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! " #  

  املقدمة

 والــــصالة ، خلــــق اإلنــــسان علمــــه البیــــان،الحمــــد هللا الــــذي بــــدأ باإلحــــسان

 وعلــى آلــه وأصــحابه ،األنــاماهللا الرســول النبــي خیــر عبــدوالــسالم علــى محمــد بــن 

  . .الطیبین األطهار

   :وبعــد

فإن االهتمام بعلماء النحو والوقوف على آرائهم وآثارهم ومـصنفاتهم التـي   

ُ ومن جلـة العلمـاء ، من أجل األعمال، على مر العصور واألیام،َْأثرت علم النحو
 كــ ةاحـبـار الن تلقى العلم علـى ك،)ه٢٢٥(عمر الجرمي المتوفى سنة أبواألوائل ـ 

ــــد ،، واألصــــمعي»ســــعید بــــن مــــسعدة«واألخفــــش  ،یــــونس بــــن حبیــــب«   وأبــــي زی

ٕ والیـه ، ولـم یلـق سـیبویه،وغیـرهم.. .»معمـر بـن المثنـى« وأبي عبیـدة  ،األنصاري
 وتـــرك مــصنفات لـــم یـــصل إلینـــا منهـــا ،انتهــت الرئاســـة فـــي علـــم النحــو فـــي زمانـــه

 ،اثرة فــي كتــب النحــو المختلفــة وهــذا مــا دفعنــي إلــى البحــث عــن آرائــه المتنــ،شــيء

 وكان اختیاري البـن ،فقمت بجمع هذه اآلراء من كتاب شرح المفصل البن یعیش

ّیعیش وشرحه ألهمیة هذا الشرح وهو من أهم مؤلفات ابن یعیش ؛ فقد صنفه في 
ً وفـي مــذاهب النحـویین خبیــرا ،ً، بعــد أن أصـبح فــي العلـوم ناضــجا)١(سـن الـسبعین

أشبه « :شوقي ضیف/ كما یذكر الدكتور » ح المفصل شر«   فجاء كتابه،ًبصیرا

 حتــى كأنـه لــم یتــرك ،رف آلراء النحـاة مــن بـصریین وكــوفیین وبغـدادیین معــاةبـدائر

َمـصنفا لعلــم مــن أعالمهـم إال اســتوعبه ً وتمثــل كـل مــا فیــه مـن آراء تمــثال منقطــع ،ً

   .)٢(»القرین

 المفـــصل حي شـــرآراء الجرمــي فـــ« هــذا مـــا دفعنـــي إلــى اختیـــار موضـــوع   

   .»منهاابن یعیش وموقف 

                                                 

   .٣ ،١/٢ شرح المفصل :ینظر)  ١(

   .٢٨٠المدارس النحویة ص )  ٢(
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َّعلمــا بــأن اســم     فــي ،قــد ذكــر فــي شــرح المفــصل البــن یعــیش» الجرمــي«ً

ًأربـــع وثالثـــین موضـــعا ولكنهـــا لـــم تكـــن جمیعهـــا تحمـــل آراء للجرمـــي،   منهـــا وكـــانً

 ومنهـــا تفــسیر لـــبعض الكلمــات، ومنهــا فـــي نــسبة األبیـــات ، ومنهــا آراء،اختیــارات

 فجمعتها ورتبتهـا ،آثرت أن تكون اآلراء هي موضوع البحثالشعریة ألصحابها، ف

 وقــد اقتــضت طبیعــة ،حــسب ترتیــب ألفیــة ابــن مالــك لــسهولة هــذا المــنهج ولــشهرته

  : وفهارس فنیة متنوعة، یأتي في مقدمة وتمهید وفصلین وخاتمةنالبحث أ

  

   . فقد تحدثت فیها عن أهمیة الموضوع وسبب اختیاري له:ـ أما املقدمة

ــ  ، اســمه لقبــه حیاتــه أشــهر شــیوخه– تحــدثت فیــه عــن الجرمــي :تمهيــد والـ

 :ً أیضا تحدثت فیه عن ابن یعـیش، ووفاته، مصنفاته،ر تالمذتهـــــــوأشه

 ثــــم ، ومــــصنفاته ووفاتــــه، وتالمذتــــه، أشــــهر شـــیوخه،اســـمه لقبــــه حیاتــــه

  .تحدثت عن شرح المفصل

  

   : وفیه سبعة مباحث، اآلراء النحویة:ـ الفصل األول

   . المعرب والمبني:اث اول  

  ث االفاعل:ا .   

  . المفعول ألجله:اث اث  

  راث ااالستثناء:ا .   

   . اإلضافة:اث اس  

   . الجملة التعجبیة:اث ادس  

  ث اإعراب الفعل:ا .  

  

   : وفیه ثالثة مباحث، اآلراء الصرفیة:ـ الفصل الثاني

   . المیزان الصرفي:اث اول  

  ث االجموع: ا.  

   . التصغیر:اث اث  

   . وقد سجلت فیها ما توصلت إلیه من نتائج في هذا البحث:ـ ثم اخلامتة
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   :وتشملـ ثم الفهارس 

   . فهرس المراجع والمصادرـ   

   . فهرس الموضوعاتـ   

  

   :وبعـــد

آراء الجرمـي فـي شـرح «   :ت فـي هـذا البحـثفأرجو اهللا أن أكون قـد وفقـ  

ٕ وان تكــن ،ّمنـةلفــإن كـان كـذلك فللـه الحمـد وا»   منهـان یعـیش ابـ وموقـفالمفـصل
   .في األولى واآلخرةه الحمد  ول،األخرى فحسبي أني اجتهدت

M Ë Ì Í ÎÏ Ð Ñ Ò Ó L  ] ٨٨/ هود[  

  

  دكتور

  الرازقعبدطه علي حممد 
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  التمهيد

  رمي وابن يعيشالتعريف باجل
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  متهيد

  التعريف باجلرمي وابن يعيش

أوال
ً

  : )١( التعريف باجلرمي:

   :امسه ونسبه ولقبه

  . ّ النحوي المشهور،ّ البصري،عمر الجرميأبو ، صالح بن إسحاق:هو  

ْ نــسبة إلــى جــرم :والجرمــي    - بفــتح الجــیم وســكون الــراء وبعــدهما مــیم  –َ

 وقیل إنما هو مولى لـ ، مولى لجرم بن زبانوهي قبیلة من قبائل الیمن؛ ألنه كان

  .)٢(م خثع بن ،بن إراش بن الغوثابن أنمار » بجیلة«

ــــاء  ــــریش:)٣( وذكــــر صــــاحب معجــــم األدب ــــل لــــه ، إنــــه مــــولى ق ٕ وانمــــا قی
ًعلمـا بـأن صـاحب وفیـات األعیـانالجرمي؛ ألنه كان ینزل فیهم 

ّ ذكـر أن هـذه  )٤(
عمرو أبـو وال أعلم إلـى أیهـا ینـسب ،ا جرمالنسبة إلى عدة قبائل كل واحدة یقال له

   .المذكور

عمر الجرمــي یلقــب بالكلــب وبالنبــاح؛ لكثــرة مناظرتــه فــي النحــو أبــووكــان 

، )٥( الـــشدید الـــصوت : وقیـــل، فـــإن النبـــاح هــو الرفیـــع الـــصوت،ورفــع صـــوته فیهـــا

                                                 

 ومــا بعــدها،  أخبــار ١٠٠ مراتــب النحــویین ألبــي الطیــب اللغــوي ص :ینظــر ترجمتــه فــي)  ١(

 ،٢/٤٨٥ وفیــــات األعیــــان البــــن خلكــــان ،٥٨ – ١/٥٦النحــــویین والبــــصریین للــــسیرافي 

 إرشـــاد – ومعجـــم األدبـــاء ،٨٢ – ٢/٨٠ٕ وانبـــاه الـــرواة علـــى أنبـــاه النحـــاة للقفطـــي ،٤٨٦

 ونزهة األلبـاء فـي طبقـات األدبـاء ،١٤٤٣ ،٤/١٤٤٢ریب إلى معرفة األدیب للحموي األ

 والبلغـــة فـــي تـــراجم أئمـــة النحـــو واللغـــة ،١١٧ – ١٤٤ألبـــي البركـــات ابـــن األنبـــاري ص 

 والمزهـر ،١/٣٣٢ وغایة النهایة في طبقات القـراء البـن الجـزري ،١١٣للفیروزأبادي ص 

 وبغیــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــویین والنحــاة ،٢/٤٠٨فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا للــسیوطي 

 ،٨٦ ونـــــشأة النحـــــو وتـــــاریخ أشـــــهر النحـــــاة للـــــشیخ الطنطـــــاوي ص ،٩ ،٢/٨للـــــسیوطي 

  .  وما بعدها١١١والمدارس النحویة ص 

   .٢/٤٨٦ ووفیات األعیان ،٤/١٤٤٣ ومعجم األدباء ،٢/٨٠ إنباه الرواة :ینظر)  ٢(

   .٤/١٤٤٣معجم األدباء )  ٣(

   .٢/٤٨٦وفیات األعیان )  ٤(

   .٤/١٤٤٣ ومعجم األدباء ،٢/٨ وبغیة الوعاة ،١١٧ نزهة األلباء ص :ینظر)  ٥(
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ًوكـان الجرمـي لـسنا قـوي الحجـة عـ«  :شـوقي ضـیف/ یقول الدكتور  لى الـصوت اِ

   .)١(  شدید الصیاح: النباح  أي:ُ ولذلك سميه،في مناظرت

   :نشأته وصفاته ومكانته

 كمــا تــشیر األخبــار المتنــاثرة فــي كتــب ،عمر الجرمــي فــي البــصرةأبــونــشأ   

   .»وهو من البصرة وقدم بغداد«  :)٢(التراجم عن ذلك جاء في وفیات األعیان

/ تور  ویقـــول الـــدك،» بغـــدادوهـــو بـــصري قـــدم«  :)٣(وفـــي معجـــم األدبـــاء

والبــصرة یومئــذ قبلــة أهــل العلــم وفیهــا  ،)٤( مولــده ومنــشؤه بالبــصرة :شــوقي ضــیف

 وقـــرأ علیـــه كتـــاب ، فأخـــذ النحـــو عـــن األخفـــش،مجمـــع العلمـــاء والـــشعراء واألدبـــاء

 ، وأخذ اللغة عن أبـي عبیـدة، ولم یلق سیبویه، وأخذ عن یونس بن حبیب،سیبویه

عمر الجرمــي أبـو وبهـذا تتلمـذ ،هم واألصـمعي ومـن فــي طبقـت،وأبـي زیـد األنـصاري

ــــرواة وهــــم ــــار العلمــــاء وأهــــم ال ــــى كب ــــدة معمــــر بــــن المثنــــىأبو :عل ســــعید أبو و،عبی

 حتـى بـرع فـي ،زیـد سـعید بـن أوس األنـصاريأبوالملك بن قریـب األصـمعي، وعبد

 وأصــبح مــن أهــم ، وانتهــت إلیــه الرئاســة فــي زمانــه،اللغــة خاصــة علــم النحــو منهــا

  .علماء عصره في اللغة

 ، ونـاظر الفـراء،ًكان جلیال في الحـدیث واألخبـار«  :جاء في بغیة الوعاة

   .)٥(»وانتهى إلیه علم النحو في زمانه 

ًكــــان فقیهــــا عالمــــا بــــالنحو واللغــــة   ً ورعــــا حــــسن المــــذهب صـــــحیح  دینــــا،ً

 ،وانتهــى إلیــه علــم العربیــة فــي وقتــه«  : وقــال صــاحب معجــم األدبــاء،)٦(االعتقــاد

ًیة واللغة فقیهـا ورعـا، وخـولط  فـي آخـر عمـرًفكان عالما بالعرب ًه ؛ ألنـه كـان توأمـا ً

ًوظــل ثالثــین عامــا یفتــي النــاس  مــن  ،)٧(» الــرحم یــصیبه شــيء ومــن خــولط فــي

   .الحدیثو مع ما عنده من العلم ،كتاب سیبویه
                                                 

    .١١٢المدارس النحویة ص )  ١(

)٢/٤٨٥)  ٢.   

)٤/١٤٤٣)  ٣.   

    .١١١المدارس النحویة ص )  ٤(

   .٢/٨ بغیة الوعاة :ینظر)  ٥(

   .٢/٨ وبغیة الوعاة ،١١٣ البلغة ص :ینظر)  ٦(

   .٤/١٤٤٣معجم األدباء )  ٧(
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كــان الجرمــي أثبــت القــوم فــي كتــاب ســیبویه، وعلیــه قــرأت «  :قــال المبــرد  

ً وكــان جلــیال فــي ،ً حافظــا لهــا، ولــه كتــب انفــرد بهــا،اللغــةً وكــان عالمــا ب،الجماعــة

   .)١(»الحدیث واألخبار، وله كتاب في السیرة عجیب

ـــاب :وقـــال الجرمـــي   ـــا منـــذ ثالثـــین ســـنة أفتـــي النـــاس فـــي الفقـــه مـــن كت  أن

 وكتـاب سـیبویه ، أنـا رجـل مكثـر مـن الحـدیث:وكیـف ذلـك؟ قـال: سیبویه، فقیل له

   .)٢( وأفتي به ،حدیثیعلمني القیاس وأنا أقیس ال

 وكــان ، كــان الجرمــي أغــوص علــى االســتخراج مــن المــازني:وقــال المبــرد  

 همـا الـسبب فـي  وكانـا،عمر رفیق أبي عثمان المـازنيأبو وكان ،المازني أخذ منه

   .)٣(إظهار كتاب سیبویه

 وكـــان الجرمـــي ،وكـــان المـــازني أخـــذ عـــن الجرمـــي«  :وجـــاء فـــي المزهـــر  

  . )٤(»أعوصهما

ــــاظر الفــــراء وأفحمــــه،بغــــدادوقــــدم    ــــاس أحمــــد بــــن یحیــــى أبو قــــال ، ون العب

 فقال ،)١(عمر الجرمي على الحسن بن سهلأبو قدم :)٦(قال لي ابن قادم :)٥(ثعلب

                                                 

   .٤٨٦ ،٢/٤٨٥ ووفیات األعیان ،٢/٨١ إنباه الرواة :ینظر)  ١(

   .٤/١٤٤٣ معجم األدباء :ینظر)  ٢(

ٕوالیــه والــى المــازني «  : وزاد صــاحب إنبــاه الــرواة،١١٥ ،١١٤ نزهــة األلبــاء ص :ینظــر)  ٣( ٕ

  . ٢/٨١» انهمامانتهى علم النحو في ز

   .١/٥٧ أخبار النحویین البصریین للسیرافي : وینظر،٢/٢٠٨المزهر للسیوطي )  ٤(

 إمـــام الكـــوفیین فـــي النحـــو ، ثعلـــب،العبـــاسأبو ،ّهـــو أحمـــد بـــن یحیـــى بـــن ســـیار الـــشیباني)  ٥(

ُ عنــي بــالنحو أكثــر مــن ، كــان حجــة ثقــة، ولــه معرفــة بــالقراءات،ُ ولــد ســنة مــائتین،واللغــة
 معـاني القـرآن وغیـره ،ف النحـویین اخـتال، المصون في النحـو: وله كتب مفیدة منها،غیره

ــــوفى ســــنة  ــــك ت ــــة الوعــــاة .ه٢٩١ذل  ،٦٦ ،٦٥ والبلغــــة ص ،٣٩٧ ،١/٣٩٦ ینظــــر بغی

   ،٢٩٣ونزهة األلباء ص 

 وكـان ، كان حسن النظر في علل النحـو،جعفرأبواهللا بن قادم النحوي عبد محمد بن :هو)  ٦(

 الكـــافي فـــي :، صـــنفً وأخـــذ عنـــه ثعلـــب كـــان مؤدبـــا للمعتـــز،مـــن أعیـــان أصـــحاب الفـــراء

   .١٩٩ ،١/١٤٠ البلغة : ینظر.ه٢٥١ توفى سنة ، وغریب الحدیث وغیر ذلك،النحو
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 وأنا أجمع : بلغني أن أبا عمر الجرمي قد قدم وأنا أحب أن ألقاه، فقلت:لي الفراء

وجمعــت بینهمــا، فلمــا  فأتیــت أبــا عمــر الجرمــي فأخبرتــه فأجــاب إلــى ذلــك ،بینكمــا

 فقلـت  : قـال ثعلـب،نظرت إلى الجرمي وقد غلـب الفـراء وأفحمـه نـدمت علـى ذلـك

َ ولم ندمت على ذلـك؟ :له
َّ فلمـا رأیتـه مقهـورا قـل، ألن علمـي علـم الفـراء:فقـالِ  فـي ً

   .)٢( ونقص علمه عندي،عیني

وهـــذا یـــدل داللـــة واضـــحة علـــى رســـوخ قـــدم أبـــي عمـــر الجرمـــي فـــي علـــم   

  . علم النحو منهاخاصةالعربیة 

تجــد فقلمــا  ، فــي كتــب اللغــة والنحــوالمتنــاثرةً أیــضا آراء الجرمــي الكثیــرة 

ًكتابا من كتب النحو أو اللغة إال وقد تكرر اسم الجرمي مـرارا ّ وان دل هـذا فإنمـا ،ً ٕ
 مـع مـشاركته فـي العلـوم األخـرى كالحـدیث ،یدل على تمكن الرجل في علم النحـو

أنا رجـل مكثـر مـن الحـدیث، وكتـاب « :مر الجرمي عنه نفسهعأبو فقال ،والتفسیر

   .)٣(» وأنا أقیس الحدیث وأفتي به ،سیبویه یعلمني الحدیث

 M  Á Â Ã Ä Å Æ:ًأیــــضا فــــي التفــــسیر فكــــان یقــــول فــــي قولــــه تعــــالى  

ÇÈ L )وال رأیـت ولـم تـر، وال علمـت ولـم تعلـم، ال تقل سمعت ولم تـسمع: قال)٤ ، 

  .)٦( MÉ Ê Ë  Ì Í   Î Ï         Ð ÑL)٥( : تعالىكما في قوله

   :أشهر شيوخه

واضـــح ممـــا ســـبق أن أبـــا عمـــر الجرمـــي تلقـــى وأخـــذ العلـــم عـــن جلـــة مـــن   

ْ منهم من تخصص في علـم النحـو،العلماء  ومـنهم علمـاء فـي اللغـة ورواة الـشعر ،َ

 قـرأت دیـوان الهـذلیین علـى :عمرأبـو قال لي :العباس المبرد عنه قالأبوفقد حدث 

 ، یـا أبـا عمـر: وكاد أحفظ له من أبي عبیـدة، فلمـا فرغـت منـه قـال لـي،عياألصم
                                                                                                                     

 كـان ، تولى وزارة المأمون بعد أخیـه ذي الریاسـتین،محمدأبو ،اهللاعبدالحسن بن سهل بن )  ١(

ـــرهم،عـــالي الهمـــة ـــشعراء وغی  .ه٢٣٦ وقیـــل ٢٣٥ مـــات الحـــسن ســـنة ، كثیـــر العطـــاء لل

   .٧/٣٣١ وتاریخ بغداد ،٢/١٢٠عیان  وفیات األ:ینظر

   .١١٦ ،١١٥ نزهة األلباء ص :ینظر)  ٢(

   .٤/١٤٤٣ معجم األدباء :ینظر)  ٣(

   .)٣٦(سورة اإلسراء اآلیة )  ٤(

   .)٣٦(سورة اإلسراء اآلیة )  ٥(

   .٢/٤٨٥ وفیات األعیان :ینظر)  ٦(
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ًإذا فات الهذلي أن یكون شاعرا أو رامیـا أو سـاعیا فـال خیـر فیـه  ً  ومـن هـؤالء )١(»ً

   :العلماء

  

١  ن ب ن سو  دن ارا   

 وحمـاد بـن ، أو مـولى بنـي اللیـث أخـذ عـن أبـي عمـرو بـن العـالء،موالهم

 وروى عنـه ، وكـان النحـو أغلـب علیـه،ً وكـان مقـدما، إمام في النحـو واللغـة،مةسل

 اختلفــت إلــى یــونس أربعــین ســنة أمــأل ألــواحي مــن :عبیــدةأبو قــال ،ســیبویه فــأكثر

 ، ولـم یكـن لـه همـة إال طلـب العلـم، ولـم یتـزوج،ً عـاش ثمانیـا وثمـانین سـنة،حفظه

  .)٢( بالبصرةه١٨٣ سنة : وقیل،مات سنة اثنتین وثمانین ومائة

٢  دة ا ن د  وطأوش ان اا  

 قرأ النحو على ، سكن البصرة، مولى بني مجاشع بن دارم، من أهل بلخ

 ، أحـد األخافـشة الثالثـة المـشهورین، ولم یأخذ عن الخلیـل،سیبویه وكان أسن منه

 ،یس النحویـــة والمقـــای، معـــاني القـــرآن:كـــان األخفـــش أبـــرع أصـــحاب ســـیبویه، لـــه

إحـدى وعـشرین إلـى  مختلف في سنة وفاته من سـنة سـبعة بعـد المـائتین ،والقوافي

  .)٣(بعد المائتین 

٣    ن ا ر، وأدة ا،ويوي، اري، اا   

مولى بنـي عبیـد اهللا بـن معمـر التمیمـي، تـیم بـن مـرة بـن كعـب، أخـذ عـن 

 المجـــاز فـــي :َّف غریـــب الحـــدیث صـــنفَّیـــونس وأبـــي عمـــرو، وهـــو أول مـــن صـــن

 ، مــات ســنة ثمــان ومئتــین،غریــب القــرآن، أیــام العــرب، معــاني القــرآن وغیــر ذلــك

  . )٤( وقیل إحدى عشرة ومائتین، وقیل عشر،وقیل سنة تسع

                                                 

   .٢/٤٨٥ وفیات األعیان :ینظر)  ١(

 ووفیــــات األعیــــان ،٢/٣٦٥، وبغیــــة الوعــــاة ٢/٣٩٩ والمزهــــر ،٢٤٧ البلغــــة ص :ینظــــر)  ٢(

   .٦٢ ،٦١ ونشأة النحو ،٢/٥٥١

 ومعجم األدباء ،٢/٤٠٥ والمزهر ،١/٥٩٠ وبغیة الوعاة ،١٠٥ ،١٠٤ البلغة ص :ینظر)  ٣(

   .٢/٣٦ٕ وانباه الرواة ،١١/٢٢٤

ات  ووفیــــــ،٢/٤٠٢ والمزهــــــر ،٢٢٤ والبلغــــــة ص ،٢٩٦ ،٢/٢٩٥ بغیــــــة الوعــــــاة :ینظــــــر)  ٤(

  .٢/١٠٥األعیان 
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٤  ا   د   ن بر ن كد اكو. .اوي     أري اا د ا

ا  

 العــالء، والخلیــل بــن أحمــد، ویــونس بــن حبیــب  أخــذ عــن أبــي عمــرو بــن

 وما اختلفت ألفاظه واتفقت معانیه ، وفحولة الشعراء، اشتقاق األسماء: له،وغیرهم

 ســــبع عــــشرة : وقیــــل، خمــــس عــــشرة: وقیـــل، تــــوفى ســــنة أربــــع عــــشرة،وغیـــر ذلــــك

   .)١(ومائتین

٥  وري   أد از                  ن ود ن رام ن ت ن ن أوس د 

ر رن ا   

 ولغـات ، النـوادر فـي اللغـة: لـه، روى القراءات عن أبي عمرو بن العـالء

 : وقیـــل، مـــات ســـنة خمـــس عـــشرة ومـــائتین، وغیـــر ذلـــك، وغریـــب األمثـــال،القـــرآن

  . )٢(بعدها

   :أشهر تالمذة اجلرمي

١ وزيا     

 – بلــد بفــارس – مــن تــوز ،محمــدأبو ،اهللا بــن محمــد مــولى قــریشعبــدهــو 

 فكــان أعلــم بالــشعر مــن ،لجرمــي كتــاب ســیبویه، واشــتهر باللغــة واألدبأخــذ عــن ا

 كتــاب :َّ صــنف،ه٢٣٣ ســنة : وقیــل،ه٢٣٨ تــوفى ببغــداد ســنة ،المــازني الریاشــي

   .)٣( واألضداد، األمثال،الخیل

٢  زا     

عثمان المازني، أبو اإلمام ،هو بكر بن محمد بن بقیة بن عدي بن حبیب

 :لـه.. . نزل في بني مـازن فنـسب إلـیهم، مولى بن سدوس:ل وقی،مازن بن شیبان

 توفى سنة ، التصریف، ما تلحن فیه العامة، تفاسیر في كتاب سیبویه،علل النحو

ــــد ،تــــسع أو ثمــــان وأربعــــین ومــــائتین  روى عــــن أبــــي عبیــــدة واألصــــمعي وأبــــي زی

                                                 

 ومعجــــم ،٢/١١٢ وبغیــــة الوعــــاة ،١/١٦٧ طبقــــات النحــــویین واللغــــویین للزبیــــدي :ینظــــر)  ١(

   .٢/٢٠٤ والمزهر ،٢/٢٠١ٕ وانباه الرواة ،٦/١٨٧المؤلفین 

  .٢/٣٠ٕ وانباه الرواة ،١/٥٨٢ وبغیة الوعاة ،١٠٣ البلغة ص :ینظر)  ٢(

   .٤٠٨ ،٢/٤٠٧ والمزهر ،٨٦ ونشأة النحو ص ،٢/٦١ بغیة الوعاة :ینظر)  ٣(
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ا  وكنا هم،عمر رفیق أبي عثمان المازنيأبو وكان ، وأخذ عن الجرمي،األنصاري

   .)١(السبب في إظهار كتاب سیبویه 

٣ ردا     

 إمــام ،العبــاس المبــردأبو ،ّاألكبر األزدي البــصريعبــدمحمــد بــن یزیــد بــن 

 ،فــي العربیــة ببغــداد فــي زمانــه أخــذ عــن المــازني وأبــي حــاتم السجــستاني والجرمــي

ً كـان فـصیحا بلیغـا مفوهـا، إسماعیل الـصفار ونفطویـه والـصولي:وروى عنه ً   ثقـة،ً

 لـه مــن ،ً وكـان جمـیال ال ســیما فـي صــباه، صــاحب نـوادر وظرافــة،ًإخباریـا عالمـة

 ، االشـــتقاق، المقـــصور والممـــدود، المقتـــضب، الكامـــل، معـــاني القـــرآن:التـــصانیف

 ، ضــرورة الــشعر، شــرح شــواهد الكتــاب، الــرد علــى سـیبویه،عــراب القــرآن إ،القـوافي

ین ببغـداد، ودفـن بمقـابر  مـات سـنة خمـس وثمـانین ومـائت،وغیر ذلـك.. .العروض

   .)٢(الكوفة 

  

   :مصنفاته

تــرك الجرمــي مؤلفــات تــدل علــى تمكنــه فــي علــوم مختلفــة، لــیس فــي علــم   

 وذلــك ألنــه ،النحــو فحــسب بــل لــه مؤلــف فــي الــسیرة ووصــفه العلمــاء بأنــه عجیــب

   : وأشهر مصنفاته التي ذكرتها كتب التراجم هي،ًكان محدثا

 وجــاء ذكـــره فــي كتـــاب هدیـــة )٣( فــي كتـــب كثیـــرة  جــاء ذكـــره:  كتــاب األبنیـــة- ١

   .)٤(العارفین باسم أبنیة األسماء واألفعال والمصادر

 ولعلــه كتــاب األبنیــة ،)٥( جــاء ذكــره فــي الفهرســت:  كتــاب األبنیــة والتــصریف- ٢

   .السابق ذكره
                                                 

 ونــشأة النحــو ،٢/٤٠٨ والمزهــر ،٧١ والبلغــة ص ،٤٦٦ – ١/٤٦٣ بغیــة الوعــاة :ینظــر)  ١(

   .٢/٨١ٕ وانباه الرواة ،١١٥ ،١١٤ نزهة األلباء ص : وینظر،٨٧ص 

 ،٨٨ ونـــشأة النحــــو ص ،٤٠٩ ،٢/٤٠٨ والمزهـــر ،٢٧٠ ،١/٢٦٩ بغیـــة الوعـــاة :ینظـــر)  ٢(

   .٣/٢٤١الرواة ٕ وانباه ،٢١٦والبلغة ص 

 ومعجــم المــؤلفین ،٣/١٨٩ واألعــالم ،١/٨٠ والفهرســت ،٢/٤٨٦ وفیــات األعیــان :ینظــر)  ٣(

   .٢/٨٢ إنباه الرواة ،٢/٩ وبغیة الوعاة ،٥/٣ ،٢/٢٣٢

   .١/٤٢٢هدیة العارفین )  ٤(

   .١/٨٠الفهرست )  ٥(
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  .)١( جاء ذكره في كتب كثیرة :  كتاب التثنیة والجمع- ٣

ٕ وایــضاح ،)٢( جــاء ذكــره فــي كتــاب الفهرســت:ه  كتــاب تفــسیر غریــب ســیبوی- ٤
  .)٤( وهدیة العارفین ،)٣(المكنون

 قــال ،)٦(، والفهرســت)٥( جــاء ذكــره فــي كتــاب إیــضاح المكنــون:  كتــاب الفــرخ- ٥

 فــرخ :معنــاه) الفــرخ(ولــه فــي النحــو كتــاب جیــد یعــرف بـــ : عنــه ابــن خلكــان

  .)٧(كتاب سیبویه 

 ،)٩( والفهرســت،)٨(إیــضاح المكنــون جــاء ذكــره فــي كتــاب :  كتــاب العــروض- ٦

  . )١٠(وهدیة العارفین

 ،)١٢( والفهرســت،)١١( جــاء ذكــره فــي كتــاب إیــضاح المكنــون:  كتــاب القــوافي- ٧

  .)١٣(وهدیة العارفین 

 وجـاء ،)١٤( جـاء ذكـره فـي كتـاب هدیـة العـارفین:)(  كتاب فـي سـیرة النبـي - ٨

 ، فـي الحـدیث واألخبـارًولـه كتـب انفـرد بهـا، وكـان جلـیال« في إنباه الرواة، 

   .)١٥(»َوله كتاب في السیرة عجیب

                                                 

   .١/٤٢٢ وهدیة العارفین ،١/٨٠ والفهرست ،٤/٢٨٠ إیضاح المكنون :منها)  ١(

)١/٨٠)  ٢.   

   .٢/٨٢ٕ وانباه الرواة ،٤/٢٨٢)  ٣(

   .٢/٩ً أیضا جاء في بغیة الوعاة ١/٤٢٢)  ٤(

)٤/٣١٨)  ٥.   

   .٢/٨٢ٕ وانباه الرواة ،١١٣ البلغة ص : أیضا١/٨٠)  ٦(

   .٢/٨١ إنباه الرواة :ً وینظر أیضا،٢/٤٨٥وفیات األعیان )  ٧(

)٤/٣١٤)  ٨.   

)١/٨٠)  ٩.   

   .٢/٨٢ٕ وانباه الرواة ،٢/٩ بغیة الوعاة :ً أیضا١:٤٢٢)  ١٠(

)٤/٣٢٣)  ١١.   

)١/٨٠)  ١٢.   

)١/٤٢٢)  ١٣.   

)١/٤٢٢)  ١٤.   

  .٢/٩ وبغیة الوعاة ،٢/٨١إنباه الرواة )  ١٥(



       
 

 
 
 
 

 ٣٧٣ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثون احلادي العدد من التاسع املجلد 
  رشح املفصل وموقف ابن يعيش منهايفآراء اجلرمي  

   .)١( جاء ذكره في كتاب هدیة العارفین :  كتاب التنبیه في النحو- ٩

  . )٢( جاء ذكره في كتاب هدیة العارفین ،  شرح كتاب العین- ١٠

 وذلــك ألنــه ، وحلــت بركتــه، وهــو كتــاب ذاع صــیته)٣(  مختــصر فــي النحــو- ١١

ًلمـا صـنف بابـا صـلى ركعتـین بالمقـام، ودعـا بـأن ینتفـع بـه  إنـه كـان ك:یقال َّ

 وهذا إن صح فإنما یـدل علـى أن الجرمـي ألفـه فـي مكـة بجـوار ،ویبارك فیه

   .البیت الحرام

ْقل من اشتغل بمختـصر الجرمـي إال صـارت لـه « :علي الفارسيأبووقال    َ
 یــدل ،عربیــة وهــذا كــالم مهــم مــن عــالم لــه مكانتــه فــي علــم ال،)٤(»بــالنحو صــناعة

 كمـا اعتنـى بـه العلمـاء فـشرحه كثیـر مـن العلمـاء ،على إتقـان الجرمـي لمؤلفـه هـذا

   :منهم

علــي بــن عیــسى بــن صــالح الربعــي الــشیرازي ) ه٤٢٠ – ٣٢٨(  الربعــي - ١

 أخــــذ عــــن أبــــي ســــعید ،الحــــسن نحــــوي لغــــويأبواألصــــل البغــــدادي المنــــزل، 

 ،الزمـه عـشرین سـنة فأخـذ عـن أبـي الفارسـي و، وهاجر إلى شـیراز،السیرافي

 ، البـدیع فـي النحـو: مـن تـصانیفه،ثم رجع إلى بغداد فأقام بها إلـى أن مـات

  . وغیر ذلك، وشرح مختصر الجرمي،وشرح اإلیضاح ألبي علي الفارسي

 ،علــــــــي بــــــــن عبیــــــــد اهللا الــــــــدقیقي البغــــــــدادي) ه٤١٥ – ٣٤٥(  الــــــــدقاق - ٢

 وأبـي ،ارسـي أخـذ عـن أبـي الف،القاسم نحوي عروضيأبو ،المعروف بالدقاق

 مـــــن ، وتخـــــرج بـــــه خلـــــق كثیـــــر، وأبـــــي الحـــــسن الرومـــــاني،ســـــعید الـــــسیرافي

ــــــصانیفه ــــــضاح للفارســــــي:ت ــــــصر الجرمــــــي، شــــــرح اإلی  كتــــــاب ، شــــــرح مخت

 .)٥(العروض

                                                 

   .١/٤٢٢هدیة العارفین )  ١(

)١/٤٢٢)  ٢.   

