىي ٍشت يمن لىئ ه
عمى ما ى

تير و
اب
ى

قكؿ الشاعر :

()402

كالشاهد يه :حيث أثبت ألؼ ما االستفهامي المجركرة ،لمضركرة كاألصؿ أف ي كؿ :عبلـ
كجاء بعدها جمم (قاـ )عمى ما ي كؿ ابف جن (.)403

كيرل ابف جن  :أف المضمر ال يت دـ عمى الظاهر رتب ،نحك قكؿ الشاعر :
()404
مف يك ٍّؿ جانب
كم مف قى ٍك يمه
ت ًش ٍع ًرم ٍ
ىأال لى ٍي ى
زهي انر عمى ما ىج مر ٍ
هؿ ىيمي ى
حيث قدـ الضمير قكله :قكمه عمى االسـ الظاهر .
كبذلؾ نككف قد أنتهينا مف اآلراء النحكي البف جن

كتاب ارتشاؼ الضرب .

وسوف نبدأ مع اآلراء النحوية البن جني في كتاب منيج السالك في الكالم
عمى ألفية ابن مالك :

 -65باب األسماء الستة
يقول ابن مالك :

()405

مف ذاؾ ذك إف صحب أبانا
ي كؿ أبك حياف

منهج السالؾ

كالفـ حيث الميـ منه بانا
()406

 :قاؿ ابف جن

( )399األحزاب .10/33
( )400األحزاب .67/33
( )401سنن ابن ماجه .502/1
( )402البٌت من الوافر لحسان فى دٌوانه .258
( )403توضٌح المقاصد .1486/3
( )404البٌت من الطوٌل البى جندب فى شرح دٌوان الهذلٌٌن .351/1
( )405متن ألفٌة ابن مالك ص2
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الكجه أف تشديد الميـ ليس بمغ

ي اؿ ـ

بالضـ كالتشديد مثؿ  :هـ ك ٌّـ كيرل ابف جن أف تشديد الميـ ليس بمغ .

 -66باب االبتداء

يقول ابن مالك :

اعؿ أغنى

كأكؿ مبتدأ كالثان

()407

أسار ذاف

ي كؿ أبك حياف ( : )408ي كؿ الشاعر :
()409
ً
ىغ ٍير مأٍس و
الح ىزًف
كؼ عمى ىزىم وف
ىي ٍن ىض باٍلهى ٍّـ ك ى
ى ى ي
كخرجه ابف جن عمى حذؼ
كهذا البيت سأؿ أبا جن ابنه عال عف إعرابه؟ ارتبؾ،
إعرابه ٌ

المبتدأ ،كاقام صفته م امه كاي اع الظاهر مكقح المضمر لحذؼ ظاهر المبتدأ.
كالت دير زماف ين ض بالهـ كالحزف غير مأسكؼ عميه .
كالشاهد

البيت أف غير ر ح باالبتداء كلماأضيؼ إلى اسـ مفعكؿ ،كهك مسند إلى الجار كالمجركر

كاستغنى المبتدأ عف الخبر كما استغنى قائـ كمضركب

قكله أقائـ أخكاؾ ؟ كما مضركب غبلمؾ

عف الخبر حيث سد االسـ المر كع مسد الخبر.

-67مسألة تقدم خبر ليس

يقول ابن مالك :

كمنح سبؽ خبر ليس اصطفى
()411

ي كؿ أبك حياف

:

كذك تماـ ما بر ح يكتف

()410

قاؿ ابف جن انفرد المبرد بأنه ال يجكز ت ديـ خبر ليس عميها كخالفه

ذلؾ الجمهكر .
( )406منهج السالك.27/1
( )407متن ألفٌة ابن مالك ص8
( )408منهج السالك.127/1
( )409البٌت ألبً نواس انظر شرح ابن عقٌل  190/1البيت لمتمثيؿ ألف أبك نكاس ليس ممف يحتج بشعر .
( )410متف ألفي ابف مالؾ ص10
( )411منهج السالؾ .192/1
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اختير منح ت ديـ الخبر عمى ليس بل يجكز قائمان ليس زيد ،ك
كالمبرد كابف السراج كالزجاج كأكثر المتأخريف .

ذلؾ خبلؼ المنح مذهب الكك ييف

-68باب تقديم المفعول عمى الفاعل

يقول ابن مالك :

كشاع نحك خاؼ ربمه عمر
()413

ي كؿ أبك حياف

نكر الشجر
كشذ نحك زاف ي

()412

 :إذا عاد الضمير عمى المفعكؿ بعد  ،إما يعكد عمى ما بعد مف مفعكؿ لفظان

غبلمه زيداى  ،الجمهكر عمى كجكب تأخير الفاعؿ هنا
كرتب نحك  :ضرب
ي
أشعارهـ كله كجه ال ياس كاليه ذهب ابف جن
إلى الجكاز ،كقد جاء

()414

()415

الناظـ(.)416

 ،كذهب بعضهـ
كتبعه ابف مالؾ

 -69باب تعدي الفعل ولزومو

يقول ابن مالك :

لزكـ أ عاؿ السجايا كنهـ

كالزـ غير المعدل كحتـ

()417

كما اقتضى نظا أك دنسا

كذا ا عم ٌؿ كالمضاه اقعنسسا
غير) المعدل كحتـ
كالزـ (418
ا عنمى خبلؼ
اقشعر ،كاطمأف هذ مف األ عاؿ البلزم أما
:
نحك
ل
افع
و
:
ي كؿ أبك حياف
ّ
ٌ
مذهب سيبكيه أنها ال تتعدل نحك :احرنبى الديؾ إذا انتفش لم تاؿ كمذهب ابف جن  :بأنه يتعدل

(أم ا عنمى) كأنشد قكؿ الراجز :

أد عه عنه كيسرندين

قد جعؿ النعاس يغرندين

كالممخص أف أبني البلزـ ىي :

ى يعؿ كتفعمت كا عنمؿ كانفعؿ كا عا ٌؿ كا تعؿ كا عم ٌؿ باتفاق

( )412متف ألفي ابف مالؾ ص18
( )413منهج السالؾ .37/2

( )414همح الهكامح .166/1
( )415الخصائص .295/1
( )416شرح التسهيؿ .135/2
( )417متف ألفي ابف مالؾ ص18
( )418منهج السالؾ.89/2

( )419البيت مف الرجز المشطكر كقيؿ مصنكع التصريح .311/1
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()419

كا عنمى باختالف كأما عمؿ كتفيعؿ كتفعمى كتفعنؿ كتفكعؿ كتمفعؿ كتىفى ٍع ىكؿ فأكثر ما تأتي الزمة.

 -70باب الظرف المتصرف وغير المتصرف

يقول ابن مالك :

()420

كغير ذم التصريؼ الذم لزـ
()421

ي كؿ أبك حياف

التوضيح والتحميل:

ظر ي أك شبهها مف الكمـ

 :قاؿ ابف جن استعمالها ( الم صكد لدف ) دكف ًم ٍف قميؿ

ي كؿ ابف مالؾ :شبهها أم شبه الظر ي كهك جر بعض هذ الظركؼ الت ال تنصرؼ بمف كما
قكله تعالى ﴿ َحتَّى إِ َذا َخ َر ُجوا ِم ْن ِع ْن ِد َك ﴾( )422كقكله ﴿ فَاتَّ َخ َذ ْت ِم ْن ُدوِن ِي ْم ِح َج ًابا ﴾( )423كقكله
﴿ لَ ُيم ِم ْن فَ ْوِق ِيم ظُمَ ٌل ِم َن َّ
الن ِ
ار َو ِم ْن تَ ْح ِت ِي ْم ظُمَ ٌل ﴾( )424كمف هذ الظركؼ الت كثر استخداـ مف
ْ
ْ
جرها (لدف )أال ترل أنها لـ ترد
ٍّ

استعمالها

( الم صكد لدف ) دكف ًم ٍف قميؿ .
يقول ابن مالك :
بما

ال رآف إال مجركرة بمف ،كه

 -71باب المفعول معو

الفعؿ كشبهه سبؽ ذا

ي كؿ أبك حياف

()426

الت

ي كؿ يها ابف جن :

النصب ال بالكاك

ال كؿ األحؽ

 :كذهب ابف جن إلى جكاز ذلؾ ( جاء كالطيالس البرد ) ألنه لـ

يت دـ عمى العامؿ يه كقد خرج بنصبه إلى أف صار ضم بل مانح مف تكسطه

التوضيح والتحميل:
ك

()425

هذ المسأل عدة ن اط :

( )420متف ألفي ابـ مالؾ ص20
( )421منهج السالؾ.181/2
( )422محمد.16/47
( )423مرٌم.17/19
( )424الزمر16./39
( )425متن ألفٌة ابن مالك ص21
( )426منهج السالك .188/2
( )427الخصائص .385/2
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()427

،

 -1بإجماع العمماء أنه ال يت دـ المفعكؿ معه عمى عمه بل يجكز أف ن كؿ كالطيالس
جاء البرد .
 -2جكاز تكسط المفعكؿ معه بيف الفعؿ كالفاعؿ ي اؿ جاء كالطيالس البرد كهذ المسأل
يها خبلؼ
 الجمهكر يرل عدـ جكاز ذلؾ . -ابف جن يرل جكاز ذلؾ ألنه لـ يت دـ عمى عمه العامؿ يه.

 -72باب الحال

يقول ابن مالك :
كيكثر الجمكد

يبدم تأكؿ ببل تكمؼ

سعر ك

كبعه مدان بكذا يدان بيد
ي كؿ أبك حياف

()429

ك ىك ٌر زيد أسدان أم كأسد

 :ذهب أبك عم

األكلى لما كقح مكقح الحاؿ؛ جاز أف يعمؿ

الفارس

أف بابان (

()428

قكلنا عممته النحك بابان بابان)

الثان كذهب أبك الفتح ابف جن إلى أف الثان صف

لؤلكؿ؛ ت دير باب ذا باب  ،ثـ حذ ت (ذا) كأقمت الثان م امها جرل عميه جرياف األكؿ .

 -73الحال الجامدة غير المؤولة بمشتق

يقول ابن مالك :

()430

كنحك زيد مفردان أنفح مف
ي كؿ أبك حياف

()431

أ عؿ التفضيؿ عامؿ
المستكف

عمرك معانان مستجاز لف يهف

 :ذهب المازن كالفارس كابف جن كابف كيساف كابف خركؼ إلى أف

الحاليف معان

قكلنا ( :هذا بس انر أطيب منه رطبان) بس انر حاؿ مف الضمير

أطيب ،كرطبان حاؿ مف الضمير المجركر

( )428متن ألفٌة ابن مالك ص22
( )429منهج السالك .281/2
( )430متن ألفٌة ابن مالك ص22
( )431منهج السالك .336/2
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منه ،كالعامؿ يهما أطيب التفضيؿ .

 -74تعدد الحال

يقول ابن مالك :
كالحاؿ قد يجيىء ذا تعدد
ي كؿ أبك حياف

()433

لمفرد اعمـ كغير مفرد

()432

 :كذهب أبك الفتح كجماع معه ،إلى أنه يجكز أف ي ض مف األحكاؿ

الراجع إلى ذم حاؿ كاحد أزيد مف ش ء كاحد ،مف غير تكسط حرؼ العطؼ.

التوضيح والتحميل:

كذهب الفارس إلى أنه ال ي ض العامؿ أزيد مف حاؿ كاحدة مف غير كساط حرؼ العطؼ .

أما ابف جن

يرل :أف صاحب الحاؿ الكاحد قد يتعدد حاله يجكز أف ن كؿ جاء زيد ضاحكان مسرعان.

كجاز أف يم كؿ حاؿ صاحبه كجاز أف يتأخر عف صاحبه كمنه قكؿ الشاعر :
ً ()434
ً
ىعمىى أىثىىرٍي ىنا ىذٍي ىؿ ًم ٍر وط يم ىرمحؿ
اء ىنا
ىخ ىر ٍج ي
ت بًهىا أى ٍمش تى يجر ىكىر ى
بها كي كؿ ابف جن :
خرجت ،كتجر حاؿ مف الضمير
أمش حاؿ مف الضمير

غير هذا

الباب ت كؿ :ضرب زيد هندان الظريف الظريؼ.

تجعؿ أكؿ األكصاؼ آلخر األسماء ،كآخر األكصاؼ ألكؿ األسماء  ،لي ؿ الفصؿ بينهما ككذلؾ

ي كؿ ابف جن

 :أكمت كشربت الماء الخبز أحسف مف قكلؾ :أكمت كشربت الخبز الماء مح أف

األ صح عند عمماء الببلغ أف تجعؿ الم دـ لمم دـ كالمؤخر لممؤخر كمنه قكؿ ا﵀ تعالى ﴿ َو ِم ْن
()435
النيار لِتَس ُك ُنوا ِف ِ
ِِ
ون ﴾
ضمِ ِو َولَ َعمَّ ُك ْم تَ ْ
يو َولِتَ ْبتَ ُغوا ِم ْن فَ ْ
ش ُك ُر َ
َر ْح َمتو َج َع َل لَ ُك ُم المَّْي َل َو َّ َ َ ْ

 -75الجممة االسمية موضع الحال

يقول ابن مالك :

كجاء زيد كهك و
ناك رحم

كمكضح الحاؿ تجيىء جمم
ي كؿ أبك حياف

()437

 :قاؿ ابف جن

()436

سر الصناع  :أنه البد مف ت دير الضمير الرابط

مح الكاك مطم ان كأف المعنى جاء زيد كالشمس طالع كقت مجيئه ثـ حذ ت كدلت الكاك عمى

ذلؾ(.)438

( )432متن ألفٌة ابن مالك ص22
( )433منهج السالك .339/2
( )434البٌت من الطوٌل المرىء القٌس ذكر ابف هشاـ

شرحه لؤللفي  ,98 /2كالسيكط

( )435القصص .73/28
( )436متن ألفٌة ابن مالك ص22
( )437منهج السالك .360/2
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همح الهكامح .244 /1

كهذا يعن إذا كانت الجمم االسمي حاالن ،بلبد مف الكاك إال ما ش ٌذ مف قكلهـ كممته ك إلى ٌ
ككذلؾ قكؿ الشاعر:
()439
كـ
الم ٍعمم ع ٍذ يري يمتىىب ٍي هف
مف ىي ٍعهزك لمظٍمًـ هيك ى
ٍ
ظمي ه
أتان ى
كالشاهد يه عذر متبيف كقعت حاالن كاستغنى عف الكاك بذكر الضمير.

 -76زيادة حرف الجر من

يقول ابن مالك :
كزيد

()440

جر
نف كشبهه م
()441

ي كؿ أبك حياف

لباغ مف مفر
نكرة كما و

 :كممف رأل زيادتها

الكاجب ابف جن  ،كعند الكك ييف تزاد

الكاجب كغير بشرط أف يككف معمكلها نكرة كاختار الناظـ ابف مالؾ .
كمما سبؽ نرل أف مف الزائدة تزاد

أصحابنا (.)442

الكاجب كغير الكاجب ،كقبؿ النكرة كالمعر هذا ن ؿ بعض

كعند جمهكر البصرييف تزاد بشرط أف يت دمها غير كاجب مثؿ :النف

كالنه مثؿ :ال تضرب مف رجؿ كاالستفهاـ مثؿ :هؿ

ي كؿ أبك حياف

()443

الدار مف أحد ؟.

 -77القول في تركيب ِم ْن
 :حكى الفراء :أف بعض العرب ت كؿ

قكلنا :ما قاـ مف رجؿ

مف( منا )كزعـ أنه األصؿ

أم تركيب (مف) مف ثبلث حركؼ كليس مف حر يف كحذ ت األلؼ لكثرة االستعماؿ ككذلؾ قاؿ
الكسائ كاستدؿ ب كؿ الشاعر :
()444
قتر الظٌبلـ
ًم ىنا إًف م
ذر ٍقريف ال ٌشمس ىحتمى  ...أغاب شر ى
يد يه ٍـ ي
( )438سر الصناعة .645/2
( )439البٌت من الطوٌل بال نسبة انظر شرح التسهٌل .365/2
( )440متن ألفٌة ابن مالك ص24
( )441منهج السالك .34/3
( )442شرح الجمل .48./1
( )443منهج السالك .40/3
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مف كحذ ت األلؼ لكثرة االستعماؿ كقد تأكؿ ابف جن

كالشاهد يه أف منا األصؿ

عمى أف

البيت مصدر ىم ىنى يمنى ،كيككف مصد انر استعمؿ ظر ان نحك خفكؽ النجـ أم ت دير إف
مناالكاردة
ذر قرف الشمس كمكازنته إلى آخر النهار ال يزيد كال ين ص (. )445
ٌ

 -78المضاف إلى ياء المتكمم

يقول ابن مالك:

لـ يؾ معتبلنكرواـ كقذل

آخر ما أضيؼ لميا اكسر إذا

()446

أك يؾ كابنيف كزيديف ذم
ي كؿ أبك حياف

()447

جميعها اليا بعد تحها احتذم

 :كالمذهب الثالث أنه ليس معربان كال مبنيان كينسب هذا الرأم البف جن

المضاؼ إلى ياء المتكمـ ليس مثنى كال مجمكعان يه أربع مذاهب :
األكؿ  :مذهب الجمهكر :أنه معرب

بالحرك الت ت تضيها ياء المتكمـ .

األحكاؿ الثبلث ،م در يه الحركات اإلعرابي ؛ لشغؿ آخر

الثان :مذهب الجرجان  ،كابف الخشاب ،كالمطرزم ،ظاهر كبلـ الزمخشرم أنه مبن .
الثالث  :مذهب ابف جن  :أنه ال معرب ،كال مبن  ،إذ االسـ عنه معرب كمبن كال معرب كال مبن
مثؿ هذ الحال .
الرابح:ما ذهب إليه ابف مالؾ:مف أنه ظاهر الحرك اإلعرابي حال الجر م درة يها حال الر ح
كالنصب .

 -79إعمال اسم الفاعل

يقول ابن مالك:
كفعمه اسـ اعؿ

و
بمعزؿ
كاف كاف عف مضيه

العمؿ

( )444البٌت من الوافر انظر الهمع .34/1
( )445الدرر اللوامع .88/2
( )446متن ألفٌة ابن مالك ص27
( )447منهج السالك .233/3
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()448

أك يؾ كابنيف كزيديف ذم
ي كؿ أبك حياف
يعمؿ

()449

جميعها اليا بعد تحها احتذم

 :ذهب بعضهـ إلى أنه ال يعمؿ

الفاعؿ إذا كاف ماضيان  ،كما ال

المفعكؿ بل يجكز أف ت كؿ :مررت برجؿ قائـ أبك أمس ،أك مررت برجؿ ضارب زيدان

أمس.كبه قاؿ ابف جن قاؿ:

سر الصناع له أف اسـ الفاعؿ بمعنى المض ال

حرؼ الكاك

ير ح الظاهر كهك اختيار األستاذ أب عم كالمتأخريف مف أصحابنا (.)450

التوضيح والتحميل:

أما إف كاف اسـ الفاعؿ ماضيان ،ك عمه مما يتعدل ألكثر مف كاحد نحك :هذا و
معط ز ويد درهمان أمس
ذهب الجمهكر عمى أف الثان (درهمان) منصكب بفعؿ مضمر يفسر اسـ الفاعؿ  ،ككقفكا

ذلؾ

مح األصؿ إذ ال يعمؿ اسـ الفاعؿ مح المض .

كذهب أبك عم كأكثر أصحابنا  :إلى أنه منصكب بنفس اسـ الفاعؿ كاف كاف بمعنى المض كقاؿ

ابف مضاء ألنه قكم شبهه بالفعؿ هنا كاعترض ابف جن عمى رأم أبك عم هذا سكت أبك عم .

كقاؿ ابف الضائح :إنما كاف سككت أب عم عنه استهزاء بضعؼ اعتراضه ال قصك انر مف أب عم
الرد كالصحيح ما ذهب إليه أبك عم

يقول ابن مالك:

()451

.

 -80بعض أحكام اسم الفاعل
كهك لنصب ما سكا م تض

كانصب بذم اإلعماؿ تمكان كاخفض

ي كؿ أبك حياف ( : )453ي كؿ الشاعر :
()454
قتمنا ناجيان ب ىتً ً
الغ يشكـ
يؿ ىع ٍم ورك
ىك ىخ ٍي ًر الطمالًب التمىرةى ى
هكذا ركا ابف جن (الترةى) كق أر الحسف (كالم يم الصبلةى ) بنصب التاء كالشاهد

()452

البيت السابؽ

الطالب الترةى حيث حذؼ النكف لمتخفيؼ كأعمؿ اسـ الفاعؿ ،مح أف ظاهر الكبلـ أنه يجكز النصب

( )448متن الفٌة ابن مالك ص30
( )449منهج السالك .294/3

( )450سر الصناعة .643/2
( )451التذٌٌل والتكمٌل .812/4
( )452متن ألفٌة ابن مالك ص30
( )453منهج السالك.332/3

( )454البٌت من الوافر بال نسبة انظر التذٌٌل .830/4
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عمى المفعكلي السـ الفاعؿ العامؿ أك اإلضا

ككاف الكسائ يرل أف عممه كاضا ته سكاء

()455

.