ــــرواة ٢/٩، وبغیــــة الوعــــاة ١/٨٠ والفهرســــت ،١/٤٢٢ هدیــــة العــــارفین :ینظــــر)  ٣( ــــاه ال ٕ، وانب

٢/٨٠.   

   .١١٥ نزهة األلباء ص :ینظر)  ٤(

   .٤/٤٥١ٕ وایضاح المكنون ،٧/١٤٤ معجم المؤلفین :ینظر)  ٥(
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 ،اهللا بـــــــن العبـــــــاسعبـــــــدمحمـــــــد بـــــــن ) م٩٩١=  ه ٣٨١(  ابـــــــن الـــــــوراق - ٣

 ، علــــل النحــــو، لــــه شــــرح مقدمــــة الجرمــــي، نحــــوي، ابــــن الــــوراق،الحــــسنأبو

 .)١(ة في شرح مختصر الجرمي والهدای

ــــة العــــارفین ، مــــشهور:  مقدمــــة فــــي النحــــو- ١٢ ــــه )٢( جــــاء ذكــــره فــــي هدی  ولعل

   .المختصر المشهور السابق ذكره

  :وفاته

َّتكاد تجمـع كتـب التـراجم أن أبـا عمـر الجرمـي مـات سـنة خمـس وعـشرین   

اء  ورضـــي اهللا عـــن العلمـــ، رحـــم اهللا الجرمـــي– )٣(ومـــائتین فـــي خالفـــة المعتـــصم

  .أجمعین

                                                 

 ،٢/٥٢ وهدیـــة العـــارفین ،٤/٣١٩ٕ وایـــضاح المكنـــون ،٦/٢٢٥ األعـــالم للزركلـــي :ینظـــر)  ١(

  :ًومنهم أیضا

  كـان مـن األعیـان فـي،ٕاسحاق من تالمیذ أبـي علـي الفارسـيأبو ،  إبراهیم علي الفارسيـ

 معجـم .ه٣٧٧ً كـان حیـا قبـل ، شرح كتاب الجرمـي:ّ صنف،اللغة والنحو والكتابة والشعر

   .١/٦٦المؤلفین 

ــ أحمــد بــن أحمــد بــن بقیــة العبــدي نحــوي لغــوي صــحب ابــا علــي ه ٤٠٦  أحمــد العبــدي ـ

 وشــــرح كتــــاب ، شــــرح اإلیــــضاح ألبــــي علــــي الفارســــي: مــــن تــــصانیفه،الفارســــي النحــــوي

  .١/١٧٤ معجم المؤلفین .الجرمي

 عـالم أدیـب ،الـسالم بـن أحمـد النترونـي الحلبـي الـشافعيعبدالرحمن بـن محمـد بـن عبد  ـ

 وشـرح ، شـرح الجزریـة: مـن آثـاره،علـوان الحمـوي وغیـره/  قـرأ علـى الـشیخ ،صرفي واعظ

ٕ وایـضاح ،٥/١٨٠ معجـم المـؤلفین : ینظـر.ه٩٧٧ تـوفى سـنة ،مقدمة الجرمـي فـي النحـو
   .ه١/٥٤٦ین  وهدیة العارف،٤/٥٤٢المكنون 

ــ    ،الحــسن البغــدادي األدیــب النحــويأبو ،اهللا الرمــانيعبــدبــن  علــى بــن عیــسى بــن علــيـ

 .١/٦٨٣ هدیة العارفین : ینظر. شرح مختصر الجرمي: من تصانیفه،ه٣٨٤توفى سنة 

==  

الفرج معـــافي بـــن زكریـــا بـــن یحیـــى بـــن حمیـــد أبـــو ،  ابـــن طـــرار النهروانـــي القاضـــيــــ== 

 شـــرح كتـــاب : مـــن مـــصنفاته،ه٣٩٠ وتـــوفى ســـنة ،ه٣٠٥ ســـنة  ولـــد،الجریـــري البغـــدادي

   .٢/٤٦٥  هدیة العارفین .الجرمي

   .١/٤٢٢هدیة العارفین )  ٢(

 ،٤/١٤٤٣ ومعجـــم األدبـــاء ،٢/٤٨٦ ووفیـــات األعیـــان ،١١٧ نزهـــة األلبـــاء ص :ینظـــر)  ٣(

 ،٦٢ ونـــــشأة النحـــــو ص ،٢/٨١ٕ وانبـــــاه الـــــرواة ،١١٣ والبلغـــــة ص ،٢/٩وبغیـــــة الوعـــــاة 

    .١١١دارس النحویة ص والم
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ثانيا
ً

  :  التعريف بابن يعيش:

   :امسه ونسبه ولقبه

 یعیش بن علي بن یعیش بـن محمـد بـن أبـي الـسرایا محمـد بـن علـي :هو  

 ، موفـــق الـــدین،الكریم بـــن محمـــد بــن یحیـــى النحـــوي الحلبــيعبــدبــن المفـــضل بـــن 

 ،)١( بصاد مهملة ونون،ّوكان یعرف بابن الصانع ، المشهور بابن یعیش،البقاءأبو

  . )٢(»ابن الصائغ« كان یعرف بـ :وبعض الكتب ذكرت

  

   :مولده

ه ُولد ابن یعیش في الثالث من رمـضان سـنة ثـالث وخمـسین وخمـسمائة   

  . )٣(١١٥٨ سبتمبر سنة ٢٨بحلب الموافق 

  

   :حياته

 وأصـله مـن الموصـل، ، ونـشأ بهـا،كما سبق أن ابـن یعـیش ولـد فـي حلـب  

 وســـمع الحـــدیث علـــى ،ّأبـــي العبـــاس البیـــزوريوقـــرأ النحـــو علـــى فتیـــان الحلبـــي، و

لیحــضر ، ثــم رحــل مــن حلــب إلــى بغــداد ّ وأبــي الفــضل الطوســي،ي التكریتــيالرضــ

م بالموصــل مــدة ، فأقــابالموصــل، فبلغــه خبــر وفاتــه مجلــس أبــي البركــات األنبــاري

 ، ثــم قــدم دمــشق فأقــام بالتــدریس فیهــا،د إلــى حلــب، ثــم عــاقــصیرة یــدرس الحــدیث

 وتــصدر فیهــا لإلقــراء، وطــال عمــره، وشــاع ،ثــم رجــع إلــى حلــبوجــالس الكنــدي، 

ضالء التــصریف، وغالــب فــوً مــاهرا فــي النحــو ،وكــان مــن كبــار أئمــة العربیــةذكره،

ـــب تالمذتـــه وكـــان حـــسن الفهـــم ـــروح علـــى المبتـــدى حل ، لطیـــف الكـــالم، طویـــل ال

   والمنتهي 

                                                 

   .٢/٣٥١ بغیة الوعاة :ینظر)  ١(

 والبلغــــة ص ،٧/٣٩٤ وشــــذرات الــــذهب ،٨/٢٠٦ واألعــــالم ،٤/٤٥ إنبــــاه الــــرواة :ینظــــر)  ٢(

   .٢٨٠ والمدارس النحویة ص ،٢٤٣

   .٢/٣٥١ بغیة الوعاة :ینظر)  ٣(
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اعــة آخــرهم َّ، حــدث عنــه جمنة ووقــار، مــع ســكی)١(، كثیــر المجــونظریــف الــشمائل

   .)٢(بكر الرشتي أبو

   :وفاته

توفى ابن یعیش في حلـب فـي سـحر یـوم الخـامس والعـشرین مـن جمـادى   

 ودفـــن ،م١٢٤٥ أكتـــوبر ســـنة ١٨ الموافـــق ،األولـــى ســـنة ثـــالث وأربعـــین وســـتمائة

   .)٣(فیها في المقام المنسوب إلى إبراهیم الخلیل

  

   :أشهر شيوخه

١ ن ا     

ً قرأ شیئا من النحو على ،ّ من عوام حلب،لبي الحائكحخاء الالسأبوفتیان 

ْ وعدم في زمنه من یعرف هذا الشأن؛ بـسبب قـرب خـراب ،مشایخ بلده وفهم أوائله َ
 وظلـت بعـد ذلـك برهـة ،حلب بنزول الفرنج علیها فـي سـنة ثمـان عـشرة وخمـسمائة

 الـشیخ موفـق :ه ومن تالمذتـ، فأخذ عنه الناس النحو بمقدار ما عنده،ال عالم بها

   .)٤( مات في حدود سنة سنتین وخمسمائة بحلب ،الدین بن یعیش

                                                 

 فقــد ،لمــزاح والمــرحكیــف یتفــق كثــرة المجــون مــع الــسكینة والوقــار؟ ولعلهــم یقــصدون كثــرة ا)  ١(

 : قـال ابـن خلكـان: منهـا،حكى تلمیذه ابن خلكـان مواقـف كثیـرة عـن الـشیخ مـن هـذا النـوع

 فقــال لــه ،ًوكنــا یومــا عنــده بالمدرســة الرواحیــة، فجــاء المــؤذن وأذن قبــل العــصر بــساعة«

سى  دعـوه عـ: أیش هذا یا شیخ وأین وقت العـصر؟ فقـال الـشیخ موفـق الـدین:الحاضرون

 وألطف من ذلك ما ذكره محقـق ،٧/٤٩ وفیات األعیان . شغل فهو مستعجلأن یكون له

ولقـد عـرف موفــق الـدین بالحــذق «  : شـرح الملــوكي فـي التـصریف عــن ابـن یعــیش:كتـاب

ــتفهم ــیم حــسن ال  وظــرف الــشمائل وكثــرة ، والــصبر علــى المتعلمــین وخفــة الــروح،فــي التعل

  .»لمجونكثرة ا« فهذه ألطف من ٥ص » ح مع سكینة ووقار رالم

 ،٤٦ ،٤/٤٥ٕ وانبــــــاه الــــــرواة ،٨/٢٠٦ واألعــــــالم ،٣٥٢ ،٢/٣٥١ بغیــــــة الوعــــــاة :ینظــــــر)  ٢(

   .٧/٣٩٤وشذرات الذهب 

 والبلغــة ص ،٤٦ ،٤/٤٥ٕ وانبــاه الــرواة ،٨/٢٠٦ واألعــالم ،٢/٣٥٢ بغیــة الوعــاة :ینظــر)  ٣(

٢٤٤.   

  .٢/٢٤٣ بغیة الوعاة ،١٢٩ ،٤/١٢٨ إنباه الرواة :ینظر)  ٤(
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٢ دين ادج ا     

 زید بن الحسن بن زید بن الحسن بن زبیر بـن الحـسن بـن سـعید بـن :هو

ُ ولـد ببغـداد ســنة . اللغـوي، النحـوي،الیمن الكنـدي البغــداديأبـو تـاج الـدین ،عـصمة
 وأكمــل القــراءات العــشر ،آن وهــو ابــن ســبع ســنین وحفــظ القــر،عــشرین وخمــسمائة

اهللا بـــن أحمـــد الخطیـــب عبـــد وســـمع الحـــدیث علـــى أبـــي الفـــضل ،وهـــو ابـــن عـــشر

 وبحلـب مـن ،اهللا بـن عمـر بـن سـویدة التكریتـيعبد وعلى أبي محمد بن ،الطوسي

 والقاضــي أبــي الحــسن أحمــد بــن محمــد بــن ،أبــي الفــرج یحیــى بــن محمــود الثقفــي

ّالطوسي
   . وغیرهم،)١(

 ، وقــــرأ علــــى ابــــن الخــــشاب، الزم الــــشریف أبــــا الــــسعادات ابــــن الــــشجري

 وأفتـــى ، وازدحـــم علیـــه الطلبـــة، وقـــدم دمـــشق، فبـــرع فـــي النحـــو واللغـــة،والجـــوالیقي

َّودرس وصنف    .)٢( توفى في السادس من شوال سنة ثالث عشر وستمائة ،َّ

  

   :أشهر تالمذته

   )م١٢٨٢ – ١٢١١ = ھ٦٨١ – ٦٠٨(   ان ن ١

ـــن خلكـــان   ـــدین ،أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إبـــراهیم ب  قاضـــي القـــضاة شـــمس ال

ــد بأربــل ســنة ثمــان وســتمائة وســمع بهــا ،العبــاس البرمكــي اإلربلــي الــشافعيأبو  ول

ًوكان فاضال .. .من أبي محمد بن هبة اهللا بن مكرم الصوفي» صحیح البخاري«

ًبارعـــا متفننـــا عارفـــا بالمـــذهب حـــسن الفتـــاوى جیـــد القریحـــة  ً لـــه .. .ًبـــصیرا بالعربیـــةً

 ولما وصلت إلى حلـب ألجـل : وقدم حلب وفیها یقول،)٣(»وفیات األعیان«كتاب 

وهــي إذ ذاك أم الــبالد مــشحونة بالعلمــاء والمــشتغلین .. .االشــتغال بــالعلم الــشریف

 فشرعت فـي ،وكان الشیخ موفق الدین شیخ الجماعة في األدب لم یكن فیهم مثله

                                                 

   .٧/٤٧وفیات األعیان  :ینظر)  ١(

ٕ وانبــاه ،١/٢٩٧ وطبقــات الفــراء ،١٠٢ والبلغــة ص ،٥٧١ ،١/٥٧٠ بغیــة الوعــاة :ینظــر)  ٢(

ــــرواة   ومعجــــم المــــؤلفین ،١/١٩٦ ووفیــــات األعیــــان ،١/١٧١ ومعجــــم األدبــــاء ،٢/١٠ال

٤/١٨٩.   

   .١/٢٢٠ واألعالم ،١/١ ومقدمة وفیات األعیان ،٥/٤٧٢ شذرات الذهب :ینظر)  ٣(
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 فقــرأت علیــه معظمــه مــع ،البــن جنــي» اللمــع«دأت بكتــاب وابتــ.. .القــراءات علیــه

   .)١(سماعي لدروس الجماعة الحاضرین 

٢ طا   )م١٢٤٨ – ١١٧٢ = ھ٦٤٦ – ٥٦٨(   

 ، جمــال الــدین،الحــسنأبو ،علــي بــن یوســف بــن إبــراهیم الــشیباني القفطــي  

بهــا  فـولي ، وسـكن حلــب– مـن الــصعید األعلـى بمــصر –ُوزیـر ومــؤرخ ولـد بقفــط 

ــام الملــك العزیــز ســنال ــام الملــك الظــاهر، ثــم الــوزارة فــي أی  ،ه٦٣٣ة قــضاء فــي أی

وقـــد كنـــت لقـــرب داره أســـتفید مـــن مذكراتـــه أنـــواع : ویقـــول عـــن شـــیخه ابـــن یعـــیش

 ولزمــــت جانــــب المنــــزل ،لهــــ إلــــى أن انتقلــــت عــــن جــــواره إلــــى محلــــة الج،الفــــضل

 ولــى ،رائــده وانفــردت عنــي ف،وأصــبحت عــن إینــاس النــاس بمعــزل، ففــاتني فوائــده

   .)٢(أعوام ما حظیت منه بنظرة 

ٕ وانباه الرواة على أبناه ، إخبار العلماء بأخبار الحكماء:له من التصانیف  
ــیمن، وتــاریخ مــصر،النحــاة َّ أن : وهــذا یؤكــد مــا ذكرنــاه، وغیــر ذلــك،)٣( وتــاریخ ال

 وواضـح مـن سـیرة ابـن یعـیش أنـه وقـف حیاتـه علـى ،غالب فضالء حلب تالمذتـه

 رحـم اهللا ابـن یعـیش ورضـي ،هـل حلـب وغیرهـاس فانتفع به خلق كثیر من ألتدریا

   .أجمعیناهللا عن العلماء 

  

   :مصنفاته

 یقــول ،واضــح ممــا ســبق أن ابــن یعــیش تفــرغ للتــدریس فــشغل أغلــب وقتــه  

 ،وكــان یقــرئ بجامعهــا فــي المقــصورة الــشمالیة بعــد العــصر« :تلمیــذه ابــن خلكــان

ًوكنـا یومــا نقــرأ « : وقــال فـي موضــع آخــر،)٤(»حیــةوبـین الــصالتین بالمدرسـة الروا

   : ذكرت كتب التراجم ما یأتي،كن مؤلفاته كثیرةولذا لم ت.. .)٥(في داره

   .- بمشیئة اهللا تعالى – ولنا معه وقفه : ـ  شرح المفصل١

                                                 

   .٧/٤٧وفیات األعیان )  ١(

   .٥/٣٣ األعالم :ینظر)  ٢(

   .٤/٥٠إنباه الرواة )  ٣(

   .٧/٤٨وفیات األعیان )  ٤(

   .٧/٤٩المرجع السابق )  ٥(
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 فأمــا تـصانیفه فـي العربیـة وفنونهــا : یقـول القفطـي: ـ  شــرح التـصریف الملـوكي٢

 ،بــان وتناقلهــا األجــالء المتأصــلون فــي هــذا الــشأنفقــد ســارت مــسیر الرك

 أي –ولـــو رآه ،  البـــن جنـــي )١( شـــرح التـــصریف الملـــوكي : كتـــاب:فمنهـــا

ِّ لجن طربا وتحقق مصن–ابن جني  ًفه لهذه الصنعة أما وأبا ً ً
)٢(.  

   .)٣(  أجوبة على مسائل نحویة ألبي نصر الدمشقي - ٣

   .)٤(ن   تفسیر المنتهى من بیان إعراب القرآ- ٤

   .)٥(  كتاب في القراءات - ٥

ثالثا
ً

   : شرح املفصل:

 أبــي القاســم محمـــود بــن عمـــر : تـــألیف،المفــصل فـــي علــم العربیــة :بدایــة

 وقـد اعتنـى بهـذا الكتـاب أئمـة هـذا الفـن، فـشرحه ،ه٥٣٨الزمخشري المتوفى سنة 

 وهـــو مـــن أهـــم ، مـــنهم اإلمـــام موفـــق الـــدین یعـــیش بـــن یعـــیش،)٦(أكثـــر مـــن واحـــد

                                                 

ًوكثیـرا مـا ذكـره باسـم شـرح » شرح الملوكي فـي التـصریف « ّوقد سمى المؤلف كتابه هذا )  ١(

 مقدمــة محقــق .» الملــوكي شــرح التــصریف«الملــوكي غیــر أنــه اشــتهر بــین النــاس باســم 

 الطبعــة ، المكتبــة العربیــة بحلــب–فخــر الــدین قبــاوة /  وقــد حققــه الــدكتور ،٨الكتــاب ص 

ُ وصـلواته علـى سـیدنا محمـد وآلـه خـزان ،الحمـد هللا علـى نعمـه«  : وأولـه،ه١٣٩٣األولى 
 فإنـــه لمـــا كـــان التـــصریف مـــن أجـــل العلـــوم وأشـــرفها وأغمـــض أنـــواع األدب :حكمـــه وبعـــد

 وكـــان ، والمملـــق منـــه مملـــق مـــن حقیقـــة العربیـــة، وحاجـــة النحـــوي إلیـــه ضـــروریة،اوألطفهــ

اهللا  رحمه –المنسوب إلى الشیخ أبي الفتح عثمان بن جني ) الملوكي(سوم بـ والكتاب الم

   .١٧ً مشتمال على كثیر من حدوده ص –

   .٤/٤٦إنباه الرواة )  ٢(

   .٢٤تحقیق ص  ومقدمة ال،٥/٢٧٥ تاریخ األدب العربي :ینظر)  ٣(

  .٢٤ ومقدمة التحقیق ص ،٥/٢٧٥ تاریخ األدب العربي :ینظر)  ٤(

  .٢٤ ومقدمة التحقیق ص ،١٣/٢٥٦ معجم المؤلفین :ینظر)  ٥(

 وشــرح ، لــه شــرح المفــصل،الــدیباجي المــروزي النحــو. . محمــد بــن ســعد بــن محمــد:مــنهم)  ٦(

د بــن أبــي بكــر بــن أبــي  أحمـ:ً أیــضا.١/١١٢بغیــة الوعــاة  .ه٦٠٩ تــوفى ســنة ،األنمـوذج

 صنف شـرح المفـصل مـات سـنة ،الفضل یلقب بالمجدأبومحمد الخاوراني النحوي األدیب 

اهللا بــن علــي المــرادي متــوفى عبــد الحــسن بــن قاســم بــن : ومــنهم،١/٣٧٠البغیــة  .ه٦٢٠

   .١/٥١٧یة الوعاة غ ب،ه٧٤٩سنة 
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ّ فقد صنفه ابن یعیش في سن الـسبعین،فات ابن یعیشمؤل
 بعـد أن أصـبح فـي ،)١(

ً وفــــي مــــذاهب النحــــویین بــــصیرا وخبیــــرا،ًالعلــــوم ناضــــحا ــــدرس ،ً  وأكــــسبه طــــول ال

 فجـاء كتابــه ،ً وللمعــارف متفننـا،ً فأصــبح للعلـوم هاضـما،ًوالتـدریس معرفـة ورسـوخا

ء النحــاة مــن بــصریین  أشــبه بــدائرة معــارف آلرا،كمــا یــذكر الــدكتور شــوقي ضــیف

َ حتــى كأنــه لــم یتــرك منــصفا لعلــم مــن أعالمهــم إال اســتوعبه ،وكــوفیین وبغــدادیین ً

   .)٢(»ًوتمثل كل ما فیه من آراء تمثال منقطع القرین 

وشــــرح كتــــاب المفــــصل للزمخــــشري «  : القفطــــيومــــن قبــــل قــــال تلمیــــذه   

ّه مـن ركیـة  واسـتقى لـ،ّ وفـرق علـى المـستفیدین مـا أجملـه،ّفوصل بـه مـا فـصله
)٣( 

ّ وشرفه بعنایته واعانته فنوه بذكره وجمله،ُالنحو ما جم له ّ ً وبسط فیه القول بسطا ،ٕ

ً وأظهر من عونه وعیونه ما فتح به بابا للمادحین ،َّأعیا الشارحین ُ ُ«)٤(.   

ألبـي » المفـصل«وشـرح الـشیخ موفـق الـدین كتـاب «  :ویقول ابـن خلكـان  

 وجاء تقسیم ،)٥(» ولیس في جملة الشروح مثله ،ًالقاسم الزمخشري شرحا مستوفى

   :الزمخشري لكتابه المفصل كاآلتي

 ، تنـاول فیـه األسـماء مـن حیـث البنـاء واإلعــراب، قــسم األسـماء:ــ القـسم األول

 وتنــاول أصــناف االســم ، ثــم المبنــي،وبــدأ بــاإلعراب وفــصل القــول فیــه

   .المختلفة

 ،ماضـيالفعـل اله تقـسیم الفعـل إلـى  وتنـاول فیـ، قـسم األفعـال:ـ  القسم الثاني

 وفعـل ، ووجوه إعراب الفعل المضارع من رفع ونصب وجزم،مضارعالو

  . وباقي أصناف الفعل المختلفة،األمر

                                                 

تـدأت بهـذا الكتـاب ثـم وكنـت اب«  : عنـدما قـال٣ ،١/٢ شرح المفـصل البـن یعـیش :ینظر)  ١(

 اعتــراض الـشواغل ومنهـا مـا أحدثتـه الـسبعون بــین : منهـا،عـرض دون إتمامـه عـدة موانـع

   .٣ ،١/٢القلم واألنامل 

   .٢٨٠المدارس النحویة ص )  ٢(

ر ( مـادة  ٢٣٨ المـصباح المنیـر ص . عطیـة عطایـا: ركایـا مثـل: والجمع،البئر" الركیة )  ٣(

   ).ك و

   .٤/٤٦إنباه الرواة )  ٤(

   .٧/٥٢وفیات األعیان )  ٥(
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 مـن حـروف ، تحـدث فیـه عـن أنـواع الحـروف: قـسم الحـروف:ـ  القسم الثالث

   .إلخ.. . والحروف المشبهة بالفعل،الجر

   .إلخ... . واإلدغام، والوقف،ا اإلمالة منه: المشترك:ـ  القسم الرابع

    

ً فـصال فـصال،ن یعیش تابع منهج الزمخشري في مفصلهبوا  ، وفقـرة فقـرة،ً

 فكـــان یثبـــت كـــالم الزمخـــشري بحـــسب ،وعبـــارة عبـــارة مـــن أول الكتـــاب إلـــى آخـــره

ً متوســــعا فــــي شــــرحه ، ثــــم یتبعــــه بالــــشرح والتفــــصیل والنقــــد،تقــــسیمات الزمخــــشري

   .)١( على اختالف مدارسهم ًعارضا آلراء النحاة

  

  رحم اهللا ابن یعیش رحمة واسعة 

  .أجمعینورضي اهللا عن العلماء 

                                                 

   .١/٢٦ مقدمة التحقیق :ینظر)  ١(
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  الفصل األول

  ـةاآلراء النحوي
  

   : وفیه سبعة مباحث
   . المعرب والمبني:اث اول  

  ث االفاعل:ا .   
  . المفعول ألجله:اث اث  
  راث ااالستثناء:ا .   

   . اإلضافة:اث اس  
   . الجملة التعجبیة:اث ادس  
  ث اإعراب الفعل:ا .  
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  املبحث األول

  املعرب واملبني

   ـ  إعراب األمساء الستة١

ّفأما األسماء الستة المعتلـة، وهـي« : ابن یعیشیقول   ّ ّ                              ّ ّ   ،  "    أبـوك "   ، و "    أخـوك   : "ّ

         ُ              ســماء إذا ُأضــیفت إلــى غیــر          ، فهــذه األ "      ذو مــال "   ، و "    هنــوك "   ، و "   فــوك "   ، و "    حمــوك " و

َضمیر متكلم، كان رفعها بالواو، ونصبها باأللف، وجرها بالیاء؛ نحو قولك ّ ّ ِ                                                                  َ ّ ّ     هـذا    : "ِ

...             وكــذلك ســائرها   ".                 مــررت بأخیــك وأبیــك " و  "                رأیــت أخــاك وأبــاك "   ، و "          أخــوك وأبــوك

ّ     ُ                                                    ّإنمـــا ُأعربـــت هـــذه األســـماء بـــالحروف توطئـــة إلعـــراب التثنیـــة والجمـــع   :         وقـــال قـــوم
ّ                                                    ّقـــد اختلفـــوا فـــي هـــذه الحـــروف؛ فـــذهب ســـیبویه إلـــى أنهـــا حـــروف  و... .       بـــالحروف

ُإعــراب، واإلعــراب فیهــا مقــدر، كمــا یقــدر فــي األســماء المقــصورة؛ وانمــا قلبــت فــي  ّ ٕ َّ ٌَّ ٍ                                                                     ُ ّ ٕ َّ ٌَّ ٍ

َّالنصب والجر للداللة علـى اإلعـراب المقـدر فیهـا ّ                                         َّ ُ                          ُوال یلـزم مثـل ذلـك فـي األسـماء   ، ّ
ّوذهب الجرمي إلى أن االنقالب فیه   ..  .        المقصورة

ِ ْ َ                             ّ
ِ ْ ٌ          ٌوفیه ضعف؛   .                ا بمنزلة اإلعرابَ

َألنه یلزم أن تكون في حال الرفع غیـر معربـة ّ                                       َ ُألن الـواو الم الكلمـة فـي األصـل،   ، ّ ّ                            ُ ّ
   .)١(»                  ولم تنقلب عن غیرها

    :الدراسة والتحليل

  :)٢(یقول ابن مالك   
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   .١٥٤ ،١/١٥٣شرح المنفصل )  ١(

  . مصر، میدان األزهر، مكتبة القاهرة،١١ ألفیة ابن مالك ص:ینظر)  ٢(
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ـــــة   ـــــستة المعتل و » حمـــــوك«و » أبـــــوك«و » أخـــــوك« : وهـــــي،األســـــماء ال

ــــوك« ــــت مفــــردة» ذو مــــال«و » كوهنــــ«و» ف  ، ومكبــــرة،فهــــذه األســــماء متــــى كان

ّ وجرهـا بالیـاء؛ ، ونصبها باأللف، كان رفعها بالواو،ومضافة إلى غیر یاء المتكلم
 بأخیـــك ُمـــررت« و،»رأیـــت أخـــاك وأبـــاك « و،» هـــذا أخـــوك وأبـــوك«: نحـــو قولـــك

 أنهــا ،ســماء الــستة وهــذا هــو القــول األول فــي إعــراب األ،وكــذلك ســائرها» وأبیــك 

ّ وقــد أیــد ابــن مالــك هــذا ،)١(ربــة بــالحروف نیابــة عــن الحركــات، وهــو المــشهورعم
 هذا التقریر في األسماء ،إلى آخره» ...ع بواوفوار« : وهذا واضح من قوله،القول

یهــا هــي نفــس اإلعــراب بحكــم ف بــأن الحــروف ُّالــستة نــص منــه علــى اعتمــاد القــول

وهـذا أسـهل « :ًرح التـسهیل معقبـا علـى هـذا المـذهب بـل قـال فـي شـ،)٢(االستقالل 

، ه لبیان مقتضى العاملالمذاهب وأبعدها عین التكلف، ألن اإلعراب إنما جيء ب

ٍ والغـاء ظـاهر واف بالداللـة المطلوبـة،ًوال فائدة فـي جعـل مقـدر متنـازع فیـه دلـیال ٕ، 

 ،داللــةوال یمنــع مــن ذلــك أصــالة الحــروف؛ ألن الحــرف المختلــف البیــان صــالح لل

ًأصال كـان أو زائـدا  مـع أن فـي جعـل الحـروف المـشار إلیهـا نفـس اإلعـراب مزیـد ،ً

 ألنهمـا فرعـان ،ِّ وهـو كـون ذلـك توطئـة ألعـراب المثنـى والمجمـوع علـى حـده،فائدة

َعلى الواحد واعرابهما بالحروف ال مندوحـة عنـه، فـإذا سـبق مثلـه فـي اآلحـاد ُأمـن 
ِ ٕ

ْمن االستبعاد
 بالحروف ؛ ،ً أیضا إنما ُأعربت هذه األسماء،تاد ولم یحد عن المع،ِ

 فجعــل إعرابهــا ،ألنهـا حــذفت الماتهــا فــي حــال إفرادهــا، وتــضمنت معنــى اإلضــافة

  . )٤( وهذا اختیار المصنف ؛ ألنه بدأ به)٣(بالحروف كالعوض من حذف الماتها 

 وأبعدها عن ، وأنه أسهل المذاهب،ولكن هذا الرأي مع تأیید ابن مالك له  

َّن في إعراب األسماء الستة بالحروف توطئة إلعراب المثنى والمجموع أ و،لتكلفا

                                                 

 وهـشام مـن ،وهذا مذهب قطرب والزیادي والزجاجي وظاهر كـالم الفارسـي مـن البـصریین)  ١(

 ،١/٢٥٤ وتمهیـد القواعـد ،٧٤ اإلیـضاح ألبـي علـي ص : ینظـر.لیـهالكوفیین في أحد قو

   .١/٥١ وشرح الجمل ،٣ والجمل ص ،١/١٢٥والهمع 

   .١/١٧٩ والتذییل والتكمیل ،١/١٤١ المقاصد الشافیة :ینظر)  ٢(

 والتــذییل ،١/٥١ شــرح المفــصل البــن یعــیش : وینظــر،١/٤٣شــرح التــسهیل البــن مالــك )  ٣(

   ١/١٥٣والتكمیل 

   .١/١٧٩ التذییل والتكمیل :ینظر ) ٤(
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 لــم یـسلم مــن الـضعف، وذلــك ألن ،)١( وفیــه عـوض عــن حـذف الماتهـا،َّعلـى حـده

 فیـؤدي ذلـك ، وذو مـال، فـوك:اإلعراب زائد على الكلمة، ومن جملة هذه األسماء

فــي كــالم ال یوجــد ٍد  واســم معــرب علــى حــرف واحــ،إلــى بقائهــا علــى حــرف واحــد

ًالعـــرب، أیـــضا فـــإن فـــي ذلـــك خروجـــا عـــن النظـــائر ؛ ألن نظائرهـــا مـــن األســـماء  ً

   .)٢(المفردة إنما تعر ب بالحركات

ًونص سیبویه أن لیس معربا بالحروف إال األمثلة الخمسة   ْ ّ
)٣(.   

ال یمنـع مـن «  : فـذكر، استشعر هذا النقد– رحمه اهللا –وكأن ابن مالك   

ً أصـال كـان أو ،لحروف ؛ ألن الحرف المختلف البیان صالح للداللـةذلك أصالة ا

»ًزائدا
)٤(.   

نعــم یمنــع مــن ذلــك؛ ألن الحــرف األصــلي ال «  :حیــان فقــالأبوّورد علیــه   

 أو مـــــــا نـــــــزل منزلـــــــة ،ًیكـــــــون إعرابـــــــا ألن اإلعـــــــراب زائـــــــد علـــــــى أصـــــــول الكلمـــــــة

   .)٥(»...األصل

  

   : الثانيىالرأ

 وصــححه ابــن ،الفارســي وجمهــور البــصریینوهــو مــا ذهــب إلیــه ســیبویه و  

ّ أنها معربة بحركات مقدرة :)٦( وغیرهم من المتأخرین، وابن هشام،حیانأبومالك، و
 : فأصله،ُ قام أبوك:في الحروف ؛ وأنها أتبع فیها ما قبل اآلخر لآلخر، فإذا قلت

ُأبــوك فأتبعــت حركــة البــاء لحركــة الــواو ُ أبــوك: فقیــل،َ علــى  ثــم اســتثقلت الــضمة ،ُ

َ أبـوك: رأیت أباك، فأصـله:ٕ واذا قلت،الواو فحذفت ففیها إتباع ثم حذف  تحركـت ،َ

ِ بـــأبو: فأصـــله، مـــررت بأبیـــك:ٕ واذا قلـــت،ًالـــواو وانفـــتح مـــا قبلهـــا فقلبـــت ألفـــا ك، ثـــم َ

 فاســــتثقلت الكــــسرة علــــى الــــواو ،ِكِِاء لحركــــة الــــواو فــــصار بــــأبوبــــأتبعــــت حركــــة ال

ّبــــأن أصــــل : ت یــــاء، واســــتدل لهــــذا الــــرأي فانقلبــــ فــــسكنت، وقبلهــــا كــــسرة،فحــــذفت
                                                 

   .١/٥٢ وشرح المفصل البن یعیش ،١/٤٣ شرح التسهیل البن مالك :ینظر)  ١(

   .١/١٢٦ والهمع ،١/٥١ شرح الجمل للزجاجي :ینظر)  ٢(

   .٢٠ ،١/١٩كتاب سیبویه )  ٣(

   .١/٤٣شرح التسهیل )  ٤(

   .١/٢٥٤ وتمهید القواعد ،١/١٨٠التذییل والتكمیل )  ٥(

   .١/٤٨ وشرح التسهیل ،١/١٢٦ والهمع ،١/١٧٥ التذییل والتكمیل :ینظر)  ٦(
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 فـإذا أمكـن التقـدیر مـع وجـود النظیـر ،ّاإلعراب أن یكون بحركات ظاهرة أو مقـدرة

   .)١(لم یعدل عنه

فلــم یبــق إال أنهــا معربــة «  :اآلراء الــسابقة وقــال ابــن عــصفور بعــد ذكــره  

ماء  مـن األسـًبالحركات المقدرات فـي الحـروف وهـو الـصحیح قیاسـا علـى نظائرهـا

  .)٢(»المفردة

وهو مذهب قوي مـن جهـة القیـاس «  :وقال ابن مالك بعد ذكره هذا الرأي  

 فـإذا أمكـن التقـدیر ،ألن األصل في اإلعراب أن یكون بالحركـات ظـاهرة أو مقـدرة

 وقــد أمكــن ذلــك فــي هــذه األســماء ،علــى وجــه یوجــد معــه النظیــر فــال عــدول عنــه

   .)٣(» واقتصر القول علیه،فوجب المصیر إلیه

 كیــف یختــار المــذهب األول وهــو المــشهور ،ولنــا هنــا وقفــة مــع ابــن مالــك  

«  :حیـــانأبو ولـــذا یقــول ، ثــم یقـــوي ویــصحح هـــذا الــرأي،وهــو اإلعــراب بـــالحروف

ًألصـح ممـا یفـسد اختیـاره أوال أن هـذه الحـروف هـي نفـس اإلعـراب علـى ا:وقولـه ُ، 

   .)٤(»وأنها نابت عن الحركات 

وال فائــدة فــي جعــل «  : علــى هــذا الــرأي بقولــهًأیــضا ابــن مالــك اعتــرض  

   .)٥ (»...مقدر متنازع فیه

 وذلـك ، ال یخلـو مـن االعتـراض علیـه،وهذا الوجه مع تصحیح العلماء له  

ألن األســـماء المعتلـــة التـــي تعـــرب بحركـــات مقـــدرة لـــم یتبعـــوا فیهـــا مـــا قبـــل اآلخـــر 

عـرب هـذا اإلعـراب ً أیضا طالمـا هـذه األسـماء ال ت،» والفتىعصاك«اآلخر، مثل 

ء المحذوفــة رد الــالم فــي األســماُإال بــشرط إضــافتها إلــى غیــر یــاء المــتكلم لمــا لــم تــ

ـــالم منهـــا؟ كـــأب وأخ  ـــة ال فـــي رد الـــالم عنـــد » یـــد ودم« هـــم وهـــن فتعامـــل معامل

   .)٦(اإلضافة 

                                                 

 وشـرح جمـل ،١/١٥٣ والتذییل والتكمیل ،١/٢٥٤ وتمهید القواعد ،١/١٢٦ الهمع :ینظر)  ١(

   .٥٥ ،١/٥٤الزجاجي 

   .١/٥٤شرح جمل الزجاجي )  ٢(

   .١/٢٥٤ تمهید القواعد : وینظر،٤٩ ،١/٤٨شرح التسهیل )  ٣(

   .١/١٧٦لتذییل والتكمیل ا)  ٤(

  .١/٢٥٤ تمهید القواعد : وینظر،٤٩ ،١/٤٨شرح التسهیل )  ٥(

  .١/٧٧ شرح الرضي على الكافیة : ینظر) ٦(
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وُأتبــع فــي هـــذه «  :حیــان أجـــاب عــن االعتــراض األول فقـــالأبوٕوان كــان   

؛ ألن اإلعـــراب كـــان قـــد دخـــل » عـــصاك« :ظیرهـــا مثـــل ولـــم یتبـــع فـــي ن،األســـماء

 فــي حــال مــن األحــوال مــن غیــر أن یتغیــر معنــى إعــرابالحــرف الــذي قبــل حــرف 

ُ أخ وأب وحم وهن:االسم في الحالین حین قلت ٌ ٌ ّ ولمـا لـزم اإلتبـاع فـي هـذه أتبعـوا ،ٌ
ــم یــدخل فیمــا قبــل حــرف اإلعــراب منهمــا إعــراب فــي « فــي فیــك وذي مــال  ٕوان ل

 إذ قد استقر من أحكام كالمهم أنه إذا لزم ،ً األحوال حمال على أخواتهماحال من

   .)١(»ُشيء في بعض الباب حمل الباقي علیه

ًأیــضا ممــا یؤخــذ علــى هــذا الــرأي فیــه تكلــف حركــات مقــدرة مــع االســتغناء   
 وال ، وهـي بیـان مقتـضى العامـل،عنها بنفس الحروف لحصول فائدة اإلعراب بها

ًإلعـــراب حرفــا مـــن نفـــس الكلمـــة إذا صــلح لـــه كمـــا جعلـــوه فـــي محــذور فـــي جعـــل ا
ّالمثنى والمجموع على حده 

)٢(.  

   : الثالثىالرأ

َّ أن هــذه األســماء ، فــي أحــد قولیــه)٣( وهــشام ،وهــو مــا ذهــب إلیــه الجرمــي  

، هـــذا )٤(عـــدم ذلــك حالـــة الرفـــع وب، واالنقـــالب حالــة النـــصب والجـــرمعربــة بـــالتغیر

او إلى األلف في حالة النصب، ومـن الـواو إلـى الیـاء فـي التغیر واالنقالب من الو

 ،، هــو اإلعـــراب عنــد الجرمـــيحالــة الجـــر، كمــا ســـبق توضــیحه فـــي الــرأي الثـــاني

 وهــذا معنــاه أن اإلعــراب عنــد الجرمــي ،وعــدم التغیــر هــو إعرابهــا فــي حالــة الرفــع

ًلیس ظاهرا وال مقدرا ٕ وانما هو معنوي،ً
 الجرمـي  ویمكن القول أن ما ذهب إلیـه،)٥(

 ولـون مـن ألـوان التیـسیر، بـدلیل أن ابـن یعـیش ،محاولة للخروج مـن دائـرة التكلـف

 وهــذا یعنــي أن فیــه قــوة، ،»وفیــه ضــعف«  :عنــدما عقــب علــى رأي الجرمــي قــال

ٕولــــیس الـــــرأي بأكملـــــه ضـــــعیف، وان كـــــان هـــــذا الـــــرأي یعترضـــــه بعـــــض العقبـــــات 
    . سنذكرها

                                                 

  .١/١٧٦التذییل والتكمیل )  ١(

   .١/٧٤ حاشیة الصبان على األشموني :ینظر)  ٢(

 لـه ،صـحاب الكـسائي أحـد أعیـان أ،اهللا النحـوي الكـوفيأبوعبـد ،هشام بـن معاویـة الـضریر)  ٣(

 تــوفى ســنة تــسع ، القیــاس، الحــدود، مختــصر النحــو:ّ صــنف،ُمقالــة فــي النحــو تعــزى إلیــه

   .٢/٣٢٨ بغیة الوعاة : ینظر.ومائتین

 ،١/١٢٧ والهمــــع ،١/٢٥٣ وتمهیــــد القواعــــد ،١٧٨ ،١/١٧٧ التــــذییل والتكمیــــل :ینظــــر)  ٤(

   .١٢٣ ،١/١٢٢وشفاء العلیل 

    .١/٢٥٣ تمهید القواعد :ینظر)  ٥(



       
 

 
 
 
 

 ٣٨٨ 
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 ولكــن لمــا ، كثیــر مـن النحــویینقـد ال یكــون ترتیــب هــذا الـرأي الثالــث عنــد  

   .»المشهور والصحیح«كان محل البحث والنقاش بدأت به بعد الرأیین السابقین 

 تٕ وان كان، ابن یعیش: ومنهم، من العلماءٌنسب هذا الرأي للجرمي كثیر  

  . )١(بعض المراجع تشیر إلى أن هشام یشاركه الرأي في أحد قولیه 

   : ابن يعيشىرأ

وذهــب الجرمــي إلــى «  : وقــال،مــا ذهــب إلیــه الجرمــيّضــعف ابــن یعــیش   

 وفیـــه ضــعف؛ ألنـــه یلـــزم أن تكـــون فـــي حـــال ،عـــرابإلأن االنقــالب فیهـــا بمنزلـــة ا

   .)٢(»الرفع غیر معربة؛ ألن الواو الم الكلمة في األصل ولم تنقلب عن غیرها 

   : وذلك لما یأتي،وما ذهب إلیه ابن یعیش صحیح  

 وســائر المفــردات ،»غــالم زیــد«المفــردات كـــ َّألن هــذه األســماء مــن جملــة    -١

 فلو كانت معربة بالتغیر واالنقـالب ألدى ذلـك إلـى ،إنما تعرب بالحركات

 إذ ال ،ً إذا یلزمـه فیـه عـدم النظیـر)٣(خروجهـا عـن نظائرهـا مـن المفـردات 

خـــر كانـــت أو صـــحیحة مـــا إعرابـــه یوجـــد فـــي األســـماء المفـــردة معتلـــة اآل

 . )٤(كذلك

ًیكـــون مـــؤثرا شـــیئا؛ ألن التغیـــر واالنقـــالب حالـــة النـــصب عامـــل الرفـــع ال    -٢ ً
  .)٥(ة لإلعراب  والعدم ال یكون عالم،حالة الرفع ومعدوم ،والجر

  

  : الرابعىالرأ

ــــل الحــــروف   ــــي قب ــــه ، والحــــروف إشــــباع،أنهــــا معربــــة بالحركــــات الت  وعلی

  » فیـــك«ً أیـــضا بقـــاء )٦(المـــازني والزجـــاج  وفیـــه ضـــعف ألن اإلشـــباع بابـــه الـــشعر

  

                                                 

   . أنها معربة بالحروف:والقول اآلخر لهشام هو الرأي األول)  ١(

   .١/٥٢شرح المفصل البن یعیش )  ٢(

   .١/٥٤ شرح جمل الزجاجي البن عصفور :ینظر)  ٣(

   .١/١٢٧ والهمع ،١/٢٥٧ وتمهید القواعد ،١/١٥٤ التذییل والتكمیل :ینظر)  ٤(

   . المرجعان السابقان:ینظر)  ٥(

   :ن اإلشباع قول الشاعر من الطویلوم)  ٦(

ُیحبك قلبي ما حییت فإن أمت    ُ َ َُ ُّ ِ یحبك عظم في التراب    ٌ َ َُ ُّ   ُتریبِ

 ورصف المباني ص ،١/٥٣ شرح جمل الزجاجي البن عصفور : ینظر.والبیت بال نسبة  

   . والتراب والتریب واحد،١٣
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   .)١(على حرف واحد» ذي مال«و

   : اخلامسىالرأ

 ، وهـــي منقولـــة مـــن الحـــروف،أنهـــا معربـــة بالحركـــات التـــي قبـــل الحـــروف  

 ، وصحة المنقول إلیه وسكونه،ّوعلیه الربعي وفیه ضعف؛ ألن شرط النقل الوقف

  :وصحة المنقول منه، وذلك كقول الشاعر

����������������������������)٢(  

ُْنقرَّ جد ال:أراد َ.   

   .أما في األسماء الستة فبالعكس ؛ ألنه إلى متحرك في الوصل  

ًأیــضا ضــعف هــذا الــرأي؛ ألنــه یلــزم جعــل حــرف اإلعــراب غیــر آخــر مــع   
  . )٣(بقاء اآلخر

   : السادسىالرأ

 ، وعلیـه الكـسائي والفـراء،ًأنها معربة من مكانین بالحركات والحروف معـا  

متـــي إعـــراب فـــي معـــرب واحـــد، وهـــذا ال وفیــه ضـــعف؛ ألن العامـــل ال یحـــدث عال

   .)٤(نظیر له 

   : السابعالرأى

   .معربان بحركات مقدرة في الحروف» فوك وذو مال« فـ :التفصیل فیها  

   وتلمیـــذه أبـــي علـــي،)٥( وهـــذا مـــذهب الـــسهیلي،األربعـــة الباقیـــة معربـــة بـــالحروفو

  

                                                 

 وشـــرح جمـــل ،١/١٢٢ العلیـــل  وشـــفاء،١/٢٥٧ وتمهیـــد القواعـــد ،١/١٢٦ الهمـــع :ینظـــر)  ١(

   .١/٥٤الزجاج البن عصفور 

 وقیـل لـبعض الـسعدیین أو ،ّ قیل لعبید بن ماویة في لسان العرب، مختلف في قائله،رجز)  ٢(

 وأســــرار العربیــــة ص ،٤/١٧٣ والكتــــاب ،١/٥٣شــــرح جمــــل الزجــــاجي :  ینظــــر.لغیرهمــــا

   .٤/٥٥٩یة  والمقاصد الشاف،٢/٣٤١ وشرح التصریح ،٢/٧٣٢ واإلنصاف ،٤١٤

   .١/٢٥٧ وتمهید القواعد ،١/١٢٧ والهمع ،١/٥٣ شرح جمل الزجاجي :ینظر)  ٣(

، وشـرح جمــل الزجـاجي البــن ١/١٢٧ والهمــع ، المــسألة الثانیـة١٧ اإلنـصاف ص :ینظـر)  ٤(

   ١/٥٤عصفور 

اءات ً كان عالما بالعربیة واللغة والقـر،السهیلي المالقي.. .اهللا بن أحمدعبدالرحمن بن عبد)  ٥(

ًبارعــا فــي ذلــك نحویــا  التعریــف واإلعــالم ، شــرح الجمــل لــم یــتم، الــروض األنــف:ّصــنف. .ً

  . ٢/٨١ بغیة الوعاة .ه٥٨١ توفى سنة ،بما في القرآن من األسماء واألعالم
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ِالرندي ْ ُّ
)١(.   

ـــه المـــذهب األول، وهـــو أن    ـــة ّوهـــو مـــردود بمـــا رد ب ـــستة معرب األســـماء ال

  . بالحروف

  

   :الرأيان الثامن والتاسع

 فقــــال ، واختلــــف فــــي معنــــاه، قالــــه األخفــــش،أن الحــــروف دالئــــل إعــــراب  

 أنهـــا معربـــة بحركـــات مقـــدرة فـــي الحـــروف التـــي قبـــل : المعنـــى:الزجـــاج والـــسیرافي

   .ُ ومنع من ظهورها كون حروف العلة تطلب حركات من جنسها،حروف العلة

 واإلعــراب فیهــا ال ظــاهر ، أنهــا حــروف إعــراب: معنــاه:َّبــن الــسراجوقــال ا  

  . ُر، وقد عد هذان القوالن مذهبینوال مقدر، فهي دالئل إعراب بهذا التقدی

   : العاشرىالرأ

 وفـــي الجـــر بالنقـــل ، وفـــي النـــصب بالبـــدل،أنهـــا معربـــة فـــي الرفـــع بالنقـــل  

ُ جـاء أخـوك فنقلـ: جاء أخوك:ًوالبدل معا؛ فاألصل في  ،ت حركـة الـواو إلـى الخـاءَ

ً رأیـــت أخـــوك فأبـــدلت الـــواو ألفـــا:واألصـــل فـــي رأیـــت أخـــاك َ  واألصـــل فـــي مـــررت ،َ

ِ بأخوك نقلت الواو إلى الخاء، فانقلبت الواو یاء النكسار ما قبلها:بأخیك َ
)٢(.   

  

*  *  *  

                                                 

ـــد القواعـــد :ینظـــر)  ١(  والرنـــدي ،١/١٢٧ والهمـــع ،١/١٧٨ والتـــذییل والتكمیـــل ،١/١٥٦ تمهی

 ، قرأ القراءات علیه وعلى غیره، تلمیذ السهیلي،ُّر الرنديالمجید بن عمعبد عمر بن :هو

 ورد علـى ابـن خـروف ، وله شرح الجمل للزجـاجي،ً وصار إماما في العربیة،ًوأتقن علوما

 وبغیـــة ،١٦٢ البلغـــة ص : ینظـــر. مـــات ســـنة عـــشر وســـتمائة.ًمنتـــصرا لـــشیخه الـــسهیلي

   .٢/٢٢٠الوعاة 

   . وما بعدها١/٢٥٤لقواعد  وتمهید ا،١٢٨ ،١/١٢٧ الهمع :ینظر)  ٢(
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   ـ  إعراب املثىن واجلمع٢

ّعمر الجرمــي   أبــو     وقــال   «:قــال ابــن یعــیش   َ           ّ ُاأللــف حــرف إعــرا  : َ ُ             ُ           ب كمــا قــال ُ

ـــه یجعـــل   . ُ                          ُســـیبویه، وانقالبهـــا هـــو اإلعـــراب ّوال یكـــاد ینفـــك مـــن ضـــعف، وذلـــك أن ْ ُ ّ                                   ّ ْ ُ ّ

ُاإلعـــراب فـــي الجـــر والنـــصب معنـــى، ال لفظـــا؛ ألن االنقـــالب معنـــى؛ واللفـــظ هـــو  ًّ ّ ّ َ                                                              ُ ًّ ّ ّ َ
ًالمقلوب، فیجعل إعرابه في الرفع لفظا ال معنى ً َ                                          ً ً                          فخالف بین جهات اإلعـراب فـي   . َ

   .)١( »ُ                           ُاسم واحد، وذلك معدوم النظیر

   :والتحليلالدراسة 

  : )٢(یقول ابن مالك   

����������������������������������������������������� �

� �

� ������������������������������������������������������ �

� �
������������������������������������������������ �

� �

� ������������������������������������������������� �

� �

���������������������������������������������� �
� �

� ��������������������������������������������������� �
� �

 وال یخـرج الخـالف ،اختلف العلماء في إعراب المثنى إلى مذاهب مختلفة  

 والیاء في – في حالة الرفع – هل األلف والواو ،بین العلماء عن أحد أمور ثالث

 أم نفــــسها هــــي   حــــروف إعــــراب ؟ أم دالئــــل إعــــراب ؟–حــــالتي النــــصب والجــــر 

   .ٌوجه إلیها سهام النقد وكلها م،اإلعراب؟ هذا هو محل الخالف بین العلماء

   : األولىالرأ

 ، أن األلـف حـرف إعـراب:عمر الجرمـيأبـوومن هذه اآلراء ما ذهب إلیـه   

 أن األلف حرف : وهذا معناه، هو اإلعراب– في حالة النصب والجر –وانقالبها 

 كمــا أقــول حــرف ،ٕ وانمــا اإلعــراب هــو االنقــالب،إعــراب فقــط ولیــست هــي إعــراب

ٕ وانمـا اإلعـراب الحركـة التـي تظهـر ،ً إعـراب ولیـست إعرابـاحـرف» زید«الدال في 
   .على الدال

                                                 

   .٣/١٨٨شرح المفصل )  ١(

   .٦ألفیة ابن مالك ص )  ٢(
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َّوهـذا الوجـه مـن العلمـاء مـن أیـده   ْ ْ ومــنهم مـن وجـه إلیـه سـهام النقـد، فمــن ،َ
ِ

والصحیح أنهمـا معربـان بـالتغییر « :الذین أیدوا هذا الوجه ابن عصفور حیث قال

 ،عامـــل أن تكـــون بـــاأللف وذلـــك أن األصـــل فـــي التثنیـــة قبـــل دخـــول ال،واالنقـــالب

اثنــان ( ونظیــر ذلــك ،)زیــدان وزیـدون (: نحــو،واألصـل فــي الجمــع أن یكـون بــالواو

ً واذا دخل عامل الرفع علیهما لم یحدث فیهما شیئا،)وثالثون  وكان ترك العالمة ،ٕ

ٕ واذا دخل عامل النـصب أو الخفـض علیهمـا قلبـت األلـف والـواو یـاء ،لهما عالمة
 ولـــیس فـــي إعـــراب التثنیـــة وجمـــع المـــذكر ، والخفـــضوكـــان ذلـــك عالمـــة النـــصب

السالم بالتغییر واالنقالب خـروج عـن النظیـر؛ ألنـه لـم یثبـت لهمـا إعـراب بالحركـة 

   .)١( »في موضع من المواضع 

   .)٢(َّوواضح مما سبق أن ابن عصفور اختار مذهب أبي عمر الجرمي 

ا ذهـــب إلیـــه كثیـــر مـــن العلمـــاء علـــى رأســـهم ابـــن مالـــك انتقـــدوا مـــوهنـــاك   

   :الجرمي وردوه من وجوه

 إذ لیس فـي المعربـات غیـر المثنـى والمجمـوع علـى حـده ،  مخالفة النظائر:األول

ضى إلـى مخالفـة النظـائر دون ضـرورة فـما ترك العالمة له عالمة، ومـا أ

   .)٣(فمتروك

 فبعد أن ذكـر الوجـه الـسابق مـن وجـوه ،حیان ما ذكره ابن مالكأبوّوقد رد   

َّ فلیس كذلك ألن مذهب الجرمـي فـي األسـماء الـستة أنهـا معربـة :الرد قال

بــالتغییر واالنقــالب حالــة النــصب والجــر، وبعــدم ذلــك حالــة الرفــع؛ إذ قــد 

جاد فلیس فـي القـول بـذلك أبو :ثبت وجود الواو فیها قبل العامل في قولهم

  . )٤(مخالفة النظائر

 علـى ابـن مالـك، وذلــك حیـان فیــه تحامـلأبو مـا ذكـره – واهللا أعلـم –وأرى   

 وجهـــت إلیـــه ســـهام – فـــي األســـماء الـــستة –ّألن مـــا ذهـــب إلیـــه الجرمـــي 

                                                 

   .١/٥٦شرح جمل الزجاجي )  ١(

   .١/١٦٠ والمقاصد الشافیة ،٣٤٦ تمهید القواعد ص :ینظر)  ٢(

ـــن مالـــك :ینظـــر)  ٣( ـــد القواعـــد ،١/٧٤ شـــرح التـــسهیل الب  والتـــذییل والتكمیـــل ،١/٣٤٧ وتمهی

١/٢٨٩.   

  .١/٢٩٠ییل والتكمیل التذ)  ٤(
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ّ وضعفه كثیر من العلماء فكیـف یستـشهد بـرأي ضـعفه هـو ،النقد  حیـث –َّ

ـــى أ« :یقـــول ـــة اإلعـــرابوذهـــب الجرمـــي إل  وفیـــه ،ن االنقـــالب فیهـــا بمنزل

 الـواو الم ضعف ؛ ألنه یلزمه أن تكـون فـي حـال الرفـع غیـر معربـة، ألن

 – خالف ما ذكـر –ً أیضا ،)١(» ولم تنقلب عن غیرها،الكلمة في األصل

 فیـه مخالفـة النظـائر وال وجـه لمـا –یكون األسماء الـستة والمثنـى والجمـع 

   .ًحیان ردا على ابن مالكأبوذكره 

 وتخصیـصه بجعــل ، فاالعتنــاء بـه أولـى، أن الرفــع أقـوى وجـوه اإلعـراب:الثـاني

  .ِّ فوجب إطراحه،ٍناف لذلكعالمته عدمیة م

 وقـد أمكـن فیمـا ، أن تقدیر اإلعراب إذا أمكن راجـح علـى عدمـه بإجمـاع:الثالث

ُ وذلــك أنــا نقــدر مغــایرة األلــف والــواو فــي ، فــال عــدول عنــه،نحــن بــسبیله َّ

.. .بـــاأللف والـــواو فیهمـــا قبـــل التركیـــب» عنـــدي اثنـــان وعـــشرون « :نحـــو

 تــسمیة امــرأة بــه غیــر ضــمته قبــل ًمرفوعــا بعــد» ُحیــث«ُوكمــا نقــدر ضــمة 

   .)٢(إلخ... .التسمیة

 أن تـرك العالمـة لـو صـح جعلـه عالمـة اإلعـراب لكـان النـصب بـه أولـى :الرابع

 والرفع له الواو وهي به ،ألن الجر له الیاء وهي به الئقة لمجانسة الكسرة

 كمــا ،ًالئقــة لمجانــسة الــضمة، وهــي أصــل األلــف فــي المثنــى فأبــدلت ألفــا

ْ وفـي یوتعـد،یاجـل:  یوجـل:قیل فـي  فلـم یبـق للنـصب إال مـشاركة ، یاتعـد:َ

   )٣(. الجر أو الرفع

   : ابن يعيش فيما ذهب إليه اجلرميىرأ

وال یكــــــاد ینفــــــك عــــــن «  : قــــــال،بعــــــدما ذكــــــر ابــــــن یعــــــیش رأي الجرمــــــي  

  . )٤(»ضعیف

                                                 

   .١/١٥٤التذییل والتكمیل )  ١(

 وتمهیــــد ،٢٩٠ ،١/٢٨٩ والتــــذییل والتكمیــــل ،١/٧٤ شــــرح التــــسهیل البــــن مالــــك :ینظــــر)  ٢(

   ١/٣٤٧القواعد 

 وتمهیــــد ،٢٩٠ ،١/٢٨٩ والتــــذییل والتكمیــــل ،١/٧٤ شــــرح التــــسهیل البــــن مالــــك :ینظــــر)  ٣(

  ٣٤٧/ ١القواعد 

   .٣/١٨٨شرخ المفصل )  ٤(
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 وأن مـــا ذهـــب إلیـــه الجرمـــي ال یـــسلم مـــن ،ومـــا ذكـــره ابـــن یعـــیش صـــحیح  

 وهـو أقـوى وجـوه – وكـون وجـه الرفـع ،یستلزم مخالفـة النظـائر وذلك ألنه ،ضعف

 لـــم نجعـــل العالمـــة :ًأیـــضا ، وهـــو منـــاف لقـــوة الرفـــع،ه عدمیـــة عالمتـــ–اإلعـــراب 

   .عدمیة مع إمكان أن تكون مقدرة؟

  

   : الثانيىالرأ

 وفـي ، فتقـدر فیهـا الـضمة،أن اإلعراب إنما هو بحركات مقدرة في األلف  

 وفـي الیـاء فتقـدر فیهـا الفتحـة والكـسرة فـي النـصب ، الضمةًالواو فتقدر فیها أیضا

 وذلـك ،ُّ واختاره األعلم والسهیلي، وهذا المذهب هو مذهب الخلیل وسیبویه،والجر

 كمـا لحقـت ،أن هذه األلف والـواو والیـاء لحقـت لمعنـى التثنیـة والجمـع آخـر االسـم

 فكما أن ،معنى النسب وكما لحقت یاء النسب ل،ألف التأنیث وتاؤه لمعنى التأنیث

ًهـذه حـروف إعـراب، فمـا كـان منهـا صــحیحا قبـل اإلعـراب ظـاهرا  ومـا كـان منهــا ،ً

ّمعــتال قــدرت فیــه الحركــات ُ عــراب؛ ألن إلّ فكــذلك زیــادة التثنیــة والجمــع قــدر فیهــا ا،ً

 الحركــات فقـــدر فیهـــا  والیــاء والـــواو تــستثقل فیهمـــا،األلــف ال  تقبـــل الحركــة بحـــال

   .)١(اإلعراب

  

   :ًذا الرأي فیه ضعف أیضاوه  

م بالفتحـــة   ألنــه یجــب أن یحـــرك الیــاء فـــي حالــة نـــصب جمــع المـــذكر الــسال- ١

   .»رأیت الزیدین «  : فتقول،لكونها ال تستثقل

  یجـــب أن تكـــون تثنیـــة المنـــصوب والمخفـــوض بـــاأللف لتحـــرك الیـــاء فیهمـــا - ٢

  . )٢(»نمررت بالزیدا« و،»رأیت الزیدان«  :وانفتاح ما قبلهما فتقول

  

  

                                                 

 واإلنــــصاف ،٣٤٨، ١/٣٤٧ وتمهیــــد القواعــــد ،٢٩٢، ١/٢٩١ التــــذییل والتكمیــــل :ینظــــر)  ١(

٣٥ ،١/٣٤.   

 ،١/٧٤ وشــرح التــسهیل البــن مالــك ،١/٥٦ شــرح جمــل الزجــاجي البــن عــصفور :ینظــر)  ٢(

  .٢٩٢ ،١/٢٩١ والتذییل والتكمیل ،٣٤٨ ،١/٣٤٧ وتمهید القواعد ،٧٥
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   : الثالثىالرأ

 ،)١( وهــو مــذهب الكــوفیین وقطــرب،معربــان بــالحروفأن المثنــى والجمــع   

 بــــاأللف ارفــــع :واختــــاره ابــــن مالــــك وأشــــار إلــــى ذلــــك فــــي أبیــــات األلفیــــة الــــسابقة

   ...المثنى

َّوهذا نص منه في أن األلف هي العالمة كالضمة فـي المفـرد، والیـاء فـي    ّ
 وهــو الــذي اختــاره فــي ،مــة بنفـسها مــن غیــر تقــدیر شـيءالجـر والنــصب أنهــا العال

  .)٢(»التسهیل«

    

ٕواذا «  : حیــث یقــول)٣(واحــتج علــى صــحته فــي الــشرح بــبطالن مــا عــداه

هــــــو أن الحــــــروف الثالثــــــة هــــــي  و،عــــــین الحكــــــم بــــــصحة الرابــــــعبطلــــــت الثالثــــــة ت

  . )٤(»اإلعراب

   :وما اختاره ابن مالك مردود من ثالثة أوجه  

 ولـــو ،ٕ واذا قـــدر اســـقاطه لـــم یخـــل بالكلمـــة،اب زائـــد علـــى الكلمـــة أن اإلعـــر:األول

   .قدرنا إسقاط هذه الحروف الختل معنى التثنیة والجمع

 فلو كانت عالمـات لإلعـراب ، أن هذه الحروف تدل على التنثیة والجمع:الثاني

ألدى ذلك إلى أن كل واحد منهمـا علـى معنیـین فـي حـال واحـد، والحـرف 

  . على أكثر من معنى واحدال یدل في حین واحد

 وهـذه الحـروف موجـودة قبـل دخـول العامـل، ، أن اإلعراب یحدثه العامـل:الثالث

قبـــــل » اثنـــــان وثالثـــــون« :كمــــا قـــــالوا» زیـــــدون«و» زیـــــدان« :ألنهــــم قـــــالوا

                                                 

 ،ُ وكــان یــدلج علیــه، الزم ســیبویه، المعــروف بقطــربعلي النحــويأبــومحمــد بــن المــستنیر )  ١(

 وأخـذ عـن أبـي ،فلقـب بـه! ٍ ما أنـت إال قطـرب لیـل :فإذا خرج إلیه رآه على بابه، فقال له

 إعــراب ، العلــل فــي النحــو، األصــوات، الــصفات، النــوادر، المثلــث: لــه،عیــسى بــن عمــر

  .٢٤٣ ،١/٢٤٢ بغیة الوعاة : ینظر. مات سنة ست ومائتین،القرآن وغیر ذلك

   .١/٧٥شرح التسهیل )  ٢(

   .١/١٦٠ المقاصد الشافیة :ینظر)  ٣(

   .١/٧٥شرح التسهیل )  ٤(
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ٕ واذا ثبـت ،فدل ذلك على أنهما لیسا معـربین بـالحروف فـي الرفـعالتركیب 
َّذلك حمل النصب والخفض علیه في أن ا َ   . )١(إلعراب لیس بالحروفُ

   : الرابعىالرأ

عراب مقدر في الحروف الذي كـان حـرف اإلعـراب قبـل طـروء هو أن اإل  

 : یعنـي أنـك إذا قلـت،)٢( وأن حروف اللین المتجددة دالئل إعـراب ،التثنیة والجمع

 واأللـف ،قام الزیدان فعالمة الرفـع ضـمة مقـدرة فـي الـدال منـع مـن ظهورهـا األلـف

رأیت الزیدین فعالمة النصب فتحة الجر فیه كسرة : ٕ واذا قلت،إلعرابدلیل على ا

رف بالحركــة التــي حــُ ومنــع مــن ظهورهــا الفتحــة والكــسرة شــغل ال،مقــدرة فــي الــدال

   )٣( . وكذلك في الجمع، والیاء دلیل على اإلعراب،اقتضتها الیاء

   :جه وهو مردود من أو، وغیرهما)٤(وهذا الرأي نسب إلى األخفش والمبرد  

هذه الحروف المتجددة مكملة لالسم؛ إذ هي مزیدة في آخر االسم لمعنى :  األول

 فكما لم یكن ما قبل هذه ،ال یفهم بدونها كألف التأنیث وتائه ویاء النسب

ــــه إذ  ًمحــــال لإلعــــراب كــــذلك ال یكــــون مــــا قبــــل األحــــرف الثالثــــة محــــال ل ً

   .ًاإلعراب ال یكون إال آخرا

ً كان مقدرا فیما قبلها لم تحتج إلـى تغییرهـا كمـا لـم یحـتج  أن اإلعراب لو:الثاني

   .إلى تغییر بعد اإلعراب المقدر قبل یاء المتكلم وفي ألف المقصور

 والحــروف ، أن اإلعــراب إنمــا جــيء بــه للداللــة علــى مــا یحــدث بالعامــل:الثالــث

   .)٥(المذكورة محصلة لذلك فال عدول عنها

                                                 

 ،٣٤٨ وتمهیــــد القواعــــد ص ،٥٦ ،١/٥٥ شــــرح جمــــل الزجــــاجي البــــن عــــصفور :ینظــــر)  ١(

   .٣/٣٠٠ والتذییل والتكمیل ،٣٤٩

   .١/٣٣صاف  واإلن،١/١٦١ والمقاصد الشافیة ،٣٤٨ تمهید القواعد ص :ینظر)  ٢(

   .٢٩٤ ،١/٢٩٣التذییل والتكمیل )  ٣(

قــول أبـي الحــسن  -والقـول الــذي نختـاره ونــزعم أنـه ال یجــوز غیـره  « :قـال فـي المقتــضب)  ٤(

 وذلك أنه یزعم أن األلف إن كانت حرف إعراب فینبغي أن یكون فیها إعراب - األخفش

 علـى اإلعـراب ألنـه ال یكـون  ونحوها ولكنهـا دلیـل)زید(هو غیرها كما كان في الدال من 

   .٢/١٥٢» حرف إعراب وال إعراب فیه وال یكون إعراب إال في حرف

ـــد القواعـــد ص :ینظـــر)  ٥(  والتـــذییل ،١/٧٥ وشـــرح التـــسهیل ،١/٣٥ واإلنـــصاف ،٣٤٨ تمهی

   .٣٩٥ ،١/٣٩٤والتكمیل 
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   :تعقيب

ً إعـراب المثنـى والجمـع أنهـا جمیعـا لـم تـسلم واضح بعـد عـرض اآلراء فـي  

 كمــا وضــعها األوائــل دون الولــوج –ستمتع باللغــة نــمــن االعتــراض ومــا أجمــل أن 

 وهــذا :حیــان حــین قــالأبوهــذا مــا ذكــره  ویؤیــد ،د تفــسد علینــا اللغــةقــفــي تعلــیالت 

ـــاء ـــل فـــي هـــذا . .الـــذي ذكـــره المـــصنف مـــن الخـــالف فـــي األلـــف والـــواو والی تطوی

 وال حكـــم فـــي اخـــتالف معنـــى ،ُولـــیس یـــستفاد مـــن ذلـــك حكـــم نطقـــي ،المختـــصر

 وفــي كــون التثنیــة كانــت بــاأللف ،َّ وقــد طــول أصــحابنا وغیــرهم فــي ذلــك،ّكالمــي

ً وأیـدوا لـذلك علـال لـیس تحتهـا ،ًوالجمع السالم بالواو رفعا وجرهمـا ونـصبهما بالیـاء

  . )١( وهي من فضول الكالم ،طائل

 فالقیاس فهو ، وفیها المشهور،بقة فیها القیاسومع هذا فإن المذاهب السا  

 وهــو أن اإلعــراب مقــدر فـــي :- رحمهمــا اهللا تعـــالى – والخلیــل )٢(مــذهب ســیبویه

 ،َ رأیـت بیتـك: مع ما أخـذ علیـه مـن لـزوم ظهـور الفتحـة فـي نحـو،األحرف الثالثة

 وقد أجیب عنه، بأنهم لما حملوا حالة النصب على حالة الجر في التثنیة والجمـع

ًفــي الیــاء جعلــوا الحكــم فــي الیــاء حكمــا واحــدا  فلمــا قــدروا الكــسرة فــي الیــاء حالــة ،ً

ًالجــر كــذلك قــدروا الفتحــة حالــة النــصب أیــضا مــا ألزمــه ابــن عــصفور
 مــن أنــه )٣(

یجب أن تكون تثنیة المنصوب والمخفـوض بـاأللف لتجـرد الیـاء فیهمـا وانفتـاح مـا 

ارضـة والمعتبـر فـي مثـل هـذا أصـالة  ؛ ألنه الحركة هنا ع- فلیس بشيء –قبلها 

َ حیل مخفف حیأل:الحركة؛ ولهذا لم تنقلب في نحو َ
)٤( .  