ككاف سيبكيه يرل  :أف عممه أكلى مف إضا ته

 -81باب الصفة المشبية
يقول ابن مالك:
صف استحسف ىجر اعؿ
ي كؿ أبك حياف

()457

معنى بها المشبه اسـ الفاعؿ

 :حتى إف ابف جن جعؿ هذ المسأل

()456

الخصائص مف باب غمب

الفركع عمى األصكؿ
التوضيح والتحميل:

و
و
حسف كج ًهه
برجؿ
كه مسأل الصف المشبه كالمستحسف يها هك جر الفاعؿ ،عند قكلؾ مررت
هنا الصف المشبه باسـ الفاعؿ جرت الفاعؿ.

ً
الرجؿ كقد رأل أف الضارب الرجؿ مثؿ الحسف الكجه
كسيبكيه قاس هذ المسأل عمى هك الضارب

كمف هنا رأل ابف جن  :أف هذا مف باب غمب الفركع عمى األصكؿ إذ إف الصف المشبه باسـ

الفاعؿ ه الفرع كاألصؿ هك اسـ الفاعؿ ،كقد تـ قياس األصؿ عمى الفرع غمب الفرع األصؿ .

( )455المساعد .237/2
( )456متن ألفٌة ابن مالك ص30
( )457منهج السالك.375/3
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-المبحث الثاني :

أراء أبي الفتح عثمان ابن جني الصرفية في كتابي ارتشاف الضرب ومنيج السالك ألبي حيان.
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 -1باب الجممة األولى في الحالة اإلفرادية:
()458

ي كؿ أبك حياف

 :كجيـ ككاؼ رع عف الجيـ الخالص ي كلكف:

رجؿ ركؿ

كعد سيبكيه هذا حر ان كاحدان؛ ألف النطؽ ال يختمؼ،
ي ربكنها مف الكاؼٌ ،
عد ذلؾ حر يف كتبعه ابف عصفكر كابف مالؾ(. )459
كراعى ابف جن األصؿ ٌ
التوضيح والتحميل:
الحديث عف الجمم اإل رادي  ،نتحدث عف حركؼ الهجاء ،كتسمى حركؼ العربي ،
كحركؼ المعجـ ،كعددها سبع كعشركف حر ان  ،خبل ان لممبرد الذم يرل :أف الهمزة ليست منها
( .)460كالمخارج ست عشر خبل ان ل طرب ،كالفراء ،كالجرم  ،كابف دريد،

زعمهـ :أنها أربح عشر

ويتفق أبو حيان مع ابن جني ،في أن مخارج الحروف ىي :ستة عشر كهك مذهب الخميؿ
كسيبكيه .كمحؿ الخبلؼ مخرج الراء كالنكف كالبلـ  ،مذهب مف قاؿ :أنها أربح عشر جعؿ مخارج
هذ الحركؼ مخرجان كاحدان  ،كمف قاؿ :ست عشر جعمها ثبلث مخارج .
كلمحركؼ ركع تستحسف ،مف ذلؾ :الهمزة المسهم أك (همزة بيف بيف) كه

رع مف الهمزة

المح  ،كه عند سيبكيه حر ان كاحدان ؛ نظ انر إلى مطمؽ التسهيؿ( .)461كألفا اإلمال كالتفخيـ رعاف
عف األلؼ المنتصب .

( )458ارتشاؼ الضرب.14
( )459المساعد .245/4
( )460المقتضب .328/1
( )461الهمع .294/6
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كالشيف الت

كالجيـ رع عف الجيـ الخالص  ،كذلؾ قكلهـ:

كالسيف المكات كالزام ركع عف الزام الخالص مثؿ :مزدر

()462

أشدؽ

مصدر ،ك

أجدؽ ،كالصاد كالجيـ
زهير سهير ،ك

جابر

زابر ،كالبلـ المفخم رع عف البلـ المتكسط  ،كهذا كمه مف الفركع المستحسن .
أما الفركع الت تست بح كه  :كاؼ كجيـ رع عف الكاؼ الخالص  ،كه لغ اليمف ،ك
ي كلكف كمؿ عف جمؿ ( .)463كجيـ ككاؼ رع عف الجيـ الخالص ي كلكف:

أهؿ بغداد

رجؿ ركؿ

كعد سيبكيه هذا حر ان كاحدان؛ ألف النطؽ ال يختمؼ،
ي ربكنها مف الكاؼٌ ،
عد ذلؾ حر يف كتبعه ابف عصفكر كابف مالؾ(.)464
كراعى ابف جن األصؿ ٌ

 -2القول في أحكام الكمم العربية ( حالة اإلفراد ).
ي كؿ أبك حياف ( :)465كلـ ي ؿ بهذا االشت اؽ األكبر إال أبك الفتح ابف جن  :ككاف أبك عم
يأنس به

بعض المكاضح.

التوضيح والتحميل:
أحكاـ الكمـ عمى ثبلث أقساـ األكؿ :ما يككف لها

أنفسها ،كالثان ما يمح ها مف أكلها كالثالث

ما يمح ها مف آخرها .
ال سـ األكؿ :هك عمـ التصريؼ :كين سـ إلى قسميف :أحدهما جعؿ الكمم عمى صيغ مختمف
لضركب مف المعان  ،كاآلخر تغيير الكمم لغير معنى طارلء عميها ،كينحصر

( )462القاموس المحٌط .248/3
( )463الجمهرة .42/1
( )464المساعد .245/4

( )465ارتشاؼ الضرب .23
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الزيادة كالبدؿ،

كالحذؼ ،كالن ؿ ،كال مب ،كاإلدغاـ ،كحركؼ الزيادة مجمكع
الزائد مف األصم

(أماف كتسهيؿ ) كالذم يعرؼ به

أشياء منها :االشت اؽ كمنه :االشت اؽ األكبر ،كاالشت اؽ األصغر األكبر :هك

ع د ت اليب التركيب الكاحد مثؿ :قكؿ ،ل ك ،كلؽ،كقمك ،كلكؽ ،ككقؿ ،كلـ ي ؿ بهذا االشت اؽ األكبر
إال أبك الفتح ابف جن  :ككاف أبك عم يأنس به

()466

بعض المكاضح

.كاالشت اؽ األصغر إنشاء

مركب مف مادة يدؿ عميهاكعمى معنا مثؿ :ضرب ضارب مضركب...............

-3القول فيما تكرر فيو حرفان (المجرد

والمزيد)

يقول ابن مالك:
السُ ٍ ُِجش ٍد سُتاع ٍ فؼًٍ

ٚفؼا ّي ٚفِؼٍ ًّ ٚفُؼًٍ

ِٚغ فؼًٍّ فُؼٍ ًّ ٚئْ ػال

فّغ فؼًٍّ ٍ د ٜٛفؼٍال

وزا فُؼٍّ ًّ ٚفِؼٍ ًّ ِٚا

غا٠ش ٌٍ ّضتذ أ ٚإٌمص أرّٝ

ُ
ﹼ ٚاٌزٞ
ٚاٌذشف ئْ ٍ٠ضَ فأصً

ال ٍ٠ض َُ اٌضائ ُذ ِثً ادرُ ِزٜ

تضّٓ فؼً لاتً األصٛي فٟ

ٚصْ ٍ ٚصائ ّذ تٍفظٗ اورفٟ

ٚضاػف اٌال ئرا أص ًّ تمٟ

وشاء جؼفش ٍٚلاف فسرك

ضؼف أصً
ٚئْ ٠ه اٌضائ ُذ ِ

فاجؼً ف ٟاٌٛصْ ِا ٌألصً
()467

ٚادىُ ترأص ً١دشٚف سّسُ

()468

ي كؿ أبك حياف

ٔٚذٚ ٖٛاٌخٍف ف ٟوٍٍُّ

 :كمنه المجرد :عمى كزف ى ٍع ىفؿ مثؿ ربرب ،كً ٍع ًفؿ مثؿ سمسـ

،كي ٍع يفؿ مثؿ بمبؿ ،كمف المزيد إ ً ٍع ًفؿ مثؿ إزلزؿ(.)469
( )466الخصائص .11/1
( )467متن ألفٌة ابن مالك ص60

( )468ارتشاف الضرب 44وما بعدها.
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كيفعفؿ تىمى ٍممىـ ،ك عنفؿ مثؿ كعنكح ،ك عا ؿ مثؿ قياقب ،ك عا م مثؿ سكاسكة ،ك عفاؿ مثؿ :زلزاؿ
ك عيفيؿ مثؿ :جرجير ك عفمى مثؿ ىم ٍرىمرل.
كقد يمح ه زيادتاف مثؿ :عفبلف مثؿ رحرحاف  ،كعمى تى ٍف ىعؿ كهك قميؿ اسـ نحك تيتٍ ىفؿ ،كعمى يفعؿ اسـ
يممؽ  ،كأما ما زاد بعضهـ نحك :يزيد ،كيشكر ،كيكسؼ ،كيحمد (عمى لغ بطف مف كمب ) (.)470
كعمى مفعؿ محمب ،كعمى يم ٍف ًعؿ صف
يعمً
ٍ

مكرـ ،أما يم ٍؤؽ اسـ ،يؿ الميـ أصمي ككزنه

ط كه

فعمي والياء مشددة فخففت ،ورفض
خفيف الياء ،كصار من كصان ،وقال ابن جني (:)471
ّ

األصل كقاؿ الفراء كابف السكيت :الميـ زائدة ككزنه يم ٍف ًعؿ ،ك
()472

أصال الميـ

 .كً ٍعىيؿ مثؿ :عثير

()473

()474

كي ىعٍيؿ

المؤؽ اثنتا عشرة لغ تدؿ عمى

مثؿ :عميب كى ٍعىيؿ مثؿ:ضهيد

()475

كعثير

()476
()478

وقال ابن جني ()477في ضييد ،وعثير :بأنيما مصنوعان

ًً
معاؿ مثؿ حمببلب
كمف األ عاؿ المزيدة بثبلث حركؼ :كزف ع ى
كى ٍع ًفمم مثؿ :صفصمٌ

()481

كى ٍيفىعكؿ مثؿ :زيز كف(.)482

( )469الخصائص .212/3
( )470القاموس المحٌط .289/1
( )471ارتشاف الضرب.53
( )472اللسان .4122/5
( )473معجم البلدان .86/4
( )474وادي فً الٌمن انظر اللسان .3064/4
( )475مادة عثر فً الصحاح. 736/2
( )476معجـ البمداف . 464/3
( )477ارتشاؼ الضرب .62
( )478الخصائص.216/3
( )479الجمهرة . 284/1

( )480نوع من الحلوى انظر مادة سرط فً القاموس . 364/2
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كى ًعيؿ مثؿ :اسـ بعير كصف شهيد.

()479

،كى ىعٍمعاؿ مثؿ :سرطراط

()480

وفاقاً لمسيرافي ،وخالفاً البن جني( ،)483الذي يرى وزن زيزفون فيعمول (.)484
()485

كى ٍن ىعميكؿ مثؿ:حندقكؽ

يؿ :كزنه نعميؿ كًنًعماؿ سممنار()487كى ٍي ىعميؿ مثؿ

()486

كأما خنشميؿ

:خيف يؽ(.)488

 -4باب فَ َع َل
يقول ابن مالك :
ثالثٚ ٟصد ٔذ ٛضْ ِّٓ
فؼً ِ
ٍّ

ٚافرخ ٚضُُ ٚاوسش اٌثأِٓ ٟ

ي كؿ أبك حياف ( :)489كاف كاف لغير مغالب حم

عيف أك الـ ،أم أف الفعؿ عينه أك المه

أحد حركؼ الحمؽ (أ-ق-ح-خ-ع-غ) ياس مضارعه الفتح ،يرجح عند عدـ السماع كربما لزـ
ً
كيفرغ إف أشكؿ قاؿ
الضـ مثؿ :ي
يفرغ ي
يدخؿ ،ي يعد ،أك الكسر مثؿ  :يرجح أك الفتح كالضـ مثؿ  :ى
الفراء  :يكسر

()490

()491

وقال ابن جني  :ىو الوجو

أي توافق مع الفراء بكسر ما أشكل ".

( )481أبنٌة األسماء واألفعال . 152
( )482القاموس. 231/1

( )483ارتشاف الضرب .114
( )484الخصائص .216-215/3
( )485نوع من البقل انظر القاموس . 234/3
( )486القوي الصلب انظر الكتاب . 269/4
( )487اسم رجل أعجمً القاموس . 53/2
( )488سرٌع انظر أبنٌة األسماء . 61
( )489ارتشاف الضرب.158
( )490أبنٌة األسماء .333
( )491المنصف . 186/1
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التوضيح والتحميل:
كأما عؿ  :صحيح ،كمهمكز ،كمثاؿ ،كأجكؼ ،كلفيؼ مفركؽ ،كلفيؼ م ركف كمن كص
كالصحيح ي اؿ له :السالـ أم سممت حرك ه مف حركؼ العم  ،إف كاف لمغالب مذهب البصرييف أف
مضارعه يككف بضـ العيف ،كذلؾ

يفعؿ سكاء
كؿ عؿ ثبلث متصرؼ تاـ كيككف مضارعه عمى ي

كاف
أصمه (:ىعؿ أك ًعؿ أك يعؿ) كسكاء كاف متعديان ،أك الزمان نحك كاتبن

أعمي يمه –
كتبته أكتييبه – ٍ

أكض يؤ .
ي
كابف عصفكر يرل قصر ذلؾ

ما كاف أصمه ى ىعؿ( .)492كمذهب الكسائ أنه يج ء بفتح العيف إذا

كانت حركؼ حمؽ  ،كالبصريكف ال يجيزكف إال الضـ عمى األصؿ
أخص يمه) كقد ش ٌذ ال كؿ
( ي

ى ىعؿ المغالب

ي كلكف

ً
أخصمه بكسر الصاد ،هذا ما لـ يكف المضارع كجب يه الكسر

نحك (:كعد يعد ) ككاعدن ً
أع يد ،كاف كاف لغير مغالب حم

عيف أك الـ ،أم أف الفعؿ عينه أك

المه أحد حركؼ الحمؽ (أ-ق-ح-خ-ع-غ) ياس مضارعه الفتح ،يرجح عند عدـ السماع كربما
ً
كيفرغ إف أشكؿ قاؿ
لزـ الضـ مثؿ :ي
يفرغ ي
يدخؿ ،ي يعد ،أك الكسر مثؿ  :يرجح أك الفتح كالضـ مثؿ  :ى
الفراء  :يكسر

()493

()494

كقاؿ ابف جن  :هك الكجه

أبك حياف مح ابف جن ،

أم تكا ؽ مح الفراء بكسر ما أشكؿ كهنا يختمؼ
()495

هذ المسأل يرل أبك حياف  :أنه إذا أشكؿ سمح كقؼ مح السماع

كاف لـ يسمح جاز الضـ كالكسر نحك :يفسؽ ً
كيفسؽ .
ي

( )492الممتع . 173/1
( )493أبنٌة األسماء .333
( )494المنصف . 186/1

( )495ارتشاف الضرب .158
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الخالصة:
 -1كأما عؿ  :صحيح ،كمهمكز ،كمثاؿ ،كأجكؼ ،كلفيؼ مفركؽ ،كلفيؼ م ركف كمن كص.
 -2مذهب البصرييف أف كؿ عؿ لمغالب مضارعه يككف بضـ العيف ،كذلؾ

كؿ عؿ ثبلث

يفعؿ .
متصرؼ تاـ كيككف مضارعه عمى ي
-3

كاف كاف الفعؿ لغير مغالب حم

الحمؽ
-4

عيف أك الـ ،أم أف الفعؿ عينه أك المه أحد حركؼ

ياس مضارعه الفتح.
يختمف أبو حيان مع ابن جني في الفعل الذي أشكل في سماعو فيرى ابن جني أنو يكسر

كهك رأم الفراء كأبك حياف يرل :أنه إذا أشكؿ سمح كقؼ مح السماع( ،)496كاف لـ يسمح جاز الضـ
كالكسر .

-5المزيد من الثالثي األصل
يقول ابن مالك:
()497

السُ ٍ ُِجش ٍد سُتاع ٍ فؼًٍ

ٚفؼا ّي ٚفِؼٍ ًّ ٚفُؼًٍ

( )496ارتشاف الضرب . 158

( )497متن ألفٌة ابن مالك ص59
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ي كؿ أبك حياف( :)498كالممحؽ بمزيد الرباع

ممحؽ باحرنجـ ،كجاء عمى ا عنمى نحك:

اسمن ى بمعنى استم ى كمذهب سيبكيه أف هذا البناء ال يتعدل

()499

،كمذهب ابف جن إلى

أنه يتعدل ()500مثؿ :اعرندل كاسرندل .
التوضيح والتحميل:
ممحؽ بالرباع األصؿ أك بمزيد  ،كغير ممحؽ ،كالممحؽ منه :ما يككف حرؼ اإللحاؽ قبؿ
الفاء ،يككف :عمى كزف يفعؿ نحك :يرنأ أك تفعؿ نحك :ترمس كعمى نفعؿ نحك :نرجس
كهفعؿ نحك :هم ـ كسفعؿ نحك :سنبس كمفعؿ نحك :مرحب كقبؿ العيف مثؿ يعؿ بيطر،
كنحك :كعؿ نحك حكقؿ ،ك أعؿ نحك تأبؿ ،ك نعؿ نحك قنرص ،ك هعؿ نحك دهبؿ .كقبؿ
البلـ نحك :عنؿ قمنس كبعد البلـ نحك :عمى قمسى كعمى معـ غمصـ ،ك عمف قطرف ،ك عمس
خمبس .
كالممحؽ بمزيد الرباع

ممحؽ باحرنجـ ،كجاء عمى ا عنمى نحك :اسمن ى بمعنى استم ى

كمذهب سيبكيه أف هذا البناء ال يتعدل

()501

اعرندل كاسرندل.

( )498ارتشاف الضرب .171
( )499الكتاب . 77-76/4
( )500المنصف . 86/1
( )501الكتاب .77-76/4
( )502المنصف . 86/1
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،كمذهب ابف جن إلى أنه يتعدل ()502مثؿ:

ِّ
محال حروف الزيادة (حرفا النون والالم)
 -6باب في
يقول ابن مالك:
ضٕفش ٍ أصاٌح ً ُوفٟ
ٔذَ ٛغ َ

ا٢خش واٌّٙض ٚفٟ
ٚإٌ ْٛفِ ٟ

ي كؿ أبك حياف( :)503كنكف نرجس عند ابف جن بفتحها أك كسرها أصمي النكف .
تزاد أكالن نحك :نرجس ،كنضرب ،كتزاد ثاني نحك :عنصر ،كسنبؿ  ،كثالث نحك :ألندد كقمنس،
كرابع  :كفرسف ،كقطرف ،كاحرنجـ كخامس مثؿ :سرحاف كسادس نحك :سبلماف كسابع مثؿ:
عبكثراف
كالنكف إف كقعت أكالن لـ تطرد زيادتها ،إال

المضارع ،إف كانت

اسـ لـ يحكـ بزيادتها نحك:

نهشؿ ()504إال بدليؿ .كمف الكممات الت تعتبر نكنها أصمي :نرجس ،كنًرجس ،كنبراس قال ابن جني
()505

:أما في نبراس
أصمية ،ك

ونفرجاء ،ونخورش ،ونبيرج ،ونون نرجس عند ابن جني بفتحيا أو كسرىا

()506

نهابر

قيؿ :نكنها أصمي  ،كأنكر المغكيكف أف نهاكش نكنها أصمي كقالكا هك مهاكش

مف الهكش.
كاف كقعت غير أكؿ زيدت ثاني متحرك ،نحك :ىك ىن ٍهبؿ( ،)507كجنعدؿ ،كشنهبرة ،كعنفص.
كالنكف تمفظ ساكن ،إذا كقعت ثاني

االنحسار
االنسحاب ،ك ٍ
االنطبلؽ ،ك ٍ
االنفعاؿ مثؿٍ :

كحنبريت(.)508
كعنبسٍ ،
كقنبرٍ ،
كجندبٍ ،
كخ ٍنف يؽٍ ،
كسماعان نحكٍ :قنعاسٍ ،
( )503ارتشاف الضرب .203
( )504النهشل المسن اللسان . 4559/6
( )505سر الصناع .445/2
( )506مادة نهبر

المساف .4554/6

( )507ال امكس .47/4
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كتأت النكف ثالث متحرك مزيدة نحك :رىناس ،كقرىناس ،كبرنًيؽً ،
كخ ٍرنًؽ
االنفعاؿ كحرك ه نحك :االحرٍنجاـ ك يما قبمه حر اف أكلهما مفتكح

كتأت ثالث ساكن ،
جحنفؿ .
مثؿ ٍ :

أو كانت الكممة مما ال يمكن فيو التضعيف نحوَ :خ َزْن َزن فنونو عند ابن جني محتممة األصالة أو
الزيادة ؛فال يحكم عمييا إال بدليل

()509

.

حرف الالم:
ي كؿ أبك حياف (:)510
البلـ قد تزاد

اسـ االشارة ،كليس بجيد ؛ ألنها ليست مف بني الكمم  ،كزيدت ثاني

همممح ،كرابع

زيدؿ كهدمؿ ،كخامس

أبك الحسف :أف المه أصمي ( ،)512ك

مادتين والالم زائدة

( يشؿ كهي ؿ) وأجاز ابن جني أن يكونا (فيش وىيق )

.

كذهب الخميؿ إلى أصالتها
كذهب سيبكيه إلى أصال البلـ

(هي ؿ) أما

طيسؿ يركف :أنها زائدة ؛ألف مادتها طيس

عنسؿ ( ،)515أما

()508أم الخالص المساف .1017/2
( )509المنصؼ .137/1

( )510ارتشاؼ الضرب .222
( )511مادة شرح

المساف .2228/4

( )512الممتح .213/1
( )513سر الصناع .223/1
()514مادة طيس

ك

عبدؿ زعـ

كتاب األكسط لؤلخفش ما يخالؼ هذا قاؿ :كالبلـ تزاد

عبدؿ كحد ،كجمعه عبادل  .كتزاد البلـ
()513

خفنجؿ ،كسادس

شراحيؿ

()511

قمفح كثالث

المساف .2738/4

( )515الكتاب.288/4
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()514

( نهشؿ) ذهبكا إلى زيادة البلـ يها ؛ ألف

أصمها مف النهش  ،كأما

ىعثٍ ىكؿ البلـ زائدة عند المبرد ؛ ل كلهـ ضبح أعثى

()516

كأما

(همممح

)قيؿ :مشتؽ مف همح البلـ زائدة كقيؿ :مف همح ه أصمي .
لغب ) البلـ زائدة هنا عندهـ مثؿ :الباء
الفعؿ نحك قكلنا(:
ادلهـ كجحفؿ كاز ٌ
ٌ

كزيدت البلـ

زغدب ؛ ألنها عندهـ مف مادة (زغد)

قكؿ الرجاز المشهكر العجاج :

()517

يمد قمخان كهدي انر كزغدبا
ٌ

يقول ابن جني:تعقيباً عمى رأي ثعمب ىذا "وىذا تعجرف منو وسوء اعتقاد ويمزم من ىذا أن تكون
الراء في سبطر ودمثر زائدة لقوليم سبط ودمث(.")518

 -7فصل في اإللحاق
ي كؿ أبك حياف ( :)519األكثر كمنهـ الفارس  ،عمى أنه يجكز اإللحاؽ مثؿ تجفاؼ،
كسرحاف ،كاخريط  ،كزممكط ممح

بسرداح ،كقرطاس ،كبرطيؿ ،كعصفكر ،وذىب ابن جني :أن

اإللحاق في مثل ذلك ال يجوز" .

التوضيح

والتحميل:اإللحاؽ:أف تزيد عمى أصكؿ الكمم حر ان ،ال لغرض معنكم بؿ لتكازف بها

كمم أخرل

()520

كاإللحاؽ يكازف ما ألحؽ به ،حرك  ،كسككف ،كصح ،كاعتبلؿ ،كزيادة ،كم ابم

أصؿ.

( )516الكامؿ.127/2
( )517البيت مف الرجز لمعجاج انظر المساف مادة زغدب .1838/3
( )518سر الصناع 122/1كانظر ارتشاؼ الضرب.223
( )519ارتشاؼ الضرب  236كانظر الخصائص . 232-231/1
( )520شرح ابف ع يؿ. 260/4
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ض ٍي ىكف قىٍي ىكؿ ،كربما خالفت نحك قرأل مف
إذا بنيت مف حؿ مثؿ :برثف قمت  :حمؿ كمف قاؿ :مثؿ ى
ق أر ،عمى كزف درهـ ،كال تمحؽ األلؼ إال آخر نحك :عم ى كيرل ابف عصفكر كابف مالؾ

()521

أنها

مبدل مف ياء.
ألندد مف الممدد ،كتمحؽ إف كقعت طر ان أك
كال تمحؽ الهمزة أكالن إال كمعها حرؼ آخر ،لئللحاؽ نحك ٍ :
حشكان  ،بغير حرؼ آخر لئللحاؽ مف نحك :شأمؿ ،كجرشأ كقاؿ المازن (:)522اإللحاؽ المطرد مف
مكضح البلـ نحك :قعدد ،كرمدد ،كشممؿ ،كاإللحاؽ

غير البلـ شاذ ،كال ي اس عميه نحك:

عنمؿ مف كؿ رباع أك ثبلث
بيطر ،كجكهر ،كجدكؿ ،كعمى حد قكؿ المازن  :يجكز البناء عمى ٍ
لكثرة إلحاؽ العرب بهما .
كالزائد لئللحاؽ قسماف:
أحدهما :أف يككف مف غير حركؼ الزيادة ،كالداؿ

قردد.

الثان  :أف يككف مف حركؼ الزيادة ،كال شرط يه ي ح أكالن ،كحشكان ،كطر ان ،كالنكف كالميـ

نفرج،

كمرحبؾ ا﵀ ،كدالمص ،كع ن ؿ ،كرعشف ،ك سحـ ،كذهب بعضهـ :أف الزائد إذا كاف أكؿ حرؼ
لئللحاؽ ؛ البد معه مف زائد آخر ،كهذا الزائد إف كاف حرؼ مد كليف حشكان ،أك غير األكثر كمنهـ
الفارس  ،عمى أنه يجكز

اإللحاؽ مثؿ تجفاؼ ،كسرحاف ،كاخريط  ،كزممكط ممح

كقرطاس ،كبرطيؿ ،كعصفكر ،كذهب ابف جن :أف اإللحاؽ

( )521المساعد.73/4
( )522المنصؼ.41/1

( )523ارتشاؼ الضرب  236كانظر الخصائص . 232-231/1
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مثؿ ذلؾ ال يجكز (.)523

بسرداح،

ِّ
محال الحذف
 -8باب
يقول ابن مالك:
ً
احذؼ ك

ككعد
ا أمرو أك مضارعو مف ى

و
كعدة ذاؾ اطمرد

مضارعو كبنيت ٍ يمتمصؼ

()524

استمر
كحذؼ همز أ ىع ىؿ
م
ي

ي كؿ أبك حياف ( :)525قاؿ ابف جن  :أف الفارس قاؿ له  :الناس

(كجه ) عمى ضربيف

مف ي كؿ :مصدر كمف ي كؿ :بأنها اسـ مثؿ ًكٍل ىدة(. )526
كالهاء نحك :عدة ه عكض عف الكاك المحذك
التوضيح والتحميل:
اكيها مثؿ :يعد ،كيضح،كيدع ،كيدر،
مف مطرد الحذؼ حذؼ اء مضارع مكسكر العيف ك ٌ
األمر نحك :عد ،عدة ،كم  ،كسع  ،كدع ،كاتماـ عمه شاذ .

كيطأ.كيحذؼ أيضان

قاؿ الجرم :كمف العرب مف يخرجه عمى األصؿ ي كلكف :كعدة،ككثب  ،أما (كجه ) الظاهر مف
()527

كبلـ سيبكيه أنه مصدر

شاذ كال صكل  ،كالمبرد كالفارس يرياف بأنه اسـ المكاف المتكجه إليه.

قاؿ ابف جن  :أف الفارس قاؿ له  :الناس

(كجه ) عمى ضربيف مف ي كؿ :مصدر كمف

ي كؿ :بأنها اسـ مثؿ ًكٍل ىدة(.)528
كالهاء نحك :عدة ه عكض عف الكاك المحذك ،كذهب الفراء أنه يجكز حذ ها؛ ألجؿ اإلضا
مثؿ قكؿ الشاعر مف البسيط :
()524متف ألفي ابف مالؾ ص64
()525ارتشاؼ الضرب .240
( )526المنصؼ.201-200/1
( )527الكتاب .337

( )528المنصؼ.201-200/1
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م
الب ٍيف ا ٍن ىج ىريدكا
الخمًي ى
إف ى
ط أى ىجدكا ى
كهنا نجد

كؾ ًع مد األى ٍم ًر الذم ىك ىع يدكا
ىكأى ٍخمىفي ى

()529

البيت (عد) حذ ت الهاء لئلضا  ،كالهاء أصبلن عكض عف الكاك المحذك ،

كمف مطرد الحذؼ  ،حذؼ همزة أ عؿ مف مضارعه ،كاسـ اعمه ،كاسـ مفعكله ،ت كؿ :يكرـ ً
مكرـ
كمكرـ كأصمه (يؤكرـ ) كثبت
ى

الضركرة

الشعر مثؿ قكؿ الشاعر:

ىًإمنه أى ٍه هؿ ألى ٍف يي ىؤ ٍك ىرىما

()530

كهنا أثبت الهمزة
ككذلؾ

الشعر لمضركرة ،كالصحيح ألف يكرما

قكؿ الشاعرة :
كرات غبلـ مف كساء مؤرنب

تدلت عمى خص الرءكس كأنها

()531

اؿ :مؤرنب بدالن مف مرنب.
كحذؼ الفاء مف (مر كخذ ككؿ) كثير كغير هذ الثبلث ال يجكز حذؼ ائه إال لضركرة الشعر
مثؿ قكؿ الشاعر:
آؿ زٍيود أىم ش وء ي ً
ض ييرها
ىك ىس ٍؿ ٍ
ي

(ت لً
ً
)آؿ ىزٍيود ك ٍان يد يهـ لً جماع ن
ى

()532

يريد الشاعر هنا (ائت ل )
كقاؿ الفارس  :أف أهؿ الحجاز منهـ مف يح ؽ الهمزة مثؿ بن تميـ بل يفؾ المضعؼ ي كؿ م
إف
كيحفظ حذؼ العيف

يعبلف نحك :ريحاف أصمه ريكحاف أدغـ ثـ حذ ت الكاك صار ريحاف كزنه

( )529البيت مف البسيط لمفضؿ بف العباس التصريح  396/2كببل نسب
( )530البيت مف الرجز ألب حياف الف عس
( )531البيت مف الطكيؿ لميمى األخيمي
()532البيت مف الطكيؿ ببل نسب

شفاء العميؿ 702/2كشرح التسهيؿ. 224/3

التصريح  396/2كالخصائص  144/1كالم تضب .96/2
الكتاب  280/4كببل نسب

شفاء العميؿ  1106/3ك

المنصؼ  192/1كالم تضب .96/2

الدرر239/2كالهمح  218/2كالمساعد.191/4
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يبلف  ،كقد أجاز أبك الفتح

شيباف (اسـ قبيم ) أف يككف مف باب ريحاف كأصمه شيكباف مف

الشكب  ،كأف يككف عبلف مف الشيب شيباف.

 -9باب محا ّل البدل والقمب والنقل
يقول ابن مالك:
أحرؼ اإلبداؿ هدأت مكطيا
ي

أبدؿ الهمزة مف كاكو كيا

إف ىي ٍسكف السابؽ مف كاكو كيا
ياء الكاك ً
اقمبف يمدغما
ى
ياء بتحريؾ ً
مف كاكو اك و
أصؿ

كاتصبل كمف عركضو عزيا
م
كشذ يمعطى غير ما قد يرسما
ألًفان ً
ابدؿ بعد تحو يمتٌصؿ

كياء اقمب ألًفان كس انر تبل
ن

ياء تصغيرو بكاكو ذا ا عبل
أك ى

()533

ي كؿ أبك حياف ( :)534إذا كانت الضم يمكف تخفيفها باإلسكاف ،كنكر كسكر ،جمح نًكار
ً
م
كتعكذ ؛ بل يجكز البدؿ خبل ان البف جن
كسكار أك زائدة مثؿ :الت ىرهكؾ مصدر تىىرٍه ىكؾ ،أك مشددة ٌ
الذم يرل:
ك

الزائدة نحك الترهكؾ إنه يجيز الهمزة ت كؿ :ترهؤؾ(. )535
هذ المسأل

د ىن ى ؿ ابف عصفكر بخبلؼ ما يكجد

االرتشاؼ ،ففي المنصف أن

ابن جني ،ال يجيز قمب الواو المضمومة ىمزة إذا كانت زائدة فال يقال :الترىؤك مصد ارً لترىوك ؛
والسبب ىو دفعاً لمثقل.

( )533متف ألفي ابف مالؾ ص62
( )534ارتشاؼ الضرب .258
( )535المنصؼ.109/1
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جميح حركؼ المعجـ جاء يها البدؿ إال (الخاء كالحاء كالذاؿ كالظاء كالضاد كالعيف كال اؼ) الهمزة
أبدلت كجكبان  ،مف حرؼ ليف الـ  ،أك ممحؽ يم ألفاى زائدة متطرؼ نحك :كساء كرداء كاسمن اء ،أك
متصؿ بهاء تأنيث عارض كعطاءة ،إف بنيت الكمم عمى الهاء لـ تبدؿ كهداي كعبلكة
اسـ اعؿ ،أك اعم  ،اعتمت

كمف ياء ككاك عيف

()536

عمها بان بلبها ألفان نحك :قائـ ،كبائح أك

اسـ ال عؿ له كحائر أك جائزة .
()537

كزعـ المازن أف همزة (أدؤر) أكثر ،حيث أبدلت األلؼ همزة .كقاؿ المبرد :تركه أحسف

.

كاتف كا عمى أف همزة كجك أحسف كأكثر (أكجه ) ()538؛ كال يصح هذا االتفاؽ؛ ألف لغ
ال رآف الكاك مف غير إبداؿ

اخشكا ا﵀ )كنحك قكله تعالى
كجك  ،إف عرضت الضم نحك(
ي

()539

﴿ لىتيٍبمى يك مف ﴾

كأبدلت الهاء مف الهمزة
كأثبتكا الهاء

المضارع

قكلهـ :إياؾ ،كأرحت ،كأرقت ،ي كلكف :هياؾ ،كهرقت ،كهرحت،
اسـ الفاعؿ ،كاسـ المفعكؿ ،يهريؽ ،مهريؽ ،مهراؽ.

كمف همزة االستفهاـ هزيد منطمؽ؟ مثؿ :أزيد منطمؽ؟ ك
العيف مف الهمزة

النداء قالكا :هيا بدالن مف أيا ،كأبدلت

()540
أب
عباب قالكا :أباب وقال ابن جني :اليمزة أصل من َّ
 ،كت مب الهمزة كاكان

مثؿ  :جمح آدـ أكادـ كتصغر عمى أكيدـ ،كأصمه أأادـ  ،ك أأيدـ ،كهك مف قمب األلؼ كاكان ،ال
مف قمب الهمزة كاكان

( )536شفاء العميؿ .1081/3
( )537المنصؼ .284/1
( )538الم تضب .91/1
( )539آؿ عمراف .186/3

( )540سر الصناع .106/1

117

ككا ه صاحب المهذب

()541

قاؿ الفارس ت كؿ :أ ىىيد ،كأي مؿ ،عمى كزف (أ عؿ مف) اؿ ابف جن  :بؿ أ ىىكمد  ،كأك مؿ كالى ذلؾ رجح
الفارس أخي انر(.)542
الكاك  ،إف كاف

كقد جاء ال مب

كمعدم ،كعت ٌ إف
مفرد هك قميؿ نحك :مرض ٌ  ،كمسب ٌ ،
ٌ

الجمح ال مب مطرد نحكً :عص ٌ كالتصحيح شاذ نحك :قيتيٌّك كزعـ ابف عصفكر أنه ش ٌذ مف

كاف

كن يح ٌّك(.)543
تك ،ي
الجمح لفظاف جاءا عمى األصؿ كهما ٌ
كبين ٌّك جمح ابف
كقد سمح يبهيٌّك ،جمح بهك كقالكا بًه عمى ال مب  ،كأييب ٌّك جمح أب ،كأ ٌّ
خك جمح أخ  ،ى
نحك
كن ىح ٌّك جمح ٍ
ى

()544

.

كت مب ياء ت دمت أك تأخرت،كتدغـ  ،كت مب الضم كسرة؛ لتصح الياء نحك :
ً
نهك عف
ىم ٍرًم ،
كس ٍرييك ،كالجمح كنً ًه ٌ جمعان ىلن ًه ٌ ،كش ٌذ مف المفردٌّ :
كمسرم ،أصمها مرمكم ،ى
ممضك عميه كزعـ ابف جن
المنكر ،كأمر
ٌّ
الفتكة ك
()546

()545

 :أف ينهي ٌكان أصؿ كقاس عميه ،كشذ

المصدر

الجمح يتيٌّك ،عمى قكؿ :مف جعمه مف ذكات الكاك  ،كبناء عبلف مف ال كة منعه الزجاج

.

يقول ابن مالك :
فِ ٟصذس اٌّؼرًِّ ػٕ١ا ً ٚاٌفؼً
( )541المهذب

ِٕٗ ُ صذ١خ غاٌثا ً ٔذ ُ ٛاٌ ِذ َٛي

النحك البف كيساف .19/1

( )542ارتشاؼ الضرب . 268
( )543الممتح .155/2
( )544شرح الشا ي .171/3
( )545سر الصناع .589/2
( )546المساعد .138/4

( )547متف ألفي ابف مالؾ ص62
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()547

ٚجّ ُغ ر ٞػ ٍ ٓ١أ ِػً أ ٚسىٓ

فادىُ تزا اإلػالي ف ٗ١د١ث ّ
ػٓ

ي كؿ أبك حياف( :)549كأما آي
العيف كصارت آي

()550

ذهب الكسائ :

)548

أف كزنها اعم ؛ أصمها آيًىي

حذ ت

كذهب الخميؿ :أف أصمها ىأي ىي كأعمت العيف ،ككاف ال ياس صحتها ،كاعبلؿ

كري ٍمي ىنا تىًرٌي ،
كغي ٍميت ،ك ٍ
البلـ عكسكا أصبح كزنها ى ىعمى  ،كألفها من مب عف ياء ،كذا غاي كراي ى
أغ ىي ٍيت ،ى
كتحي كذهب ابف جن  :بأف ألفها من مب عف كاك مف ركيته كمف غكل (. )551
ٌ
كذهب الفراء :أف كزف آي ى ٍعمى ؛ أبدلكا مف الياء الساكن ألفان كما قالكا
كثى ىابه ثىٍكب

ص ٍكب
ص ىابه ى
ى

()552

كأما إعبلؿ ىع ًكىر ،كقكلهـ يه :عار اؿ السي ار  :لـ يذهب به مذهب أ عؿ كقيؿ هك شذكذ
كما ش ٌذكا

()553
ؼ الكبش
كح ىك ىك
كص ًك ى
تصحيح ىرًك ىح ،كغيت ،ى
 .ى
كخ ىكىن ى
كح ًك ىؿ ،كشكؿ ،ى

()554

.

يقول ابن مالك:
()555

قمف
ن ؿو مفعكؿ به أيضا ى

كما إل عاؿو مف الحذؼ كمف

تصحيح ذم الكاك ك

نحك مبيحو كمصكفو كندر
ي

ذم اليا اشتهر

يقول أبو حيان(":)556كتحذؼ الكاك مف مفعكؿ ما اعتمت عينه ،كين ؿ إلى ما يميه الحرك ،

نحك :م كؿ ،كمبيح كمذهب أب

الحسف ( :)557أف المحذكؼ عيف الكمم ثـ ن مت الضم  ،كقمبت

()548متف ألفي ابف مالؾ ص62
( )549ارتشاؼ الضرب .301
( )550شرح الشا ي .118/3
()551المنصؼ .141/2
( )552شرح الشا ي .118/3
()553الكتاب.358/4
( )554المساف.2527/4

( )555متف ألفي ابف مالؾ ص63
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ياء ؛ النكسار ما قبمها
كسرة؛
ٌ
لتصح الياء كالت ى ساكناف الكاك كالياء حذ ت الياء ،كقمبت الكاك ن
كمذهب الخميؿ كسيبكيه :أف المحذكؼ كاك المدة أصؿ نحك :مبيح مبيكع ،كم كؿ م ككؿ (،)558
لتصح
ن مت الحرك الت ت الكاك كالياء ساكنيف؛ حذ ت الكاك ب مبيح ككسر ما قبؿ الياء
ٌ
ب كعمى مذهب
كثمرة الخبلؼ أنه إذا خففت ىم يس ىكء ،عمى مذهبهما قيؿ ىم يس هك بالتخفيؼ ،كما ت كؿ :ىخ ه
()559

أب الحسف ىم يس ٌّك بالتشديد كما ت كؿ ىم ٍ يرهك
كاالتماـ عف

.