وأمــا المــشهور فهــو رأي الكــوفیین واختیــار ابــن مالــك وهــو الجــاري علــى   

َّ فـــإن حـــروف اللـــین ، والتمـــسك بالظـــاهر أصـــل مـــن أصـــول العربیـــة،ألـــسنة النـــاس

ـــف الخـــتالف العوامـــل ـــف الحر،نجـــدها تختل ـــى .)٥(كـــات كمـــا تختل  واهللا تعـــالى أعل

  .وأعلم

                                                 

  .١/٣٠٢التذییل والتكمیل )  ١(

   .١٨ ،١/١٧الكتاب )  ٢(

   .١/٥٦جاجي البن عصفور  شرح جمل الز:ینظر)  ٣(

   .٣٤٩ وتمهید القواعد ص ،٢٩٣ ،١/٢٩٢ التذییل والتكمیل :ینظر)  ٤(

   .١/٣٠٢التذییل والتكمیل )  ٥(
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  املبحث الثاني

   ـ  الفاعل٣

  ؟»  أزيد قام «

ُ               ُورفعـــه باالبتـــداء   " ٌ          ٌأزیـــد قـــام؟    : "ُ             ُوذلـــك نحـــو قولـــك  ... «:قـــال ابـــن یعـــیش  
َحسن، ال قبح فیه ْ ٌُ              َ ْ             الحـسن األخفـش    أبو و  .                                    ألن االستفهام یدخل على المبتدأ والخبر  ، ٌُ

ّعمر الجرمـي یختــار أن    أبــو و  .        قلنـاهً                                     ًیختـار أن یكـون مرتفعــا بفعـل مـضمر علــى مـا ْ                    ّ ْ
   .)١(» ً                    ًیكون مرتفعا باالبتداء

   :الدراسة والتحليل

ٌ أزیـــد قـــام ؟ فالمختـــار حملـــه علـــى :ُ ولـــي االســـم همـــزة االســـتفهام نحـــوذاإ  
 وقـام فـي موضـع ، أقام زید قام، ویجوز أن یرفع على االبتداء:إضمار فعل تقدیره

   .)٢(الخبر

ضي الفعــل ویطلبــه ؛ ألن االســتفهام فــي الحقیقــة وذلــك ألن االســتفهام یقتــ  

 وتجهـل علمـه، والـشك إنمـا وقـع فـي ،عن الفعل؛ ألنك إنما تستفهم عمـا تـشك فیـه

 ال ،ٕ واذا كـان حـرف االسـتفهام إنمـا دخـل للفعـل، وأمـا االسـم فمعلـوم عنـدك،الفعـل

ُ كــان االختیــار أن یلیــه الفعــل الــذي دخــل مــن أجلــه، واذا وقــع االســم بعــ،لالســم د ٕ

ّحــرف االســتفهام وكــان بعــده فعــل، فاالختیــار أن یكــون مرتفعــا بفعــل مــضمر دل  ً

 : نحو،علیه الظاهر؛ ألنه متى اجتمع االسم والفعل كان حمله على األصل أولى

ً فیكـون االسـم فـاعال لفعـل محـذوف یفـسره ،)٣(وهـذا مـا اختـاره األخفـش! ٌأزید ذهـب

  . المذكور

تیـــار رفـــع االســـم بعـــد الهمـــزة علـــى عمر الجرمـــي إلـــى اخأبـــوبینمـــا ذهـــب   

   : وهذا وجه حسن ال قبح فیه من وجهین،االبتداء والجملة الفعلیة خبر

 ولـذا هنـاك ، أن هذا الحسن یختص بالهمزة من بین سائر أدوات االستفهام:األول

 أزیــد قــام؟ مــن قبــل أن ســیبویه یفــرق بــین الهمــزة : وبــین،ٌ هــل زیــد قــام؟:فــرق بــین

                                                 

   .١/١١٦شرح المفصل )  ١(

   .٣/١٣٢٢ االرتشاف :ینظر)  ٢(

ـــسیرافي ، بتـــصرف١/١١٦ شـــرح المفـــصل :ینظـــر)  ٣( ـــاب لل  والمقاصـــد ،١/٤٠٦ وشـــرح الكت

   .٣/٩٢النحویة 
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ً؟ جاز أن یرتفع االسم باالبتـداء جـوازا حـسنا»ٌأزید قام«  :لتفعنده إذا ق» هل«و ً، 

ً؟ یكون إضمار الفعل الزمـا ویكـون االسـم فـاعال لفعـل » امٌهل زید ق«  :ٕواذا قلت ً

   . وقبح رفعه باالبتداء،مضمر

ال یلیهـــا إال الفعـــل، إال أنهـــم قـــد .. .حـــروف االســـتفهام « :یقـــول ســـیبویه  

ّا األســماء واألصــل غیــر ذلــك، أال تــرى أنهــم یقولــونفابتــدءوا بعــدهتوســعوا فیهــا   ُ ُ :

ٌهل زید منطلق، وهل زید فـى الـدار، ٌ ٌ ْ ٌهـل زیـدا رأیـت وهـل زیـد ذهـب : ِفـإن قلـت.. .َ َ ً

ُقــبح ولــم یجــز إال فــى الــشعر، ألنــه لمــا اجتمــع االســم والفعــل حملــوه علــى األصــل  ٌ ّ ّ ّ ْ ُ َ ُ َ
َفإن اضطر شاعر فقدم االسم نصب َ ّ ٌ َُّ ِ«)١( .  

  

َّ لم قبح رفع االسم بعد :نيالثا  ،ُّولـم یقـبح بعـد الهمـزة؟ ألن الهمـزة ُأم البـاب» هـل«ِ

ًوأعــم تــصرفا وأقواهــا فــي بــاب االســتفهام؛ ألنهــا تــدخل فــي مواضــع االســتفهام مــن  ّ
ً وغیرهـا ممـا یـستفهم بـه یلـزم موضـعا، ویخـتص ، وطلـب التـصور،طلب التصدیق

ًفلما كانت الهمزة أعم تصرفا.. .به  توسـعوا فیهـا أكثـر ،وى في باب االسـتفهام وأق،َّ

 فلم یستقبحوا أن یكون بعدها المبتدأ ،مما توسعوا في غیرها من حروف االستفهام

 واسـتقبح ذلــك فــي غیرهــا مـن حــروف االســتفهام لقلــة ،ً ویكــون الخبــر فعــال،والخبـر

   .)٢(تصرفها

  

ُوأما األلف فتقدیم االسم فیها قبل الفعل جا«  :یقول سیبویه   ُ ّ ألنها ؛...،ٌئزّ
ـــذى ال یـــزول ـــره، ولـــیس لالســـتفهام فـــى األصـــل  ُحـــرف االســـتفهام ال ـــى غی ـــه إل عن

  .)٣(»ُغیره

ولما كان المبتـدأ والخبـر محـط الفائـدة والجملـة قبـل دخـول االسـتفهام تـدل   

  .ًعلى فائدة، دخل االستفهام سؤاال عن تلك الفائدة

  

                                                 

   .٩٩ ،١/٩٨الكتاب )  ١(

ـــسیرافي ، بتـــصرف١/٢١٧ شـــرح المفـــصل :ینظـــر)  ٢( ـــاب لل  والمقاصـــد ،١/٤٠٦ وشـــرح الكت

   .٣/٩٢الشافیة 

   .١/٩٩الكتاب )  ٣(
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   :تعقيب

عمر الجرمـي حـسن أبـوإلیه  وما ذهب ،ما ذهب إلیه األخفش هو األصل  

مع الهمزة ألنهم توسعوا فیها باعتبارهـا أم للبـاب لتمكنهـا وتـصرفها بخـالف غیرهـا 

  . من أدوات االستفهام

ٕوانمـــــا خالفـــــت الهمـــــزة ســـــائر أدوات « :یقــــول صـــــاحب المقاصـــــد الـــــشافیة  

 فجــاز فیهــا مــا لــم ،االســتفهام ألنهــا أم البــاب، فوقــع التــصرف فیهــا بخــالف غیرهــا

  .)١(» غیرهایجز في

                                                 

)٣/٩٢)  ١.   
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  املبحث الثالث

   ـ  املفعول ألجله٤

  

ّ      ّ إنمــا « :قــال الــشارح.. .ویكــون معرفــة ونكــرة«  :)١(قــال صــاحب الكتــاب   
َقال ذلك ردا على من زعم أن هذه المصادر التي هي المفعول له، نحو ُ ّ َ � َ                                                              َ ُ ّ َ � ُ      ُضربته    : "َ

ـــه ـــا ل ـــي تكـــون حـــاال، نحـــو  " ً         ًتأدیب ـــل المـــصادر الت ِمـــن قبی ً ِ                                   ِ ً ـــه صـــبر   : "ِ ًقتلت ْ َ ُ          ً ْ َ ـــه  "   ، و " اُ ُ      ُأتیت
ًركضا ْ َ    ً ْ ّصابرا، وراكـضا، حكـى ذلـك ابـن الـسراج  :     ، أي "َ َ ُ ً ً                                 ّ َ ُ ً ً

ُ             ُوهـو مـذهب أبـي   . ُ      ُ وغیـره)٢(
ِّعمر الجرمى والریاشى ِّْ ِّ ْ َ                    ِّ ِّْ ِّ ْ َ

  )٤(ه . أ»في نیة االنفصال ٌ                ٌ ، فهو عندهم نكرة)٣(

   :الدراسة والتحليل

ّاســـتقر عنـــد النحـــویین أن المفعـــول ألجلــــه المـــستكمل للـــشروط لـــه ثالثــــة   
   :أحوال

 : نحـو، واألكثـر فیـه النـصب،ً أن یكون مجردا عن األلف والالم واإلضـافة:ألولا

ًضـــربت ابنـــي تأدیبـــا، وجـــدت شـــكرا ُ ضـــربت ابنـــي : فـــأقول، ویجـــوز جـــره،ًُ
ِ وجدت لشكر،لتأدیب    . لكن األكثر النصب،ُ

                                                 

   .٣٧المفصل في النحو ص )  ١(

مخافــة :  فــي قولــه١أخطــأ الریاشــي: وقــرأت بخــط أبــي العبــاس فــي كتابــه « :بكرأبــوقــال )  ٢(

ـــ" حــال"وه الــشر ونحــ وهــذا خــالف قــول ، یكــون معرفــة ونكــرة" كــذا"أقــبح الخطــأ ألن بــاب ل

ألن سیبویه بجعله معرفة ونكرة إذا لم تـضفه أو تدخلـه األلـف والـالم كمجـراه فـي ، سیبویه

   . الكتاب: وینظر،١/٢٠٩ األصول »سائر الكالم

ازني النحــو، وقــرأ علیــه  قــرأ عــل المــ،ّالفــضل الریاشــي اللغــوي النحــويأبوالعبــاس بــن الفــرج )  ٣(

 وأخـذ عـن المبـرد ، كثیـر الروایـة عـن األصـمعي،ًالمازني اللغة، كان عالما باللغـة والـشعر

 وغیـر ، ما اختلفت أسماؤه من كالم العـرب، كتاب اإلبل، كتاب الخیل:ّ صنف،وابن درید

ً قتلــه الــزنج بالبــصرة باألســیاف وكــان قائمــا یــصلي الــضحى فــي مــسجده ســنة ســبه ،ذلــك

   .٢/٢٧ بغیة الوعاة : ینظر. ولم یدفن إال بعد موته بزمان،مسین ومائتینوخ

 والتــذییل ،٢/٢٥٦ شــرح الكتــاب للــسیرافي : وینظــر،١/٤٥٣شــرح المفــصل البــن یعــیش )  ٤(

 وشـــفاء العلیـــل ،١٨٨٩ وتمهیـــد القواعـــد ،٣/٢٦٨ والمقاصـــد الـــشافیة ،٩/٢٤٤والتكمیـــل 

   .٢/١٢٥وشرح األشموني ، ٢/٩٩ والهمع ،٣/١٣٨٨ واالرتشاف ،٤٦٣ص 
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ـــاني ّ أن یكـــون محلـــى بـــاأللف والـــالم، :الث ُّاألكثـــر جـــرهوُ ُ ضـــربت ابنـــي : نحـــو،َ
 وممــا جـــاء فیـــه ،ُ ضـــربت ابنــي للتأدیـــب: نحـــو، النــصب ویجـــوز،للتأدیــب

   :ًمنصوبا قوله

���������������������������������������������������������)١(  

  .ألجل الجبن ال أقعد : أي،مفعول له» الجبن «فـ 

  :ومثله قول الشاعر  

�����������������������������������������������������������������������������)٢(  

 ، علــى الــسواء–ُّ النــصب والجــر – ویجــوز فیــه األمـران ،ً أن یكــون مــضافا:الثالـث

     M  B C D E F: قـال تعـالى،» ولتأدیبـه ،ضـربت ابنـي تأدیبـه« :تقول

G    H I L)أیضا منه قول الشاعر )٣ ً
)٤(:   

������������������������������������������������������������������������������� �

  :وفیا سبق یقول ابن مالك

������������������������������������������������������������� �

� �

� ��������������������������������������������������������� �

� �
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ـــة : ینظـــر. مجهـــول القائـــل،رجـــز)  ١( ـــل ،٢/٣١٥ المقاصـــد النحوی  ،٩/٢٤٤ والتـــذییل والتكمی

   .٢/١٩١ وشرح ابن عقیل ،٤٦٣وشفاء العلیل ص 

ـــدرر ،٦/٢٥٣البیـــت مـــن البـــسیط وهـــو لقـــریط بـــن ُأنیـــف فـــي خزانـــة األدب )  ٢(  ،١/٤٢٣ وال

 وبال نسبة في التذییل والتكمیـل ،٢/٣١٧یة  والمقاصد النحو،١/٦٩وشرح شواهد المغني 

  .٢/١٩٠ وشرح ابن عقیل ،٩/٢٤٤

   .حیث جاءت معرفة باأللف والالم) اإلغارة (:والشاهد في قوله  

   .)١٩(سورة البقرة من اآلیة )  ٣(

 ،٢/٣١٨ المقاصـــد النحویـــة : ینظـــر. وهـــو لحـــاتم بـــن عـــدي الطـــائي،البیـــت مـــن الطویـــل)  ٤(

ـــــسیرافي ،٣/٢٦٨ والمقاصـــــد الـــــشافیة ،١٢٤ :٣/١٢٢وخزانـــــة األدب   وشـــــرح الكتـــــاب لل

 .وقـــد جـــاء باإلضـــافة» إدخـــاره« : والـــشاهد فـــي قولـــه.١/٤٥٤ وشـــرح المفـــصل ،٢/٢٥٥

   .١/٣٦٨الكتاب 

   .١٩ وألفیة ابن مالك ص ، وما بعدها٢/١٨٧ شرح ابن عقیل :ینظر)  ٥(
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 ســـبق  كمـــا–جمهـــور العلمـــاء علـــى أن المفعـــول ألجلـــه یـــأتي معرفـــة ویـــأتي نكـــرة 

   –توضیح ذلك 

» أل« إلـى أن شـرطه أن یكـون نكـرة، وأن )١(بینما ذهب الجرمي والریاشـي والمبـرد

ـــدة ـــه زائ ـــر محـــضة ،فی ٕ واضـــافته غی
ـــین الجمهـــور ،)٢(  وهـــذا هـــو محـــل الخـــالف ب

   : وما ذهبوا إلیه مردود لما یأتي،والقائلین بتنكیره

 وقـــد أجـــازوا ،إلضـــافة وال با،  لـــو كـــان كـــذلك لـــم یـــأت معرفـــة بـــاأللف والـــالم- ١

  : وفــي القــرآن الكــریم،َ وفعلــت ذاك حــذر الــشر، جئتــك ابتغــاء الخیــر:ًقیاســا

 M  B C D E F     G    H IL )ــــــــــه مــــــــــا أنــــــــــشده ،)٣  ومن

   :)٤(سیبویه لحاتم الطائي 

������������������������������������������������������������������������������� �
  .یح ما ذهب إلیه الجمهور والصح،وهو كثیر

أو باإلضــافة » أل« سـواء بــ –  ذهـب المنكـرون إلــى تعریـف المفعـول ألجلــه - ٢

« و» ًقتلتـه صــبرا «:  نحــو،ً إلـى أنـه مــن قبیـل المـصادر التــي تكـون حـاال–

ً ووقـــوع المـــصدر المنكـــر حـــاال علـــى ،ً وراكـــضاً صـــابرا،:أي» ًأتیتـــه ركـــضا 

   : یقول ابن مالك،)٥(قاسٕخالف األصل حتى وان كثر فإنه ال ی

��������������������������������������������������������������������)٦(  

                                                 

   .١/١٧١ رأي المبرد في الكامل :ینظر)  ١(

   .٢/١٢٥ وشرح األشموني ،٢/٩٩ والهمع ،٣/١٣٨٨اف  االرتش:ینظر)  ٢(

   .)١٩(سورة البقرة من اآلیة )  ٣(

 وخزانـــة ،٢/٣١٨ والمقاصـــد النحویـــة ،٢٢٤مـــن الطویـــل لحـــاتم الطـــائي فـــي دیوانـــه ص )  ٤(

 وبــال نــسبة فــي أســرار العربیــة ص ،١٤١ واللمــع ص ،١/٣٦٨ والكتــاب ،٣/١٢٢األدب 

   .٢/٣٤٨ والمقتضب ،١٨٧

َجاء زید وحده، وبكثرة في النكرات، نحو: ًت مصادر أحواال بقلة في المعارف، نحوجاء)  ٥( ٌ :

ًمباغتــا، :  أي، وذلــك علــى التأویــل بالوصــف،ً وقتلتــه صــبرا،ً وجــاء ركــضا،ٌطلــع زیــد بغتــة

ًوراكضا، ومصیورا  وقاسـه ،ً ومـع كثـرة ذلـك قـال الجمهـور ال ینقـاس مطلقـا،ً محبوسـا: أي،ً

ًاء زیـد سـرعةجـ « فأجـاز ،ًا مـن العامـلالمبرد فیما كـان نوعـ ًجـاء زیـد ضـحكا«ومنـع » ٌ ِ
َ ٌ«. 

   .٢٥٣ ،٢/٢٥٢ وشرح ابن عقیل ،٢/٣٠٨ أوضح المسالك :ینظر

   .٣٢األلفیة ص )  ٦(
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 علـــى المفعولـــة ، وضـــربت ابنـــي التأدیـــب، ابتغـــاء الخیـــر:أمـــا حمـــل نحـــو

 فكیف یسوي بین ما هو خالف األصل وبین القیـاس؟ فیحمـل ،ألجله قیاس

  .هذا على ذاك

ـــم فعلـــت كـــذا؟ وقولـــك:ر الـــشر جـــواب لقولـــه فعلتـــه حـــذ:  أن قولـــك- ٣  قتلتـــه :َّ ل

 كیــف قتلتــه؟ فــاألول ســؤال عــن الــسبب، واآلخــر ســؤال : جــواب لقولــه،ًصــبرا

ٌ وبینهمـــا بـــون،عـــن الكیفیـــة ْ  قـــال ، وال یـــصح أن یقـــع أحـــدهما موقـــع اآلخـــر،َ

َّواعلــم أن هــذا البــاب أتــاه النــصب كمــا أتــى البــاب األول، ولكــن « :ســیبویه  ََّ ّ َ ُ ََ ْ
ُكیف لقیته؟ كما كان األول جوابا لقوله: ٌا جواب لقولههذ ّ   . )١(»لمه؟: َ

 فیكفـــي فیـــه ،)٢( إن المـــراد ذكـــر الـــسبب الحامـــل:  مـــن أدلـــة المنكـــرین قـــولهم- ٤

  . النكرة فالتعریف زیادة ال تحتاج إلیها

ًوهــذا مــردود؛ ألن الــسبب الحامــل قــد یكــون معلومــا عنــد المخاطــب فیحملــه    ّ
   .)٣( وال تنافي بینهما، وأنها المعلومة له،ت السببعلیه فیعرفه ذا

وحـسن فـي هـذا األلـف والـالم یعنـي المفعـول لـه؛ «  :  مما ذكره سـیبویه قولـه- ٥

 وهــذا یــدل داللــة واضــحة أن التعریــف فــي المــصادر ،)٤(»ألنــه لــیس بحــال

ًالتي تقع مفعوال له لیس زائدا وبالتالي ال تقع موقع الحال ً.   

  

   :تعقيب

ُ وان كـان یفهـم مـن سـیاق ،ً یعیش لم یبد رأیه صریحا في هذه المسألةابن   ٕ
ًكالمـــه أنـــه موافـــق لـــرأي الجمهــــور ممـــا ســـبق یتـــضح جلیــــا فـــساد مـــا ذهـــب إلیــــه 

ً ویجــب أال یلتفــت إلــى مثــل هــذه اآلراء؛ ألن فیهــا خرقــا للقواعــد المتفــق ،المنكــرون

   .علیها لدى جمهور العلماء

                                                 

 ،٢٦٩ ،٣/٢٦٨ والمقاصـد الـشافیة ،٩/٢٤٤ التـذییل والتكمیـل : وینظـر،١/٣٧٢الكتـاب )  ١(

   .١/٢٠٩واألصول 

   .ُفعول ألجله من شروطه أن یفهم علة الرافع ؛ ألن الم:أي)  ٢(

   .٢/٩٩ والهمع ،٩/٢٤٤ التذییل والتكمیل :ینظر)  ٣(

   .٢/٢٥٧ شرح الكتاب للسیرافي : وینظر،١/٣٧٠الكتاب )  ٤(
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وذهب الجرمي والریاشـي إلـى أن «  :)١(عد ولذا یقول صاحب تمهید القوا  

  .)٢(» وهو مذهب مردود ال ینبغي التشاغل بمثله،المفعول له ال یكون إال نكرة

  

                                                 

ُ ولــد ســنة ، محــب الــدین نــاظر الجــیش،الــدایم الحلبــيعبدمحمــد بــن یوســف بــن أحمــد بــن )  ١(
 والقزوینـــي ، الزم أبـــا حیـــان،إلـــى القـــاهرة اشـــتغل بـــبالده ثـــم قـــدم ،ســـبه وتـــسعین وســـتمائة

 مـات ، وغیـر ذلـك، تمهیـد القواعـد، وشـرح التـسهیل، شرح التلخیص: له،والتبریزي وغیرهم

   .١/٢٧٦ بغیة الوعاة :ینظر .هجریةسنة ثمان وسبعین وسبعمائة 

   .٩/٢٤٤ التذییل والتكمیل : وینظر،١٨٨٩تمهید القواعد )  ٢(
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  املبحث الرابع

  االستثناء

  )١( ـ  حاشا االستثنائية ١

ِ ولـــم یحـــك ســـیبویه فـــي « :یقـــول ابـــن یعـــیش   ْ َ                   ِ ْ ِإال الجـــر، ولـــم یجـــز   "     حاشـــا "َ ُ َّ َّ                 ِ ُ َّ َّ

َْماعــة مــن الفــریقین فــي ذلــك، فــذهب ََ           ََوقــد خالفــه ج  .          النــصب بهــا ٌ                              َْ ّالعبــاس المبــرد،    أبوٌ ّ               ّ ّ
ّوهــو قــول أبــي عمــرو الجرمــي واألخفــش إلــى أنهــا تكــون حــرف خفــض كمــا ذكــر  ْ َ                                                             ّ ْ َ

ٍسـوى زیـد   : "           ؛ ألن المعنـى "ٍ                    ٍ أتاني القوم حاشا زیـد   : "َ                َسیبویه، نحو قولك ِ
َ        ٍ ِ
         وقـد تكـون    ". َ

ُحاشیت "ً       ًفعال من  ْ َ      ُ ْ    .)٢(» "َ   َعدا "   ، و "َ  َخال "                        ، فتنصب ما بعدها بمنزلة  "َ

                                                 

ًأن تكــون فعــال : األول: لهــا ثالثــة أقــسام» حاشــا«ئیة ؛ ألن االســتثنا» حاشــا«خصــصت )  ١(

   :كقول النابغة. ًماضیا، بمعنى استثنى، ومضارعها أحاشي

 وال أحاشي، من األقوام، من أحد

وال إشـكال فـي . أسـتثني: اسـتثنیت، وأحاشـي بمعنـى: وحكى ابـن سـیده أن حاشـیت بمعنـى

 .فعلیة هذه

وحاشــى هــذه لــیس معناهــا االســتثناء، بــل . اشــى لزیــدح: كقولــه. أن تكــون للتنزیــه: الثــاني

وقــد یــراد بــه تنزیــه اســم، فیبتــدرون تنزیــه اســم اهللا . معناهــا التنزیــه عمــا ال یلیــق بالمــذكور

وحاشى هذه . تعالى، على جهة التعجب، واإلنكار على من ذكر السوء فیمن لم یروه منه

  : وفیها قوالن. ل ابن مالككذا قا. ً لیست حرفا، بال خالف- أعني التي للتنزیه -

وبه قال ابن جني، وغیره، في قوله تعـالى . وهو قول المبرد، والكوفیین. أحدهما أنها فعل

  واســــتدلوا علــــى فعلیتهــــا، بــــدخولها علــــى الحــــرف، وبالتــــصرف فیهــــا". حاشــــى هللا: وقلــــن" 

لیة، ألن ال یدالن على الفعو ...وهذان الوجهان یدالن على انتفاء حرفیتها: قلت. بالحذف

  . یشارك الفعل، في هذین األمریناالسم

الـصحیح أنهـا اسـم : قال  وصححه ابن مالك. وهو ظاهر قول الزجاج. وثانیهما أنها اسم

حاشــى هللا، فكأنــه : فمــن قــال. ًمنتــصب انتــصاب المــصدر، الواقــع بــدال مــن اللفــظ بالفعــل

   .ًتنزیها هللا: قال

 وهــي المقــصودة فــي .قــام القــوم حاشــا زیــد: نحــو. أن تكــون مــن أدوات االســتثناء: الثالــث

   .هذا البحث

   .٢/٣٠٨ وشرح التسهیل ، وما بعدها٥٥٨ الجنى الداني ص :ینظر

   .٤/٥١١شرح المفصل )  ٢(
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أن تكون لالستثناء فذهب سیبویه وأكثر البصریین إلى « :وقال ابن هشام  

 لكنهـــا تجـــر المـــستثنى وذهـــب الجرمـــي والمـــازني »إال«أنهـــا حـــرف دائمـــا بمنزلـــة 

عمرو الــشیباني إلــى أنهــا تــستعمل أبــوزیــد والفــراء وأبووالمبــرد والزجــاج واألخفــش و

   .)١(»تضمنه معنى إالكثیرا حرفا جارا وقلیال فعال متعدیا جامدا ل

. ًأنهـــا تكـــون حرفـــا، فتجـــر، كمـــا ذكـــر ســـیبویه: والثـــاني« :وقـــال المـــرادي  

ــــة خــــال وعــــدا. ًوتكــــون فعــــال، فتنــــصب وهــــذا مــــذهب الجرمــــي، والمــــازني، . بمنزل

  .)٢(»وهو الصحیح، ألنه قد ثبت عن العرب الوجهان. ، والزجاجدوالمبر

  

   :الدراسة والتحليل

 ولكنه حرف یجر مـا بعـده كمـا ،فلیس باسم) حاشا(وأما «  :یقول سیبویه  

 أتـوني مـا :أال تـرى أنـك لـو قلـت.. . وفیـه معنـى االسـتثناء،مـا بعـدها) حتى(تجر 

ًحاشا زیدا لم یكن كالما ً«)٣(.  

ـــــصریین أن    ـــــر الب ـــــى » حاشـــــا«مـــــذهب ســـــیبویه وأكث ٌّحـــــرف جـــــر دال عل

 أو ،یه لفعلیتهــاوهــذا هــو المــشهور ؛ ولــذلك لــم یتعــرض ســیبو» إال«االســتثناء كـــ 

) حاشـا(وأمـا «  : ولـذا یقـول الـسیرافي، هذا واضح من الـنص الـسابق،النصب بها

 وأمـا الجـر بهـا فـال خـالف بـین ، ولیس باسم وال فعل،فهي عند سیبویه حرف جر

والحكـم ) حاشـا(ُّالمـشهور جـر مـا اسـتثني بــ« : ویقـول ابـن مالـك،)٤(»النحـویین فیـه

   .)٥(علیها بالحرفیة

زیــد أبوعمر الجرمــي والمــازني والمبــرد والزجــاج واألخفــش وأبــوذهــب بینمــا   

ًعمرو الشیباني إلـى أنهـا تـستعمل كثیـرا حرفـا جـاراأبووالفراء و ً ً وقلـیال فعـال متعـدیا ،ً ً ً

م ٌ فخالــد لــ،»ًلقیــت القــوم حاشـا خالــدا«  : فـإذا قلــت،)٦ ()إال(ًجامـدا لتــضمنه معنــى 

                                                 

   . ت ح الفاخوري١/٢٠٤مغني اللبیب )  ١(

   .٥٦٢الجنى الداني في حروف المعاني ص )  ٢(

   .٣٥٠ ،٢/٣٤٩الكتاب )  ٣(

   .٣/٩٨شرح الكتاب )  ٤(

   .١٧٨ رصف المباني ص : وینظر،٢/٧٢٣شرح الكافیة الشافیة )  ٥(

   .١/٢٠٤ مغني اللبیب :ینظر)  ٦(
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ٌفخالـد ممـرور بـه؛ ألنـه اسـتثناء مـن » ًلـدا بـالقوم حاشـا خامـررت« :ٕ واذا قلت،تلقه
ً وخــال عمــرا،ًعــدا زیــدا    : فهــذا بمنزلــة،منفــي

ومــا كــان ســوى «  : یقــول المبــرد،)١(

 وعـدا ،ٕوان وافقـا لفـظ الحـروف) فحاشـا وخـال (وما كان فعـال)  وخال،فحاشا() إال(

  .)٢(»وال یكون

  

   :تعقيب

ْعمر الجرمـي ومـن تبعـه مـن كـون أبـوما ذهب إلیـه    ً حرفـا جـارا )حاشـا(َ ً– 

 هـو الــصحیح ، وهـذا قلیـل،ً وقـد تكـون فعـال وینـصب بهـا،-هـو المـشهور والكثیـر 

ًحرفـــا جــارا هـــو المـــشهور) حاشــا(وكـــون «  : یقــول ابـــن مالــك،ویعــضده الـــسماع ً، 

ّولــذلك لــم یعــرض ســیبویه لفعلیتهــا والنــصب بهــا، إال أن ذلــك ثابــت بالنقــل عمــن 
اللهـم اغفـر لـي ولمـن سـمعني حاشـا «  :)٣(هم  فمن ذلـك قـول بعـض،یوثق بعربیته

ْفقــد ســمعت مــن ینــصب ) حاشــا( وأمــا : وقــال األخفــش،» عالــشیطان وأبــا األصــب َ
  :)٤(قول الشاعر ) حاشا( ومن النصب بـ ،بها

ّحاشا قریشا فإن اهللا فضلهم  َ ً ْ َُعلى البریة باإلسالم والدین ِّ ّ
)٥(  

وهـو . .)عـدا(و) خـال( بمنزلـة ًوتكون فعـال. .ًتكون حرفا«  :راديوقال الم  

  . )٦(»الصحیح ألنه قد ثبت عن العرب الوجهان

                                                 

   .٤/٥١١ شرح المفصل البن یعیش :ینظر)  ١(

   .٤/٣٩١المقتضب )  ٢(

   .٢/٢٩٣ وأوضح المسالك ،٢/٢٣٩ شرح ابن عقیل :انظر)  ٣(

 وبـــال نـــسبة فـــي شـــرح ابـــن عقیـــل ، وقیـــل للفـــرزدق ولـــیس فـــي دیـــوان،البیـــت نـــم البـــسیط)  ٤(

 والمقاصــــــد النحویــــــة ،٥/٣٣٠٤ وتمهیــــــد القواعــــــد ،١/٢٣٩ وشـــــرح األشــــــموني ،٢/٢٣٩

٢/٣٥٨.   