ذكات الكاك يحفظ ،عف البصرييف ،كعف الكسائ  ،أف بن

يربكع كبن

ع يؿ ي كلكف :يحم مصككغ ،كعنبر مدككؼ،كثكب مصككف ،ك رس م ككد ،كقكؿ م ككؿ ،كالظاهر
أنها لغ لهؤالء؛ كقاس عميه الكسائ كالمبرد ن ؿ أب الفتح عنه (. )560
ك

اإلبداؿ مف الحركؼ الصحيح غير الهمزة،

مف المسمكع اإلبداؿ مف ثالث األمثاؿ نحك:

ت صيت مف ال ص كأصمه ت صصت.
كقكؿ الرجاز:
تى ى م
الب ًازم ىك ىسر
الب ًازم إذا ى
ضى ى

()561

كأصمه ت ضض قاؿ ابف جن  :كيجكز أنه مف قضى بمعنى عمؿ كليس مف ان م
ض
كقصت أظا رم أصمه قصصت ،كقاؿ ابف جن ٌ :عمت مف أقاص الش ء ،الياء من مب عف كاك؛
ٌ
تكممكا ،أبدلت ياء كانحذ ت كقاؿ ابف جن :
لظهكرها
ال صكل كزنه عممت ،كتي يكمكا أصمه ٌ
()562

ت الش ء أم سترته
يحتمؿ أف يككف مف ىك ىم ٍي ي

 ،ككذلؾ قكلهـ :لـ ىيتى ىس مف هك مف قكلهـ :مسنكف

( )556ارتشاؼ الضرب 305كما بعدها .
( )557شرح الشا ي .142/3
( )558الكتاب.348/4
( )559الممتح .459/2
( )560المنصؼ .278/1

()561

البيت مف الرجز لمعجاج الممتح  374/1كسر الصناع  759/2كالخصائص  90/2كالكامؿ .47/3

( )562سر الصناع .761/2
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كم ٍع ىمٌي مف معمم  ،كما قاؿ ابف األعراب :
ٌ
كتمعيت مف المعاع ،ي
جن  :يجكز أف تككف مف العمى .

أبدؿ مف الميـ ياء .كقاؿ ابف

لبيؾ(.)563
لبيت كقاؿ ابف جن  :هك مبنى مف ٌ
(كلبمب) قيؿ :الباء بدؿ مف الياء ،قيؿ :أصمه ٌ
ضفادع ،كال ٍرل

ظ ىراب ٌ جمح ظرباف ،كقالكا ضفادم
كتبدؿ مف النكف ياء الكا :ى
ابف اإلعراب  :قاؿ بعض العرب :اشته أكؿ ال ٍرل ما يكفين  ،كي صد ال رع .
كقالكا اران

أرانب ،كثعال

ثعالب ،قاؿ ابف جن  :يجكز أف يككف جمح ثعال كقمبت.

كالسادم  ،كالخام  ،كالثال ،

السادس ،كالخامس ،كالثالث ،كالحركؼ الت

ك يما ت دـ مف الكاك ،كاأللؼ ،كالهمزة ،ثماني عشرحر ان .
كأبدلت الياء مف الهمزة

هادلء(.)564

كأبدلت النكف مف الميـ قالكا:

ال رع قاؿ

قكلهـ:

أبدلت منها الياء

( قرأت كتكضأت) قريت كتكضيت ككذلؾ قالكا :هادم بدؿ

أيـ أيف كاصؿ أ ٍىيـ أيمـ خففت ،كقد نطؽ بها شذكذان.

كأما أسكد قاتـ يؿ يه :قاتف بالنكف بدالن مف الميـ قاؿ ابف جن  :يجكز أف يككف اعبلن كذلؾ

بحسب قكؿ الشاعر:

بًًد مرتًها ًق ىرل ىح ًج وف قىتًيف

ادت
ت ىم ىغابًينها ىك ىج ى
ىكقى ٍد ىع ًرقى ٍ

()565

كهنا يرل ابف جن  :أف قاتف هك اسـ اعؿ مف قتيف الت كردت

-10

البيت .

مسألة وقوع التكافؤ في اإلبدال بين الطاء والدال والتاء والذال والزاي

يقول ابن مالك.:
( )563سر الصناع .747/2
()564الممتع . 380/1

( )565البٌت من الوافر للشماخ فً دٌوانه  329انظر سر الصناع  443/2كالصحاح (حجف) .2091/5
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.

إف طاء أك ظاء أك الصاد تبل

أك أختها تاء ا تعاؿ جعبل

صي ار
بعد أكالذاؿ
ظاءداالن
أك ٌ
الصاد تبل
طاءطاء
إف

أك ذاؿ أك زام كمثؿ ازدج ار

ي كؿ أبك حياف(:)566
إف طاء أك ظاء أك الصاد تبل

ي ح التكا ؤ اإلبداؿ بيف الطاء ،كالداؿ ،كالتاء ،نحك:
إف طاء أك ظاء أك الصاد تبل

اإلبعاط

كاجدمعكا

اإلبعاد  ،ك حصط

حصت ،كالمريدم

اجتمعكا ،ك ستاط

المريط ،
قكلهـ :ناق دربكت

سطاط ،كتىىريبكت

كبيف الباء كالميـ مثؿ قكلهـ ( :ما زاؿ راتمان عمى كذا) أم راتبان
كجعمه ابف جن مف الرتيم
كي كلكف باسمؾ؟

()567

.

ما اسمؾ ()568؟ كبيف الثاء كالفاء ،ـ

كبيف البلـ كالراء قالكا  :الشمخ

الشرخ ،كنثرة

لعف
كبيف النكف كالبلـ مثؿ ٌ :

لع ٌؿ ،كأصيبلؿ

نثم .

كبيف العيف كالحاء مثؿ :صبح

صبح ،كريح

كبيف الغيف كالخاء مثؿ  :غطر

خطر .

الطجح

كبيف الضاد كالبلـ،

كبيف الذاؿ كالثاء مثؿ :الجثكة
كبيف الباء كالفاء،

البسكؿ

ثـ  ،كمغثكر

مغفكر.

أصيبلف .
ريح .

اضطجح .
الجذكة ،كتمعذـ

تمعثـ .

الفسكؿ.

كبيف الجيـ كالياء مثؿ :ال أ عؿ ذلؾ جدان الدهر ي كلكف  :ال أ عؿ ذلؾ يدان الدهر.
( )566ارتشاف الضرب.327
(ٌ )567رى ابن جنً أن المٌم هنا أصالً غٌر بدل من الرتٌمة وهً شًء كان أهل الجاهلٌة ٌرونه ( ربط غصنٌن فً شجرة عند سفر
أحدهم فإن بقٌا مربوطٌن حتى عودته فهذا دلٌل على وفاء زوجته له والعكس صحٌح )
( )568شفاء العلٌل . 1113/3
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كيبدلكف مف الكاؼ جيمان ي كلكف :هذا غبلمج ،
كقاؿ سيبكيه

()569

هذا غبلمؾ .

كأما ناس مف بن سعد إنهـ يبدلكف مف الجيـ مكاف الياء

كمف ذلؾ لغ أهؿ الككيت ،اآلف ي كلكف :كيه

كجه كلاير

الكقؼ

رجاؿ .

أجدر جاز أف تشاب بالشيف ،كقيؿ بؿ بالزام ال بالشيف .
كاذا سكنت الجيـ قبؿ الداؿ نحكٍ :
كحيهبل كهنا) قالكا يها :أنه  ،حيهمه ،كهنه ،كيجكز أف تككف هاء
كأبدلت الهاء كقفان مف :ألؼ (أنا ٌ
السكت ،كألؼ ما االستفهامي ،

الرجز الذم لـ يعرؼ قائمه

قكله

()570

مف أى ٍم ًك ىنه
قى ٍد ىكىرىد ٍ
ت ٍ
إً ٍف لى ٍـ أ ىيرٍّكها ى ىمه
مف ىههينا ىك ًم ٍف يه ىن ٍه
ٍ
كي كؿ أبك الفتح :أنه يجكز أف تككف (مه) هنا اسـ عؿ (.)571
11

-جموع الكثرة

يقول ابن مالك:
أ عم

ثـ ًعم
أ عؿ ٌ

ت ممت أ عاؿ جمكع قم

كبعض ذم بكثرةو كضعان يف
()573

ي كؿ أبك حياف
كأجاز

كأرجؿو كالعكس جاء
ي
كالصف ٌ

()572

كج يدد
 :كاف كاف صف ال بمعنى مفعكؿ نحك :ذليؿ ،كجديد ي اؿ يذليؿ ي

( )569الكتاب . 182/4
( )570شفاء العميؿ  462/1كانظر المنصؼ  156/2كالهمح  78/1كشرح الشا ي .224/3
( )571سر الصناع .164/1

( )572متف ألفي ابف مالؾ ص52
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أبك الفتح ( ،)574ككذلؾ أستاذ أبك عم الفارس  ،كابف مالؾ ()575كمنح مف ذلؾ ابف قتيب  ،كغير

مف المغكييف  ،ككذلؾ أبك الحسف ابف الضائح،كيكمؿ الحديث أبك حياف ب كله :كاف كاف غير ما ذكر
جاز سككف عينه ت كؿ يح ٍمر جمح حمار . .
مف جمكع  :كذلؾ أل عؿ عبلء ت كؿ:
()577

الخم كآدر( ،)576كأعزؿ

كأقمؼ

()578

أحمر حمراء ،يح ٍمر إف كاف أ عؿ ال م ابؿ له مف حيث

كاف كاف عبلء ال م ابؿ لها ،كعذراء ،كرت اء

()579

كع ٍفؿ
ي

،كعفبلء ( )580ن كؿ:

كعزؿ
جمعها أ ٍيدر ،ي

أك لـ يشتهر؛ كصار مختصان به لـ يذكر له م ابؿ ال مف لفظه ،كال مف معنا  ،نحك قكلهـ:

أسفى) كلـ ي كلكا :لممؤنث سفكاء .كقالكا :ديم هطبلء ،كلـ ي كلكا مطر أهطؿ،
الفرس الذكر( ٍ
كهطي هؿ .
الجمح يسفيهك ي
غر
كغراء ،أك معتؿ اآلخر كأعمى عمياء ،كأعشى عشكاء ،ت كؿٌ :
أغر ٌ
إف كاف مضعفان نحكٌ :
كس ٍكد كبًيض .
كع ٍم ه ى
ى
كع ٍش هك ى
كذكر النحاة  :أف س فان تجمح عمى( يس يؼ) بضـ ال اؼ كيخفؼ ي اؿ يس ٍؼ

()581

كزعـ بعضهـ :أف مف ق أر يس يفان بالضـ إنه جمح (س يؼ) كقيؿ :لـ يكجد له نظير حمؿ عمى ما له
نظير .
أما

( ي يعؿ) يطرد

صيبر
عكؿ صف ،ال بمعنى مفعكؿ نحك صبكر ي

( )573ارتشاؼ الضرب .426
( )574المنصؼ .91/3
( )575شرح الكا ي .1837/4
( )576تؽ

الخصي انظر المساف .44/1

( )577ال امكس .15/4
( )578لـ يختف.
( )579الصحاح .1480/4
( )580مادة عفؿ

المساف .3017/4

( )581شرح الكا ي .1829/4
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()582

ك

كزيبر (.)583
اسـ المذكر :عمى عكؿ مثؿ :عمكد  ،كزبكر يجمح عمى يع يمد ،ي

ك

اسـ المذكر كالمؤنث عمى عاؿ مثؿ :أتاف أيتيف ،كحمار يح يمر.

ك

اعؿ مثؿ :شارؼ يش يرؼ (.)584

 -12باب الجمع ( ما زاد عمى ثالثة أحرف جمعو عمى فواعل )
ي كؿ أبك حياف (:)585
كي كؿ المبرد :جمعه أرهط كأكرع كأكارع ،كأباطيؿ

جمح باطؿ ،كعميه يجكز أف يجمح باطؿ

عمى أباطيؿ كأباطؿ ،ككذلؾ أقاطح كأقاطيح جمح قطيح ،كمبلقح جمح ل ح .
التوضيح والتحميل:
كأما

أحاديث جمح حديث عمى ما زعـ سيبكيه ( ،)586كي ار الفراء ،كتبعه السهيم  ،جمح أحدكث

بمعنى حديث،
كالدكاه ال
أما ابف جن

هك جمح عمى ال ياس ،كزعـ ابف خركؼ :أف أحدكث إنما تستخدـ

المصائب

الحديث الذم يتحدث به.
و
يكسر يرل
يغير إلى هيئ أخرل ؛
كحينئذ ٍّ
يرل :أف االسـ بعينه ٌ

غير إلى إبطيؿ ،أك أبطكؿ ثـ يك ٍّسر .
ٌ

( )582التصريح .305-304/2
( )583الكتاب .405/3
()584الشارؼ ه المسن مف اإلبؿ .
( )585ارتشاؼ الضرب  467كما بعدها.
( )586ارتشاؼ الضرب.467
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أباطيؿ أف االسـ

إذا ماثؿ الجمح مفاعؿ ،كمفاعيؿ ،كان مبت
إنها تصير (كاك)

ياء لكسرة الميـ نحك :ميمغ الكمب كميزاف،
مفرد الكاك ن

الجمح ت كؿ :مكالغ عمى كزف كاعؿ ،ككذلؾ
إقرارها ياء

مكجب قمب الكاك (ياء) كش ٌذ

جمح ميزاف مكازيف؛ لزكاؿ

الجمح نحك :قكؿ الشاعر:
()587

كال نسأؿ األقكاـ ع د المياثؽ

حمى ال يح ٌؿ الدهر إال بإذننا

كهك يريد هنا المكاثؽ ،كمذهب البصرييف أنه ال يجكز حذؼ الياء مف مماثؿ :مفاعيؿ كال زيادتها
مثؿ :مفاعؿ إال

الضركرة  ،كأجاز الكك يكف ذلؾ

﴿ َو ِع ْن َدهُ َمفَ ِات ُح ا ْل َغ ْي ِب ﴾
عصا ر ،ك

()588

الكبلـ ،كاستدلكا ب كله تعالى

جمح مفتاح كمعاذير جمح معذرة

()589

كيجيزكف

عصا ير

جمح درهـ ،دراهـ كدراهيـ.

ككا هـ ابف مالؾ عمى ذلؾ ،كاستثنى ابف مالؾ ما كاف عمى كاعؿ ،بل تمح ه الياء بل ي اؿ:
ضكارب ضكاريب إال ما ش ٌذ .
كقد يفتتح الجمح بما ال يفتتح به مفرد مف ذلؾ :مبلمح ،كمحاسف ،كمشابه ،كمذاكير كأنها جمح :
ممحم  ،كمحسن  ،كمشبه  ،كمذكار ،كهذ المفردات مهمم الكضح ،كجاء جمعها عمى كاحدها
ال ياس المهمؿ ،كالمسمكع
أك زيد

الجمح ما ال يككف

كح ٍسن  ،كشبه ،كىذ ىكر.
مفردها :لمح  ،ي
الكاحد ،كأراهط

( )587البيت مف الطكيؿ لعياض الطائ كببل نسب

جمح رهط ،عمى قكؿ سيبكيه

الخصائص .157/3

( )588األنعاـ.59/6
( )589شفاء العميؿ .1049/3
( )590الكتاب .616/3
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()590

 -13مسألة فيما يمحق الكممة من أوليا (ىمزة الوصل )
يقول ابن مالك :
ت
همز
ه
لمكصؿ ه
يثب ي
سابؽ ال ي

ً
ل به كاستثبتكا
إال إذا ابتيد ى

كهك لفعؿو ماضو احتكل عمى

أكثر مف أربع و نحك انجمى

كاألمر كالمصدرً منه ككذا

كاخش كامضً كانفذا
أمر الثبلث
ى
ي
و
كتأنيث تبح
كاثنيف كامرئ

ك

اسـو و
است ابفو ابنـو يس ًمح

مدان
ٌ

كيبد يؿ
ك ٍاي يم يف ي
همز أؿ كذا ي

()591

االستفهاـ أك ييسهم يؿ

يقول أبو حيان( : )592كي كؿ ابف جن :
كاعمـ أف هذ الهمزة أبدان

األ عاؿ،

األسماء ،كاأل عاؿ ،مكسكرة إال أنها قد ضمت

كؿ مكضح كاف ثالثها مضمكمان ضمان الزمان كذلؾ نحك :ايخرج اقتؿ (. )593
التوضيح والتحميل :يمحؽ الكمم مف أكلها همزة الكصؿ ،كه الت تثبت
الكصؿ ،إال

يها كتنحذؼ منها

الضركرة ،كتثبت ككثر ذلؾ

االبتداء بالكمم  ،الت
أكائؿ أنصاؼ األبيات

(أؿ) كغيرها مثؿ قكؿ الشاعر :
كال يي ىب ًاد ير

ٍّ
ليدنا
الشتاء ىك ى

أىٍل ً ٍد ىر يي ٍن ًزليها ً
بغير ًج ىعاؿ

ً ()594

ككذلؾ قكؿ الشاعر :
ال نسب اليكـ كال خمٌ

اتسح الخرؽ عمى الراقح

( )591متف ألفي ابف مالكص61
( )592ارتشاؼ الضرب .547
( )593سر الصناع .116/1

( )594البيت مف الكامؿ ببل نسب

الكتاب  150/4ك

شرح شكاهد الشا ي .187/4
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()595

كأضيفت إلى الكصؿ اتساعان كاختمؼ يها ،يؿ :كضعت أكالن همزة كهك قكؿ ابف جن
()596كقيؿ يحتمؿ أف يككف أصمها  ،أال ترل ثبكتها

لما لـ
االستفهاـ مثؿ قكلنا :آالرجؿ ألفان ٌ

يضطر إلى الحرك  ،كقيؿ اجتمبت همزة ساكن كهك قكؿ الفارس .
كتككف همزة الكصؿ

أكلها همزة كصؿ مثؿ:

األسماء ،غير مصادر األ عاؿ الت

ابف ،كابن  ،كامرلء ،كامرأة  ،كاسـ ،كاست ،كتثنيتهما كاثنيف ،كاثنتاف  ،كابنـ ،كقد كرد مف تثني ابنـ
قكؿ الشاعر:
ً ً
ضرهار ك ٍاب ىنما ك ىح ً
ب
اج ه
ىكمٌنا ى
ى ى

ً
يم ىؤ مج يج ً
المخب ًى
نار لممكارـ ال ي

()597

كالشاهد يه  :تثني ابنـ كهمزته همزة كصؿ .
كأيمف المخصكص بال سـ  ،عمى خبلؼ يه أهك مفرد كهمزته همزة كصؿ؟ أـ جمح يميف كهمزته
همزة قطح ؟.
لغ حمير خبل ان البف كيساف الذم يرل:

كمف همزة الكصؿ (أؿ) ككذلؾ( أـ )
أف همزة أؿ قطح حذ ت تخفيفان ،كتفتح

أيمف كأؿ كأـ ،

كتضـ همزة الكصؿ قبؿ ضم أصمي مكجكدة نحك:
ايخرج أمر مف الثبلث  ،كايٍنطيمًؽ كاي ً
ستخرج مما بنى ماضيان لممفعكؿ  ،مف المفتتح بها ككذلؾ
ايختير ،كاين يد ،إذا أشممت الضم
أف كسر الهمزة

التاء ،كال اؼ كحكى ابف جن :

ً
خرج كال يتبح الضم كه لغ شاذة .
نحك :ا ي

( )595البيت مف السريح ألنس بف العباس الكتاب .285/3
( )596سر الصناع .113/1

( )597البيت مف الطكيؿ لمكميت

ديكانه 125/1ك الم تضب . 91/2
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()598

كي كؿ ابف جن :
كاعمـ أف هذ الهمزة أبدان

األسماء ،كاأل عاؿ ،مكسكرة إال أنها قد ضمت

األ عاؿ،

كؿ مكضح كاف ثالثها مضمكمان ضمان الزمان كذلؾ نحك :ايخرج اقتؿ (.)599

 -14باب جمعي التصحيح (جمع المذكر السالم)

.

يقول ابن مالك:
ً
ً
و
كمذنب
عامر ،
جمح
ىسال ىـ ٍ

كارىح بكواك كبًيا اجرر ك ً
انص ًب
ى ي

()600

يقول أبو حيان ( :)601كذهب الخميؿ كسيبكيه

الكاك كالياء  ،كاختار السهيم ككذلؾ أبك حياف.

()602

إلى أف حركات اإلعراب م درة ،

()603

كأما النكف ذهب الزجاج إلى أنها عكض عف حرك الكاحد ،كابف كيساف يرل :أنها عكض
عف التنكيف ،واختار أبو الفتح أن النون عوض عن الحركة والتنوين ،كه
الحرك

مثؿ :أحمر إذ أنه ال ينكف ،كعكض عف التنكيف

و
كقاض إذ ال
مثؿ :عصان

حرك يه(. )604

-15جمع ما كان في آخره تاء
يقول ابن مالك:

( )598سر الصناع .116/1
( )599سر الصناع .116/1
()600متن ألفٌة ابن مالك ص3
()601ارتشاف الضرب. 570
( )602الكتاب . 17/1
( )603ارتشاف الضرب .569
( )604سر الصناعة .449/2
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عكض عف

التأنيث:

كما بًتىا كألً و
قد يج ًم ىعا
ؼ ٍ

يي ٍك ىس ير

كذا أيك ي مً
قد يج ًع ٍؿ
اس ىما ٍ
الت كالذم ٍ

الجٍّر ك
ى

النص ًب ىم ىعا
ٍ

و ً
ضا قيبً ٍؿ
كأى ٍذ يرعات يه ذا ٍأي ن

()605

()606
ي كؿ أبك حياف
كغٍمكة ،ذكر ابف جن  :أف قكمان
 :كاف كاف معتؿ البلـ نحك :ظى ٍبي  ،ي

()607
كغٍمكات كقاؿ ابف
مف العرب يسكنكف العيف مف المعتؿ البلـ اختيا انر
ظبيات ،ي
 ،ي اؿٍ :

ضات أسهؿ مف ثى ىمرات ؛ألف المصدر
جن ٍ :
كرى ى
ظبيات أسهؿ مف رٍضات؛ العتبلؿ البلـ ى
يشبه الصف .