ـــــسهیل )  ٥( ـــــل : وینظـــــر،٣٠٧ ،٢/٣٠٦شـــــرح الت ـــــذییل والتكمی ـــــد القواعـــــد ،٨/٣١٤ الت  وتمهی

  .٢/٢٩٣ وأوضح المسالك ،٥٨٥ ،١/٥٧٤ والمساعد ،٥/٢٢٠٤

   .٥٦٢الجنى الداني ص )  ٦(
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  وما خال  ـ  ما عدا ٢

علــى أن ) مــا(مقــرونتین بـــ ) خــال(و ) ادعــ(انفــرد الجرمــي بإجــازة الجــر بـــ   

   : یقول ابن مالك)الفرخ( حكاه عن بعض العرب في كتاب ،تكون زائدة

  )١(»ما«ًز ناسبا زیادة لـ     أجاالجرمي جرا بهما   » ما«وبعد 

  

   :الدراسة والتحليل

   :فیهما وجهان) خال وعدا(  

   : ومن شواهده قول الشاعر،ُّ الجر على أنهما حرفا جر، وهو وقلیل:األول

ًأبحنا حیهم قتال وأسرا     ّ ٢(ِ  عدا الشمطاء والطفل الصغیر(  

علـى أنـه ) عـدا(د حیـث جـر االسـم الواقـع بعـ» عـدا الـشمطاء«: قوله: فیهوالشاهد 

   .حرف جر

   :قول الشاعر) خال(ومن شواهد الجر بـ 

ُ  أعد عیالي شعبة من عیالكإ وانما   ،خال اهللا ال أرجو سواك ُّ ُ
)٣(  

) خــال(بهــد ) لفــظ الجاللــة(حیــث جــر االســم الواقــع ) خــال اهللا( : قولــه:والــشاهد فیــه

 :لــى المـستثنى منــهع) خـال اهللا( وفـي البیــت تقـدیم االســتثناء ،علـى أنــه حـرف جــر

   .)ال أرجو سواك(

  

 حـضر :نحـو) إال( النـصب علـى أنهمـا فعـالن جامـدان لوقوعهمـا موقـع :الثاني

   .ً ومررت بالقوم خال زیدا،ًالقوم عدا زیدا

                                                 

 ،٢/٣٠٦ وشــرح التــسهیل البــن مالــك ،٢/٧٢٢ شــرح الكافیــة الــشافیة البــن مالــك : ینظــر)  ١(

   .٨/٣١٥ والتذییل والتكمیل ،٣١٠

 ،٢٢٦ وشرح ابن الناظم ص ،٢/٣٥٤ وبال نسبة في المقاصد النحویة ،البیت من الوافر)  ٢(

   .١/٣٦٣ وشرح التصریح ،٢/٣١٠ وشرح التسهیل ،٢/٢٨٥وأوضح المسالك 

ـــسبة فـــي المقاصـــد النحویـــة ،البیـــت مـــن الطویـــل)  ٣( ـــل ،٢/٣٥٨ وهـــو بـــال ن  وشـــرح ابـــن عقی

 وشـــرح التـــصریح ،٣١٠ ،٢/٢٩١ وشـــرح التـــسهیل ،١/٢٣٧ وشـــرح األشـــموني ،٢/٢٣٤

١/٣٦٤.   
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 قــام القـوم مـا خــال : نحـو،المــصدریة فیتعـین النـصب) مـا(وتـدخل علیهمـا   

نـــه یتعـــین النـــصب وكونهمـــا ر إ هـــذا قـــول الجمهـــو،ً وقـــام القـــوم مـــا عـــدا زیـــدا،ًزیـــدا

  .)١(فعلین

  )٢ (: قول الشاعر)ما خال(ومن النصب بعد   

�������������������������������������������������������������������������� �

 ، وانتــــصاب االســــم بعــــدهما علــــى أنــــه مفعــــول،الداخلــــة علیهمــــا مــــصدریة) مــــا(و

  .)٣(والفعل نصب) ما(وموضع 

علـى أن ) مـا(مقـرونتین بــ ) خـال(و ) عـدا(مي بإجـازة الجـر بــ وانفرد الجر  

ومـا ذهـب ) الفرخ( كما ذكر في كتاب ،تكون زائدة، وحكي عن بعض العرب ذلك

   . وغیرهما،)٥( والربعي،)٤(علي الفارسي أبوإلیه الجرمي تبعه في ذلك 

                                                 

 واللمـع ،٢/١٦٤ وشـرح األشـموني ،١/٣٦٤ والتـصریح ،٢/٢٨٥ أوضـح المـسالك :ینظر)  ١(

١٢١ ٢.   

 ،٣٣٩د بـن ربیعـة العـامري فـي شـرح األلفیـة البـن النـاظم ص البیت من الطویل وهو للبیـ)  ٢(

 وشــرح شــذور الــذهب ،١/٣٦٥ وشــرح التــصریح ،٢/١٦٤ ،٢٩ ،١/٢٨وشـرح األشــموني 

ــــــد الفریــــــد ،٢/٨٧ وشــــــرح المفــــــصل ،١/١٥٠ وشــــــرح شــــــواهد المغنــــــي ،٣٣٩ص   والعق

 وأوضـــح ،٢٢١ أســـرار العربیـــة ص : وبـــال نـــسبة فـــي،١/٢٢٣ ومغنـــي اللبیـــب ،٥/٢٧٣

 وشــرح ،٢٦٣ وشــرح عمــدة الحــافظ ص ،٢٦٩ ورصــف المبــاني ص ،،٢/٢٨٩الك المــس

   .١/٢٢٦ والهمع ،١٥٤ واللمع ص ،٢٤٨قطر الندي ص 

 إمـــا علـــى الظرفیـــة الزمانیـــة علـــى حـــذف ،موضـــع الموصـــول وصـــلته نـــصب بـــال خـــالف)  ٣(

وا  قام: فمعنى، وفیها معنى االستثناء، أو على الحالیة على التأویل باسم الفاعل،مضاف

ً قـاموا وقـت مجـاوزتهم زیـدا علـى األول، أو مجـاوزین زیـدا علـى الثـاني،ًما عدا زیـدا  وبـه ،ً

ٕ قـاموا غیـر زیـد والیـه ذهـب ابـن :فـي) غیـر( أو علىـى االسـتثناء كانتـصاب ،قال السیرافي
ً والذي ینبغـي أن یعتمـد علیـه هـو األول فـإن كثیـرا مـا یحـذف اسـم الزمـان وینـوب ،خروف

،وشـــرح األشـــموني ٨/٣١٦، والتـــذییل والتكمیـــل ١/٣٦٥التـــصریح :رینظـــ. عنـــه المـــصدر

٢/١٦٤ .  

   .١/٢٥ كتاب الشعر :ینظر)  ٤(

 أخــذ ، أحــد أئمــة النحــو،الحــسن الزهــريأبو ،علـي بــن عیــسى بــنن الفــرج بــن صــالح الربعــي)  ٥(

 مـا بقـي : ورحـل إلـى شـیراز فـالزم كـالم الفارسـي عـشر سـنین حتـى قـال لـه،عن السیرافي

 بغیــــةة الوعــــاة : ینظــــر. فأقــــام بهــــا إلــــى أن مــــات، فرجــــع إلــــى بغــــداد، إلیــــهشــــيء تحتــــاج

٢/١٨١.   
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 بــل ،ال تــزاد قبـل الجــار) مــا(ومـا ذهــب إلیـه الجرمــي غیــر صـحیح ؛ ألن   

 ومـــا قــــالوه )٢( L * (  M: وقولــــه تعـــالى،)١( M  Í Î   L:، نحـــو قولـــهبعـــده

  .)٣(بالسماع فهو شاذ یحفظ وال یقاس علیه 

                                                 

   .)٤٠(سورة المؤمنون من اآلیة )  ١(

   .)١٥٩(سورة آل عمران من اآلیة )  ٢(

 والتـصریح بمـضمون التوضـیح ،٨/٣١٧ والتذییل والتكمیـل ،١/٢٢٣ مغني اللبیب :ینظر)  ٣(

   .٢/١٦٤ وشرح األشموني ،١/٣٦٥
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  املبحث اخلامس

  اإلضافة

  )١( M  ¤ ¥ ¦  § L: يف قوله تعاىل)مثل(إعراب 

ـــ » ُمثــل « :قــرأ حمــزة والكــسائي«  :قــال ابــن یعــیش   بــالرفع علــى الــصفة ل

ً أن یكـــون مبنیـــا : أحـــدها،مـــل النـــصب غیـــر وجـــه ویحت،ونـــصب البـــاقون» حـــق«

عثمـان أبووقـال .. .زائـدة للتوكیـد» مـا«و » أنكـم« وهـو ،إلضافته إلى عیر متمكن

ــــة » مثــــل«مــــع »  مــــا« بنــــي :)٢(المــــازني ــــال .. .»خمــــسة عــــشر«فجعلهــــا بمنزل ق

ألنـه أضـیف إلـى غیـر » مثـل« إنمـا بنـي : والنحویـون یقولـون)٣( سیبویه:عثمانأبو

    .)٤(» ُّحق« هو حال من النكرة وهو :عمر الجرميأبو وقال ،»أنكم« وهو ،معرب

   :الدراسة والتحليل

»  ماَمثل« :عمرو وابن عامر وحفص عن عاصمأبوقرأ ابن كثیر ونافع و  

 ،)٥(بـالرفع» ُمثـل مـا «  : وقـرأ عاصـم فـي روایـة أبـي بكـر وحمـزة والكـسائي،ًنصبا

   :ًبعضا منهاوفي قراءة النصب عدة أوجه ذكر ابن یعیش 

 :عمر الجرمـيأبـو فقـال ، واختلـف فـي صـاحب الحـال، النصب على الحـال:األول

ومجــيء الحــال مــن النكــرة إن لــم یكــن لــه مــسوغ » ُّحــق«إنــه حــال مــن النكــرة وهــو 

 وذلك ألن صـاحب الحـال كالمبتـدأ فـي المعنـى فحقـه أن ،قلیل وهو مع قلته جائز

   :)٦( ولذا یقول ابن مالك،یكون معرفة

������������������������������������������������������������������������������������ �

���������������������������������������������������������������������������� �
 ولكـن ابـن ،واآلیة الكریمـة لـیس فیهـا مـسوغ مـن المـسوغات التـي ذكرهـا ابـن مالـك

 ممـا ورد فیـه صـاحب الحـال نكـرة مـن غیـر مـسوغ، مـن ،ًلبـامالك احتـرز بقولـه غا

                                                 

   .)٢٣(سورة الذاریات من اآلیة )  ١(

   .٥/٧٣ وشرح المفصل ،١٠/٤٨ ولدر المصون ،٩/٥٥٣ البحر المحیط :ینظر)  ٢(

   .١١٢ ،٢/٤٥٢ الكتاب :ینظر)  ٣(

   .٧٤ ،٥/٧٣شرح المفصل )  ٤(

   .٩/٥٥٣ والبحر المحیط ،٦٠٩ كتاب السبعة في القراءات البن مجاهد ص :ینظر)  ٥(

   .٣٣ألفیة ابن مالك ص )  ٦(
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 )١( وأجــاز ســیبویه،ً وقــولهم علیــه مائــة بیــضا، مــررت بمــاء قعــدة رجــل:ذلــك قــولهم

ًفیها رجل قائما  یقول ،)٣(وذلك قلیل» ًصلى وراءه رجال قیاما«  :)٢( وفي الحدیث،ٌ

، جعلــه حــاال ُوزعــم الخلیـل أن هــذا جــائز، ونـصبه كنــصبه فــي المعرفـة « :سـیبویه

َمررت برجل قائما، إذا جعلت الممرور به في حال : ومثل ذلك، ًولم یجعله وصفا َ ُ
ومثــل  .ٌفیهــا رجــل قائمــا، وهــو قــول الخلیــل رحمــه اهللا: وقــد یجــوز علــى هــذا. ٍقیــام

ُعلیه مائة بیضا؛ والرفع الوجه: ذلك ُ ُوعلیه مائة عینا؛ والرفع الوجه. ٌ وزعم یونس  .ٌ

ُمــررت بمــاء قعــدة رجــل؛ والجــر الوجــه:  یقولــونأن ناســا مــن العــرب ٍ َ ِ ٍ ٕوانمــا كــان . ُ

فة األول، فكرهـــوا أن یجعلـــوه النـــصب هنـــا بعیـــدا مـــن قبـــل أن هـــذا یكـــون مـــن صـــ

  .)٤(»حاال

  مسوغ من المسوغات السابقة قلیلفمجیئ الحال من النكرة إن لم یكن له  

  . من كالم سیبویه وبعید یفهم كما 

  :تعقيب

 إال أنـه ال ینفـك مـن ،أن ما ذهب إلیه الجرمي صحیح« ذكر ابن یعیش   

 والــــــضعف المقــــــصود هنــــــا مــــــا ،)٥ (»ضـــــعف ؛ ألن الحــــــال مــــــن النكــــــرة ضــــــعیف

 ولـذا ،؛ ألن مجیئ الحال من النكرة بعیـد وفیـه صـرف الكـالم عـن وجهـهأوضحناه

   .ما ذكره ابن یعیش صحیح

   :ونذكر باقي األوجه اإلعرابیة تتمة للفائدة  

ُ؛ ألنـه قـد كثـر » ٌّلحـق«ً أن یكـون حـاال مـن الـضمیر فـي ،من الحـالالوجه الثاني 
  الوصف 

                                                 

ُمــررت برجــل معــه كــیس مختــوم علیــه، الرفــع الوجــه؛ ألنــه صــفة الكــیس    :یقــول ســیبویه)  ١(
ِ

ٌ ٍ

ًفیها رجل قائما وهذا رجل ذاهبا: والنصب جائز على قوله ٌ    .٢/٥٢  الكتاب »ًٌ

ْعــن عائــشة ُأم المــؤمنین، َأنهــا قالــت... .) ٢( َ َ َ َّ َ ْ
ِ ِِ

ُ ِّ َ َ َ ــه : َْ ِصــلى رســول الل َّ َُّ ُ ََ) (فــي بیتــ ِ ٍه وهــو شــاك، َِْ َِ َ َُ
َفصلى جالسا وصلى وراءه قوم قیاما، فَأشار إلـیهم َأن اجلـسوا، فلمـا انـصرف قـال َ َ َ َ ََ َْ ْ َ ٌ ََ ُ َ َ ً ََّ َ َِ ِ َّ ِ َّْ ِْ ِ ِ َ ً َْ َُ َ َإنمـا «: َ َّ

ِ

ِجعـــل اإلمـــام لیـــؤتم بـــه ِ ِِ ََِّ ْ ُ ُُ َ فـــتح البـــاري بـــشرح : ینظـــر.)٦٨٨( حـــدیث رقـــم ،بـــاب اآلذان» ...َ

   .٢٠٤ ،٢/٢٠٣عسقالني صحیح البخاري البن حجر ال

   .١/٣٧٨ وشرح التصریح ،١٧٦ ،٢/١٧٥ شرح األشموني :ینظر)  ٣(

   .٢/١١٢الكتاب )  ٤(

   .٥/٧٤شرح المفصل )  ٥(
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ـــــى ،بهـــــذا المـــــصدر  ؛ والعامـــــل فیهـــــا  )١(رى مجـــــرى األوصـــــاف المـــــشتقة جـــــ حت

   .)٢(»ُّحق«

ُ لحـــق حقـــا مثـــل نطقكـــم: أنـــه نعـــت لمـــصدر محـــذوف أي:الثــاني ً  أو أنـــه نعـــت لــــ ،ٌّ

ُوانما بني االسم إلضافته إلى غیر متمكن» ُّحق«   .»أنكم« وهو ٕ

ًحتى صار شیئا واحدا» ما«ُركب مع » مثل«  أن :الثالث    .»خمسة عشر« كـ ،ً

ال رجـل فـي «  فأما ،وهذا الوجه في ضعف ؛ لقلة بناء الحرف مع االسم  

  . )٣(عاملة غیر زائدة) ال(فـ» الدار

   :أما قراءة الرفع ففیها أوجه  

   .ٍ على أنه خبر ثان مستقل كاألول:األول

   .ٌ هذا حلو حامض:ٌ على أنه مع قبله خبر واحد نحو:الثاني

   .)٤(مزیدة على األوجه الثالثة » ما«و » ُّحق« أنه نعت لـ :الثالث

                                                 

   . قائم: فجاز أن یعامل كالمشتق نحو،ًولذا جاز أن یتحمل ضمیرا)  ١(

   .٩/٥٥٣ والبحر المحیط ،٢/١١٨٠ والتبیان للعكبري ،١٠/٤٩ الدر المصون :ینظر)  ٢(

   .٢/١١٨٠ والتبیان ،١٠/٤٧ والدر المصون ،٥/٧٤ شرح المفصل :ینظر)  ٣(

   .٥/٥٥٣ والبحر المحیط ،٢/١١٨٠ والتبیان للعكبري ،١٠/٤٦ الدر المصون :ینظر)  ٤(
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  املبحث السادس

  اجلملة التعجبية

  الفصل بني فعل التعجب واملتعجب منه

  

فأمـا الفـصل بـین فعـل التعجـب والمتعجـب منـه بظـرف «  :قال ابن یعیش  

 فـذهب جماعـة مـن النحـویین المتقـدمین وغیـرهم كـاألخفش ،فیهأو نحوه  فمختلف 

ه إلــى جــواز الفــصل وذهــب آخــرون كــالجرمي وغیــر.. .والمبــرد إلــى المنــع مــن ذلــك

ًیوم زیدا ما أحسن ال: نحو قولك،بالظرف »ًما أجمل في الدار بكرا«  و،َ
)١( .  

 اإلجمـــاع علـــى )٣(وقـــد حكـــى المؤلـــف«  :)٢(وجـــاء فـــي المقاصـــد الـــشافیة   

ف فـي منـع ال وكـذا ال خـ:)٤( قـال فـي الـشرح،ل بغیـر الظـرف والمجـرورصنع الفم

ً مــا أحــسن زیــدا : نحــو،ا مــا یتعلــق بهمــا مــن غیــر ظــرف وجــار ومجــرورمــالئهیإ

ً ما أحسن مقـبال زیـدا: فلو قلت: قال،ً وأكرم به رجال،ًمقبال  لـم –ً وأكـرم رجـال بـه ،ً

ُ نقــل عــن الجرمــي فــي كتابــه  فقــد، وفــي هــذا اإلجمــاع نظــر، انتهــى.یجــز بإجمــاع
َُأحــسن«  أن الفــصل بــین )٥ ()الفــرخ( َ  ،ومعمولــه بــالظرف والحــال والمــصدر قبــیح» ْ

 أقبحهــا عنــده، فــالخالف واقــع كمــا تــرى ولكــن والمــصدر ،زئوهــو علــى قبحــه جــا

   .» على ما قالهجمهورال

   .)٦(» وأما كون ذلك مذهب الجرمي فمشهور«  :وقال ابن مالك  

                                                 

   .٤/٤٢٢شرح المفصل )  ١(

المقاصـــد الـــشافیة فــــي شـــرح الخالصــــة الكافیـــة لإلمـــام أبــــي إســـحاق إبــــراهیم بـــن موســــى )  ٢(

   .٥٠٠ ،٤/٤٩٩محمد إبراهیم البنا وآخرین /  تحقیق األستاذ الدكتور ،ه٧٩٠بي الشاط

   .ابن مالك)  ٣(

   .٣/٤٠شرح التسهیل البن مالك )  ٤(

 إنبــاه : ینظــر. فــرخ كتــاب ســیبویه: ومعنــاه،ّكتــاب الفــرخ مــن الكتــب التــي صــنفها الجرمــي)  ٥(

   .٤/٣٦٩ ،٢/٨٠الرواة 

   .٣/٤٢شرح التسهیل )  ٦(
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  :تحليلالدراسة وال

الفصل بین فعل التعجب والمتعجب منه إمـا أن یكـون بـالظرف أو الجـار 

ٕ وامـــا أن یكـــون الفـــصل بغیـــر ،والمجـــرور وهمـــا إمـــا یتعلقـــان بفعـــل التعجـــب أو ال
   : فهذه صور ثالثة للعلماء وفیها أقوال،الظرف أو الجار والمجرور

المـــانعین َّ فعلـــة ،وقبـــل الحـــدیث عـــن أقـــوال العلمـــاء نعـــرف علـــة المـــانعین

 واألمثــال األلفــاظ ،َّ إن التعجــب یجــري مجــرى األمثــال للزومــه طریقــة واحــدة:قــالوا

 فكـذلك جملـة )١( واألمثـال ال تغیـر ، فلمـا جـاء كالمثـل،فیها مقصورة علـى الـسماع

 فأشــبها ، وقیــل العلــة عــدم الفــصل بــسبب ضــعفهما بكونهمــا ال یتــصرفان،التعجــب

ـــار األول إلـــى  ألنهمـــا مـــش: وقیـــل،»َّإن وأخواتهـــا« ـــصلة والموصـــول الفتق ّبهان بال

   .)٢(الثاني من جهة المعنى 

ًحرفــا مــشبها بالفعــل، » َّإن« رأینــا :واحــتج الــذین أجــازوا الفــصل بــأن قــالوا   ً

ًورأینا فعل التعجب فعال ناقص العمل والتصرف، ولیس یبلـغ مـن نقـصان تـصرفه 

جـائز » َّإن«لفـصل فـي  وقد رأینا ا،التي لیست بفعل» ّإن«أن یصیر أضعف من 

ًإن فیها زیدا «:بینها وبین االسم بالظرف في قولك ً ویدل على جواز ذلك أیضا ،»َّ

 وقـد ، مـا أحـسن بالرجـل الـصدق:وتقـدیره» ما أحـسن بالرجـل أن یـصدق « :قولهم

   .)٣(بالباء» الرجل«وبین » أحسن«فصل بین 

  

ألولــى إذا  فالــصورة ا،أمــا عــن صــور الفــصل بــین الفعــل والمتعجــب منــه  

 ،إلـخ.. . كالحـال والمنـادى والمـصدر،كان الفصل بغیر الظرف والجـار والمجـرور

ً ما أحسن زیـدا مقـبالّ  ذكـر ابـن مالـك :نحو  أنـه ال خـالف :- رحمـه اهللا تعـالى –ً

 مـا أحـسن : نحـو،في منع إیالئهما ما یتعلق بهما من غیر ظـرف وجـار ومجـرور

ًزیدا مقبال ً مـا أحـسن مقـبال زیـدا:قلـتفلـو ! ًوأكرم بـه رجـال ! ً لـم ! ًوأكـرم رجـال بـه! ً

   .)٤(»یجز بإجماع

                                                 

   .٤/٤٢٢ وشرح المفصل ،١/٣٥٧ شرح الكتاب للسیرافي :ظرین)  ١(

   .٢١٠ ،١٠/٢٠٩ التذییل والتكمیل :ینظر)  ٢(

   .٤/٤٢٢ وشرح المفصل ،١/٣٥٧ شرح الكتاب للسیرافي :ینظر)  ٣(

   .١٠/٢١٠ والتذییل والتكمیل ،٤/٤٩٩ المقاصد الشافیة : وینظر،٣/٤٠شرح التسهیل )  ٤(



       
 

 
 
 
 

 ٤١٧ 
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ال  « :فقــال» شــرح الخالصــة«وتبعــه فــي ذلــك ابنــه بــدر الــدین محمــد فــي   

ــــر الظــــرف والجــــار  ــــین الفعــــل والمتعجــــب منــــه بغی ــــاع الفــــصل ب خــــالف فــــي امتن

  . )١(والمجرور،كالحال والمنادى

أن ) الفـرخ(الجرمـي فـي كتابـه ُ فقـد نقـل عـن ،والحقیقة أن الخالف موجود  

ومعمولـه بـالظرف والحـال والمـصدر قبـیح وهـو علـى قبحـه » أحسن« الفصل بین 

   .)٢( فالخالف واقع كما ترى،جائز، والمصدر أقبحها عنده

مــا أحــسن : وأجــاز الجرمــي الفــصل بالمــصدر، فأجــاز « :حیــانأبووقــال   

ًإحــسانا زیــدا  ٕ مــصدر، واجازتــه هــو أن ومنــع ذلــك الجمهــور لمــنعهم أن یكــون لــه! ً
  . )٣(»ینصب المصدر

ال خـالف فـي منـع  « :)٤(وأما الفصل بالمنادى فقال بـدر الـدین ابـن مالـك  

ّلمــا ) ( قــول علــي بــن أبــي طالــب :)٦(اهللا بــن مالــك أبوعبــد وقــال أبــوه )٥(»ذلــك 
ًأعزز علي أبا الیقظان أن أراك صریعا مجدال « : ُقتل عمار بن یاسر ًُ مصحح » ّ

  .الفصل بالنداءلجواز 

 ،!ً مــا أحــسن لــوال بخلــه زیــدا :نحــو) لــوال( الفــصل بـــ )٧(وأجــاز ابــن كیــسان  

  .)٨( وال حجة له على ذلك ،وأحسن لوال بخله بزید

                                                 

 ٤٦٤الحمیـد ص عبدالحمید الـسید محمـد عبد/ بن الناظم تحقیق دشرح ألفیة ابن مالك ال)  ١(

   .ط دار الجیل بیروت

   .٤/٥٠٠ المقاصد الشافیة :ینظر)  ٢(

  . ٤/٢٠٧١ واالرتشاف ،١٠/١١٠التذییل والتكمیل )  ٣(

اهللا بــن مالــك اإلمــام بــدر الــدین بــن اإلمــام جمــال الــدین الطــائي عبــدمحمــد بــن محمــد بــن )  ٤(

 تــــولى وظیفــــة والــــده بعــــد وفاتــــه وتــــصدى لالشــــتغال ، أخــــذ عــــن والــــده،يالدمــــشقي النحــــو

 تكملـة شـرح التـسهیل وغیـر ، شـرح كافیتـه  وشـرح المیتـه، شرح ألفیة والده: له،والتصنیف

   .١/٢٢٥ بغیة الوعاة : ینظر.ه٦٨٦ توفى سنة ،ذلك

   .٤٦٤شرح ألفیة ابن مالك البن الناظم ص )  ٥(

   .٣/٤١شرح التسهیل )  ٦(

 مــن ، أخــذ عــن المبــرد وثعلــب،الحــسن النحــويأبو محمــد بــن أحمــد بــن إبــراهیم بــن كیــسان ) ٧(

 ، وغیـر ذلـك، علـل النحـو، معـاني القـرآن، البرهـان، الالمـات،تصانیفه المهـذب فـي النحـو

   .١/١٩بغیة الوعاة :  ینظر.ه٢٩٩مات سنة 

   .٤/٢٠٧٢ االرتشاف :ینظر)  ٨(
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ــــق    ــــان الفــــصل بــــالظرف والجــــار والمجــــرور ســــواء تعل الــــصورتان األخیرت

   .بالفعل أم لم یتعلق بفعل التعجب

ق بغیــــر الفعــــل فــــال یجــــوز أن إذا كــــان الظــــرف والجــــار والمجــــرور یتعلــــ  

ً مـا أحـسن آمـرا بمعـروف : ومثـال ذلـك،یلیهما ! ً ومـا أقـبح ضـاحكا فـي الـصالة ،!َ

 )١(لــم یجــز! ًومــا أقــبح فــي الــصالة ضــاحكا ! ً مــا أحــسن بمعــروف آمــرا :فلــو قلــت

   .)٢(»ال خالف في منع الفصل بذلك  « :قال ابن مالك

ًمجــرورا فقــد قــال ابــن مالــك ًوأمــا إذا كــان معمــول فعــل التعجــب ظرفــا أو   
)٣(:   

��������������������������������������������������������������������������� �

  

نعم هناك خالف بین العلماء في هذه الصورة، وهـي فـصل المعمـول بـین   

 ومــا أجمــل الیــوم ،!ً مــا أحــسن فــي الــدار زیــدا:فعــل التعجــب والمتعجــب منــه، نحــو

ـــرد،)٤(خفـــش فـــذهب األ،ًعمـــرا ـــك ال یجـــوزثـــر البـــصریین إلـــى أن وأك،)٥( والمب  ، ذل

 هــذا بــاب :ُّ ونـص ســیبویه،، إلــى ســیبویه)٧( ونــسبه الـصیمري)٦(واختـاره الزمخــشري

َما یعمل عمل الفعل ولم یجر مجرى الفعل ولم یـتمكن تمكنـه ْ  مـا :وذلـك قولـك « :َ

                                                 

   .١٠/٢١٠ التذییل والتكمیل :ینظر)  ١(

   .٤/٢٠٧٠ واالرتشاف ،٣/٤٠شرح التسهیل )  ٢(

   .٤٣ألفیة ابن مالك ص )  ٣(

ـــن مـــسعدة  : ســـبقت ترجمتـــه)  ٤( الحـــسن األخفـــش األوســـط أحـــد األخـــافش الثالثـــة أبوســـعید ب

 : ینظـــر رأي األخفـــش فـــي.١/٥٩٠ بغیـــة الوعـــاة : ینظـــر.ه٢٢١ مـــات ســـنة ،المـــشهورین

    .١٠/٢١١لتكمیل  والتذییل وا،٤/٤٢٢شرح المفصل البن یعیش 

.. .لـم یجـز! اهللا عبـد ومـا أجمـل الیـوم ،!ً مـا أحـسن عنـدك زیـدا :ولـو قلـت « :قـال المبـرد)  ٥(

المقتضب »  وصار حكمه كحكم األسماء،َّألن هذا الفعل ما لم یتصرف لزم طریقة واحدة

٤/١٧٨.   

   .٢٧٨المفصل في علم العربیة ص )  ٦(

 لـه كتـاب ، مـن نحـاة القـرن الرابـع الهجـري،ري النحـوياهللا بن علي بن إسـحاق الـصیمعبد)  ٧(

 ،١٢٥ البلغــة ص : ینظــر. أحــسن فیــه التعلیــل علــى قــول البــصریین،التبــصرة فــي النحــو

   .٢/١٣٣ٕ وانباه الرواة ،٢/٤٩وبغیة الوعاة 
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ًوال تزیـل شـیئا عـن ) مـا(وتـؤخر  )اهللاعبـد(وال یجـوز أن یتقـدم ... .!اهللا عبدأحسن 

  . )١(»... .موضعه

وال یجوز الفصل بین فعل التعجب وبین ما عمل فیـه  « :وقال الصیمري  

َعنــد ســیبویه ؛ ألن فعــل التعجــب ال یتــصرف وقــد لــزم طریقــة واحــدة ضــعف عــن 
 مــا : وحــروف الجــر كقولــك،ُ وقــد أجــاز غیــر ســیبویه الفــصل فیــه بــالظرف،الفــصل

ًما أحسن الیوم عمرا  و،!ًأحسن في الدار زیدا  َ َ«)٢( .  

» ًزیــل شــیئا عــن موضــعهتوال  « :قــال الــسیرافي عنــد تفــسیره لقــول ســیبویه  

 ولم ،وتولیها الفعل، ویكون االسم المتعجب منه بعد الفعل) ما(إنما أراد أنك تقدم 

ً إذا نـــسبة الـــصیمري هـــذا الـــرأي .)٣(»یعـــرض الفـــصل بـــین الفعـــل والمتعجـــب منـــه 

 وتفــسیر ،؛ ألن نــص ســیبویه ال یــشعر إلــى مــا قالــه الــصیمريلــسیبویه فیــه نظــر 

ًالسیرافي لنص سیبویه یؤید ما ذكرت أیضا ما ذكره الـشیخ   – )٤(علي الـشلوبینأبـوُ

َّحكــى الــصیمري أن مــذهب ســیبویه منــع الفــصل بــالظرف  « :-رحمــه اهللا تعــالى 

 وهـــــــو المــــــــشهور ،َّ والــــــــصواب أن ذلـــــــك جـــــــائز،بـــــــین فعـــــــل التعجـــــــب ومعمولـــــــه

   .)٥(»منصوروال

وال یتصرف في الجملة التعجبیة  « :ومن المانعین الزمخشري حیث یقول  

وال ! اهللا أحـسنعبـدوال ما ! اهللا ما أحسنعبد : فال یقال،بتقدیم وال تأخیر وال فصل

 وقد أجـاز الجرمـي ،!وال أكرم الیوم بزید ! ًوال ما أحسن في الدار زیدا ! بزید أكرم

 مـــــا أحـــــسن بالرجـــــل أن : وینـــــصرهم قـــــول القائـــــل،الفـــــصل وغیـــــره مـــــن أصـــــحابنا

 ، علـى مـا ذهـب إلیـه الزمخـشري– رحمه اهللا تعـالى – وعلق ابن مالك ،)٦(یصدق
                                                 

  .١/٧٣الكتاب )  ١(

   .١٥٧یحیى مراد ص .  تحقیق د،تبصرة المبتدئ وتذكرة المنتهى)  ٢(

   .١/٣٥٧سیبویه شرح كتاب )  ٣(

 إمــام ، األشــقر األبــیض: وهــو بلغــة األنــدلس،علي الـشلوبینأبــو ،عمـر بــن محمــد بــن عمــر)  ٤(

 . مــات ســنة خمــس وأربعــین وســتمائة،)كتــاب ســیبویه(فــي العربیــة واللغــة أخــذ الجلــة عنــه 

   .٢/٣٣٢ٕ وانباه الرواة ،٢/٢٢٤ وبغیة الوعاة ،١٦٣ ،١٦٢ البلغة ص :ینظر

 ،١٠٩٨ ،٢/١٠٩٧ شـــــرح الكافیـــــة الـــــشافیة : وینظـــــر،٢/٨٩٢لجزولیـــــة شـــــرح المقدمـــــة ا)  ٥(

   .٦/٢٦٣٢ وتمهید القواعد ،١٠/٢١٢والتذییل والتكمیل 

   .٢٧٨ ،٢٧٧فخر صالح قدارة ص / المفصل في علم العربیة ت د )  ٦(
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 والتنبیـــه علـــى بعـــض ،ومـــن العجـــب اعترافـــه بنـــصرهم «:بعـــد أن ذكـــر رأیـــه فقـــال

  .)١(»حججهم بعد أن خالفهم بال دلیل

الكـوفیین إلـى جـواز  والفراء من ،بینما ذهب الجرمي وكثیر من البصریین  

مــا  « :الفــصل بــین فعــل التعجــب والمتعجــب منــه بــالظرف والجــار والمجــرور نحــو

ٕواحتجوا بأن فعـل التعجـب وان كـان » ًوما أجمل في الدار بكرا ! ًأحسن الیوم زیدا
» َّإن« وأنــت تجیــز الفــصل فــي ،فــي الحــروف» َّإن«ًضــعیفا فــال یــنحط عــن درجــة 

 كـأن فـي ،ٕواذا جاز ذلك فـي الحـروف.. .»ًار زیداَّإن في الد « :بالظرف من نحو

ُ وان ضعف ؛ ألنه ال یتقاصر عن الحرف ،الفعل أجوز ٕ
)٢(.   

ًومما یؤید ما ذهب إلیه الجرمي ثبوت ذلـك عـن العـرب نظمـا ونثـرا    فمـن ،ً

   :النظم قول الشاعر

������������������������������������������������������� )٣(  

   :)٤(اعر وقال الش

��������������������������������������������������������������� �
 ، مـا أحـسن فـي الهیجـاء لقاءهـا:)٥(ومن النثـر قـول عمـرو بـن معـد یكـرب  

  . » وأثبت في المكرمات بقاءها ،وأكثر في اللزیات عطاءها

                                                 

   .٢/١٠٩٩شرح الكافیة الشافیة )  ١(

   .١/٣٥٧رافي  وشرح الكتاب للسی،٤/٤٢٢ شرح المفصل البن یعیش :ینظر)  ٢(

 وبـال نـسبة ،٣/٧٣ النحویـة كما في المقاصـد ، وهو لعباس بن مرداس،البیت من الطویل)  ٣(

 وشـرح ،٢/٣٦٤ وشـرح األشـموني ،٢/١٥٧ وشرح ابن عقیـل ،٤٩في الجنى الداني ص 

 وشــرح ،٢/١٠٩٦ وشــرح الكافیــة الــشافیة ،٢/٦٢ وشــرح التــصریح ،٤١ ،٣/٣٥التــسهیل 

    ٣/٩٥المرادي  

 وشـرح ابـن النـاظم ص ،٣/٧٥ النحویـة والبیت بال نسبة فـي المقاصـد ،لبیت من الطویلا)  ٤(

   .٢/٣٦٨ وشرح األشموني ،٢/١٥٨ وشرح ابن عقیل ،٣٣١

ّوفــد عمــرو بــن معــد یكــرب الزبیــدي علــي مجاشــع بــن مــسعود الــسلمي وكانــت بــین عمــرو )  ٥(
أعطــاه فلمــا خــرج مــن وبــین ســلیم حــروب فــي الجاهلیــة فقــدم علیــه البــصرة یــسأله الــصلة ف

عنده قال له أهـل المجلـس كیـف وجـدت صـاحبك؟ قـال هللا بنـو سـلیم مـا أشـد فـي الهیجـاء 

    .١/٣١٩ العقد الفرید : ینظر.إلخ.. .لقاءها
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ًأیضا قول علي بن أبي طالـب   
)١()  ( َّحـین مـر بعمـار بـن یاسـر َ) (

ً أعزز علي أبا الیقظـان أنـي أراك صـریعا مجـدال: وقال،فمسح التراب عن وجهه ًُ ّ، 

    .)٢(» والمنادى،)ّعلي(ففصل بـ 

  

   :تعقيب

ٕ وانما یفهم من سیاق كالمه ،لم یصرح ابن یعیش فیما ذهب إلیه الجرمي  
 وما ذهب إلیه الجرمي هو ،أنه مع الجمهور الذین صححوا ما ذهب إلیه الجرمي

   .یح من حیث القیاس والسماعالصح

ًأیــضا فــإن الظــرف » َّإن«أمــا القیــاس فلــیس فعــل التعجــب بأضــعف مــن   

 وهما كالشيء ،ُوالجار والمجرور یغتفر الفصل بهما بین المضاف والمضاف إلیه

َّ أیــضا إن .ُ فــألن یفتقــر الفــصل بهمــا هنــا أولــى،الواحــد أضــعف مــن فعــل ) بــئس(ً

)٣(M  ¦  §  ¨  L : وقد فصل في نحو،التعجب
   .)٤( فأن یفصل هنا أولى،

ًأما السماع فقد سبق نظما ونثرا   ً.   

  .ًأیضا الجمهور صححوا ما ذهب إلیه الجرمي واختاره كثیر من العلماء  

                                                 

في غریب الحدیث للخطابي في حدیث علي أنه وقف على طلحة یوم الجمل وهو صریع )  ١(

ًأعزز علي أبـا محمـد أن أراك مجـدال«  :فقال  ،٣/٣٢٢ ،٢/١٥٥»  نجـوم الـسماء  تحـتّ

   .٣/٢٢٩ ،١/٢٤٨ النهایة في غریب الحدیث واألثر :وینظر

 واالرتــشاف ،٣/٤٠ والهمــع ،٢/١٥٨ والمــساعد ،٢/١٠٩٦ شــرح الكافیــة الــشافیة :ینظــر)  ٢(

  . ٢٥ ،٣/٢٤ واألشموني ،٤/٢٠٧٢

  .)٥٠(سورة الكهف من اآلیة )  ٣(

   .٦/٢٦٣٢تمهید القواعد  و،١٠/٢١٣ التذییل والتكمیل :ینظر)  ٤(
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  املبحث السابع

  إعراب الفعل

فهـذه ) الفـاء(و) الـواو(و ) أو( فــ ،وأما حـروف العطـف « :قال ابن یعیش  

ولیــست هــي الناصــبة عنــد » ْأن «بإضــمار ًالحــروف أیــضا ینــصب الفعــل بعــدها 

   .)٣(»... . إلى أنها هي الناصبة بأنفسها)٢(وذهب الجرمي.. )١(سیبویه

   :الدراسة والتحليل

 إلى أن نصب الفعل المضارع – وعلى رأسهم سیبویه –ذهب البصریون   

 فــال ، وهــذه الحــروف عملهـا العطــف–ًمــضمرة وجوبـا » ْأن«ـ ـــــبعـد هــذه الحـروف ب

   . وال یفصل بینها وبین الفعل،م معمول الفعل علیهایتقد

   . الواو والفاء هي الناصب بأنفسها:)٤(وقال الجرمي  

   .وذهب الفراء وبعض الكوفیین إلى أن النصب بالخالف  

 ،)٥(هـــذه أقـــوال ثالثـــة فـــي ناصـــب الفعـــل المـــضارع بعـــد األحـــرف الثالثـــة   

) حتــى( أن النــصب بـــ وذكــرت بعــض الكتــب أن مــذهب الجرمــي وبعــض الكــوفیین

ًنفسها أیضا
)٦( .  

ــــصب بـــــ    ــــك ألن هــــذه ،ًمــــضمرة وجوبــــا) أن(وحجــــة الجمهــــور أن الن  وذل

 وحروف العطف تدخل على األسماء واألفعال، وكل حرف یـدخل ،حروف عطف

                                                 

اعلـم أن مـا انتـصب فـي بـاب الفـاء ینتـصب علـى إضـمار «  هـذا بـاب الفـاء :قال سیبویه)  ١(

 أو یكـون فـي موضـع مبتـدأ ،وما لم ینتـصب فإنـه یـشرك الفعـل األول فیمـا دخـل فیـه) ْأن(

   .٣/٢٨ الكتاب .»أو مبني على مبتدأ أو موضع اسم مما سوى ذلك 

 وفــــي هــــذا یكــــون الجرمــــي وافــــق رأي ،ذهب الكــــسائي وبعــــض الكــــوفیینوقیــــل إن هــــذا مــــ)  ٢(

   .٤/١٦٦٨ االرتشاف : ینظر.الكوفیین

 وشـرح كتـاب سـیبویه للـسیرافي ،٦/٤٩ المقاصـد الـشافیة : وینظـر،٤/٢٣٢شرح المفصل )  ٣(

٣/٢٢٨.    

 وفــــي هــــذا یكــــون الجرمــــي وافــــق رأي ،وقیــــل إن هــــذا مــــذهب الكــــسائي وبعــــض الكــــوفیین)  ٤(

  .٤/١٦٦٨ االرتشاف : ینظر.یینالكوف

   .٤/١٦٦٨ االرتشاف :ینظر)  ٥(

ٕ وان كــان فــي اإلنــصاف فــي مــسائل الخــالف لــم یــذكر ،٦/٣٦ المقاصــد الــشافیة :ینظــر)  ٦(

   .٢/٥٩٧ اإلنصاف .الجرمي ونسب هذا الرأي للكوفیین
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 والحـــروف غیـــر المختـــصة ال ،علــى األســـماء واألفعـــال فهــو حـــرف غیـــر مخــتص

 إذ كانـــت هـــذه ،صبح نـــصب الفعـــلبعـــدها لیـــ» ْأن«تعمـــل؛ فلـــذلك وجـــب أن یقـــدر 

  . )١(الحروف مما ال یجوز أن یعمل في األفعال

 وذلك لو كانت هذه الحروف ناصـبة ،وأما قول أبي عمر الجرمي فمردود  

 وكـان یجــوز أن تـدخل علیهــا حـروف العطــف كمـا تــدخل )ْأن( لكانـت كـــ ،بأنفـسها

بي فأحــــدثك مـــا أنــــت بــــصاح « :فكــــان یلــــزم أن یجـــوز عنــــده أن یقــــال) ْأن(علـــى 

َّال تأكـــل الـــسمك  « :ألن الفـــاء هـــي الناصـــبة، وكـــان یجـــوز أن یقـــال» وفأكرمـــك 

 أریــد أن تأكــل :هــي الناصــبة كمـا تقــول) الــواو(ألن » َوتـشرب اللــبن وتأكــل التمـر 

 أال تـرى أن ،السمك وأن تشرب اللبن وأن تدخل الحمـام ؛ ألن الـواو هـي الناصـبة

 ســاغ دخــول حــرف ،ملــة للخفــض مكــان البــاء لمــا كانــت هــي العا،الــواو فــي القــسم

ولما كانـت واو »  ووالرحمن، والرحمن،واهللا وواهللا «: وجاز أن یقال،العطف علیها

َّرب «   فـال یقـال فـي نحـو ، لم یجز دخول حرف العطـف علیهـا،أصلها العطف» ُ

   :)٢(قول الشاعر 

������������������� �
ي الناصـــبة بأنفـــسها؛ لجـــاز  لـــو كانـــت هـــذه الحـــروف هـــ،كـــذلك ههنـــا» ووبلـــدة « 

 ولمــا امتنــع منهــا ، كمــا جــاز دخولــه علــى واو القــسم،دخــول حــرف العطــف علیهــا

َّذلك دل على أن أصلها العطف كواو  َّرب« ّ ُ «)٣(.   

وذهــب الفــراء وبعــض الكــوفیین إلــى أن النــصب فــي هــذه األفعــال ال بهــذه   

ـــى الخـــالف ؛ ألنهـــا عطفـــت مـــا بعـــدها  ـــل هـــي منـــصوبة عل ـــى مـــا الحـــروف ب عل

 ولــم ،دخــل النهــي علــى الظلــم» ال تظلمنــي فتنــدم  « : وذلــك عنــدما تقــول،یخالفــه

                                                 

   . بتصرف٤/٢٣٢ شرح المفصل البن یعیش :ینظر)  ١(

 ،١٨ ،١٠/١٥ وخزانـــة األدب ،٢/٣٣٩المقاصـــد النحویـــة رجـــز لجـــردان العـــود كمـــا فـــي )  ٢(

 ،٢/٢٦١ وأوضـح المـسالك ،٢١٧ وبـال نـسبة فـي شـرح ابـن النـاظم ص ،وشرح التصریح

ـــــداني ص ،١/٢٧١ واإلنـــــصاف ،٢/٩١واألشـــــباه والنظـــــائر  ـــــى ال  ورصـــــف ،١٦٤ والجن

   .٢/٢٨٦ وشرح التسهیل ،١/٢١٩ وشرح األشموني ،٤١٧المباني ص 

 وشــــرح كتــــاب ســــیبویه للــــسیرافي ،٧ ،٦/ ٢ والمقتــــضب ،٣/٢٨ب لــــسیبویه  الكتــــا:ینظـــر)  ٣(

   .٨/٤١٩٦ وتمهید القواعد ،٤/٢٣٣ وشرح المفصل البن یعیش ،٣/٢٣٠
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 ولـم یـدخل ،ً فحـین عطفـت فعـال علـى فعـل ال یـشاكله فـي معنـاه،یدخل على الندم

 كمـــا ، اســـتحق النـــصب بـــالخالف،علیـــه حـــرف النهـــي كمـــا دخـــل علـــى الـــذي قبلـــه

َلـو تركـت واألســد  « :هماسـتحق ذلـك االسـم المعطـوف علـى مـا ال یـشاكله فـي قـول َ ُ
 مـــن قبـــل أن األفعـــال فـــروع األســـماء فـــإذا كـــان الخـــالف فـــي األصـــل )١(»ألكلـــك 

   . وجب أن یكون في الفرع كذلك،ًناصبا

 نـصب الظـروف :والخالف الذي یوجب النـصب فـي األسـماء أشـیاء منهـا  

لمــا خالفــت هــذه الظــرف مــا » ٌزیــد خلفــك« و،»ٌزیــد عنــدك « : نحــو،بعــد األســماء

   .)٢( نصبت على الخالف،لهاقب

وما ذهب إلیه الفراء وأصحابه مردود ؛ ألن قاعدة النصب علـى الخـالف   

 مـا مـررت بزیـد لكـن :ً فهل كان الخـالف مـؤثرا فـي نحـو،ال تسیر على نسق واحد

ً ومـــا قـــام زیـــد لكـــن عمـــرو، ومـــا رأیـــت زیـــدا لكـــن عمـــرا ؟ ومـــا بعـــد ،بعمــرو ً ) لكـــن(ٌ

ٌ جــــاءني زیــــد ال عمــــرو: إذا قلــــت، فــــي العطــــف)ال( وكــــذلك ،یخــــالف مــــا قبلهــــا ٌ، 

ً ورأیت زیدا ال عمرا،ٍومررت بزید ال عمرو ً.   

لو تركـت  « :ًأیضا مما یرد ما ذهب إلیه الفراء وأصحابه أنه ال فرق بین  

ٌضربت وزید « وبین » واألسد َ   . )٣(أكد الضمیر أو لم یؤكد » ٌقمت وزید « و » ُ

   :تعقيب

جــــح األقــــوال مــــا ذهــــب إلیــــه ســــیبویه والجمهــــور َّممــــا ســــبق یتــــضح أن أر  

 وســــــیره وفــــــق األصــــــول ، وبعــــــده عــــــن المخالفــــــات،لــــــسالمته مــــــن االعتراضــــــات

   .)٤(النحویة
                                                 

علــى رأي الفــراء وأصــحابه؛ ألنــه ال یــصلح أن ) التــاء(األســد منــصوب علــى الخــالف فــي )  ١(

ُیقـال لــو تركــت وتــرك األسـد مــن قبــل أن األســد ال یقــدر علیـه فی مــسك ویتــرك ؛ فــإذا قالــت ُ

ُ لـــو تـــرك زیـــد واألســـد ألكلـــه:العـــرب  .ً آثـــروا الرفـــع لموافقـــة األســـد زیـــدا ؛ ألنهمـــا ظـــاهران،ٌ

   .٣/٢٢٩ شرح السیرافي :ینظر

   .٤/٢٣٣ وشرح المفصل البن یعیش ،٣/٢٢٩ شرح الكتاب للسیرافي :ینظر)  ٢(

   .٣/٢٢٩ شرح كتاب سیبویه للسیرافي :ینظر)  ٣(

 وفـي نـصب الفعـل ،حـروف للعطـف» الفاء والواو وأو « النحویة المقصودة هنا األصول )  ٤(

 عــدم خــروج هــذه الحــروف عــن أصــلها أمــا قــول ،ًمــضمرة وجوبــا) أن(المــضارع بعــدها بـــ 

   .الجرمي والفراء فیه خروج عن األصل
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  الفصل الثاني

  اآلراء الصرفية
  

   :وفیه ثالثة مباحث
  

   . المیزان الصرفي:اث اول  

  ث االجموع: ا.  

   . التصغیر:اث اث  



       
 

 
 
 
 

 ٤٢٦ 
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  ولاملبحث األ

  امليزان الصريف

  )كلتا(اختالف العلماء يف وزن  

 إال ،فـي اإلفـراد واالنقـالب) كـال( كحـال )كلتـا(وحـال  « :یقول ابن یعـیش  

   .)١( M Á Â Ã Ä L : قال اهللا تعالى،أنها مؤنثة

 ، فـذهب سـیبویه إلـى أن األلـف للتأنیـث،وقد اختلف العلماء في هذه التاء  

« ووزنهــا » أخــت«و » بنــت« مــا أبــدلت منهــا فــي  ك،والتــاء بــدل مــن الم الكلمــة

ْفعلى
َحضرى «و » ذكرى«كـ » ِ ْ

   .وهو بنت» ِ

 كمــا ، واأللــف الم الكلمــة،عمر الجرمــي إلــى أن التــاء للتأنیــثأبــووذهــب   

  .)٢() كال(كانت في 

   :الدراسة والتحليل

 ویـــضافان ،ًمـــن األســـماء المالزمــة لإلضـــافة لفظـــا ومعنـــى» كــال وكلتـــا«   

 وال یـضافان ، وكلتاهمـا، وكلتا المـرأتین، وكالهما، كال الرجلین،المضمرللظاهر و

   : شروطةإال لما استكمل ثالث

 وال كلتــــا ، كــــال رجلــــین: فــــال یجــــوز،ً فــــال یــــضافان لنكــــرة مطلقــــا، التعریــــف:األول

 فــــإنهم أجــــازوا إضــــافتهما إلــــى النكــــرة ،ً خالفــــا للكــــوفیین،امــــرأتین عنــــد البــــصریین

كلتــا جــاریتین عنــدك «: وحكــوا.. .»رجلــین عنــدك محــسنانكــال  «:المختــصة نحــو

   .أي تاركة للغزل» مقطوعة یدها

ً الداللـــة علـــى اثنـــین إمـــا بـــالنص مـــضمرا كـــان أو مظهـــرا:الثـــاني  : نحـــو: فـــاألول،ً

 أو ]٣٣ :الكهــف[ M  Á Â L، كــال الــرجلین: والثــاني نحــو،»كالهمــا وكلتاهمــا«

   : نحو قوله،باالشتراك بین المثنى والجمع

�����������������������������������������������������)٣(  

                                                 

   .)٣٣(سورة الكهف من اآلیة )  ١(

 ،١/٣٢٩ تمهیــد القواعــد :ینظــر و،أمیــل یعقــوب/  ت١/١٦١شــرح المفــصل البــن یعــیش )  ٢(

ـــشنتمري ،١/١٣٨والهمـــع   وشـــرح ،٢/٤٨١ والنكـــت فـــي تفـــسیر كتـــاب ســـیبویه لألعلـــم ال

   .٤/١١٧الكتاب للسیرافي 

 وشـــرح األشــــموني ،٣/١٣٨ أوضـــح المـــسالك : وهـــو بـــال نــــسبة فـــي،البیـــت مـــن الطویـــل)  ٣(

   .١/١٣٨ والهمع ،١/٢٠٨ ومغني اللبیب ،٢/٣١٦



       
 

 
 
 
 

 ٤٢٧ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثون احلادي العدد من التاسع املجلد 
  رشح املفصل وموقف ابن يعيش منهايفآراء اجلرمي  

  .مشتركة بین االثنین والجماعة» نا«فإن كلمة 

ً أن یكون المـضاف إلیـه كلمـة واحـدة:الثالث  ، فـال یـضافان إلـى كلمتـین متفـرقتین،ً

   :)٢( وأشار ابن مالك إلى هذه الشروط بقوله ،)١( كال زید وعمرو:فال یجوز

����������������������������������������������������������������� �
   ):كال وكلتا(الم 

 ولیـــست زائـــدة ؛ لـــئال یبقـــى االســـم الظـــاهر علـــى ،الم الكلمـــة) كـــال(ألـــف   

َفعل( : ووزنها،)عصا(كألف ) كال( وعلى هذا ألف ،حرفین
  .)ِمعي(كـ ) ِ

   .نها تقلب یاء عند التثنیةوذهب سیبویه إلى أن ألفها منقلبة عن یاء ؛ أل  

   )٣(»وثنیت لقلبت األلف یاء ) كال(لو سمیت بـ  « :قال سیبویه  

 واألمثـــل أن تكـــون : فقـــال،واختـــار ابـــن یعـــیش أن تكـــون منقلبـــة عـــن واو  

ٕوابــدال التــاء مــن الــواو أضــعاف ) كلتــا(ًمنقلبــة عــن واو؛ ألنهــا قــد أبــدلت تــاء فــي 

ٕ وانمـا أمیلـت لكـسرة الكـاف، وألنهـا ،لى األكثـرإبدالها من الیاء؛ والعمل إنما هو ع
ُضـربت  « : حـال النـصب والجـر، نحـوى مـضمر وذلـك إذا أضـیفت إلـ،ًتنقلب یاء

ً وانما قلبوها فـي هـذه الحالـة تـشبیها بــ ،»ْمررت بهما كلیهما« و ،»الرجلین كلیهما ٕ
   .)٤(»لدیك« و،»إلیك«و » علیك«

 إال أنهـا مؤنثـة قـال اهللا ،نقـالبفي اإلفراد واال» كال«كحال » كلتا«وحال   

 :ووزنهــــا» حبلــــى«كــــألف » كلتــــا« فــــألف ،)٥( MÁ Â Ã Ä L: تعــــالى

 والتاء بدل من الم الكلمـة وهـي واو أو یـاء علـى ،وألفها للتأنیث) ذكرى( كـ ،لىْعِف

 صارت التاء التي هـي بـدل )٦( فالتاء بمنزلة الواو في شروى،اختالف بین العلماء
                                                 

   .٧٠٨ ،١/٧٠٧محمد باسل عیون السود /  ت ،مضمون التوضیح التصریح ب:ینظر)  ١(

   . دار الصحابة بطنطا،العزیز العبدعبدمحمد /  ت ،٢٣ألفیة ابن مالك ص )  ٢(

   .٣/٣٦٤الكتاب )  ٣(

 كمــا أن ، وهــي مالزمــة لإلضــافة،... علیــك: كــأواخر،ّوجــه الــشبه بینهمــا أن آخرهــا ألــف)  ٤(

ً ممــا یــستعمل مفــردا ومــضافا،یرهــا ولــیس لهــا تــصرف غ،كــذلك..) علیـك(  فجــرت مجــرى ،ً

 لــدي فقلبــوا ألفهــا لــذلك : نحــو،والظــروف غیــر المتمكنــة» ٕ والــى ،علــى «: نحــو،األدوات

  .١/١٦١ شرح المفصل البن یعیش .) ولدیك،ٕعلیك، والیك(كما قلبوا األلف في ) ًیاء(

   .)٣٣(سورة الكهف من اآلیة )  ٥(

   .٣/١٩٠ التعلیقة :ینظر)  ٦(



       
 

 
 
 
 

 ٤٢٨ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثون احلادي العدد من التاسع املجلد 
  رشح املفصل وموقف ابن يعيش منهايفآراء اجلرمي  

واو التــي هــي فــي شــروى واأللــف بعــدها بمنزلــة األلــف بعــد واو مــن الــالم بمنزلــة الــ

َشروى  ْ
)١( .  

بــدل مــن الم ) التـاء(َّ وهــو أن ،مـا ســبق هـو رأي ســیبویه وجمهــور العلمـاء  

 واأللـــف للتأنیــــث ،الكلمـــة التـــي هـــي إمـــا واو أو یـــاء علــــى اخـــتالف بـــین العلمـــاء

ْ فعلى:ووزنها
ِ.   

  

   : اجلرميىرأ

ْفعتل(على وزن ) اكلت(ذهب الجرمي إلى أن   
 ، عنـده للتأنیـثفالتاء زائدة) ِ

  . )٢ ()كال( كما كانت في ، الم الكلمة–واأللف من أصل الكلمة 

   :ًوبناء على الرأیین السابقین في الكلمة هناك أحكام للكلمة اختلفت  

ً فــإن ســمي بهــا شــیئا لــم یــصرفه فــي معرفــة وال ،علــى رأي ســیبویه األلــف للتأنیــث ّ
   .)٣() شروى(بمنزلة الواو في  والتاء ،نكرة

 وقیــــاس مذهبــــه علــــى هــــذا أن ال ،علــــى رأي الجرمــــي األلــــف الم الكلمــــة  

ّتصرفه في المعرفة وتصرفه في النكرة؛ ألنه كقائمة وقاعدة إذا سمي بهما 
)٤(.   

علــى مــذهب ســیبویه، حــذفت ) كلتــا( إذا نــسبت إلــى :ًأیــضا مــن األحكــام  

ّ كلوي: فتقول، وقلبت التاء إلى واو،ألف التأنیث َِ.   

َ كلتوى :بة إلیهاسأما على مذهب الجرمي فالن  
ِ)٥(.  

  

                                                 

 فقلبــت – بفــتح فــسكون –ً شــریا وقعــت الیــاء المــا الســم علــى وزن فعلــى :شــروى أصــلها)  ١(

  :٤٩ شروى یقول ابن مالك في ألفیته ص :ًالیاء واوا فصارت

َمن الم فعلى اسما أتى الواو بدل    َ ُ َ َ ً ََ َ ِ ِیاء كتقوى غالبا جا ذا البدل    َ َ َ ََ ً ِ ٍَ َ َ َ  

   .٣/٧٨ البن السراج  واألصول،١٩١ ،٣/١٩٠ التعلیقة :وینظر  

 وتمهیـــد ،١/١٦١ وشـــرح المفـــصل البـــن یعـــیش ،٤/١١٧ شـــرح الكتـــاب للـــسیرافي :ینظـــر)  ٢(

   .٤/٣٨٦ وضیاء السالك ،١/٣٢٩القواعد 

   .٣/٧٨ واألصول ،٣/٣٦٤الكتاب )  ٣(

   .٦/!١ شرح المفصل البن یعیش :ینظر)  ٤(

 ،٢/٦٠ وشرح الشافیة للرضي ،٤/١٩٥٦ وشرح الكافیة الشافیة ،٣/٣٦٣ الكتاب :ینظر)  ٥(

   .٢/٤٨١والنكت في تفسیر كتاب سیبویه لألعلم الشنتمري 



       
 

 
 
 
 

 ٤٢٩ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثون احلادي العدد من التاسع املجلد 
  رشح املفصل وموقف ابن يعيش منهايفآراء اجلرمي  

   : ابن يعيش فيما ذهب إليه اجلرميىرأ

   :- والثاني للجرمي ، األول لسیبویه–قال ابن یعیش بعد ذكره للرأیین   

    : وذلك ألمرین،واألوجه األول

ْفعتل«  وأنه لیس في األسماء ، ندرة البناء:أحدهما
ِ«.   

 : نحـــو، أن تـــاء التأنیـــث ال تكـــون فـــي األســـماء المفـــردة إال وقبلهـــا مفتـــوح:لثـــانيا

 ومــا قبــل التــاء فیــه ، وكلتــا اســم مفــرد، وقاعــدة، وقائمــة، وطلحــة،حمــزة

ً مــع أن تــاء التأنیــث ال تكــون حــشوا فــي ، فلــم تكــن تــاؤه للتأنیــث،ســاكن

   .)١(كلمة

  

   :تعقيب

ًالبنـاء كمـا ذكـر، أیـضا مــا  وذلـك لنـدرة ،مـا ذهـب إلیـه ابـن یعـیش صـحیح  

.) .قائمــة وقاعــدة(وهــو مخــالف لنظیراتهــا كـــ » كلتــا«قبــل تــاء التأنیــث ســاكن فــي 

ًأیضا تاء التأنیث ال تكون حشوا    :ً أیضا یضاف لما ذكر،ً

ّ  أن زیادة التاء في مثل هـذا الموضـع غیـر موجـود ؛ ألن زیـادة التـاء- ١
 قبـل )٢(

   .)٣( الم الفعل غیر موجود ولیس له نظیر

َّ  إذا كانـــت التـــاء للتأنیـــث كمـــا ذهـــب إلـــى ذلـــك الجرمـــي لـــم لـــم تحـــذف عنـــد - ٢ ِ

 والنـسب إلیهـا ،ّالنسب؟ والمعهود أن تاء التأنیث مما یحذف ألجل النـسب

 وهـذا ال یجـوز إال علـى ، فجمع بین تاء التأنیث ویاء النسب،عنده كلتوى

   .وجه الشذوذ

                                                 

   .١/١٦١شرح المفصل البن یعیش )  ١(

 أو ،)قائمــة(ًتــزاد التــاء متطرفــة أي فــي اآلخــر قیاســا فــي األســماء دالــة علــى التأنیــث كـــ )  ٢(

ء النــسب فـــي ً وفــي جمـــع التكــسیر عوضــا عــن یــا، عــدة أو إقامــة أو ســنة:للعــوض مثــل

 : راویـــة أو لتأكیـــد المبالغـــة مثـــل: وفـــي المبالغـــة مثـــل، أشـــاعرة جمـــع أشـــعري:مفـــردة مثـــل

إلـى . . لبنـة ولـبن ونمـرة وتمـر وشـجر وشـجرة: وفي التمییز المفرد من جنـسه مثـل،عالمة

   .١٠٠ شذا العرف في فن الصرف ص ،١/١٣٩ المنصف البن جني : ینظر.غیر ذلك

 والنكت في تفسیر كتاب سیبویه لألعلـم الـشنتمري ،٤/١١٧لسیرافي  شرح الكتاب ل:ینظر)  ٣(

٢/٤٨١.   



       
 

 
 
 
 

 ٤٣٠ 
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 ومــا ذهــب إلیــه ســیبویه ،رمــي مــن صــحةومــع هــذا ال یخلــو مــا ذهــب إلیــه الج    

   :من تكلف وذلك لما یأتي

َ لــم كانــت األلــف فــي :  مــا ذهــب إلیــه ســیبویه- ١
 واأللــف فــي ،الم الكلمــة) كــال(ِ

) كـال(علـى ) كلتـا(للتأنیث ؟ ولعـل هـذا مـا دفـع الجرمـي إلـى حمـل ) كلتا(

 ولكنـه أوقـع فـي مخالفـات تـم ،لیسیرا على نسق واحد، وهذا الوجه صحیح

   .ذكرها

ٕ وابدال الواو – وهي إما واو أو یاء –  التاء عند سیبویه بدل من الم الكلمة - ٢
 والتــاء ،ّ إنمــا هــو معهــود فــي فــاء االفتعــال ومــا تــصرف منــه،ًأو الیــاء تــاء

   .)١(لیست لالفتعال) كلتا(في 

  ، ،واهللا أعلى وأعلم

                                                 

ً أبــدلت تــاء وأدغمــت فــي تــاء االفتعــال ومــا تــصرف ،ًإذا كانــت الــواو والیــاء فــاء لالفتعــال)  ١(
َّ اتـــصل واتعـــد مـــن الوصـــل والوعـــد:منهـــا نحـــو ُ واتـــسر مـــن الیـــسر،َّ  شـــرح الـــشافیة : ینظـــر.َّ

  .١٧٢ وشذا العرف في فن الصرف ص ،٤/٣٩٥  وضیاء السالك،٣/٢١٩للرضي 
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  املبحث الثاني

  اجلموع

   ـ  داللة مجعي التصحيح١

  

ّعمر الجرمـــي   أبــو     وقـــال  ...« :قــال ابـــن یعــیش   ْ َ           ّ ْ ِ                      ِإن الجمــع بـــاأللف والتـــاء   : َ

ٌهذه ثبـات قلیلـة   : "                                      للقلیل، وبالواو والنون للكثیر، فیقولون ٌ               ٌ ٌثبـون كثیـرة "   ، و "ٌ َ ُُ           ٌ َ        وال أرى    ". ُُ

ّلــذلك أصــال، وكــأن الــذي حملــه علــى ذلــك أنهــم إذا صــغروه، لــم یكــن إال بــاأللف  ّ ً                                                                 ّ ّ ً

ٍســنیات   : "َ           َ والتــاء، نحــو
َّ ُ      ٍ
َّ ّ، وانمــا ذلــك ألنــه إذا صــغر، یــرد إلیــه  "َُ     َُثبیــات "   ، و "َّ    َّلیــاتُ  ُق "   ، و "ُ َّ ُ ُ ّ ّ ٕ                                  ّ َّ ُ ُ ّ ّ ٕ

ّالمحذوف، فیصیر كالتام، فیجمع باأللف والتاء كما یجمع التام ُّ ُ                                                         ّ ُّ ُ«  )١( .  