التوضيح والتحميل:
االسـ تاء التأنيث حذ تها ،إف كاف قبمها ألؼ قمبتها إلى أصمها ن كؿ:

إذا كاف

تاة

،كقناة ،تيات ،كقنكات.
إف كانت همزة أصمي  ،أك مبدل  ،أك ممح  ،كحالها
يردكها إلى المحذكؼ ،ك
ك

ردكها ،ك
أخت أخكات ٌ

سن سنكات ردكها.كقاؿ الفراء:

إف كاف االسـ الساكف العيف الثبلث
كض ٍحك
ي

ل طرب

 ،ميس إال السككف

()608

إنه أجاز

التثني كقالكا:

بنت بنات مـ

هن هنات مـ يردكها كهنكات ردكها،

أمات.
أمهات ك ٌ
أم ك ٌأـ ٌ
ٌ
ضخم
مضعؼ ،كال معتؿ نحك :
صف ،غير
ٍ
ٌ

ض ٍخمات،
كض ٍحكات خبل ان
ي
جميح لغات العرب ،ى

ص ىع ىبات ،قياسان عمى ما سمح مف
جمح( ى ٍعمى ) الفتح نحك صعب ى

ىكهى ىبلت بالفتح  ،ك ىك ٍهبلت بالسككف .

 -16باب نوني التوكيد

يقول ابن مالك:

( )605متن ألفٌة ابن مالك ص3
( )606ارتشاف الضرب .594
( )607المساعد .69/1

( )608رأي قطرب فً شرح الكافٌة . 1804/4
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ٌٍفؼً ذٛو١ذ تّٕ٘ ٓ١ٔٛا

ّ
ار٘ثٓ ٚالصذّٔٙا
ؤٕٟٛ

٠إ ّوذاْ افؼً ٠ٚفؼً آذ١ا

ة أ ٚششطا ً أ ِّا ذاٌ١ا
را طٍ ٍ

()609

ي كؿ أبك حياف ( :)610مذهب الجمهكر أنه ال يجكز أف تدخؿ نكف التككيد
المنف ببلـ أك بما كأجاز ابف جن

()611

المضارع

كأثبته ابف مالؾ (. )612

التوضيح والتحميل:
نكنا التككيد هما خفيف كث يم  ،كالتأكيد بها أشد قاله الخميؿ

()613

 .كليست الخفيف مخفف مف

الث يم بؿ ه نكف ،عمى حدتها خبل ان لمكك ييف ،إذ زعمكا أنها أم الخفيف مخفف مف الث يم
()614

بف كال تدخؿ
كه تدخؿ عمى األمر دكف شركط ؛ ألنه داؿ عمى االست باؿ نحك :اضر ٌ

عمى الماض
الت

إال شذكذان ؛ ألف الماض ال يدؿ عمى االست باؿ ،كتككف حاالت الكجكب

تمحؽ نكف التككيد يها الفعؿ المضارع

الجكاز ،ما ضارع ال سـ مثؿ:

كمكف ك
ال سـ نحك :كا﵀ لت
ٌ

بف عم انر كالتحضيض مثؿ قكؿ الشاعر :
بف زيدان ،كال تضر ٍ
األمر ،كالنه اضر ٍ
ً ()615
غير م ٍخمًفى و
ه مبل ٌ ً و
ً
أياـ ذم ىسمىـ
كما ىع ًه ٍدتًؾ
ى
ى
تمن ٍف ب ىك ٍعد ٍ ي
لف.
كالعرض نحك أال تنز ٍ

حاالت

كمف حاالت شبه الكجكب :الشرط إذا ألح ت به ما الزائدة ألف ما الزائدة مثؿ البلـ الكاقع
تأتين آتؾ كمثؿ قكله تعالى ﴿ كا مما يي ٍن ًس ىيمنؾ ﴾
إما ٌ
جكاب ال سـ نحكٌ :

()616

كأما النف ببل كبما،

ِ
ِ
ين ظَمَ ُموا ﴾
يب َّن الَِّذ َ
كمثٌؿ ب كله تعالى﴿ َواتَّقُوا فتْ َن ًة َال تُص َ
()609متن ألفٌة ابن مالك ص42
( )610ارتشاف الضرب .657
( )611شرح الكافٌة .487/4
( )612التسهٌل .216
( )613الكتاب .509/3
( )614التصرٌح .202/2
( )615البٌت من البسٌط بال نسبة انظر شفاء العلٌل .882/2
( )616األنعام .68/6
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()617

الخالصة:
 -1نكف التككيد الث يم كالخفيف ال تمحؽ الماض إال شذكذان ،كتمحؽ األمر ببل شركط .
 -2تمحؽ المضارع بشركط منها أف يككف جكابان ل سـ ،كي ترف ببلـ الكاقع

جكاب

ال سـ ،بدكف كاصؿ ،كيدؿ عمى االست باؿ ال الحاؿ ،كأف يككف الفعؿ مثبتان .
 -3لمنكف الث يم ثبلث حاالت :
أ -حال الكجكب

كمف.
ال سـ مثؿ كا﵀ لت ٌ

ب -حال الجكاز يما ضارع ال سـ مثؿ :األمر ،كالنه
كالطمب،كالعرض ،كالتحضيض.
ت -حال شبه الكجكب كهك

حال الشرط ،إذا لح ت به

ما الزائدة كما سبؽ .
كأما

مسأل الحذؼ عند اجتماع نكف التككيد ،مح نكف الكقاي عند قكلنا :هؿ يضربانن ؟ يجكز

اثباتها ،كادغاـ نكف الر ح

نكف الكقاي  ،كحذؼ احدهما مذهب سيبكيه :أف المحذكؼ نكف الر ح

المضارع ،كاليه ذهب أكثر المتأخريف .وذىب أبو عمي ،وابن جني أن المحذوفة نون الوقاية
وندر حذف نون الرفع في المضارع نحك قكؿ الشاعر :
بيت أى ً
سرم كتبيت تىدلي ًك
أى ي

()618

كالم صكد تبيتيف كتدلكيف كقد حذؼ نكف الر ح شذكذان .

 -17باب التقاء الساكنين
قال ابن مالك :
إف يكف لينان حذ ه استحؽ

كاف ساكنيف الت يا اكسر ما سبؽ
ي كؿ أبك حياف (:)619
( )617األنفال .25/8

( )618البٌت من الرجز بال نسبة فً شفاء العلٌل .125/1
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إذا الت ى ساكناف ككاف األكؿ حرؼ مد ؛ حذؼ سكاء كاف
أـ

كممتيف

الكمم الكاحدة مثؿ :لـ ي ؿ لـ يبح .

مثؿ قكله تعالى ﴿ َوم ْن َيتََبد ِ
َّل ا ْل ُك ْف َر ِب ِْ
يم ِ
ان ﴾()620كقاؿ الزمخشرم:
اإل َ
َ

{ كاألصؿ يما حرؾ منهما أف يحرؾ بالكسر ،كالذم حرؾ بغير ؤلمر نحك :ضمهـ

نحك

()621
اخ ىش ٍكا ا﵀ ﴾
اخ ُر ْج َعمَ ْي ِي َّن ﴾
﴿ َوقَالَ ِت ْ
ب راءة مف ق أر بالضـ كنحك قكؿ ا﵀ تعالى ﴿ ٍ
إف كاف قبؿ ساكف كسر نحكٍّ :
رد الرجؿ(.)622

كمنهـ مف يفتح مح األلؼ كالبلـ مثؿ قكؿ الشاعر:
ى يغ م
ؼ إمنؾ مف ين ىم ٍي ور
ض الطم ٍر ى

ت كال ًك ىبل ىبا
بل ىك ٍع ىبان ىبمى ٍغ ى

(623

)كقاؿ سيبكيه األ صح  ،كاألكثر الكسر ،كأما مح األلؼ كالبلـ اؿ سيبكيه :منهـ مف يدغمه عمى
حاله مفتكحان ،كحكى الضـ ابف جن كهك قميؿ

()624

ً
ض
اع ٌ
كحكى الكسائ سماعان عف عبد ال يس ،اإلثبات يما كاف مضعفان ي كلكف :يارٌد ،كا ٌر ،ك ى
كردكا
كغير الحجازييف مف العرب تدغـ كتفتح إف اتصؿ به ألؼ نحك :يرمدا  ،كتضـ عند الكاك نحك :ي
 ،كتكسر عند الياء نحكٍّ :
ردم .
كقاؿ ابف جن :

مرت أف ي كؿ يمركف ،كككنهـ لـ يطردكا ال ياس يه دليؿ عمى
قياس قكؿ م

شذكذ (.)625

يقول ابن مالك:

 -18فصل في المتحرك الموقوف عميو
ٍّ
سكنه أك ًقؼ رائـ التحرؾ

كغيرها التأنيث مف يمحرؾ
( )619ارتشاف الضرب.726
( )620البقرة .108/2

(ٌ )621وسف .31/12
( )622المفصل 494./1

()623

البيت لجرير مف ديكانه  821ذكر األشمكن  ،897/3كابف هشاـ  ،317/4كالهمح  ،227/2كسيبكيه .160/2

( )624ارتشاف الضرب .726

( )625نفس المصدر السابق .727
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أشمـ الضم أك قؼ م ً
أك ً
ضعفا
ٌٌ
ي

ما ليس هم انز أك عميبلن إف قفا

محركان كحركاتو ان بل
ٍّ

لساكف تحري يكهي لف ييحظبل
()626

م كككؼو ن بل
ي ار بصر ٌ

كن يؿ تحو مف سكل المهمكزال

ي كؿ أبك حياف( :)627كأجاز األخفش ،كالجرم  ،كالكسائ  ،كالفراء ،الن ؿ
()628

لـ يكف مهمك انز

الفتح إلى الساكف كاف

.

كحكى أبك عم كابف جن  :رقان بيف الفتح  ،كالضم  ،كالكسرة بأف بعض العرب ي كؿ:
رأيت الرجبل باأللؼ  ،كال ي كلكف هذا الرجمك ،كال مررت بالرجم  ،كعميه جاء
ِبالمَّ ِو الظ ُنوَنا ﴾

()629

سوَال ﴾
﴿ َّ
الر ُ

()630

ون
ال رآف ﴿ َوتَظُن َ

يال ﴾()631بإشباع الفتح تكلدت منها األلؼ .
ك﴿ َّ
الس ِب َ

التوضيح والتحميل:
()632

المتحرؾ المكقكؼ عميه كلـ يكف هاء تأنيث يجكز يه اإلسكاف ،كهك األصؿ كيجكز يه الركـ
كيككف
المفتكح ،ك

المحرؾ مطم ان

المر كع منكنان  ،كاف أـ غير منكف ،ك

المنصكب بالكسرة ك

المجركر بالكسرة كالفتح

كالمنصكب إلى رياض ؛ لخف الفتح كتناكؿ المساف لها بسرع .
الركـ ال يككف
كقاؿ ابف الباذش :زعـ أبك حاتـ أف م

المنصكب غير المنكف ك
المكسكر ،كيحتاج

المنصكب لخفته كالناس عمى خبل ه(،)633

()626متن ألفٌة ابن مالك ص57
( )627ارتشاف الضرب .811
( )628المساعد .318/4
( )629األحزاب .10/33
( )630األحزاب.66/33
( )631األحزاب.67/33

( )632الروم هو اإلتٌان بالحركة ضعٌفة اإشعاراً بما كان لها فً األصل وٌدركه األعمى والبصٌر.
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المفتكح

كيجكز

المضمكـ اإلشماـ

()634
()635

كاإلشماـ مختص بالمضمكـ ،سكاء كانت ضم بناء أـ غيرها ،كعف أب عمرك أنه ق أر
﴿ فَأَو ِ
ف ﴾
ْ

()636

بإشماـ الجر ،كعف عاصـ أنه يشير إلى إعراب الحرؼ عند الكقؼ ينبغ

أف

يحمؿ عمى الركـ .
كيجكز التضعيؼ :كهك أف يج ء بحرؼ ساكف مف جنس الحرؼ اآلخر ليجتمح ساكناف يحرؾ

الثان  ،كيدغـ يه األكؿ كله شركط :
األكؿ :أف ال يككف األخير همزة نحك بناء .
كس ىرك .
الثان  :أف ال يككف حرؼ ليف مثؿ أ ىىكك ى
كيكـ .
الثالث  :أف ال يككف تال ساكف مثؿ ٍبيف ٍ
عمرك ٍ
الرابح أف ال يككف منصكبان

أشهر المغات،كقد جاء المنكف المنصكب

ضركرة الشعر نحك قكؿ

الشاعر:
()637

كيسكف اآلخر مح التضعيؼ نحك:

ل د خشيت أف أرل ىج ىدبما

قاـ الرج ٌؿ ،كمررت بالرج ٌؿ .
كأنشد أبك العبلء

كتاب الشادف لهيماف بف قحا مف الرجز :

حتى إذا أصبح بدا األشع ٌؿ
الح كسيؼ شام الصي ٌؿ
ستَطَر ﴾
كعف عاصـ أنه كقؼ عمى قكله تعالى ﴿ ُم ْ

()638

بتشديد الراء ،بخبلؼ اإلسكاف كالركـ

كاإلشماـ .

( )633انظر المساعد . 313/4
( )634اإلشمام هو ضم الشفتٌن إلى الحركة المحذوفة من غٌر صوت وٌدركه البصٌر ال األعمى.
( )635أبو عمرو بن العالء مقرىء البصرة .
(ٌ )636وسف.88/12
( )637البٌت من الرجز للرجاز المشهور رؤبة بن العجاج الكتاب .170/4
( )638القمر.53/54
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كيجكز أف تن ؿ الحرك إلى الساكف قبؿ الحرؼ ،كشرطه أف ال يككف حرؼ عم نحك:
كيكـ ،كال مدغـ
دار ٍ
كبيف ٍ

الحرؼ األخير نحك :الع ٌؿ كأف ال يككف المن كؿ منه إال حر ان

صحيحان.

الفصل الثاني

موقف أبي حيان من أبي الفتح عثمان بن جني

وفيو ثالثة مباحث :

المبحث األول  :موافقات أبي حيان ألبي الفتح عثمان بن جني بالتأييد أو السكوت .
المبحث الثاني  :اعتراضات أبي حيان عمى أبي الفتح عثمان بن جني .

المبحث الثالث  :أثر أبي الفتح عثمان بن جني في أبي حيان

الخاتمة  :وفييا نتائج البحث وتوصياتو.
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الفصل الثاني
المبحث األول :

موقف أبي حيان من أبي الفتح عثمان بن جني:

موافقات أبي حيان ألبي الفتح عثمان بن جني بالتأييد أو السكوت .
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المبحث األول :

موافقات أبي حيان ألبي الفتح عثمان بن جني.
-1كا ؽ أبك حياف عمى رأم ابف جن

مسأل اشباع ضمير المؤنث المخاطب مثؿ قكلنا

:ضربتيه-قرأتيه –كتبتيه فيقر ٍ
كل من أبي حيان وكذلك ابن جني أنيا لغ ٌة رديئة لربيعة وأنيا
ّ
موجودةٌ في المغة عمى ضعفيا وما كان لغة قبيمة فال ُي َرد.
مسأل حاج الضمائر إلى التفسير ك

-2كا ؽ أبك حياف عمى رأم ابف جن

هذ

المسأل  ،نرى أن أبا حيان يتوافق مع رأي ابن جني ،الذي يتفق مع رأي ابن مالك ورأي
األخفش ،من أىل البصرة وكذلك مع رأي الطوال ،من أىل الكوفة وىو من أصحاب
الكسائي.
-3كا ؽ أبك حياف عمى رأم ابف جن

مسأل أف التصغير كالترخيـ ال يؤثر

العممي

ككذلؾ دخول أل عمى الصفات والمصادر غير الزم الدخول مثل الحارث والعباس والحسن وقد وافق
أبو حيان عمى ذلك .
-4كا ؽ أبك حياف عمى رأم ابف جن

مسأل المكصكؿ ب(أؿ) كصمته بل يجكز الفصؿ بيف أؿ

كصمته بش ء البت كهذا ما قاله :المبرد ،كالجرم  ،كابف السراج ،كابف جن .
-5كا ؽ أبك حياف عمى رأم ابف جن
ال ار ح لهما؛ أما ابف جن

مسأل ما هك ال ار ح لممبتدأ كالخبر؟ كقد اختمؼ العمماء

يرل أنهما ت ار عا كهك رأم الكك ييف

حياف.
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هذ المسأل  .كيميؿ إليه أبك

 -6كا ؽ أبك حياف عمى رأم ابف جن

مسأل كقكع الظرؼ كالجار كالمجركر التاميف خبر المبتدأ

واتفقا عمى أنو البد من مقدر سكاء كاف اسـ أك عؿ .مثؿ قكلنا :زيد

الدار ،زيد تخالؼ

الدار.كهنا البد مف ت دير محذكؼ سكاء كاف هذا المحذكؼ ،اسـ اعؿ م در :نحك كائف ،أك مست ر
أك عؿ مثؿ :است ر .كابف جن قاؿ :بأف العامؿ االسـ (مست ر).

 -7كا ؽ أبك حياف عمى رأم ابف جن

مسأل جكاز دخكؿ الفاء،عمى الخبر ،الذم ال يشبه

الشرط مثؿ:األمر كالنه  ،ونالحظ في ىذه المسألة التوافق بين ابن جني ،وبين الفراء الكوفي

وكذلك أبو حيان في نفس الرأم.

إف) النا ي عمؿ ليس مذهب أكثر
 -8كا ؽ أبك حياف عمى رأم ابف جن
مسأل إعماؿ ( ٍ
البصرييف ،كالفراء،مف الكك ييف أف (إ ٍف) ال تعمؿ شيئان.
كمذهب الكك ييف ،كالفارس  ،كابف جن  ،أنها تعمؿ عمؿ ليس.
أما أبو حيان يميل لرأي ابن جني في ىذه المسأل  ،كيستشهد بمغ أهؿ العالي يرل أنها
إف تعمؿ عمؿ ليس .
ٍ
 -9كا ؽ أبك حياف عمى رأم ابف جن

مسأل دخكؿ النف عمى (كاد) إذا دخؿ النف عمى كاد،

كيكاد ،دؿ عمى نف الم ارب كغيرها مف األ عاؿ ؛كيمزـ مف نف الم ارب نف خبرها ،خبل ان ل كـ منهـ
ابف جن

إنهـ ي كلكف :أف نفيها يدؿ عمى كقكع الخبر بعد بطء ،كهك الرأم الذم يؤيد أبك حياف. .

 -10كا ؽ أبك حياف عمى رأم ابف جن

مسأل إف كاف المفعكؿ المطمؽ ،مف غير لفظ عمه،

منصكب بفعؿ مضمر ،أم جمس جمكسان.
نحك :قعد جمكسان مذهب الجمهكر أنه
ه
كقيؿ بالفعؿ الظاهر كمذهب ابف جن كمف قبمه الفارس التفصيؿ(. )639
إف كاف لمتككيد ىع ًم ىؿ يه الفعؿ المضمر ،الذم هك مف لفظه نحك :جمس جمكسان
قعد جمكسان كاف كاف مختصان  :إما أف يككف له عؿ أك ال ،إف كاف له عؿ عمؿ يه الفعؿ
مثالنا السابؽ

( )639الخصائص .456-454/2
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المضمر ،كاال عمؿ يه الفعؿ الظاهر ،نحك :قعد ال ر صاء كاالختصاص يككف بأؿ العهدي ت كؿ

ضربته الضرب أم الضرب المعهكد.

مسأل إذ الظر ي ) كذهب بعضهـ إلى أنها زائدة ،كالى

 -11كا ؽ أبك حياف عمى رأم ابف جن

أنها ظرؼ مكاف ،كلكف الذم يميؿ إليه أبك حياف ،هك رأم أبك عم ،كمف بعد تمميذ ابف جن ،
إلى أنها ظرؼ زماف .كابف جن يتحدث عف الناصب لهذا الظرؼ ي كؿ :هك الفعؿ الذم بعد إف

قمت( :ب ينما زيد قاعد إذ أقبؿ عمرك) العامؿ لنصب الظرؼ إذ هك عؿ أقبؿ الذم بعد  ،كالعامؿ

لنصب بينما هك الفعؿ الم در أقبؿ( ،)640يفسر أقبؿ الت بعد إذ كالت دير( أقبؿ بينما زيد قاعد إذ أقبؿ

عمرك).

-12كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن
حذؼ زماف

()641

مسأل الجمم بعد بينا كبينما ذهب الفارس كابف جن  ،إلى

كالت دير(بينا أكقات زيد قائـ جاء عمرك)
 -13كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

مسأل (إذا) إما أف تككف ظرؼ زماف ،أك ظرؼ مكاف حسب

التأكيؿ .كهك مذهب أبك عم مف قبمه إذا قمت :خرجت إذا زيد الت دير (خرجت الزماف حضكر

زيد) هنا ه ظرؼ زماف إذا قمت :خرجت إذا زيد كالت دير (خرجت بحضرت زيد) ه ظرؼ

مكاف كيرل األخفش :بأنها حرؼ.

 -14كا ؽ أبك حياف ابف جن أف (رب) حرؼ لمت ميؿ ككذلؾ أف (عف كعمى ) تزاد عكضان.
 -15كا ؽ أبك حياف ابف جن أنه قد يتم ى ال سـ بمـ كلف لمضركرة .
 -16كا ؽ أبك حياف ابف جن الذم يرل أف ( آي – لدف  -ريث) ال تضاؼ إلى الفعؿ كانما عمى
حذؼ ما المصدري كمذهب سيبكيه أف إضا آي يطٌرد

الكبلـ ،كيخالفه المبرد كقاؿ ابف مالؾ:

تضاؼ إلى الفعؿ المتصرؼ مجردان أك م ركنانب(ما) المصدري .

( )640المساعد.503/1
( )641الهمع .211/1
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 -17كا ؽ أبك حياف ابف جن بالسككت

حذؼ المؤكد كاقام المؤكد م امه خبلؼ ،مثاؿ ذلؾ

يد تريد ضربته ذهب الخميؿ ،كسيبكيه(،)642
بت نفسه ز ه
نفسه ز ه
يد ت كؿ :الذم ضر ي
:الذم ضربتيهي ى
()643
كالمازن  ،كابف طاهر ،كابف خركؼ إلى جكاز ذلؾ .كذهب الفارس  ،كابف جن  ،كاألخفش
كثعمب ،إلى منح ذلؾ .

رأيه أف أك حرؼ العطؼ تأت بمعنى بؿ

 -18كا ؽ أبك حياف ابف جن

يق ِم ْن ُي ْم ﴾
﴿ أ ََو ُكمَّ َما َع َ
اى ُدوا َع ْي ًدا َن َب َذهُ فَ ِر ٌ
أـ شاء ) الفارس كابف جن قدركها بؿ ه شاء ،أم أنها جاءت بمعنى بؿ.
()644

ككذلؾ أـ تأت بمعنى بؿ

قكله تعالى
قكؿ العرب (إنها إلبؿ

يد هنا
إعراب المخصكص
رأيه
 -19كا ؽ أبك حياف ابف جن
يد .ز ه
قكلنا:نعـ الرجؿ ز ه
خبر لمبتدأ محذكؼ ت دير هك .كنسب هذا الرأم إلى سيبكيه كالزجاج كالمبرد كابف السراج كالفارس
كابف جن

()645

.

 -20كا ؽ أبك حياف ابف جن
أال حبذا حبذا حبذا

رأيه تأكيد حبذا التأكيد المفظ كأنشد أبك الفتح

المنصؼ ي كؿ:

حبيب تحممت يه األذل(. )646
رأيه:

جمم االستفهاـ الت بعد أ عاؿ ال مكب مثؿ :كعممت

 -21كا ؽ أبك حياف ابف جن

متى قاـ زيد ،كعممت أيف ضربت عم انر

عمى تضميف الفعؿ معنى ما

يتعدل الثنيف كهك مذهب أب عم

 -22كا ؽ أبك حياف ابف جن

()647

مكضح المفعكؿ الثان

كحكا عنه تمميذ ابف جن .

رأيه أنه إذا كقعت م
إف بعد ال كؿ الذم ي تض

يعمؿ عمؿ الظف ،حتى يضمف معنى الظف

المغ السميمي .

( )642الكتاب.60/2
( )643المساعد.392/2
( )644البقرة .100/2
( )645اللمع .222
( )646المنصف  81 /1كمنهج السالؾ .108-107/4
( )647حاشٌة الصبان .32/2
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ال ياس ،أنه ال

 --23كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن  :أف الهاء بدؿ مف همزة،كالهمزة بدؿ مف كاك ،الهاء بدؿ مف
بدؿ،

كهك مذهب ابف جن

()648

كذلؾ

 -24كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

مسأل

أصؿ كمم ىه يف.

باب االستغاث كالتعجب كأجمعكا عمى جكاز أف يككف ب(أؿ)

نحك يا﵀ ،كيا لمرجاؿ ،كيا لمماء ،كالـ االستغاث به كالمتعجب منه مفتكح ( .)649كمذهب سيبكيه:

أنها ليست زائدة كتتعمٌؽ بفعؿ النداء ،كمذهب ابف جن أنها تتعمٌؽ بحرؼ النداء
-25كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

()650

.

باب ما ال ينصرؼ أف كزف أ عؿ الغالب يه ،أنه يمنح مف

الصرؼ مح الكصفي األصمي  ،كعدـ قبكؿ مؤنثه تاء التأنيث نحك :أحمر حمراء ،إف عرض

الكصفي نحك :مررت برجؿ أرنب ،كنسكة أربح ،كرجؿ أرمؿ ،انصرؼ ألف مؤنثه أرمم (.)651
كأما

الحي

الكممات الست ( أبطح-أبرؽ-أجرع -أدهـ -أسكد -أرقـ )كأرقـ كأسكد هنا الم صكد بها

ذكر سيبكيه ( :)652أف كؿ العرب ال تصر ها ،كلـ تختمؼ

منح هذ الست مف الصرؼ.

كصرح ابف جن  :بأف هذ األسماء كمها تصرؼ.
 -26كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

باب الترخيـ كال يرخـ

غير ضركرة منادل عار مف

الشركط إال ما ش ٌذ مف قكلهـ :يا صا ًح كلـ يسمح ترخيمه إال عمى لغ مراعاة المحذكؼ ،كلـ يسمح
يكاد إال مرخمان .كمذهب ابف جن  ،كابف خركؼ

()653

صاحب) ثـ رخمك .
المغات( يا
ي

 -27كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن
مالؾ :جكاز إعماله مضم انر

المجركر

أف أصمه يا صاحب ثـ قالكا يه عمى أحد

إعماؿ المصدر مضم انر حيث أجاز الفارس كابف جن كابف
()654

ال

( )648سر الصناعة .650/2
( )649الكتاب .21/2

( )650سر الصناعة .329/1
( )651المتضب .341/2
( )652الكتاب .201/3
( )653المساعد .562/2

( )654انظر االشمونى .226/2
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المفعكؿ الصريح .

 -28كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

إعماؿ اسـ الفاعؿ إذا كاف ماضيان كمذهب ابف جن

كالفارس بأنه ال ير عه كأنه صار كالفاعؿ()655؛ بسبب المض .
 -29كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن
أب عم

الذم يرل أنها تكتب بالتاء .

مسأل هيهات ي كؿ :أف هيهات تكتب بالهاء خبل ان ألستاذ

 -30كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

مسأل الصف المشبه  :يؿ ه مشبه باسـ الفاعؿ كحالها

 -31كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

الشعر ما ال يجكز

إذا انتصب ،ما بعدها أك انجر ،كهك ظاهر كبلـ ابف جن  ،كالفارس .

مسأل الضرائر حيث يجكز لمشاعر

()656
كرد رع إلى أصؿ ،كتشبيه غير جائز
لغير  ،الكبلـ عند سيبكيه
بشرط االضطرار إليهٌ ،
بجائز .خبل ان البف جن ككنه لـ يشترط االضطرار(. )657حيث يرل ابف جن  :أف المضمر ال يت دـ

عمى الظاهر رتب ،نحك قكؿ الشاعر :

مف يك ٍّؿ جانب
كم مف قى ٍك يمه
ت ًش ٍع ًرم ٍ
ىأال لى ٍي ى
زهي انر عمى ما ىج مر ٍ
هؿ ىيمي ى
حيث قدـ الضمير قكله :قكمه عمى االسـ الظاهر .

()658

 -32كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

باب األسماء الست  :قاؿ ابف جن الكجه أف تشديد الميـ

ليس بمغ ي اؿ ـ بالضـ كالتشديدمثؿ  :هـ ك ٌّـ كيرل ابف جن أف تشديد الميـ ليس بمغ .
باب االبتداء ي كؿ الشاعر :
 -33كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن
()659
ً
ىغ ٍير مأٍس و
الح ىزًف
كؼ عمى ىزىم وف
ىي ٍن ىض باٍلهى ٍّـ ك ى
ى ى ي
كخرجه ابف جن عمى حذؼ
كهذا البيت سأؿ أبا جن ابنه عال عف إعرابه؟ ارتبؾ،
إعرابه ٌ
المبتدأ ،كاقام صفته م امه كاي اع الظاهر مكقح المضمر لحذؼ ظاهر المبتدأ.
كالت دير زماف ين ض بالهـ كالحزف غير مأسكؼ عميه .

 -34كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

ال يجكز ت ديـ خبر ليس عميها كخالفه

مسأل ت دـ خبر ليس عميها قاؿ ابف جن  :انفرد المبرد بأنه
ذلؾ الجمهكر .

( )655المساعد .198/2
( )656الكتاب .32/1
( )657الخصائص .406/2
( )658البٌت من الطوٌل البى جندب فى شرح دٌوان الهذلٌٌن .351/1

( )659البٌت ألبً نواس انظر شرح ابن عقٌل  190/1البيت لمتمثيؿ ألف أبك نكاس ليس ممف يحتج بشعر .
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اختير منح ت ديـ الخبر عمى ليس بل يجكز قائمان ليس زيد ،ك
كالمبرد كابف السراج كالزجاج كأكثر المتأخريف .

 -35كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

ذلؾ خبلؼ المنح مذهب الكك ييف

مسأل ت ديـ المفعكؿ عمى الفاعؿ إذا عاد الضمير عمى

غبلمه زيداى  ،الجمهكر
المفعكؿ بعد  ،إما يعكد عمى ما بعد مف مفعكؿ لفظان كرتب نحك  :ضرب
ي
أشعارهـ كله كجه
عمى كجكب تأخير الفاعؿ هنا ( ، )660كذهب بعضهـ إلى الجكاز ،كقد جاء

ال ياس كاليه ذهب ابف جن

()661

 -36كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

كتبعه ابف مالؾ الناظـ(.)662

مسأل تعدم الفعؿ عمى كزف ا عنمى مذهب سيبكيه أنها ال

تتعدل نحك :احرنبى الديؾ إذا انتفش لم تاؿ كمذهب ابف جن  :بأنه) يتعدل كأنشد قكؿ الراجز :
أد عه عنه كيسرندين

قد جعؿ النعاس يغرندين

()663

مسأل استعماؿ لدف دكف مف قميؿ أال ترل أنها لـ ترد
 -37كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن
ال رآف إال مجركرة بمف ،كه الت ي كؿ يها ابف جن  :استعماؿ لدف دكف ًم ٍف قميؿ .
مسأل تعدد الحاؿ حيث ذهب أبك الفتح كجماع معه ،إلى
-38كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن
أنه يجكز أف ي ض مف األحكاؿ الراجع إلى ذم حاؿ كاحد أزيد مف ش ء كاحد ،مف غير تكسط

حرؼ العطؼ.

 -39كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

مسأل ت دير الضمير الرابط مح الكاك مطم ان كأف المعنى جاء

زيد كالشمس طالع كقت مجيئه ثـ حذ ت كدلت الكاك عمى ذلؾ(.)664

كهذا يعن إذا كانت الجمم االسمي حاالن ،بلبد مف الكاك إال ما ش ٌذ مف قكلهـ كممته ك إلى ٌ .
مسأل بعض أحكاـ اسـ الفاعؿ كمنها حذؼ النكف لمتخفيؼ
 -40كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

كاعماؿ اسـ الفاعؿ مثؿ  :قكؿ الشاعر :
()665
قتمنا ناجيان ب ىتً ً
الغ يشكـ
يؿ ىع ٍم ورك
ىك ىخ ٍي ًر الطمالًب التمىرةى ى
هكذا ركا ابف جن (الترةى) كق أر الحسف (كالم يم الصبلةى ) بنصب التاء كالشاهد
الطالب الترةى حيث حذؼ النكف لمتخفيؼ كأعمؿ اسـ الفاعؿ.

( )660همح الهكامح .166/1
( )661الخصائص .295/1
( )662شرح التسهيؿ .135/2
( )663البيت مف الرجز المشطكر كقيؿ مصنكع التصريح .311/1
( )664سر الصناعة .645/2

( )665البٌت من الوافر بال نسبة انظر التذٌٌل .830/4
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البيت السابؽ

مسأل غمب الفركع عمى األصكؿ كمف ذلؾ مسأل الصف
 -41كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن
و
و
حسف كج ًهه هنا الصف المشبه
برجؿ
المشبه كالمستحسف يها هك جر الفاعؿ ،عند قكلؾ مررت
ً
الرجؿ كقد رأل أف الضارب
باسـ الفاعؿ جرت الفاعؿ كسيبكيه قاس هذ المسأل عمى هك الضارب
الرجؿ مثؿ الحسف الكجه كمف هنا رأل ابف جن  :أف هذا مف باب غمب الفركع عمى األصكؿ إذ إف
الصف المشبه باسـ الفاعؿ ه الفرع كاألصؿ هك اسـ الفاعؿ.

-42كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

مسأل كجيـ ككاؼ رع عف الجيـ الخالص ي كلكف:

رجؿ

كعد سيبكيه هذا حر ان كاحدان؛ ألف النطؽ ال يختمؼ،
ركؿ ي ربكنها مف الكاؼٌ ،
عد ذلؾ حر يف كتبعه ابف عصفكر كابف مالؾ.
كراعى ابف جن األصؿ ٌ
مسأل مخارج الحركؼ حيث يتفق أبو حيان مع ابن جني،
 -43كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن
في أن مخارج الحروف ىي :ستة عشر كهك مذهب الخميؿ كسيبكيه.

 -44كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

مسأل االشت اؽ األكبر حيث قاؿ  :كلـ ي ؿ بهذا االشت اؽ

األكبر إال أبك الفتح ابف جن  :ككاف أبك عم يأنس به

 -45كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

 -46كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن
بأف كزنها يفعكؿ.

 -47كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

بعض المكاضح .

رأيه بأف ضهيد كعثير مصنكعاف.

رأيه بأف كزف زيز كف يعمكؿ عمى خبلؼ ما ي كؿ السي ار
مسأل نكف نرجس عند ابف جن

بفتحها أك كسرها

أصمي النكف.
-48كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن الذم أجاز أف تعمؿ (ال)
كجاز ذلؾ

قكؿ الشاعر:

المعر كتكح المكا

مف قكله

ًسكاها كال عف حبٍّها يمتىراخيان

ىحممت سك ىاد ال ً
مب ال أنا باغيان
يوحي بأنو يوافق ابن جني في ىذه المسألة.
 -49كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

مسأل اإللحاؽ مثؿ تجفاؼ ،كسرحاف ،كاخريط  ،كزممكط

ممح بسرداح ،كقرطاس ،كبرطيؿ ،كعصفكر ،كذهب ابف جن :أف اإللحاؽ
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مثؿ ذلؾ ال يجكز.

-50كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن
الفارس

قاؿ له  :الناس

مسأل باب محاؿ الحذؼ

كمم كجه قاؿ ابف جن  :أف

(كجه ) عمى ضربيف مف ي كؿ :مصدر كمف ي كؿ :بأنها اسـ مثؿ

ًكٍل ىدة(. )666
 -51كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

مسأل قاؿ الفارس ت كؿ أ ىىيد ،كأي مؿ ،عمى كزف (أ عؿ مف)

اؿ ابف جن  :بؿ أ ىىكمد  ،كأك مؿ كالى ذلؾ رجح الفارس أخي انر(.)667
 -52كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

مسأل أف ألؼ آي كغاي من مب عف كاك مف ركيته كمف غكل

 -53كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

مسأل أسكد( قاتـ) يؿ يه :قاتف بالنكف بدالن مف الميـ قاؿ

ابف جن  :يجكز أف يككف اعبلن كذلؾ بحسب قكؿ الشاعر:

بًًد مرتًها ًق ىرل ىح ًج وف قىتًيف

ادت
ت ىم ىغابًينها ىك ىج ى
ىكقى ٍد ىع ًرقى ٍ

()668

كهنا يرل ابف جن  :أف قاتف هك اسـ اعؿ مف قتيف الت كردت
 -54كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

البيت .

مسأل قكؿ الشاعر :
الب ًازم ىك ىسر
الب ًازم إذا ى
تى ىضمى ى

()669

كأصمه ت ضض قاؿ ابف جن  :كيجكز أنه مف قضى بمعنى عمؿ كليس مف ان م
ض.
 -55كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

مسأل الصف ال بمعنى مفعكؿ نحك :ذليؿ ،كجديد ي اؿ يذليؿ

كج يدد كأجاز أبك الفتح ( ،)670ككذلؾ أستاذ أبك عم الفارس  ،كابف مالؾ ()671كمنح مف ذلؾ ابف
ي
قتيب  ،كغير مف المغكييف  ،ككذلؾ أبك الحسف ابف الضائح.

( )666المنصؼ.201-200/1
( )667ارتشاؼ الضرب . 268
( )668البٌت من الوافر للشماخ فً دٌوانه  329انظر سر الصناع  443/2كالصحاح (حجف) .2091/5

()669

البيت مف الرجز لمعجاج الممتح  374/1كسر الصناع  759/2كالخصائص  90/2كالكامؿ .47/3

146

 -56كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن
و
كحينئذ يكسر يرل

غير إلى إبطيؿ ،أك أبطكؿ ثـ كسر .
أباطيؿ أف االسـ ٌ

-57كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن
الهمزة أبدان

يغير إلى هيئ أخرل ؛
مسأل أباطيؿ يرل :أف االسـ بعينه ٌ

مسأل همزة الكصؿ حيث ي كؿ ابف جن  :كاعمـ أف هذ

األسماء ،كاأل عاؿ ،مكسكرة إال أنها قد ضمت

األ عاؿ،

كؿ مكضح كاف ثالثها مضمكمان ضمان الزمان كذلؾ نحك :ايخرج اقتؿ (. )672
 -58كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

مسأل النكف

عكض عف الحرك كالتنكيف ،كه عكض عف الحرك

جمح المذكر السالـ كاختار أبك الفتح أف النكف
مثؿ :تثني أحمر إذ أنه ال ينكف ،كعكض

و
كقاض إذ ال حرك يه(. )673
مثؿ :تثني عصان

عف التنكيف

كغٍمكة ،ذكر ابف جن  :أف
 -59كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن
مسأل معتؿ البلـ نحك :ظى ٍبي  ،ي
()674
كغٍمكات كقاؿ ابف جن :
قكمان مف العرب يسكنكف العيف مف المعتؿ البلـ اختيا انر
ظبيات ،ي
 ،ي اؿٍ :
ضات أسهؿ مف ثى ىمرات ؛ألف المصدر يشبه الصف .
ٍ
كرى ى
ظبيات أسهؿ مف رٍضات؛ العتبلؿ البلـ ى
مسأل نكف التككيد كدخكلهاعمى المضارع المنف
 -60كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن
مذهب الجمهكر أنه ال يجكز أف تدخؿ نكف التككيد
ابف جن

()675

المضارع المنف بمـ أك بما كأجاز

كأثبته ابف مالؾ (. )676

 -61كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

رأيه أف المحذك نكف الكقاي كندر حذؼ نكف الر ح

المضارع عند اجتماع نكف التككيد ،مح نكف الكقاي .
 -62كا ؽ أبك حياف رأم ابف جن

رأيه حكؿ المتحرؾ المكقكؼ عميه كحكى أبك عم

كابف جن  :رقان بيف الفتح  ،كالضم  ،كالكسرة بأف بعض العرب ي كؿ:
( )670المنصؼ .91/3

( )671شرح الكا ي .1837/4
( )672سر الصناع .116/1
( )673سر الصناعة .449/2
( )674المساعد .69/1
( )675شرح الكافٌة .487/4
( )676التسهٌل .216
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رأيت الرجبل باأللؼ  ،كال ي كلكف هذا الرجمك ،كال مررت بالرجم  ،كعميه جاء
ِبالمَّ ِو الظ ُنوَنا ﴾

()677

سوَال ﴾
﴿ َّ
الر ُ

()678

ون
ال رآف ﴿ َوتَظُن َ

يال ﴾()679بإشباع الفتح تكلدت منها األلؼ .
ك﴿ َّ
الس ِب َ

آراء ابن جني التي ذكرىا أبو حيان وسكت عنيا ولم يعقِّب.
-1

ذكر أبك حياف رأم ابف جن

مسأل حركات اإلعراب الذم يرل أف الحرك بعد الحرؼ ال

أم آخر.
مح الحرؼ ككاف مكقفه السككت إذ لـ يع ب كلـ يرجح رأيان عمى ر و
-2ذكر أبك حياف رأم ابف جن

مسأل أؿ الت

كف ىعمىى اٍلٍّن ىساء﴾
ك كله تعالى ٍّ ﴿ :
ام ى
الر ىجا يؿ قى مك ي

()680

لمعمكـ تدخؿ عمى الجمح إف لـ يكف معهكدان

ي كؿ أبك حياف ( :)681أف ابف جن يجيز أف ن كؿ :

أهمؾ الناس الدينار الحمر كالدرهـ البيض ؛ ألف الدرهـ كالدينار لما كانا جنسيف جازت صفتهما
بالجمح .ككاف مكقفه السككت كعدـ ترجيح رأم عمى غير .
 -3ذكر أبك حياف رأم ابف جن

ضمير المبتدأ ككاف مكقفه السككت .