  

   :الدراسة والتحليل

 إلــى عــدة – مـذكره ومؤنثــه –اختلـف العلمــاء فــي داللـة جمعــي التــصحیح   

   :آراء

 والمــراد بالقلیــل ، مــن جمــوع القلــة–ثــه  مــذكره ومؤن–َّ أن جمعــي التــصحیح :األول

 أربعــة ، وأبنیــة القلــة خمــسة، ومــا فــوق العــشرة فكثیــر،الثالثــة إلــى العــشرة

َُأفعـــل « : وهـــي،أبنیـــة مـــن التكـــسیر ْ وأكعـــب،ُْ أفلـــس:نحـــو» ْ َأفعـــال« و ،َ ْ «

َِأفعلــة« ، أفــراس، أســیاف:نحــو  :مثــل» ْفعلــة « و ، وأحربــة،ِ أرغفــة:نحــو» ْ

  : ابن مالك في قوله جمعها،ِغلمة وصبیة

�������������������������������������������������������������)٢(  

 وبــاأللف ،» والمــسلمون،الزیــدون«: معــا الــسالمة بــالواو والنــون، نحــوج ،الخــامس

ُ إنـك تفـسر بـه : والدلیل على ذلك أنهم قـالوا،» ومؤمنات،مسلمات«  : نحو،والتاء
 ، وثالثــة صــبیة، وخمــسة أرغفــة، وأربعــة أجمــال،ثــة أفلــس ثال: فتقــول،العــدد القلیــل

 ، وثالثــة شــجرات، ثالثــة بنــین: تقــول، واأللــف والتــاء،وكــذلك الجمــع بــالواو النــون

                                                 

   .٣/٢٦٩شرح المفصل )  ١(

   .٤٢ألفیة ابن مالك ص )  ٢(
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 ولـذلك عـابوا علـى حـسان ،)١(فتمیزك بهذه الجموع العدد القلیل دلیل على مـا قلنـاه

  :)٢(قوله 

������������������������������������������������������������������������������������ �
   .)٣( قللت جفانك وسیوفك:ّ لما سمع البیت قال لحسانویحكى أن النابغة  

 أنهمــا علــى منهــاج ،ً  أیــضا ممــا یــدل علــى أن هــذین البنــائین مــن أبنیــة القلــة- ٢

 لــیس : واعتــرض علــى هــذا االســتدالل وقیــل،)٤( فكانــا مثلــه، والتثنیــة قلیــل،التثنیــة

 ولــو ،ً أیــضا،ً إذ مــشابهة شــيء لــشيء لفظــا ال تقتــضي مــشابهته لــه معنــىبــشيء

   :ّثبت ما نقل أن النابغة قال لحسان لما أنشده قوله

������������������������������������������������������������������������������������ �
ـــاأللف،قللـــت جفانـــك وســـیوفك ـــى أن المجمـــوع ب ـــه دلیـــل عل ـــاء جمـــع َّ لكـــان فی  والت

   .)٥(قلة

 یــدل علــى القلــة إال أن تــدخل – المــذكر والمؤنــث – أن جمعــي التــصحیح :الثــاني

 وهــذا مــن ، أو یــضافا إلــى مــا یــدل علــى الكثــرة،التــي للعمــوم) أل(علیهمــا 

 فخـــــرج بـــــذلك عـــــن أصـــــل ،واإلضـــــافة إلـــــى الكثـــــرة) أل(بـــــاب النقـــــل مـــــع 

ـــــــه قبـــــــل  ـــــــذي كـــــــان ل ـــــــك نحـــــــ،واإلضـــــــافة) أل(موضـــــــوعه ال  M  r:و وذل

s t L )٦(.  

                                                 

 ،٢/٦٩٥ والمــصباح المنیــر ،٣٥٧ وأســرار العربیــة ص ،٣/٢٢٤ شــرح المفــصل :ینظــر)  ١(

 وخزانـــــــة األدب ،٣/٥٧٨ والكتـــــــاب ،٤/١٢١ واألشــــــموني ،١/٤٠٥وارتــــــشاف الـــــــضرب 

٨/٦٤٦.    

ـــه ص ،یـــلالبیـــت مـــن الطو)  ٢(  وخزانـــة األدب ،١٣١ وهـــو لحـــسان بـــن ثابـــت كمـــا فـــي دیوان

 ،٢/٦٩٩ وشــرح الكافیــة للرضــي ،٣/٥٧٨ والكتــاب ،٣٥٦ وأســرار العربیــة ص ،٨/١٠٦

   .بشیر. تحقیق د

 ،٨/١٠٦ وخزانـــة األدب ،٢/٦٩٥ والمـــصباح المنیـــر ،٣٥٧ أســـرار العربیـــة ص :ینظـــر)  ٣(

شك وعلــى رأســهم الفارســي وابــن األنبــاري والخبــر وقــف منــه كثیــر مــن النحــویین موقــف الــ

   .٣٥٧أسرار العربیة ص » وهذا عندي لیس بصحیح«  :الذي قال

   .٢/٦٩٩ وشرح الكافیة للرضي ،٣/٢٢٤ شرح المفصل :ینظر)  ٤(

   .٧٠١ ،٢/٧٠٠ شرح الكافیة للرضي :ینظر)  ٥(

   .)٣٥(سورة األحزاب من اآلیة )  ٦(
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  :وقد جمع األمرین قول حسان

�����������������������������������������������������������������������������������)١(  

 ولـم یثبـت النقـل : قـالوا، یفیـد الكثـرة– مذكره ومؤنثـه –َّ أن جمعي السالمة :الثالث

 الجمعــین موضــع  وعلــى تقــدیر الــصحة فالــشاعر وضــع أحــد،عــن النابغــة

ُاآلخر للضرورة ولم یرد به التقلیل
)٢(.   

 وهـــذا مـــا علیـــه جمهـــور ، أن جمعـــي الـــسالمة مـــشترك بـــین القلیـــل والكثیـــر:الرابـــع

 ،هــذا الجمــع یجیــئ للكثـرة كمــا یجــيء للقلــة«  : قــال ابــن األنبـاري،العلمـاء

 ،والمـــراد بـــه الكثـــرة ال القلـــة )٣( M  ² ³  ́µ L:قـــال اهللا تعـــالى

» الزیـدون« : فـصار بمنزلـة قـولهم،دل على ذلك أنه جمـع صـحیحوالذي ی

یكــون للكثــرة والقلــة » الزیــدون والعمــرون« :ن وكمــا أن قــولهم»العمــرون«و

   .)٤(»فكذلك هذا الجمع 

   : قال حسان،وقد یجمعون بالتاء وهم یریدون الكثرة«  :وقال سیبویه  

����������������������������� �
   .)٥(»فلم یرد أدنى العدد 

" M  : ومنـه قولـه تعـالى،وهذا أصـح المـذاهب ألنـه یؤیـده الـسماع  

& % $ #  L)وقــــــال تعــــــالى، أیــــــام التــــــشریق وهــــــي قلیلــــــة: المــــــراد)٦ :  

 M  ?  > = < ;      :   9 8 7      6 5 4 3

C B A @  L)أیضا أن ما جمع باأللف والتاء قـد ، وهذه كثیرة،)٧ َّ ً

 ،)(: M t s r  v u L )٨( قولــه ،تــأتي لكثــرة
                                                 

   .٨/١٠٩ وخزانة األدب ،٤/١٢١رح األشموني  وش،١/٤٠٥ ارتشاف الضرب :ینظر)  ١(

   .٢/٦٩٥ المصباح المنیر :ینظر)  ٢(

   .)٣٧(سورة سبأ من اآلیة )  ٣(

   .٣٥٨ ،٣٥٧أسرار العربیة ص )  ٤(

 ،٣/٢٢٥ وشــرح المفــصل البــن یعــیش ،٨/١٠٧ خزانــة األدب : وینظــر،٣/٥٧٨الكتــاب )  ٥(

   .٢/٦٩٥والمصباح المنیر 

   .)٢٠٣(یة سورة البقرة من اآل)  ٦(

   .)١٨٣(سورة البقرة من اآلیة )  ٧(

   .)٣٥(سورة األحزاب من اآلیة )  ٨(
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ـــال تعـــالى  ،قلیلـــة فالمـــسلمون لیـــسوا فـــي غرفـــات )١( M  µ ´ ³ ²L :وق

 ولــذا مــا ،وهــذا یــرد مــا ذهــب إلیــه الجرمــي مــن أن المجمــوع بــاأللف والتــاء للقلیــل

 ،ًذكــره ابــن یعــیش مــن أنــه لــم یــر لــذلك أصــال فهــو صــحیح ؛ ألنــه ال یؤیــده ســماع

  .ص الصحیحة فهو متعارض مع النصو،ولم یذكره أحد العلماء

  

  ..أعلمو  أعلى واهللا تعالى

                                                 

   .)٣٧(سورة سبأ من اآلیة )  ١(
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  واختالف العلماء يف مفرده»  ظروف « ـ  ٢

ُظـــروف "   ، و "    ظریـــف   : "      وقـــالوا« :قـــال ابـــن یعـــیش   ُ    ُ                    ، جـــاؤوا بـــه علـــى حـــذف  "ُ

ُ، وان لم یستعمل على نحو "َْ   َْظرف "ُ                 ُالزائد، كأنه جمع  ٕ                       ُ ٍفلس   : "ٕ َْ    ٍ ٍفلوس "   ، و "َْ ُُ     ٍ ٌظـرف " و   ". ُُ ْ َ    ٌ ْ َ "  

ٌعدل   : "         كما قالوا ،  " ِ    ِظریف "        في معنى  ْ َ    ٌ ْ ٍعـادل "        في معنى   " َ ِ     ٍ ُ       ُهـو جمـع   :    عمر   أبـو     وقـال    ". ِ
   .)١(»            على غیر قیاس  "     ظریف "

  

   :الدراسة والتحليل

 :َّ والظـــرف، ومنـــه ظرفـــا الزمـــان والمكـــان عنـــد النحـــویین، الوعـــاء:الظـــرف  

   .)٢( الكیاسة :َّ والظرف، حتى أن اإلبریق ظرف لما فیه،وعاء كل شيء

 إذا : أظرف الرجـل: ویقال،ظرافة فهو ظریف» بالضم«ُوقد ظرف الرجل   

   .)٣( تكلف الظرف : أي،َّ وتظرف فالن،ولد بنین ظرفاء

وصـــف لمـــذكر عاقـــل لـــیس بمعنـــى » فعیـــل«علـــى وزن » ظریـــف«فكلمـــة   

ـــــذا یجمـــــع جمـــــع مـــــذكر ســـــالما» مفعـــــول« ـــــث ســـــالما، ظریفـــــون:ًول  :ً وجمـــــع مؤن

   .)٤(ظریفات

 :أن كلمـة فیـرى الخلیـل ،ووقع الخالف في جمع هذه الكلمـة جمـع تكـسیر  

بعــد حــذف الزائــد منهــا، فهــو » ظــروف«  :فیقــال» فعــول«تجمــع علــى » ظریــف«

ودلیلــه علــى » ظــروف«و» ظــرف«، و»فلــوس«و » سْفلــ« :نحــو» ظــرف«جمــع 

 ،»عـادل«فـي معنـى » عـدل«  كمـا یقـال ،»ظریف« :في معنى» ظرف«َّذلك أن 

ًجموعا جمعت ًأیضا من األدلة التي اعتمد علیها الخلیل فیما ذهب إلیه أن هناك 

ــــ» مـــذاكیر« :علـــى غیـــر مفردهـــا منهـــا   فـــي معنـــى » مـــذكار«و » مـــذكار«ًجمعـــا ل

                                                 

 وشـــــرح كتـــــاب ،٤/١٠٨ والتعلیقـــــة ،٣/٦٣٦ الكتـــــاب : وینظـــــر،٣/٢٨٧شـــــرح المفـــــصل )  ١(

   .٢/١٣٨ وشرح الشافیة للرضي ،٤/٣٨٠سیبویه للسیرافي 

 للفرق بینه وبـین الظـرف ،ُوبعض المتشدقین یقولونه بالضم«  :نقل صاحب تاج العروس)  ٢(

   .٢٤/١١١ .» وهو غلط محض ال قابل به ،الذي هو الوعاء

 والنهایـــة فـــي غریـــب ،٤/١٣٩٨ والـــصحاح ، ومـــا بعـــدها٢٤/١١١ تـــاج العـــروس :ینظـــر)  ٣(

   .٣/١٥٧الحدیث واألثر 

   . بتصرف١٩ واستعماالتها في القرآن الكریم ص» فعیل« صیغة :ینظر)  ٤(
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سر كـــ وظــروف لــم یظریــف«:َّوزعــم الخلیــل أن قــولهم«  : قــال ســیبویه)١(»ذكــر« 

   .)٢(»ذكر« كما أن المذاكیر لم تكسر على ،على ظریف

» ظریــف«بمعنــى » ظــرف«ویؤخــذ علــى مــا ذهــب إلبیــه الخلیــل أن كلمــة   

غیــر مـــستعمل » ذكــر« بمعنـــى ،جمــع مــذكار» مـــذاكیر« كمــا أن ،ستعملغیــر مــ

ًأیــضا 
ْفعــل«ٕ وان كــان قیــاس ،)٣( ْ كعــب :ًاســما كــان نحــو» فعــول«جمعــه علــى » َ
ُ كهل وكهول: أو صفة نحو،ُوكعوب ُ وفسل وفسول،ْ ُ وضیف وضیوف ،ْ ْ

)٤(.   

ــــسیرافي أن یكــــون اســــم جمــــع    وأجــــاز أن یكــــون جمــــع تكــــسیر ،وأجــــاز ال

ًشذوذا
   .ّ وذلك عندما تعرض لرأي الخلیل فسره على الوجهین السابقین)٥(

ٕوان كـان البـاب » ظریـف«جمـع لــ » ًظروفـا«َّعمر الجرمي أن أبو  بینما یرى - ٢

ًكمـا أن كثیـرا مـن الجمـوع قـد خرجـت » ظـروف«أن ال یجمـع علـى » ظریـف«في 

» أزمــن« و» َْزنــد« جمــع » أزنــاد« :ًمــن بابهــا حمــال علــى غیرهــا، كمــا أن قــولهم

   .محمول على غیره» زمن«جمع 

 :ّعمر الجرمــــي علــــى مــــا ذهــــب إلیــــه أنــــك إذا صــــغرت قلــــتأبــــوواســــتدل   

ّظریفون    .)٦(»مذاكیر« وال تقول ذلك في ،ُ

یستدل على أن الظروف « :علي الفارسي فقالأبو ،وتبع أبا عمر الجرمي  

 وال ، واحــده فــرده إلــى، ظریفــون:قــال» ًظروفــا« ُبأنــه إذا صــغر » مــذاكیر«لــیس كـــ

 وال تقــول ،ُ مــذیكیرات: إنمــا تقــول،ُیــرد مــذاكیر فــي التــصغیر إلــى واحــده المــستعمل

 لــم یــرده فــي التــصغیر إلــى واحــده ، فلــو كــان ظــروف كمــذاكیر،ذكیــرات وال أذكــار

  . )٧(»ل مكما لم یرد فیه مذاكیر إلى واحده المستع
                                                 

   .٣/٢٨٧ وشرح المفصل ،٤/٣٨٠ وشرح الكتاب للسیرافي ،٣/٦٣٦ الكتاب :ینظر)  ١(

   .٣/٦٣٦الكتاب )  ٢(

   .٢/١٣٨ شرح شافیة ابن الحاجب للرضي :ینظر)  ٣(

 وشـفاء العلیـل ،٤/١٣٧ واألشـموني ،١/٤٣٦ وارتـشاف الـضرب ،٣/٦٢٦ الكاتب :ینظر)  ٤(

٣/١٠٣٩.   

   .٤/٣٨٠ شرح كتاب سیبویه)  ٥(

 والتعلیقــــــة ،٤/٣٨٠ وشــــــرح كتــــــاب ســــــیبویه للــــــسیرافي ،٦٣٧ ،٣/٦٣٦ الكتــــــاب :ینظــــــر)  ٦(

٤/١٠٨.   

   .١/٤٣٨ واالرتشاف ،٤/١٠٨التعلیقة )  ٧(
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وقد «  :وهري الج: منهم– من العلماء ٌأي أبي عمر الجرمي كثیرروذكر   

 وزعـــم الخلیـــل أنـــه بمنزلـــة ،ً جمعـــوا ظرفـــا بعـــد حـــذف الزوائـــد ظـــروف كـــأنهم:قـــالوا

  . )١(مذاكیر لم تكسر على ذكر

ومـن «  :یحفظ وال یقـاس علیـه فقـال» ظروف«وذكر ابن مالك أن قولهم   

   .)٢(») خبوث( و )خبیث( و )ظروف(و ) فیظر(المحفوظ الذي ال یقاس علیه 

 :وقــال الجرمــي«  :النقــد لمــا اســتدل بــه الجرمــي فقــالبینمــا وجــه الرضــي   

 والدلیل على أنه جمعـه إنـك إذا : قال،ٕ وان كان غیر قیاسي،ظروف جمع ظریف

 لما ذكرنـا فـي بـاب التـصغیر أن ، وال دلیل فیما قال: أقول، ظریفون:صغرته قلت

ٕمشابه یصغر على شبیه وان كان خالف فیه  ْ َ    .)٣(»زید أبوُ

  

   :تعقيب

عمر الجرمـي أبـوعیش في هذه المسألة لم یذكر رأیه فیمـا ذهـب إلیـه ابن ی  

أي الخلیـل مـع ر ، وأقول واهللا أعلـم،ٕوانما حكى الرأیین دون أن یعقب على المسألة

أمـا رأي الجرمـي ففعیـل » ظـرف« :بمعنـى» ظریـف« ولكن لـم یـستعمل ،أنه قیاس

  .السماعٍ وعلى كل األصل في باب الجموع ،غیر مطرد على فعول» ظریف«

                                                 

   .٤/١٢٩٨الصحاح )  ١(

   .٤/١٨٥٤شرح الكافیة الشافیة )  ٢(

ٕوان جـــاء بعـــض « : وقـــال فـــي موضـــع آخـــر،١٣٩ ،٢/١٣٨شـــرح شـــافیة ابـــن الحاجـــب )  ٣(

 ، وله واحد مستعمل غیر قیاسي رد في التصغیر إلـى المـستعملموع على واحد مهملالج

 وفـــي العاقـــل ، حـــسینات وشـــبیهات: یقـــال فـــي محاســـن ومـــشابه،ال إلـــى المهمـــل القیاســـي

 محیـــسنون : نحـــو،زیـــد یــرده إلـــى المهمـــل القیاســـيأبو وكـــان ،ُ حـــسینون وشـــبیهون:المــذكر

   .١/٢٦٩» ومشبیهون ومحیسنات ومشیبهات 
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   ـ  مجع اجلمع٣

َُأفلـــــس« لـــــو قلنـــــا فـــــي :عمر الجرمـــــيأبـــــووقـــــال «  :قـــــال ابـــــن یعـــــیش   ْ«: 

ٍأدل«  وفـي ،»أكالـب« :»أكلـب« وفـي ،»أفـالس« ُ فـإذا جمـع ،لـم یجـز» ٍأدال«  :»ْ
   .)١(»الجمع شاذ 

   :الدراسة والتحليل

 هــذه الجمــوع ، جمــوع قلــة وجمــوع كثــرة:جمــوع التكــسیر تنقــسم إلــى قــسمین  

   . هذا هو محل النقاش في هذه المسألة؟یجوز لنا أن نجمعها ثانیةهل 

ً وان لــم تكــن جمعــا كاســم ، وألفــاظ تــدل علــى الجمــع،هنــاك ألفــاظ جمــوع   ٕ
 وهذه األنواع ال یجوز لنـا أن نجمعهـا؛ وذلـك ألن ، واسم الجنس والمصدر،الجمع

یكــن بنــا  فلــم ، وذلــك یحــصل بلفــظ الجمــع،الغــرض مــن الجمــع الداللــة علــى الكثــرة

ٕ واذا ســمع مــن العــرب مــا یخــالف ذلــك یحفــظ وال یقــاس ،)٢(حاجــة إلــى جمــع ثــان
   .علیه

َّاعلــــم أن جمــــع الجمــــع لــــیس بقیــــاس مطــــرد، كمــــا قــــال « :یقــــول الرضــــي  

 بـل یقــال فیمـا قــالوا ، كأكالــب وبیوتـات،َّ وغیـره ســواء كـسرته أو صـححته)٣(سـیبویه

 وكـــذلك أســـماء ، وأدل لـــم یجـــزُ أفلـــسات وأدلیـــات فـــي أفلـــس: فلـــو قلـــت،وال یجـــاوز

 ،ً وكــذا المـصدر ألنــه أیـضا اســم جــنس،ًاألجنـاس كــالتمر والـشعیر ال تجمــع قیاسـا

ُّفـــال یقـــال فـــي الـــشئوم والنـــ ُّ  یقتـــصر علـــى مـــا ســـمع ل والنـــصر، بـــتمور فـــي الـــشُصُّ

ِّالبـر« وكـذا ال یقـال األبـرار فـي جمـع ،كاألشغال والحلـوم والعقـول  بـل یقتـصر )٤(»ُ

   :)٥( قال،على المسموع إال أن یضطر شاعر فیجمع الجمعفي جمیع ذلك 
                                                 

ــــسیرافي : ویتظــــر،٣/٣٢٧شــــرح المفــــصل )  ١( ــــشاف ،٤/٣٥٨ شــــرح كتــــاب ســــیبویه لل  واالرت

١/٤٧٤.   

   .٣/٣٢٧ شرح المفصل :ینظر)  ٢(

   .٣/٦١٩الكتاب )  ٣(

   . القمح:أي)  ٤(

ثـم جمـع » أعـین«على » عین«حیث جمع » أعینات« : والشاهد هو،رجز لم یعرف قائله)  ٥(

 المقــــرب : ینظــــر. وهــــذا جــــائز فــــي الــــشعر،ینــــاتجمــــع التكــــسیر بــــاأللف والتــــاء علــــى أع

 وشــرح الجمــل البــن ،٢/٢٠٩ وشــرح الــشافیة للرضــي ،٣/١٠٥٣ وشــفاء العلیــل ،٢/٤٨٣

   .٣/١٣٩عصفور 
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���������������������� «)١(.  

 ذهــب ،هــل ینقــاس جمــع الجمــع؟و هــذا مــا وقــع فیــه الخــالف بــین العلمــاء  

ٕ وانمــا یوقــف عنــدما ،ُّ فــال یجمــع كــل جمــع،الجمهــور إلــى جمــع الجمــع ال ینقــاس
   .)٢(إلى غیرهجمعوه من ذلك وال یتجاوز 

ٕ اعلم أن جمع الجمع لیس بقیاس مطرد وانما یقال :سعید السیرافيوأبقال   
 :»أفلـس« : ولـو قلنـا فـي:عمر الجرمـي قـالأبـو وكـذلك قـال ،فیما قـالوه وال یتجـاوزه

ٍأدل«  وفي ،»أكالب« :»أكلب« وفي ،»أفالس«     .)٣(لم یجز » ٍأدال«  :»ْ

مــع القلــة ًهــذا هــو الــرأي األول إلــى أن جمــع الجمــع ال ینقــاس مطلقــا ال ج

ّ وبهــذا فــسر الــسیرافي كــالم ، وال یجمــع مــن الجمــوع إال مــا جمعــوا،وال جمــع الكثــرة
   .)٤( وهو اختیار ابن عصفور،عمر الجرميأبوسیبویه وهو ما ذهب إلیه 

  

   : الثانيىالرأ

 وال أســـماء ،ًع الكثـــرة ال تجمـــع قیاســـاوذهـــب بعـــض العلمـــاء إلـــى أن جمـــ  

ا جمـوع القلـة فإنـه ینقـاس جمعهـا ؛ وذلـك ألن  وأمـ، وال أسماء األجنـاس،المصادر

ُما سمع من جمع القلة أكثر مما سمع من جمع جمع الكثرة
)٥(.   

  

علـى » ُأفعلـة وأفعـل«  :أما أبنیة أدنـى العـد فتكـسر منهـا«  :یقول سیبویه  

ٍ أید وأیاد:وذلك نحو. .)أفاعل( فإنـه » ًأفعـاال « وأمـا مـا كـان . .ُطب وأواطبأو و،ٍ

  . )٦(».. . وأقوال وأقاویل، أنعام وأناعیم:وذلك نحو. .اعیلیكسر على أف

 ،»أفعــل«فــي كــل «  : واعتبــر قــولهم،واستــصوب ابــن یعــیش الــرأي األول  

 فیقــال :وأمــا قــول صــاحب الكتــاب«  : فقــال،تــسمح فــي العبــارة» أفاعــل«أفعلــة «و

                                                 

   .٢٠٩ ،٢/٢٠٨شرح شافیة ابن الحاجب )  ١(

   .٣/٣٢٧ شرح المفصل :ینظر)  ٢(

   .٤/٣٥٨شرح كتاب سیبویه للسیرافي )  ٣(

   .١/٤٧٤ االرتشاف : وینظر،٣/١٣٩شرح جمل الزجاجي )  ٤(

   .٢/٢٧٨ والمقتضب ،١/٤٧٤ ارتشاف الضرب :ینظر)  ٥(

   .٣/٦١٨الكتاب )  ٦(
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فتـسمح فـي » أفاعیـل«   :»أفعـال« وفـي كـل »  أفاعـل:أفعلـة« و،»أفعل«في كل 

  . )١(» والصواب ما ذكرناه،عبارةال

  

   : الثالثىالرأ

 أو ، إال مـا وازن مفاعـل أو مفاعیـل،أجـاز ابـن مالـك جمـع جمـع التكـسیر  

ْفعلة أو فعلة ر إلى ما یـشاكله مـن ظٕواذا قصد تكسیر مكسر ن« : یقول ابن مالك،ُ

ُأعبــد« اآلحــاد فكــسر بمثــل تكــسیره كقــولهم فــي  « » أســلحة« وفــي » أعابــد«  :»ْ

َأســود(شــبهوها بـــ » أقاویــل« :»أقــوال « وفــي » لحأســا  و )أحــردة( و ،)أســاود( و،)ْ

   .)أعاصیر(و) إعصار( و،)أحارد(

ِمــصارین «  :)٣(» انّشُحــ« و )٢(» نمــصرا« وقــال فــي    َ حــشاشین « و » َ

   .)٥( فدل ذلك على أنه یجیز جمع جمع سائر أبنیة الكثرة غیر ما ذكر )٤ (»...»

  

   :تعقيب

 وهـــو مـــذهب ،رد اآلراء أن الـــرأي الـــراجح هـــو الـــرأي األولواضـــح مـــن ســـ  

 وأنــه یقتــصر علــى مــا )٦( وهــو مــا استــصوبه ابــن یعــیش،الجمهــور ومــنهم الجرمــي

سمع من العرب ولیس لنا أن نقیس على ما سمع ؛ وذلك ألن الغرض من الجمع 

 نـا حاجـة إلـى جمـع ثـان،ل وذلك یحصل بلفظ الجمع، فلم یكن ،الداللة على الكثرة

 ولكــن أهــو مــن ،ًأیــضا مــا ســمع مــن جمــع القلــة أكثــر ممــا ســمع مــن جمــع الكثــرة

ـــك ـــه أم ال ؟ ومـــن المـــسموع فـــي ذل ـــرة بحیـــث یقـــاس علی ـــاد:الكث  وأوطـــب ، أیـــد وأی

                                                 

   .٣/٣٢٧شرح المفصل )  ١(

 . جمــع الجمــع)المــصارین( ثــم ، رغیــف ورغفــان: والجمــع مــصران مثــل، المعــي:المــصیر)  ٢(

   .٢/٥٧٤المصباح المنیر 

ّالحـــش)  ٣( ّحـــشان (: والجمـــع،م البـــستان والفـــتح أكثـــر مـــن الـــض:ُ  ضـــیف :مثـــل) ِحـــشان( و ،)ُ

  .١/١٣٦ المصباح المنیر . حشاشین: ثم جمعوا الجمع فقالوا،وضیفان

   .٤/١٨٨٨شرح الكافیة الشافیة )  ٤(

   .٣/١٠٥٣ وشفاء العلیل ،١/٤٧٤ االرتشاف :ینظر)  ٥(

   .٣/٣٣٥ والهمع ،٣/٣٢٧ شرح المفصل :ینظر)  ٦(
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 وأقـوال ، وأبیـات وأبابیـت وأنعـام وأنـاعیم، وأسـوره وأسـاور، وأسماء وأسام)١(وأواطب

ٌ ومعــــن ومعنــــان ، وأعــــراب وأعاریــــب،وأقاویــــل ْ ُ
ِ وحــــشان ومــــصران ومــــصارین  ،)٢(

،  وبیـوت وبیوتـات، وأسقیة أسقیات، وأعطیة وأعطیات، وجمل وجمائل،وحشاشین

ــــــات بنــــــي هاشــــــم ٍومــــــوال وموالی
 وصــــــواحب ،)٣( وعــــــوذ وعــــــوذات، ودور ودورات،َ

ُ وحمــر وحمــرات، وحدائــد وحدیــدات،وصــواحبات یوســف ُ  وجــزر ، طــرق وطرقــات،ُ

 فالــصحیح مــا ذهــب إلیــه ،النبــات وهــو مــا رعــي مــن ،ٍوجــزرات ـ وأنــصاء وأنــاص

  . وهو رأي الجمهور،)٤(عمر الجرمي لقلة ما حكي منه أبو

                                                 

 مقــاییس اللغــة ص : ینظــر. أواطــب: وجمــع الجمــع، أوطــب: جمعــه، ســقاء اللــبن:الوطــب)  ١(

١٠٥٧.  

َ ومعـن المـاء،ٌالمیم والعین والنون أصل یـدل علـى سـهولة فـي جریـان)  ٢(  ومـاء معـین ، جـرى:َ

   .٩٥٣ مقایس اللغة ص .ُومجاري الماء في الوادي معنان

 ثــم ،ى الــشيء وهــو االلتجــاء إلـ،العـین والــواو والـذال أصــل صــحیح یـدل علــى معنــى واحـد)  ٣(

 ویقولـــون لكـــل أنثـــى إذا وضـــعت عائـــذ ،ُّیحمـــل علیـــه كـــل شـــيء بـــصق بـــشيء أو الزمـــه

   .٦٩٣ مقاییس اللغة ص .ُوالجمع عوذ

   .١/٤٧٤ واالرتشاف ،٣٣٥ ،٣/٣٣٤ الهمع :ینظر)  ٤(
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  املبحث الثالث

  التصغري

   ـ  تصغري ما فيه حرف مبدل من غريه١

 ،»قائــــل« فنحــــو الهمــــزة فــــي )١(وأمــــا البــــدل الــــالزم«  :یقــــول ابــــن یعــــیش  

م یخـالف فـي لـ» بویئـع«  و ،»قویئـل«  :ُفإذا صـغر شـیئ مـن ذلـك قلـت» بائع«و

ّبویـع «  و،»ّقویـل«  : فإنـه كـان یقـول،عمر الجرمـيأبـوذلك أحد من أصـحابنا إال 
   .)٢(»من غیر همز » 

   :الدراسة والتحليل

  :)٣(والتكسیر یردان األشیاء إلى أصولها یقول ابن مالك التصغیر   

ًواردد ألصل ثاننیا  ِ َ ٍ ُ ِ    فقیمة صیر قویمة تصُِ قلب   ًلیناَ ُِ ً ًَ ُ َِّ َ   بَ

ًثانیــا لینــا «  :یــشمل قــول ابــن مالــك    : میــزان:ًمــا كــان فــاء للكلمــة نحــو» ً

 :ْ وقیل، مویل: ومال، بویب: باب:ً وما كان عینا نخو، مییقن:مویزین وفي موقن

ً وقــد یكــون لینــا مبــدال مــن حــرف صــحیح غیــر ،ُقویــل  وهــذا اللــین مبــدل عــن لــین ً

 والیاء فیهما بدل مـن أول ،َّ وقراط،ّ دنار: فإن أصلهما، وقیراط، دینار: نحو،همزة

   . وقریریط، دنینیر: فتقول في تصغیرهما،المثلین

ًأیــضا مــا كــان لینــا مبــدال مــن همــزة ال تلیــة همــز    ذیــب فــإن أصــله : نحــو،ً

ً رجوعـا – بـالهمزة – ذؤیـب : فـإذا صـغرته قلـت، والیاء فیـه بـدل مـن الهمـزة،الهمزة

ٕ وانمـــا ردت هـــذه ،ن النكـــسار مـــا قبلهـــان قلـــب الهمـــزة یـــاء إنمـــا كـــاأل ،إلـــى أصـــله
   : وهذا مشروط بشرطین،الحروف إلى أصلها لزوال سبب انقالبها

                                                 

 فـالالزم مـا كـان اإلبـدال فیـه ، وغیـر الزم، الزم،ذكر ابن یعـیش أن اإلبـدال علـى ضـربین)  ١(

 وغیـر الـالزم مـا كـان البـدل فیـه لعلـة أوجبـت ، ال لعلـة أوجبـت ذلـك،تخفیـفلضرب مـن ال

 تــزول العلــة الموجبــة إمــا بــزوال الحركــة أو بــزوال الحالــة ،فــإذا حقــرت أو جمعــت.. .ذلــك

 شرح المفصل . ومیعاد ومیقات، میزان: فمن غیر الالزم،من ذلك الحرف فیرد إلى أصله

٣/٤٠٨.   

 ،١/٣٧٢ واالرتــشاف ،٤/١٩٠٩ شــرح الكافیــة الــشافیة :ر وینظــ،٣/٤١١شــرح المفــصل )  ٢(

 واألصـول فـي النحـو البـن الـسراج ،٣/٤٦٣ والكتـاب ،١/٢١٥وشرح شافیة ابن الحاجب 

٥٩ ،٣/٥٨.   

   .٤٤ألفیة ابن مالك ص )  ٣(
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   .ًكون الحرف حرف لین مبدال من حرف لین ب:األول

 وبالتالي یخرج بالـشرط األول مـا لـیس ، أن یكون بدل غیر همزة تلي همزة:الثاني

 – قــویئم :لــین فتقــول فــي قــائمً ولــو كــان مبــدال مــن ، فإنــه ال یــرد إلــى أصــله،بلــین

 ولـم )١( فهذا ال یرد إلى أصله في تـصغیر وال تكـسیر، متیعد: وفي متعد–بالهمزة 

َّ قویـل: فإنـه كـان یقـول،عمر الجرمـيأبویخالف في األول إال  َُ
مـن » ّبویـع«  و ،)٢(

إنمــا كــان العــتالل العــین » بــائع«و » قائــل« أن الهمــزة فــي : وحجتــه،غیــر همــز

ّ ألـــف زائـــدة وكانـــت مجـــاورة للطـــرف  فهمزوهـــا علـــى حـــد الهمـــز فـــي بوقوعهـــا بعـــد
ّواذا صــغرت زالــت األلــف» كــساء«و » عطــاء« لــى أصــلها مــن إ فعــادت الهمــزة ،ٕ

  .)٣(»متعد« ّالواو والیاء على حد عودها في 

َّمتعد« وخالف في الثاني الزجاج فقال في تصغیر    َمویعد« :»ُ ُ«)٤(.   