 -4ذكر أبك حياف رأم ابف جن

مسأل ت ديـ أحد الخبريف عمى المبتدأ ككؿ منهما متحمؿ

مسأل ال كؿ

تركيب كأف  ،ابف جن يرل :أف الكاؼ حرؼ

أف كأعتن
جر أما مذهب الخميؿ ،كسيبكيه ،كجمهكر البصرييف ،كالفراء ،أنها مركب مف الكاؼ ك ٌ
بحرؼ التشبيه ٌدـ ،كسكت أبك حياف كلـ يع ب.

ائـ )ككاف مكقفه السككت  .كذهب أبك
-5ذكر أبك حياف رأم ابف جن
مسأل ال كؿ ( ى
لهنؾ ل ه
الفتح كبعض النحكييف ،كاختار ابف مالؾ ،أف البلـ لهنؾ ه الـ االبتداء؛ لما أبدلت همزة إنؾ
إلى هاء ،جاز الجمح بيف حر التككيد.كقاؿ أبك الفتح ابف جن :كالبلـ الثاني زائدة،نحك لهنؾ

لرجؿ صدؽ.

( )677األحزاب .10/33
( )678األحزاب.66/33
( )679األحزاب.67/33
( )680النساء .34/4

( )681ارتشاؼ الضرب .988
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مسأل ال كؿ

 -6ذكر أبك حياف رأم ابف جن

دخكؿ ال النا ي لمجنس ،عمى جمح المؤنث

السالـ ككاف مكقفه السككت كذكر اآلراء ط  ،كذهب بعض العمماء مف المت دميف ،كابف خركؼ،مف

المتأخريف إلى كسر التاء كالتنكيف عند دخكؿ ال النا ي لمجنس ،عمى جمح المؤنث السالـ ،أم ت كؿ
ً
و
مسممات كذهب األكثر إلى كسر التاء دكف التنكيف ،كذهب المازن  ،كالفارس ،
مسممات أك ،ال
:ال
إلى البناء عمى الفتح أما ابف جن
ً
مسممات زيد .
؛ألنه معرب نحك ال

ي كؿ :إذا أضيؼ (جمح المؤنث السالـ ) كسر ،عمى األصؿ

 -7ذكر أبك حياف رأم ابف جن

مسأل ناصب االسـ بعد أال الت لمتمن بفعؿ م در -كهك رأم

أبك عم كابف جن

-

حيف يرل الخميؿ ،كصحبه أف الناصب هك ال العامم عمؿ إف.

ككاف مكقفه السككت كذكر اآلراء ط.
 -8ذكر أبك حياف رأم ابف جن

مسأل هؿ ي اـ المفعكؿ ألجمه م اـ الفاعؿ ككاف مكقفه السككت

كذكر اآلراء ط د ذهب الفارس  ،كابف جن  ،كالجمهكر  ،بأف المفعكؿ ألجمه ال ي اـ م اـ الفاعؿ،

سكاء أكاف منصكبان ،أـ بحرؼ الجر.

كذهب بعضهـ أنه يجكز ،إذا كاف بحرؼ الجر ال إذا كاف منصكبان .
يد؛ كبذلؾ
 -9ذكر أبك حياف رأم ابف جن الذم يرل أف لدف مثؿ اسـ الفاعؿ مثؿ قكلنا :أضارب ز ه
ترتفح غدكة بعد لدف قاؿ سيبكيه :ال ينصب لدف إال غدكة بل ت كؿ لدف بكرةن بؿ لدف غدكةن أما قكؿ
الشاعر :

()682

مف لد شكالن------

انتصبت شكالن بكاف الناقص المضمرة أم مف لد كانت شكالن كقاؿ الكك يكف

غدكة بإضمار كاف الناقص ،كسكت أبك حياف كلـ يع ب.
-10ذكر أبك حياف رأم ابف جن

لدف غدكةه كتر ح

قكله بيف بيف أم بيف هؤالء ،كبيف هؤالء ،ثـ أزيمت اإلضا

كركب االسماف تركيب (خمس عشر)كلك أضيؼ إلى بيف بيف؛ تعيف ازال الظر ي كخطٌأ ابف جن

بيف بالفتح؛ألف اإلضا تمغ الظر ي ( ، )683كسكت أبك حياف كلـ يع ب.
بيف ى
مف قاؿ :همزة ى
( )682البٌت من الرجز المشطر الكتاب .134/1
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 -11ذكر أبك حياف رأم

عمى جكاز ت دـ المفعكؿ معه عمى معطك ه ك كلنا جاء

ابف جن

كالطيالس البرد كاألصؿ يها جاء البرد كالطيالس ى كلكف ال يجكز ت دمه عمى عمه  ،كسكت أبك حياف

كلـ يع ب.

 -12ذكر أبك حياف رأم ابف جن إلى ضركرة ت دير الضمير ،الرابط مح الكاك (كاك الحاؿ ) إذا قمت
:جاء زيد كالشمس طالع  .ت دير  :كقت مجيئه كحذؼ الضمير ،كدلت الكاك عمى ذلؾ ،كالجمهكر

عمى أف الجمم خالي مف الضمير ،كال ي در محذكؼ  ،كسكت أبك حياف كلـ يع ب.

 -13ذكر أبك حياف رأم ابف جن إلى أف أسماء األ عاؿ مثؿ الحاالت الست (األمر –النه –النف -
االستفهاـ –التمن –التحضيض) الت ينتصب الفعؿ المضارع بعدها بحيث يككف كاقعان بعد الفاء

تفهـ  ،ينتصب الفعؿ بعدها ،كسكت
جكاب الحاالت الست الساب مثؿ قكلنا :صه نحدثىؾ ،كحسبؾ
ى
أبك حياف كلـ يع ب.

 -14ذكر أبك حياف رأم ابف جن أف حرؼ الجر الباء مف الحركؼ األحادي كحركتها الكسر كحكى
ابف جن أف بعضهـ قاؿ :أف حركتها الفتح مح الظاهر ،كسكت أبك حياف كلـ يع ب.

-15ذكر أبك حياف رأم ابف جن

المضاؼ إلى ياء المتكمـ ليس مثنى كال مجمكعان ك يه أربع

مذاهب منها مذهب ابف جن  :أنه ال معرب ،كال مبن  ،إذ االسـ عند معرب كمبن كال معرب كال

مبن مثؿ هذ الحال

()684

 ،كسكت أبك حياف كلـ يع ب.

 -16ذكر أبك حياف رأم ابف جن الذم يرل أف الصف إذا كانت ار ع  ،كبعدها صف غير ار ع ؛
إنؾ ت دـ الصف غير ال ار ع ك كلنا :مررت برجؿ عاقؿ قائـ أبك ؛ألف ال ار ع أشبهت الجمم

تككف

بعد الصف الت ال تر ح ،كسكت أبك حياف كلـ يع ب.
-17ذكر أبك حياف رأم ابف جن

ال ي بؿ الكصؼ ،كذلؾ

يما ي ار أف صائمان صف لفرس ؛ألف مف خكاص الكصؼ أف

قكؿ الشاعر:

ىً
ً
س مست ً
الحركر كأننا  ...لدل ى ىر و
و
صائـ
يح
مستى ٍّف
بؿ الر ً
ظمٍمنا يب ٍ

( )683الهمع .212/1

( )684األشمونً  283/2كمنهج السالؾ .233/3
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()685

بحسب قكؿ ابف جن

به.ككذلؾ

أم ال يصح أف يككف نعتان ،كال منعكتا،كمنها المضمر ال ينعت ،كال ينعت

رأم ابف جن عند قكلنا  :مررت بهذا الرجؿ سيبكيه يسميه نعتان ،كابف جن يسميه

(عطؼ بياف) كاختار هذا ال كؿ ابف مالؾ( .)686كعطؼ البياف عمى ما ي كؿ الفارس كابف جن
ش َج َرٍة
كالزمخشرم كالكك يكف :إلى أنه يككف
النكرة تابعان لنكرة كمثٌؿ بعضهـ ب كله تعالى﴿ ِم ْن َ
َّة وَال َغرِبي ٍ
مبارَك ٍة َزْيتُوَن ٍة َال َ ٍ
َّة﴾( )687كسكت أبك حياف كلـ يع ب.
ش ْرِقي َ ْ
َُ َ
-18ذكر أبك حياف رأم ابف جن

مسأل بدؿ االشتماؿ كذهب ابف جن

إلى أف المعنى

البدؿ؛ يككف إسناد إلى األكؿ مجا انز كالى الثان ح ي إذ المسمكب
مسند
المسندإلى المبدؿ منه،
ه
ً
ثكبه  ،كسكت أبك حياف كلـ يع ب.
ب زه
يد ي
ح ي الثكب ،ال زيد قكلنا :يسم ى

 -19ذكر أبك حياف رأم ابف جن

مسأل إذا لحؽ اسـ االشارة كاؼ الخطاب ،أيجكز أف يكصؼ

يأيهذا الرجؿ كيأيهذاؾ الرجؿ( .)688كذهب السي ار
به أم؟ ذهب ابف كيساف إلى جكاز ذلؾ ت كؿٌ :
إلى منح ذلؾ ،كذهب الجرم ( )689كالفارس كابف جن مف استضعاؼ نعت أم  ،باسـ إشارة كال
يمتفت إليه ؛ألنه مخالؼ لمسماع ،كسكت أبك حياف كلـ يع ب.

( )685البٌت من الطوٌل لجرٌرفً دٌوانه  419وفً الكتاب  425/1كالدرر.149/2
( )686شرح التسهٌل . 320/3
( )687النور. 35/24
( )688رأى بن كٌسان فى االشمونى .252/3
( )689المساعد .505/1
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المبحث الثاني  :اعتراضات أبي حيان عمى أبي الفتح عثمان بن جني
-1خالؼ أبك حياف ابف جن

مسأل اضمار كاف بعد لدف ككذلؾ (أما أنت منطم ان) ي كؿ ابف

كانت عكضاننابت مناب كاف

العمؿ .أما أبو حيان فيرى أن ما ىنا زائدة ،بخالف ما يراه ابن

جن :كهك يفسر هذ المسأل كيستدؿ ب كؿ أستاذ أبك عم الفارس كمف قبمه سيبكيه :بأف ما لما

جني بأنيا جاءت عوضاً.

مسأل أحكاؿ الفعؿ بالنسب لمفاعؿ مثل  :ييكعظ
-2خالؼ أبك حياف ابف جن
رجا هؿ .اللتبس عميؾ األمر هؿ رجا هؿ هنا اعؿ ،أـ نائب اعؿ؟ بل يجكز اضمار الفعؿ

المسجد
هذ

الحال  .كالجمهكر أف هذ الحال ال ي اس عميها ،كذهب الجرم كابف جن عمى ال ياس عمى ذلؾ،
()690
أجا از أ ً
عمرك كقد منح ذلؾ سيبكيه كاف
يد
عمرك أم أكمه ز ه
يك ىؿ الطعاـ ز ه
.ك يش ًر ى
يد كشربه ه
ب الماء ه
لـ يمبس .و أبو حيان لم يتوافق مع ما ذىب إليو ابن جني من القياس عمى الحالة الثالثة كه إذا
ِ
صِ
ال
س ِّب ُح لَ ُو ف َ
ييا ِبا ْل ُغ ُد ِّو َو ْاآل َ
أ ٍش ىع ىر به مف قبمه؛ يجكز حذؼ الفعؿ نحك قراءة مف ق أر قكله تعالى﴿ ُي َ
مح ( رجا هؿ ) اعؿ لفعؿ محذكؼ يدؿ عميه ما قبمه ،بشرط عدـ االلتباس.
﴾ بفتح الباء
يي ىسب ي
أجاز ابف جن ( أ ً
أكد بعدها أبك حياف عمى منح ذلؾ مف سيبكيه
يد ) أم أكمه ز ه
يك ىؿ الطعاـ ز ه
يد.ك ٌ
حتى كاف لـ يمبس.

 -3خالؼ أبك حياف ابف جن

مسأل أف (إال) تأت زائدة كما

( )690التصرٌح . 274/1
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قكؿ الشاعر:

ىحر ً
اخ ن
يج ما تىٍنفىؾ إال يم ىن ى
اج ي
ى

الخس ً
ؼ أك ىن ٍرًم بها بمدان قى ٍف ىار
عمى ى ٍ

()691

وىنا نرى أن أبا حيان يختمف مع ابن جني في رأيو بأن إال في البيت السابق زائدة .
-4خالؼ أبك حياف ابف جن

مسأل السيما كأصؿ س ٌ سكل كالمحذك

الكمم (. )692

عند ابف جن

،الـ

كاألحسف عند أبك حياف أف المحذك عيف الكمم ،وىنا يختمف أبو حيان مع ابن جني.
مسأل كركد المصدر حاالنحيث خالؼ ابف جن سيبويو حيث أنو

 -5خالؼ أبك حياف ابف جن

أف( أف كالفعؿ) يجكز أف ت ح حاالن كما ي ح صريح المصدر
يرى ٌ

يجز سيبكيه ذلؾ .
حيف لـ ٍ

ك أستنتج مخالفة أبي حيان ،البف جن الذم يرل كقكع المصدر حاالن،

حيف يميؿ أبك حياف:

بأف الفعؿ الم درالذم يسبؽ المصدر هك الحاؿ مثؿ رأم المبرد ،كاألخفش :ذهبا إلى أف قبؿ

كؿ مصدر عؿ م ٌدر ،كذلؾ هك الحاؿ مثؿ :زيد طمح بغت ن أم يبغت بغت  .كابف هشاـ استحسف
هذا الرأم ؛ ككأف أبا حياف استحسنه ألنه أنهى المسأل بكبلـ ابف هشاـ ب كله عمى لساف ابف
هشاـ :كهذا ت دير حسف سهؿ.

-6خالؼ أبك حياف ابف جن
أطيب منه رطبان) ذهب المازن

مسأل الحاؿ الجامدة غير المؤكل بمشتؽ ك

()693

كالفارس كابف جن :أف أ عؿ التفضيؿ هك العامؿ

كهذا ال يست يـ؛ إف عممت أ عؿ التفضيؿ

خالف أبو حيان ابف جن
المستكف

الحاليف

رطبان هذا ممكف كيؼ لها أف تعمؿ يما سب ها؟ كقد

هذ المسأل  ،كماؿ إلى رأم سيبكيه بأف العامؿ

أطيب كرطبان حاؿ مف الضمير

 -7خالؼ أبك حياف ابف جن

مسأل (هذا بس انر

بسر ،الضمير

منه.

مسأل إف اتحد عامؿ الحاؿ كذك الحاؿ كتعددت ه نحك (:جاء

زيد ضاحكان مسرعان) ف ككنهما حاليف خبلؼ ،الفارس يرل أنه ال يجكز أف ي ض العامؿ الكاحد
ألكثر مف حاؿ كاحدة( .)694كيجعؿ

مثالنا السابؽ (مسرعان) صف أك أنها حاؿ مف الضمير

( )691البٌت من الطوٌل لذي الرمة فً دٌوانه  1419/3و الكتاب  48/3كشرح التسهيؿ  357/1كشفاء العميؿ .381/1
( )692الهمع .235/1
( )693المساعد.30/2

( )694المساعد. 35/2
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المستكف

ضاحكان أما ابف جن

الكاحد ي تض أكثر مف حاؿ كاحدة
 -8خالؼ أبك حياف ابف جن

أم مختمؼ ،عف رأم أستاذ الفارس
مه ر ه

(. )695

مسأل ال كؿ

()696

كؿ ،ي كؿ أبك حياف

هك يرل :أف العامؿ

 :كأجاز ابف جن :

أنتـ كمكـ بينه درهـ كنبلحظ هنا عدـ مراعاة المفظ .
 -9خالؼ أبك حياف ابف جن
()698

مما ال ينبغ أف يجكز

و ()697

أنه أجاز(:جمست زيدان )عمى ت دير جمست جمكس زيد

عمى حد قول أبي حيان الذي خالفو في ىذا الموضع .

كهذا

لما الشرطي كالت ه حرؼ عند سيبكيه( ،)699تدؿ عمى
-10خالؼ أبك حياف ابف جن
مسأل ٌ
كعبر عنه بحرؼ كجكد لكجكد أك حرؼ كجكب لكجكب ,كذهب ابف
ربط جمم بأخرل ،ربط سببي ٌ ،
السراج ،كالفارس  ،كابف جن  :أنه ظرؼ زماف بمعنى حيف ( ، )700ولم يتوافق أبو حيان مع ىذا
الرأي وقال :والصحيح مذىب سيبويو.

خرج هذ المسأل
جحر ضب ىخ ًر وب) كابف جن
 -11خالؼ أبك حياف ابف جن
ٌ
مسأل (هذا ي
و
و
نعت
جحر ) ثـ ن ؿ الضمير صار
جر صحيح كهك ه
(خرب الجحر ثـ حذؼ قاؿ :هذا ه
ٌدر (خرب ي
لمضب .كي كؿ أبك حياف :كت ديرها خطأ .
 -12خالؼ أبك حياف ابف جن

مسأل إبداؿ الجمم مف المفرد حيث أجاز ابف جن ،

كالزمخشرم،كابف مالؾ ،أف تبدؿ الجمم مف المفرد .

وخالفيم أبو حيان الرأي بقولو :وما استدلوا بو ال تقوم بو حجة .أما الثابت هك :أنه تبدؿ الجمم
مف الجمم .

( )695الخصائص20./2
( )696ارتشاف الضرب.1820
( )697منهج السالك .209/3
( )698ارتشاف الضرب .1837
( )699الكتاب.234/4

( )700شرح الكافٌة .231/3
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 -13خالؼ أبك حياف ابف جن

كالطيالس البرد كهذ المسأل يها خبلؼ

جكاز تكسط المفعكؿ معه بيف الفعؿ كالفاعؿ ي اؿ جاء

 الجمهكر يرل عدـ جكاز ذلؾ . ابف جن يرل جكاز ذلؾ ألنه لـ يت دـ عمى عمه العامؿ يه. -14خالؼ أبك حياف ابف جن
الحاؿ؛ جاز أف يعمؿ

قكلنا (:عممته النحك بابان بابان) أف بابان األكلى لما كقح مكقح

الثان كذهب أبك الفتح ابف جن إلى أف الثان صف لؤلكؿ؛ ت دير باب ذا

باب  ،ثـ حذ ت (ذا) كأقمت الثان م امها جرل عميه جرياف األكؿ .أما أبك حياف ي كؿ

أختار أنه كما قبمه منصكباف بالعامؿ قبمه ؛ ألف مجمكعهما هك الحاؿ.

 -15خالؼ أبك حياف ابف جن

كالذم

قكله ضرب زيد هندان الظريف الظريؼ.

تجعؿ أكؿ األكصاؼ آلخر األسماء ،كآخر األكصاؼ ألكؿ األسماء  ،لي ؿ الفصؿ بينهما ككذلؾ

ي كؿ ابف جن

 :أكمت كشربت الماء الخبز أحسف مف قكلؾ :أكمت كشربت الخبز الماء مح أف

األ صح عند عمماء الببلغ أف تجعؿ الم دـ لمم دـ كالمؤخر لممؤخر كمنه قكؿ ا﵀ تعالى ﴿ َو ِم ْن
()701
النيار لِتَس ُك ُنوا ِف ِ
ِِ
ون ﴾
ضمِ ِو َولَ َعمَّ ُك ْم تَ ْ
يو َولِتَ ْبتَ ُغوا ِم ْن فَ ْ
ش ُك ُر َ
َر ْح َمتو َج َع َل لَ ُك ُم المَّْي َل َو َّ َ َ ْ

 -16خالؼ أبك حياف ابف جن
يتعدل

()702

قكله أف بناء ا عنمى يتعدل كمذهب سيبكيه أف هذا البناء ال

،كمذهب ابف جن إلى أنه يتعدل ()703مثؿ :اعرندل كاسرندل .

 -17خالؼ أبك حياف ابف جن

مسأل الت اء الساكنيف ب كله كمنهـ مف يفتح مح األلؼ كالبلـ

مثؿ قكؿ الشاعر:
ى يغ م
ؼ إمنؾ مف ين ىم ٍي ور
ض الطم ٍر ى

ت كال ًك ىبل ىبا
بل ىك ٍع ىبان ىبمى ٍغ ى

(704

) كقاؿ سيبكيه األ صح  ،كاألكثر الكسر ،كأما مح األلؼ كالبلـ اؿ سيبكيه :منهـ مف يدغمه عمى
حاله مفتكحان ،كحكى الضـ ابف جن كهك قميؿ (.)705

( )701القصص .73/28
( )702الكتاب .77-76/4
( )703المنصف . 86/1

(704

)البيت لجرير مف ديكانه  821ذكر األشمكن  ،897/3كابف هشاـ  ،317/4كالهمح  ،227/2كسيبكيه .160/2

( )705ارتشاف الضرب .726
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المبحث الثالث  :أثر أبي الفتح عثمان بن جني في أبي حيان.

-1لعؿ مف أهـ ما تأثر به أبك حياف كالحظته ,أنه بدأ كتابه ارتشاؼ الضرب بالصرؼ  ,كأ مخر النحك
عمى خبلؼ كؿ الكتب النحكي المعتدة  ,ككػاف ابػف جنػ ي ػكؿ متحسػ انر :مػا أريػت كتابػان ػ النحػك إال

كالتصريؼ

آخر  ,جاء أبك حياف كلبمى رغب ابف جن

كتابه االرتشاؼ .

-2ل د ذكر أبك حياف آراء أكثر مف أربعمائ كعشرة مف األعبلـ ,كلـ يسبؽ آراء ابف جن عند إال

عشرة عمماء كهـ :سيبكيه ,كاألخفش ,كالمبرد ,كالفارس  ,كابف مالؾ ,كالكسائ  ,كالفراء ,كابف عصفكر,

كالسهيم  ,كالزجاج .كهـ كما نرل مف جهابذة النحك العرب كابف جن ترتيبه
أب حياف ,مـ يسب ه إال عشرة مف العمماء,

الفئ المت دم عند

ذكر آرائه النحكي كالصر ي .

-3تكرر ذكر اآلراء النحكي كالصر ي البف جن مائ كسبعان كأربعيف مرة ,كهك إف د مؿ يدؿ عمى
أهمي هذا العالـ الفذ ,عند أب حياف ,ك

-4ل د حصرت

االستئناس بآرائه النحكي كالصر ي .

الدراس الخاص بالبحث تسعان كتسعيف مسأل نحكي كصر ي  ,ككاف التكا ؽ بيف

آراء ابف جن  ,كأب حياف

اثنتيف كستيف مسأل ,كاالختبلؼ

سبح عشرة مسأل  ,كهناؾ تسح

عشرة مسأل ذكرها أبك حياف كسكت عنها كلـ يع ب.
-5عند اعتراض أب حياف عمى مسأل البف جن  ,كاف يستخدـ ألفاظ تنـ عف احتراـ كبير البف جن
بعيدان عف التجريح ,ككاف يستخدـ خبل ان ًؿ كزعـ أبك الفتح  ,إذ قمما استخدـ ابف جن كأكثر مف قكؿ
أبك الفتح دالل عمى احترامه .
-6كا ؽ أبك حياف ابف جن
ال ار ح لممبتدأ كالخبر؟ كخالؼ

مسائؿ ,كخالؼ سيبكيه كالبصرييف ,ككمثاؿ كا ه

مسأل ما هك

هذ المسأل سيبكيه كالبصرييف ,كهذا يدؿ عمى مكان الرجؿ عند

أب حياف .
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-7كاف مكقؼ أب حياف مف ابف جن مكقؼ المختار المميز ,يتفؽ معه كأحيانان يختمؼ معه ,كلـ
حدكد ما يبلئـ منهجه .

يرتبط بفكر إال

الخاتمة :
كما بدأنا دراستنا لهذا البحث بالحمد كالثناء ,أختمه بالشكر كالحمد ﵀ عمى عظيـ امتنانه ,كعمى

عطائه كتك ي ه ,إذا أحسنت بتك ي و
ؽ مف ا﵀ ,كاذا قصرت مف نفس

كالشيطاف ,كها ه

رحمتنا

تصؿ إلى نهايتها ,مح عمميف مف أعبلـ النحك العرب  ,كقد صؿ بينهما أربع قركف مف الزمف
كجمعناهما

دراس كاحدة ,كانت الثمرة أف جمعت آراء ابف جن

كمنهج السالؾ ألب

مسأل  ،كاختمفا

مف كتاب

حياف ,ككانت تسعان كتسعيف مسأل  ,اتفؽ العالماف برأييهما

ارتشاؼ الضرب

اثنتيف كستيف

سبح عشرة مسأل ،كسكت أبك حياف عف تسح عشرة مسأل .

كبعد هذ الدراس كصمنا إلى قطؼ الثمار ,كه نتائج البحث الت يمكف أف نكجزها يما يم :

نتائج البحث:
-1

كقفت

أعبلـ النحك

هذا البحث عمى شخصيتيف -مف أهـ أعبلـ النحك العرب  -ابف جن مف أهـ
ال رف الرابح الهجرم ,كأبك حياف مف أهـ أعبلـ النحك العرب

ال رف الثامف

الهجرم ,كعمى جهكدهما النحكي كالصر ي .
-2

كقفت

هذا البحث عمى أهـ كتب أب

حياف منهج السالؾ باككرة انتاجه ,كارتشاؼ

الضرب آخر كتبه المعتدة .
-3

الكشؼ عف آراء ابف جن

النحكي كالصر ي ,

ألب حياف كدراستها كتكثي ها ,ثـ النظر

كتاب

ارتشاؼ الضرب كمنهج السالؾ

مكا ات كاعتراضات أب حياف لهذ اآلراء .
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ل د حصرت

-4

الدراس الخاص بالبحث تسعان كتسعيف مسأل نحكي كصر ي  ,ككاف التكا ؽ
اثنتيف كستيف مسأل ,كالسككت عف تسح عشرة مسأل كاالختبلؼ

بيف آراء ابف جن كأب حياف

سبح عشرة مسأل ككانت نسب االختبلؼ بينهما حكال  %17كه نسب اختبلؼ بسيط بيف
العالميف .
-5

ل د ذكر أبك حياف آراء أكثر مف أربعمائ كعشرة مف األعبلـ ,كلـ يسبؽ آراء ابف جن عند

إال عشرة عمماء كهـ :سيبكيه ,كاألخفش ,كالمبرد ,كالفارس  ,كابف مالؾ ,كالكسائ  ,كالفراء ,كابف
عصفكر ,كالسهيم  ,كالزجاج.
كهـ كما نرل مف جهابذة النحك العرب  ,كابف جن ترتيبه
إال عشرة مف العمماء,
-6

ذكر آرائه النحكي كالصر ي .

تكرر ذكر اآلراء النحكي كالصر ي البف جن مائ كسبعان كأربعيف مرة ,كهك إف د مؿ يدؿ

عمى أهمي هذا العالـ الفذ عند أب حياف ,ك
-7

أكثر األلفاظ الت استخدمها أبك حياف

باالحتراـ كالت دير
-8

االستئناس بآرائه النحكي كالصر ي .
االعتراض ه خبل ان ًؿ كزعـ كه ألفاظ تكح

االعتراض .

ابف جن كاف أحيانان يخالؼ سيبكيه ,كالمدرس البصري  ,كأستاذ الفارس ,كأحيانان ينفرد برأم

ال يشاركه به أحد ,كقد الحظت أف شخصي الفراء الكك
-9

تشبه إلى حد بعيد شخصي ابف جن .

كاف مكقؼ أب حياف مف ابف جن مكقؼ المختار المميز ,يتفؽ معه كأحيانان يختمؼ معه

كلـ يرتبط بفكر إال
-10

الفئ المت دم عند أب حياف مـ يسب ه

حدكد ما يبلئـ منهجه .

عمى الرغـ مف ميؿ كؿ مف العمميف لممدرس البصري إال أنن الحظت لهما آراء تختمؼ مح

المدرس البصري  ,كتتفؽ مح المدرس الكك ي  ,كانت لديهما المكضكعي العممي لما اعت دا بأنه
صحيح بعيدان عف الذاتي كالعصبي .
 -11لـ يستشهد أبك حياف بالحديث الشريؼ خبل ان ألستاذ ابف مالؾ ,الذم أكثر مف االستشهاد
بالحديث الشريؼ ,كلـ ألحظ

حد كد دراست إال حديثيف يتيميف استشهد بهما أبك حياف بينما أكثر

مف االستشهاد بال رآف الكريـ كالشعر .

توصيات البحث:
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 -1البحث كالكشؼ عف آراء ابف جن كمذهبه النحكم كالصر  ,كالصكت خاص كابراز جهكد
العظيم

الميداف المغكم .

 -2كتاب ارتشاؼ الضرب مكسكع نحكي تضمنت اآلراء النحكي كالصر ي  ,لمعظـ النحاة ممف
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اآلي

ب المَّ ُو ِبنُ ِ
ورِى ْم﴾
﴿ َذ َى َ
اك ا ْل َح َج َر فَا ْنفَ َج َر ْت ﴾
ص َ
﴿ فَ ُق ْم َنا ْ
اض ِر ْب ِب َع َ
ون ﴾
﴿ فَ َذ َب ُح َ
وىا َو َما َك ُ
ادوا َي ْف َعمُ َ
ِ ِِ
ال ﴾
يل َو ِمي َك َ
سِم ِو َو ِج ْب ِر َ
﴿ َو َم َال ئ َكتو َوُر ُ
يق ِم ْن ُي ْم ﴾
﴿ أ ََو ُكمَّ َما َع َ
اى ُدوا َع ْي ًدا َن َب َذهُ فَ ِر ٌ
يق ِم ْن ُي ْم ﴾
﴿ أ ََو ُكمَّ َما َع َ
اى ُدوا َع ْي ًدا َن َب َذهُ فَ ِر ٌ
﴿ َوم ْن َيتََبد ِ
َّل ا ْل ُك ْف َر ِب ِْ
يم ِ
ان ﴾
اإل َ
َ
ص َارى تَ ْيتَ ُدوا ﴾
﴿ َوقَالُوا ُكوُنوا ُى ً
ودا أ َْو َن َ
ٍ
ِ ِ ِ ٍ
س ٍك ﴾
ص َدقَة أ َْو ُن ُ
﴿ فَف ْد َي ٌة م ْن ص َيام أ َْو َ

الصمَو ِ
ِ
الص َال ِة الْ ُوسْطَى ﴾
ات َو َّ
﴿ َحافظُوا عَمَى َّ َ

﴿ م ِن استَطَ َ ِ
يال﴾
س ِب ً
ْ
اع إِلَ ْيو َ
َ
﴿ ُكل َن ْف ٍ
س َذ ِائقَ ُة ا ْل َم ْو ِت﴾
﴿ لىتيٍبمى يك مف ﴾
كف ىعمىى اٍلنً ىساء﴾
﴿ ٍّ
ام ى
الر ىجا يؿ قى مك ي
ؽ ىكالس ً
 ﴿،ىكالس ً
مارقى ي ىا ٍقطى يعكٍا﴾
مار ي
﴿ إِ ْن َى َذا إَِّال أ ِ
ين﴾
ير ْاأل ََّولِ َ
َ
َساط ُ
يكح إًلى م مح مرما عمىى طى ً
ً
ىج يد ً
﴿ يق ٍؿ ىال أ ً
اعوـ
يى ن ى
ىما أ ى
﴿ كا مما يي ٍن ًس ىيمنؾ ﴾
﴿ َو ِع ْن َدهُ َمفَ ِات ُح ا ْل َغ ْي ِب ﴾
ِ
اب أَ ْن َزْل َناهُ ُم َب َار ٌك﴾
﴿ َو َى َذا كتَ ٌ
ْس َنا َب َياتًا أ َْو ُى ْم
﴿ َو َك ْم ِم ْن قَ ْرَي ٍة أ ْ
َىمَ ْك َن َ
اء َىا َبأ ُ
اىا فَ َج َ
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ً ً
ً
يف﴾
اس ىمهي ىما إًٍّن لى يك ىما لىم ىف النماصح ى
﴿ ىكقى ى
وىم أَم أَ ْنتُم ص ِ
ون ﴾
امتُ َ
﴿ أ ََد َع ْوتُ ُم ُ ْ ْ ْ َ
ِ
ِ
ين ظَمَ ُموا ﴾
يب َّن الَِّذ َ
﴿ َواتَّقُوا فتْ َن ًة َال تُص َ
ين﴾
﴿ َو ُك ٌّل َكانُوا ظَالِ ِم َ
ون ِب ِو َع ُد َّو المَّ ِو َو َع ُد َّو ُك ْم ﴾
﴿ تُْرِى ُب َ
﴿ إِ ْذ ُى َما ِفي ا ْل َغ ِ
ار﴾

س َنى﴾
﴿إِ ْن أ ََرْد َنا إَِّال ا ْل ُح ْ
﴿ إال عف مكعدة كعدها إيا ﴾
اء ىس ٍي ىئ و بً ىم ٍثمًهىا ﴾
﴿ ىج ىز ي
ِ
ِ
طٍ
ان﴾
س ْم َ
﴿ إِ ْن ع ْن َد ُك ْم م ْن ُ
ِ
وب ﴾
س َح َ
اق َي ْعقُ َ
﴿ َو ِم ْن َو َراء إِ ْ
﴿ َفلَ َّما َذ َه ُبوا ِب ِه﴾
يه ًمف م ً ً
﴿ ك ىك يانكا ً ً
يف﴾
الزاهد ى
ى
ى
َِّ
ِ
يم ﴾
﴿ إ ْن َى َذا إال َممَ ٌك َك ِر ٌ
ِ
ِ
ييا ﴾
﴿ َو ْ
اسأ َِل ا ْلقَ ْرَي َة الَّتي ُك َّنا ف َ
﴿ فَأَو ِ
ف ﴾
ْ
ِ
ير﴾
﴿ َفمَ َّما أ ْ
َن َج َ
اء ا ْل َبش ُ
شٌر ِم ْثمُ ُك ْم﴾
﴿إِ ْن َن ْح ُن إَِّال َب َ
يل تَ ِقي ُك ُم ا ْل َح َّر ﴾
س َارِب َ
﴿ َ
ت َعمَ َّي﴾
ال أ َأ
﴿ قَ َ
َر َْيتَ َك َى َذا الَِّذي َك َّرْم َ
شِ
اكمَ ِت ِو﴾
﴿ ُق ْل ُك ٌّل َي ْع َم ُل َعمَى َ
ون إَِّال َك ِذ ًبا ﴾
﴿ إِ ْن َيقُولُ َ
وى ْم ﴾
اعتََزْلتُ ُم ُ
﴿ َوِا ِذ ْ
َن تُع ِّذب وِا َّما أ ْ ِ ِ
س ًنا ﴾
َن تَتَّخ َذ في ِي ْم ُح ْ
﴿ إِ َّما أ ْ َ َ َ
﴿ فَاتَّ َخ َذ ْت ِم ْن ُدوِن ِي ْم ِح َج ًابا ﴾
ً
اس﴾
﴿ ال م ىس ى
يرُى ْم َى َذا﴾
﴿ قَ َ
ال َب ْل فَ َعمَ ُو َك ِب ُ
ون﴾
يب أ َْم َب ِع ٌ
وع ُد َ
يد َما تُ َ
﴿ َوِا ْن أ َْد ِري أَقَ ِر ٌ
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-50

-56

ات َى ْيي َ ِ
ون ﴾
وع ُد َ
ات ل َما تُ َ
﴿ َى ْي َي َ َ
ون ﴾
﴿ أ ََّن ُي ْم ُى ُم ا ْلفَ ِائ ُز َ
الزانًىي ي ك م
﴿ م
اجمً يدكا﴾
الزانً ى ٍ
ى
َّة وَال َغرِبي ٍ
شجرٍة مبارَك ٍة َزْيتُوَن ٍة َال َ ٍ
ِ
َّة﴾
ش ْرِقي َ ْ
﴿ م ْن َ َ َ ُ َ َ
ِ
صِ
ال ﴾
س ِّب ُح لَ ُو ف َ
ييا ِبا ْل ُغ ُد ِّو َو ْاآل َ
﴿ ُي َ
﴿ أَو َكظُمُم ٍ
شاهُ َم ْو ٌج ﴾
ات ِفي َب ْح ٍر لُ ِّجي َي ْغ َ
ْ
َ
﴿

-57

﴿

-58

﴿

-59

﴿

-60

﴿

-61

﴿

-62

سوَال ﴾
﴿ ﴿ َّ
الر ُ
يال ﴾
َضموَنا َّ
الس ِب َ
﴿ فَأ َ
﴿ إِ ْن أَ ْن َ َِّ ِ
ير﴾
ت إال َنذ ٌ
ون﴾
ض ُر َ
﴿ َوِا ْن ُك ٌّل لَ َّما َج ِميعٌ لَ َد ْي َنا ُم ْح َ
ِ
اب ﴾
﴿ ن ْع َم ا ْل َع ْب ُد إِ َّن ُو أ ََّو ٌ
ِ
اق ﴾
يم َو َغ َّ
س ٌ
﴿ َى َذا َف ْم َي ُذوقُوهُ َحم ٌ
﴿ لَ ُيم ِم ْن فَ ْوِق ِيم ظُمَ ٌل ِم َن َّ
الن ِ
ار َو ِم ْن تَ ْح ِت ِي ْم ظُمَ ٌل ﴾
ْ
ْ
ِ ِ ِ ِ
ِ
يما َن ُو﴾
﴿ َوقَ َ
ال َر ُج ٌل ُم ْؤم ٌن م ْن آل ف ْر َع ْو َن َي ْكتُ ُم إ َ
ِ
ص ُد ِ
ورِى ْم إَِّال ِك ْبٌر﴾
﴿ إِ ْن في ُ
﴿ َوِا ْذ لَ ْم َي ْيتَ ُدوا ﴾

-72

-74

﴿ َحتَّى إِ َذا َخ َر ُجوا ِم ْن ِع ْن ِد َك ﴾
﴿ فَ ِنعم ا ْلم ِ
ون ﴾
اى ُد َ
َْ َ
﴿ كما ينطؽ عف الهكل ﴾

-75

ستَطَر ﴾
﴿ ُم ْ
﴿ إِ َذا وقَع ِت ا ْلو ِاقع ُة ( )1لَ ْي ِ
ْع ِت َيا َك ِاذ َب ٌة ()2
س ل َوق َ
َ
َ َ َ َ

-51
-52
-53
-54
-55

-63
-64
-65
-66
-67
-68
-69
-70
71

-73

-76

إَِّال إِ َّنيم لَ َيأْ ُكمُ َ َّ
ام﴾
ُْ
ون الط َع َ
يل تَ ِقي ُك ُم ا ْل َح َّر ﴾
س َارِب َ
َ
َو ِم ْن ر ْحم ِت ِو َج َع َل لَ ُكم المَّْي َل َو َّ
الن َي َار
َ َ
ُ
ون ﴾
َّاى ْم إِلَى ا ْل َبِّر إِ َذا ُى ْم ُي ْ
َفمَ َّما َنج ُ
ش ِرُك َ
ِ
يروا ﴾
أ ََولَ ْم َيس ُ
ون ِبالمَّ ِو الظ ُنوَنا ﴾
َوتَظُن َ
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َّار َو ِْ
ان ﴾
يم َ
﴿ والَِّذ َ
ين تََب َّو ُءوا الد َ
اإل َ
َم ْن َى َذا الَِّذي ُى َو ُج ْن ٌد لَ ُك ْم ﴾
﴿ أ َّ
َم ْن َى َذا الَِّذي َي ْرُزقُ ُك ْم ﴾
﴿ أ َّ
بأييكـ المفتكف ﴾
﴿ ٌ
شِ
ور ﴾
اك ًار َوِا َّما َكفُ ًا
﴿ إِ َّما َ
﴿ وَال تُ ِطع ِم ْنيم ِ
ور ﴾
آث ًما أ َْو َكفُ ًا
َ
ْ ُْ
ِ
ُخ ُد ِ
ود (َّ )4
الن ِ
ار ﴾
اب ْاأل ْ
َص َح ُ
﴿ قُت َل أ ْ
ود ﴾
ور ا ْل َوُد ُ
﴿ َو ُى َو ا ْل َغفُ ُ
س لَ َّما عمَ ْييا ح ِ
﴿ إِ ْن ُكل َن ْف ٍ
افظٌ﴾
َ َ َ
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------

131

كالدرهـ

الكامؿ

عنترة

59

مداما

الكا ر

األعشى

61

صائـ

الطكيؿ

جرير

67

األعشى

75

عم م الفحؿ

81

ابف العدكم

77

ظمكـ

الطكيؿ

------

97

الغشكـ

الكا ر

------

148

يؤكرما

الرجز

الف عس

115

لجام

الرجز

ابف الفجاءة

73

سائـ
مشككـ

البسيط

نـ

النكف
المجانيف

المنسرح
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27

بيف

مشطكر الرجز

-------

44

د ينا

الكامؿ

ألب طالب

57

حسانا

الهزج

لذم األصبح

67

دينا

البسيط

------

83

الحزف

-----

ألب نكاس

92

يسردنين

الرجز

-----

93

قتيف

الكا ر

الشماخ

121

الهاء
اها

الكامؿ

مجنكف ليمى

58

الياء
الرمي

الرجز

------

15

بمرعكم

الطكيؿ

يزيد بف الحكـ

45

تثنيها

البسيط

------

61

مغاديا

الطكيؿ

األخطؿ

73
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