مهور بعدم رد الحـرف إلـى أصـله فلـه حجـج أما ما ذهب إلیه سیبویه والج  

   :ّعدة

وذلـك ألن قلـب العـین همـزة » متعـد«و » قائل« ضعف علة القلب في باب :أولها

 إال –ٕ وان كانـا مطـردین -» متعـد«وقلـب الـواو تـاء فـي » قائل«في باب 

لـیس لحـصول » قـائم«ً إذ قلب العین ألفـا فـي ،أن العلة فیهما لیست بقویة

 األلـف سـاكن عریـق فـي :أال تـرى أن مـا قبـل العـین أي ،العلة فـي جـوهره

ََأقــوم«  بخــالف ســكون قــاف ،الــسكون ًفــضعف علــة القلــب منــه ضــعفا » ْ

 : فقیـل،فلم یبـال بـزوال العلتـین فـي التـصغیر.. .ًتاما حتى صارت كالعدم

َقویئم«    . وحذف تاء االفتعال،بالتاء» متیعد «  و ،بالهمز» ُ

 كمــا كانــت فــي ،ي الطــرف الــذي هــو محــل التغییــر لــم یكــن حــرف العلــة فــ:ثانیهــا

  .)٥(رداء وكساء

                                                 

 وشــرح ،٣/١٤٣١ وتوضــیح المقاصــد والمــسالك ،٤/١٩٠٨ شــرح الكافیــة الــشافیة :ینظــر)  ١(

   .٢/٣٢١ وشرح التصریح ،٣/٣٤٦ والهمع ،١/٣٧٢تشاف  واالر،٤/١٦٥األشموني 

ّ قویل: قلبت الواو الثانیة یاء وأدغمت فیها یاء التصغیر فصار:ُ قویول:أصله)  ٢( ُ.  

   . كما سیأتي. مویعد:فإنه یرده إلى أصله فیقول» ّمتعد« هذا على رأي الزجاج في )  ٣(

   .٤/١٩٠٩ة  وشرح الكافیة الشافی،٣/٤١١ شرح المفصل :ینظر)  ٤(

   .٢١٥ ،١/٢١٤ شرح شافیة ابن الحاجب :ینظر)  ٥(
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 : نحــو، اعتمــد ســیبویه وأصــحابه علــى قــوة الهمــزة هنــا بثبوتهــا فــي التكــسیر:ثالثهــا

«  فلــذلك كانــت الهمــزة فــي ،وكــل العــرب تهمــز الجمــع» بوائــع«و» قــوائم«

ٕ وان كانت حدثت عن علة ،الزمة» بائع«و » قائل
)١(.   

  

   :تعقيب

ٕ ابــن یعــیش رأیــه فیمــا ذهــب إلیــه الجرمــي وانمــا اكتفــى بــذكر رأي لــم یبــد  
الجرمــي وحجتــه  ولكــن واضــح ممــا ســبق ضــعف مــا ذهــب إلیــه الجرمــي والزجــاج 

   :وصحة ما ذهب سیبویه لما یأتي

   .»متعد«و » قائل«  ضعف علة القلب في باب - ١

   . وكساء،ً  حرف العلة لم یكن طرفا كما كان في دراء- ٢

   . قوائم وبوائع:الهمزة بثبوتها في التكسیر نحو  قوة - ٣

ًقویمـــا« ً  أیـــضا ألن - ٤ َقـــویم«  :ّیـــوهم أن مكبـــره» َ َقـــوام« أو » َ
َقـــوام«  أو ،»ِ َ «

   .ال إبهام فیه فكان أولى» قویئم«و

ِموعــ« َّ مكبــره نیــوهم أ» ْیعــدَوُم« وكــذلك   
ْ َموعــد« أو » دَ ِموعــد« أو » ُ

ْ ُ«، 

ّْمتیعد« و    .)٢(یه وكان أولى ال إبهام ف» ُ

  ، ،واهللا تعالى أعلى وأعلم

                                                 

   .٣/٤١١ شرح المفصل البن یعیش :ینظر)  ١(

   .٤/١٩٠٩ شرح الكافیة الشافیة :ینظر)  ٢(
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   ـ ما ال يصغر٢

» األربعــاء« و » الثالثــاء «: نحــو،وأمــا أیــام األســبوع«  :قــال ابــن یعــیش  

.. .»صــفر«و » المحــرم« : نحــو، وكــذلك أســماء الــشهور، شــيء منهــار  یحقــ)١(ال

ر عمر الجرمــــي إلــــى جــــواز تــــصغیأبــــو و،عثمــــان المــــازنيأبو و،وذهــــب الكوفیــــون

   .)٢(»ذلك

  

   :الدراسة والتحليل

ً أن تكـون اسـما متمكنـا:الكلمة التي یـراد تـصغیرها ال بـد لهـا مـن شـروط   ً، 

  .ً خالیا من صیغ التصغیر،ًقابال لمعنى التصغیر

 والفعـل ، فال یصغر الفعل وال الحرف ؛ ألن التصغیر وصـف فـي المعنـى:ً اسماـ

   . وشذ تصغیر فعل التعجب،والحرف ال یوصفان

ْ مـن وكیـف ومتـى: فـال تـصغر المـضمرات وال الموصـوالت نحـو:ًمتمكنا ـ  ، وأیـن،َ

ــة فــي شــبه الحــرف  وكمــا ســبق ال ،وال أســماء اإلشــارة؛ ألن هــذه األســماء متوغل

   . وشذ تصغیر بعض أسماء اإلشارة والموصوالت،یجوز تصغیر الحرف

   . الكمیت من الخیل: فال یصغر نحو:ً خالیا نم صیغ التصغیرـ

 ، كبیـر وجـسیم: فـال یـصغر مثـل،ًأن یكـون االسـم قـابال للتـصغیر بـأن ال ینافیـه ـ

 ، كأسماء اهللا،ً هذا مما یمتنع تصغیره شرعا،وكذلك أسماء اهللا وأنبیائه ومالئكته

 وال جمــع ،ً وغیــر ذلــك ممــا هــو معظــم شــرعا،ُ وكتــب اهللا تعــالى،وأســماء األنبیــاء

تقـــع علـــى مـــا فـــوق » دراهـــم «رى أن  أال تـــ،الكثـــرة ألنـــه ال فائـــدة فـــي تـــصغیرها

 ،)٣(نافي وهذا یت،ن صغرتها فإنك تقصد تقلیلهاإ ف،العشرة إلى ما ال یتناهى كثرة

 وال األســـماء العاملــــة ، واألســــبوع كالـــسبت واألحـــد،وال أســـماء الـــشهور كـــالمحرم

 وكذلك حسب ألنه فـي معنـى ، والفعل ال یصغر،ألنها بمنزلة الفعل عمل الفعل

 ن وأحـــد هـــذا مـــ، فكـــذا مـــا فـــي معنـــاه،فعـــل ال یـــصح تحقیـــره) فـــاكك( و،)كفـــاك(

ونحوهــا ؛ ألن معناهــا التعمــیم فــي .. ، كأحــد وعریــب،األســماء المختــصة بــالنفي

                                                 

   . فال یحقر شيء منها:لعل الصواب)  ١(

   .٤/٢١٩ شرح كتاب سیبویه للسیرافي : وینظر،٣/٤٣٤شرح المفصل )  ٢(

   .٢/٤٣٦ البن عصفور  شرح الجمل:ینظر)  ٣(
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 وغیــر ذلــك ممــا ینــافي ،يأ و، وبعــض، وكــل، والتــصغیر ینــاقض التعمــیم،النفــي

   .)١(معنى التصغیر 

  وكــذلك، واألربعــاء، الثالثــاء:والعلــة فــي عــدم تــصغیر أیــام األســبوع نحــو  

 فلــم ،؛ ألنهــا أعــالم علــى هــذه األیــام» صــفر«و » المحــرم«: نحــو،أســماء الــشهور

ونحوهمــا مــن األعــالم ؛ ألن العلــم إنمــا وضــع » عمــرو«و » زیــد«تــتمكن تمكــن 

ُ وهـذه األسـماء وضـعت علـى الـشهور واألسـبوع لـیعلم أنـه ،على شيء ال شریك له
 أو الثـــاني مـــن األســـبوع وذلـــك ال یختلـــف  والیـــوم األول،الـــشهر األول مـــن الـــسنة

   .)٢(بعضها عن بعض

ألن هــذه األســماء لمــا كانــت ) عمــرو(و ) زیــد(ومعنــى أنهــا تــتمكن تمكــن   

ا تقـع علـى  وأسـماء اإلشـارة؛ ألنهـ،ًأعالما ألیام تتكرر صـارت شـبیهة بالمـضمرات

ْكــل مـــن هـــو بتلـــك الـــصفة   فاســـتغنوا عـــن تـــصغیرها بتـــصغیر،ّ، فقـــل تمكنهـــا لـــذلكَ

  . )٣(االسم النكرة المضاف إلیها

ــــول ابــــن عــــصفور   ــــامتنعوا عــــن تــــصغیرها «  :یق وأمــــا أســــماء األســــبوع ف

   .)٤(»)یوم(بتصغیر 

َ محیرم:  فیقولون،وأجاز الجرمي والكوفیون تصغیر أسماء شهور السنة   ُ، 

ّ وحمیــد،ُ وربیــع،ُوصــفیر  ،ُ وشــویویل وذوي القعــدة، ورمیــضان،ُ وشــعیبان،ُ ورجیــب،ُ

   . وسیبویه والجمهور على المنع كما سبق أن وضحنا،الحجةّوذوي 

 ، جـــوز الكوفیـــون والجرمــــي والمـــازني تــــصغیرها،وكلـــذك أســـماء األســــبوع  

ِّ وخمــیس،ْیبعــاءر وُأ، وثلیثــاء،ّ وثنیــان،َ ُأحیــد:تقــول  وســیبویه ،)٥( وســبیت،ُ وجمیعــة،ُ

ســـماء  للعلـــة التـــي ســـبق ذكرهـــا وهـــي عـــدم تمكـــن هـــذه األ،والجمهـــور علـــى المنـــع
                                                 

 وتوضـــیح المقاصـــد ،١/٣٥٢ واالرتـــشاف ،٢/٤٣٥ شـــرح الجمـــل البـــن عـــصفور :ینظـــر)  ١(

 وحاشــــــیة الــــــصبان علــــــى األشــــــموني ،٤/١٥٦ وشــــــرح األشــــــموني ،٣/١٤٢٠والمـــــسالك 

   .٢٧٠ – ٧/٢٦٧ والمقاصد الشافیة ،١٠/٤٨٦٠ وتمهید القواعد ،٤/١٥٦

 ،٣/٤٣٤ وشــــرح المفـــصل البـــن یعــــیش ،٤/٢١٩ شـــرح كتــــاب ســـیبویه للـــسیرافي :ینظـــر)  ٢(

   .٣/٣٥٣ والهمع ،١/٢٩٣وشرح شافیة ابن الحاجب للرضي 

   .٧/٢٧١ المقاصد الشافیة :ینظر)  ٣(

   .٢/٤٣٦شرح الجمل )  ٤(

   .٣/٣٥٣ والهمع ،١/٣٥٣ واالرتشاف ،٢٩٤ ،١/٢٩٣ شرح الشافیة للرضي :ینظر)  ٥(
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ّ ولعل القائلین بالجواز لم یعتبروا هذه العلـة فجـوزوا ،فأشبهت الضمائر فلم تصغر
  .التصغیر

جــاز » الیــوم«فرفعــت » ُ والیــوم الــسبت ،ُالیــوم الجمعــة«  :وقیــل إذا قلــت  

إذ همــا » الجمعــة والــسبت «ٕواذا نــصبت فــال تــصغر » الجمعــة والــسبت«تــصغیر 

 ال یجــوز تــصغیر : وقــال،صغیرهما ولــیس الغــرض تــ،مــصدران بمعنــى االجتمــاع

 یجــوز : وقیــل، والفعــل ال یــصغر،ًالیــوم المنتــصب أیــضا لقیامــه مقــام وقــع أو یقــع

   . وال یجوز مع الرفع،التصغیر في النصب

ــــصب   ــــي الرفــــع والن ــــصغیرهما ف  فلعــــل مــــدار المنــــع ،)١(وأجــــاز المــــازني ت

ْصغیر ومـن لــم ء مــن التـ فمــن الـتمس علـة منــع هـذه األشـیا،والجـواز التمـاس العلـة َ
    .رها جوز التصغیریعتب

  

   :تعقيب

ٕ وانمـا اكتفـى بـذكر رأي ،لم یذكر ابن یعـیش رأیـه فیمـا ذهـب إلیـه الجرمـي  
 ولـــم یعقـــب بـــالقوة أو الـــضعف علـــى مـــا ، وذكـــر رأي الجرمـــي،ســـیبویه والجمهـــور

 أن – واهللا أعلـم – وأرى ،ٕ وان كان یفهم مـن سـیاق كالمـه أنـه مـع الجمهـور،ذكره

  :جمهور أصح لما یأتيرأي ال

 وهـذا مـا فعلـه ،  اعتبار العلة واألخذ بها مع قیامها أولى من طرحهـا وتركهـا- ١

  . الجمهور

    .  السماع یؤید ما ذهب إلیه الجمهور- ٢

  ،،واهللا تعالى أعلى وأعلم

                                                 

   .١/٣٥٣الرتشاف  وا،١/٢٩٤ شرح شافیة ابن الحاجب :ینظر)  ١(
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  اخلامتــــــــة
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  اخلامتة

 ســـیدنا ،ن والـــصالة والـــسالم علـــى خیـــر المرســـلی،الحمـــد هللا رب العـــالمین  

  .. .محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

   :وبعد

شـــرح المفـــصل « فهـــذه رحلـــة طوفـــت فیهـــا علـــى آراء الجرمـــي فـــي كتـــاب   

   :خرجت منها بالنتائج اآلتیة» البن یعیش

 وجمع المـذكر ، والمثنى،ضعف ما ذهب إلیه الجرمي في أن األسماء الستة -١

  .)١(السالم معربة باالنقالب

ٌحسن في إعراب نحوما ذهب إلیه الجرمي  -٢ َ  ،مرفوع باالبتداء» ٌأزید قائم «  :َ

  .)٢(وما ذهب إلیه األخفش هو األصل على أنه مرفوع على الفاعلیة

قتلتــه «  و،»ًضــربته تأدیبــا«  :فــساد مــا ذهــب إلیــه الجرمــي فــي إعــراب نحــو -٣

  .)٣(حال، وهو نكرة في نیة االنفصال» ًصبرا

ًحرفــا جــارا» حاشــا«صــحة مــا ذهــب إلیــه الجرمــي مــن كــون  -٤  ، وهــو الكثیــر،ً

ًوكونها فعال وهذا قلیل 
)٤(.  

علــى أن تكــون ) مــا(مقــرنتین بـــ )  وخــال،عــدا(انفــرد الجرمــي بجــواز الجــرب بـــ -٥

 بالـــسماع شـــاذ یحفـــظ وال یقـــاس  ومـــا حكـــاه، وهـــذا غیـــر صـــحیح،زائـــدة) مـــا(

  .)٥(علیه

 :)٦(صحة ما ذهب إلیه الجرمي من مجيء الحال من النكرة فـي قولـه تعـالى -٦

M ~ � ¡ ¢  £  ¤ ¥ ¦  § L )٧(. 

                                                 

  . وما بعدها٢٦ینظر البحث ص )  ١(

  .٤٢ ،٤١ینظر البحث ص )  ٢(

  .٤٦ :٤٣ینظر البحث ص )  ٣(

  .٤٩ :٤٧ینظر البحث ص  )  ٤(

  .٥١ ،٥٠ینظر البحث ص )  ٥(

    .)٢٣(سورة الذاریات اآلیة )  ٦(

  .٥٤ :٥٢ینظر البحث ص )  ٧(
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 بـــــالظرف أو الجـــــار –صـــــحة مـــــا ذهـــــب إلیـــــه الجرمـــــي فـــــي جـــــواز الفـــــصل  -٧

 .)١( بین فعل التعجب والمتعجب منه –والمجرور 

 هـــي الناصــبة للفعــل المـــضارع – الــواو والفــاء وأو –ذهــب الجرمــي إلـــى أن  -٨

  .)٢(بأنفسها وهو بعید؛ وذلك لما فیه من الخروج عن األصل

وهـو مـع ) فعتـل(أنهـا ) كلتـا( ما ذهب إلیه الجرمـي فـي حكمـه علـى وزن ُبعد -٩

 .)٣( ومع صحة مذهب سیبویه ال یخلو من تكلف،ُبعده ال یخلو من صحة

 ومـا ،ُبعد ما ذهب إلیه الجرمي في داللة ما جمع بـاأللف والتـاء علـى القلیـل - ١٠

جمــــع بــــالواو والنــــون علــــى الكثیــــر؛ ألنــــه ال یؤیــــده ســــماع، ومتعــــارض مــــع 

 .)٤(لنصوص الصحیحةا

 وأن مـــا ،صــحة مـــا ذهـــب إلیــه الجرمـــي فـــي أن جمـــع الجمــع ال یقـــاس علیـــه - ١١

  .)٥( وهو مذهب جمهور النحویین ،سمع منه یحفظ وال یقاس علیه

ّبویـع مـن ) بـائع( و،ّ قویـل:)قائـل(ضعف ما ذهب إلیـه الجرمـي فـي تـصغیر  - ١٢
  .)٦(غیر همز 

  هذا وأرجو اهللا التوفيق والسداد

  

                                                 

  .٦١ :٥٥ینظر البحث ص )  ١(

  . وما بعدها٦٢ینظر البحث ص )  ٢(

  . وما بعدها٦٦ینظر البحث ص )  ٣(

  . وما بعدها٧١ینظر البحث ص )  ٤(

  . وما بعدها٧٧ینظر البحث ص)  ٥(

  . وما بعدها٨١ینظر البحث ص )  ٦(
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  اجع واملصادرفهرس املر

 ،طه محمد الزیني/  تحقیق ، ألبي سعید السیرافي،أخبار النحویین البصریین  ـ

 –ه ١٣٧٣ طبعـــــة مـــــصطفى البـــــابي الحلبـــــي ،المنعم خفـــــاجىعبـــــدومحمـــــد 

   .م١٩٦٦

رجــب /  تحقیــق د، ألبــي حیــان األندلــسي،ارتــشاف الــضرب مــن لــسان العــرب  ـ

 –ه ١٤١٨الطبعـة األولـى  ، مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة: الناشر،عثمان محمد

  .م١٩٩٨

 دار الكتــاب ،فــایز ترحینــي/  راجعــه د،األشــباه والنظــائر فــي النحــو للــسیوطي  ـ

    .م١٩٨٤ –ه ١٤٠٤العربي الطبعة األولى 

 مؤســـسة ،الحـــسین الفتلـــيعبد/  تحقیـــق د، البـــن الـــسراج،األصـــول فـــي النحـــو  ـ

   .م١٩٨٥ –ه ١٤٠٥ الطبعة األولى ،الرسالة بیروت

خیـــر الـــدین بـــن محمـــود بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن فـــارس، الزركلـــي الم لاألعـــ  ـ

  . م٢٠٠٢ -الخامسة عشر : الطبعة دار العلم للمالیین: الدمشقي الناشر

محمـــد /  تحقیـــق وتعلیـــق ، البـــن مالـــك،ألفیــة ابـــن مالـــك فـــي النحـــو والـــصرف  ـ

   .العزیز العبد، دار الصحابة للتراث بطنطاعبد

 – ألبـــي الحـــسن علـــي بـــن یوســـف القفطـــي – النحـــاة إنبـــاه الـــرواة علـــى أنبـــاه  ـ

   .ه١٤٢٤ الطبعة األولى – بیروت –المكتبة العصریة 

 ألبـــي ، البـــصریین والكـــوفیین:اإلنـــصاف فـــي مـــسائل الخـــالف بـــین النحـــویین  ـ

محمــــد محیـــــي الـــــدین /  تحقیـــــق ،الرحمن بــــن محمـــــد األنبــــاريعبـــــدالبركــــات 

   .م١٩٨٧ – ه١٤٠٧ بیروت – المكتبة العصریة ،الحمیدعبد

محمد محیي الدین /  البن هشام تحقیق ،أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك  ـ

   .م١٩٧٩ –ه ١٣٩٩ الطبعة الخامسة – بیروت – دار الجیل –الحمید عبد

 دار –محمـــد شـــرف الــــدین / ُ عنـــي بتـــصحیحه ،إیـــضاح المكنـــون للبغـــدادي  ـ

   . لبنان– بیروت –إحیاء التراث العربي 

ـــي حیـــان،محـــیطالبحـــر ال  ـ ـــراث العربـــي ، ألب  بیـــروت الطبعـــة – دار إحیـــاء الت

   م١٩٩٠ –ه ١٤١١الثانیة 

محمـــــد /  تحقیـــــق –بغیـــــة الوعـــــاة فـــــي طبقـــــات اللغـــــویین والنحـــــاة للـــــسیوطي   ـ

   .م١٩٧٩ الطبعة الثانیة - دار الفكر –الفضل إبراهیم أبو

 ،محمــد المــصري/  تحقیــق ،البلغــة فــي تــراجم أئمــة النحــو واللغــة للفیروزابــادي  ـ

ه ١٤٠٧ الطبعـة األولـى - الكویـت –منشورات مركز المخطوطات والتـراث 
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   .م١٩٨٧ –

 التــراث ،حـسین نـصار/ تـاج العـروس مـن جــواهر القـاموس للزبیـدي تحقیــق د  ـ

  .م١٩٦٩ –ه ١٣٦٩العربي الكویت 

الحلیم عبـــــد/  نقلـــــه إلـــــى العربیـــــة د ، كـــــارل بروكلمـــــان،تـــــاریخ األدب العربـــــي  ـ

   . القاهرة– دار المعارف – الطبعة الخامسة ،النجار

 دار –القادر عطــا عبــدمــصطفى /  تحقیــق ، للخطیــب البغــدادي،تــاریخ بغــداد  ـ

   .ه١٤١٧الكتب العلمیة الطبعة األولى 

 دار –یحیـــى مـــراد /  تحقیـــق د، للـــصیمري،تبـــصرة المبتـــدى وتـــذكرة المنتهـــى  ـ

   .م٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦الحدیث القاهرة 

 دار –علـــي محمـــد البجـــاوي /  تحقیـــق ، للعكبـــري، إعـــراب القـــرآنالتبیـــان فـــي  ـ

  .م١٩٨٧ –ه ١٤٠٧ الطبعة الثانیة –الجیل بیروت 

حــسن /  تحقیـق د، ألبـي حیـان األندلـسي،التـذییل والتكمیـل فـي شـرح التـسهیل  ـ

   . دمشق– دار القلم –هنداوي 

   . دار الفكر–خالد األزهري / التصریح على التوضیح للشیخ   ـ

عـوض بـن حمـد /  تحقیـق د، ألبي علي الفارسـي،التعلیقة على كتاب سیبویه  ـ

   .م١٩٩٠ –ه ١٤١٠ الطبعة األولى – مطبعة األمانة –القوزي 

علي محمد /  د . تحقیق أ، لناظر الجیش،تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد  ـ

    .م٢٠٠٧ –ه ١٤٢٨ الطبعة األولى – القاهرة -فاخر وآخرین  

الرحمن علـي عبـد/  د. المقاصـد والمـسالك بـشرح ألفیـة ابـن مالـك ت أتوضیح  ـ

 –ه ١٤٢٢ الطبعــــــة األولــــــى – القــــــاهرة – دار الفكــــــر العربــــــي –ســــــلیمان 

  .م٢٠٠١

ــــصحیح  ـ ــــشعب – للبخــــاري ،الجــــامع ال ــــى – دار ال  –ه ١٤٠٧ الطبعــــة األول

   .م١٩٨٧

دار  مؤســــسة ،علــــى توفیــــق الحمــــد/  تحقیــــق د،الجمــــل فــــي النحــــو للزجــــاجي  ـ

  . األمل

 ،فخـــر الـــدین قبـــاوة/  تحقیـــق د، للمــرادي،الجنــى الـــداني فـــي حـــروف المعـــاني  ـ

 الطبعة األولى ، بیروت– دار الكتب العلمیة –محمد ندیم فاضل / واألستاذ 

   .م١٩٩٢ –ه ١٤١٣

 طبعـــة – دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة ،حاشـــیة الـــصبان علـــى شـــرح األشـــموني  ـ

   .عیسى البابي الحلبي
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 ،القادر بـن عمـر البغـداديعبـد تـألیف ،انة األدب ولـب لبـاب لـسان العـربخز  ـ

   . مكتبة الخانجي القاهرة،السالم محمد هارونعبد/ تحقیق 

أحمـد /  تحقیـق د ، للـسمین الحلبـي،الدر المصون فـي علـوم الكتـاب المكنـون  ـ

   .م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦ الطبعة األولى – دمشق – دار القلم –محمد الخراط 

   . بیروت– دار صادر –ان الفرزدق دیو  ـ

أحمــد محمــد /  تحقیــق – للمــالقي ،رصــف المبــاني فــي شــرح حــروف المعــاني  ـ

  . دمشق–الخراط مطبوعات مجمع اللغة العربیة 

محمـــد أحمـــد /أحمـــد الحمـــالوي ت د / شـــذا العـــرف فـــي فـــن الـــصرف للـــشیخ   ـ

   .م٢٠١٢ –ه ١٤٣٣ الطبعة األولى - بیروت – المكتبة العصریة –قاسم 

ْشذرات الذهب في أخبار من ذهـب  ـ  ،القادر األرنـاؤوطعبـد/  البـن العمـاد ت ،َ

 –ه ١٤٠٦ الطبعــة األولــى – دمــشق – دار ابــن كثیــر –محمــود األرنــاؤوط 

   .م١٩٨٦

 –الحمیـد عبدمحمـد محیـي الـدین / شرح ابن عقیـل علـى ألفیـة ابـن مالـك ت   ـ

  .م١٩٨٠ –ه ١٤٠٠ الطبعة العشرون – القاهرة –دار التراث 

  .  طبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه،شرح األشموني على ألفیة ابن مالك  ـ

محمــد بـــدوي /  د ،الرحمن الــسیدعبــد/  تحقیـــق د ،شــرح التــسهیل البــن مالــك  ـ

   .م١٩٩٠ –ه ١٤١٠ الطبعة األولى ، هجر للطباعة والنشر–المختون 

 جامعـــة قـــار –یوســـف حـــسن عمـــر /  تحقیـــق –شـــرح الرضـــي علـــى الكافیـــة   ـ

   .م١٩٧٨ –ه ١٣٩٨یونس 

 الطبعــة ،یحیــى بــشیر مــصري/ شــرح الرضــي لكافیــة ابــن الحاجــب تحقیــق د   ـ

   .م١٩٩٦ –ه ١٤١٧األولى 

 –الحمیـد عبدالحمید السید محمد عبد/  البن الناظم ت ،شرح ألفیة ابن مالك  ـ

   . بیروت–دار الجیل 

 دار –المنعم أحمــد هریــدي بــدع/  تحقیــق د،شــرح الكافیــة الــشافیة البــن مالــك  ـ

   .المأمون للتراث

   . مكتبة المتنبي بالقاهرة–شرح المفصل البن یعیش   ـ

 دار الكتب العلمیة –أمیل بدیع یعقوب /  تقدیم د ،شرح المفصل البن یعیش  ـ

   .م٢٠٠١ –ه ١٤٢٢ الطبعة األولى – بیروت –

تركـي الـسبیعي / ت د  –شرح المقدمة الجزولیـة الكبیـر ألبـي علـي الـشلوبین   ـ



       
 

 
 
 
 

 ٤٥٤ 
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  رشح املفصل وموقف ابن يعيش منهايفآراء اجلرمي  

   .م١٩٩٣ –ه ١٤١٣ الطبعة األولى – الریاض – مكتبة الرشد –

 المكتبـة ،فخـر الـدین قبـاوة/  البن یعـیش ت د ،شرح المملوكي في التصریف  ـ

   .م١٩٧٣ –ه ١٣٩٣ الطبعة األولى ،العربیة بحلب

 دار الكتــب -فــواز الــشعار /  قــدم لــه ، البــن عــصفور،شــرح جمــل الزجــاجي  ـ

   .م١٩٩٨ –ه ١٤١٩ الطبعة األولى – لبنان – بیروت –میة العل

 محمـــد ،محمـــد نـــور الحـــسن/  تحقیـــق ، للرضـــي،شـــرح شـــافیة ابـــن الحاجـــب  ـ

 بیــــروت – دار الكتــــب العلمیــــة -الحمیــــد عبد محمــــد محیــــي الــــدین ،الزفـــزاف

   .م١٩٨٢ –ه ١٤٠٢

محمــد محیــي / شــرح شــذور الــذهب فــي معرفــة كــالم العــرب البــن هــشام ت   ـ

   .م١٩٩٧ –ه ١٤١٨ بیروت – المكتبة العصریة ،الحمیدعبددین ال

 ،أحمـــد حـــسن مهـــدلي/  تحقیـــق ، ألبـــي ســـعید الـــسیرافي،شـــرح كتـــاب ســـیبویه  ـ

 الطبعـــة األولـــى ، لبنـــان- بیـــروت – دار الكتـــب العلمیـــة –وعلـــي ســـید علـــي 

  .م٢٠٠٨ –ه ١٤٢٩

 ، الــسلیلياهللا محمــد بــن عیــسىعبــد ألبــي ،شــفاء العلیــل فــي إیــضاح التــسهیل  ـ

 ، مكـــة المكرمـــة، الفیـــصلیة–اهللا الحـــسیني البركـــاتي عبـــدالـــشریف / تحقیـــق د

   .م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦الطبعة األولى 

 دار ،الغفارعبـدأحمـد /  للجـوهري ت ، تـاج اللغـة وصـحاح العربیـة،الصحاح  ـ

   .م١٩٩٠ الطبعة األولى – بیروت –العلم للمالیین 

علـــي /  د،رآن الكـــریم دراســـة تفـــصیلیةواســـتعماالتها فـــي القـــ» فعیـــل« صـــیغة   ـ

   .م١٩٨٧ –ه ١٤٠٧ الطبعة األولى – مطبعة األمانة –أحمد طلب 

 - -العزیز النجـار عبـدمحمـد /  تألیف –ضیاء السالك إلى أوضح المسالك   ـ

   . بیروت–دار الكتب العلمیة 

أحمــد / ربــه األندلــسي ت عبدالعقــد الفریــد تــألیف أبــي عمــر أحمــد بــن محمــد   ـ

   . الهیئة العامة لقصور الثقافة،ین وآخرینأم

 برجـستراسر –ُ عنـي بنـشره ج ، البـن الجـزري،غایة النهایة في طبقـات القـراء  ـ

   .م١٩٨٢ –ه ١٤٠٢ الطبعة الثالثة – بیروت – دار الكتب العلمیة - -

محمــد /  تحقیــق ،فــتح البــاري بــشرح صــحیح البخــاري البــن حجــر العــسقالني  ـ

 الطبعــــة الثانیــــة – القــــاهرة – دار الریــــان للتــــراث –آخــــرین الباقي وعبــــدفــــؤاد 

  .م١٩٨٧ –ه ١٤٠٧

   .م١٩٧٨ –ه ١٣٩٨ بیروت – دار المعرفة –الفهرست البن الندیم   ـ



       
 

 
 
 
 

 ٤٥٥ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثون احلادي العدد من التاسع املجلد 
  رشح املفصل وموقف ابن يعيش منهايفآراء اجلرمي  

   . بیروت– مكتبة المعارف –الكامل في اللغة واألدب للمبرد   ـ

ار محمـد بهجـة البیطـ/ كتاب أسرار العربیـة تـألیف أبـي البركـات األنبـاري ت   ـ

   .م١٩٥٧ –ه ١٣٧٧ دمشق – مطبعة الترقي –

ـــي الفارســـي ت د   ـ  عـــالم –كـــاظم بحـــر المرجـــان / كتـــاب اإلیـــضاح ألبـــي عل

   .م١٩٩٦ –ه ١٤١٦ الطبعة الثانیة –الكتب 

ـــراءات البـــن مجاهـــد ت د   ـ ـــسبعة فـــي الق ـــاب ال  الطبعـــة –شـــوقي ضـــیف / كت

   . مصر– دار المعارف –الثالثة 

الـسالم عبد/  تحقیـق – عمر بن عثمان بن قنبر –بشر  ألبي ،كتاب سیبویه  ـ

ـــــــى – بیـــــــروت – دار الجیـــــــل –محمـــــــد هـــــــارون   –ه ١٤١١ الطبعـــــــة األول

   .م١٩٩١

محمــــد زیــــنهم محمــــد /  ألبــــي الطیــــب اللغــــوي ت د ،كتــــاب مراتــــب النحــــویین  ـ

  .م٢٠٠٣ –ه ١٤٢٣ دار اآلفاق العربیة ،عزب

 عــالم –حامــد المـؤمن /  ت ،ي ألبـي الفـتح عثمــان بـن جنـ،اللمـع فـي العربیــة  ـ

   .م١٩٨٥ –ه ١٤٠٥ الطبعة الثانیة – بیروت –الكتب 

   . دار المعارف– لشوقي ضیف –المدارس النحویة   ـ

الفـضل إبـراهیم أبومحمـد /  تعلیق ، للسیوطي،المزهر في علوم اللغة وأنواعها  ـ

   .م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦ بیروت – المكتبة العصریة –وآخرین 

 دار –محمد كامل بركات /  البن عقیل ت د – تسهیل الفوائد المساعد على  ـ

  .م١٩٨٠ –ه ١٤٠٠ دمشق –الفكر 

 – المكتبــة العملیــة – للفیــومي –المــصباح المنیــر فــي غریــب الــشرح الكبیــر   ـ

   .بیروت

إحــسان /  للحمــوي ت – إرشــاد األدیــب إلــى معرفــة األدیــب –معجــم األدبــاء   ـ

ـــــاس ـــــ– دار الغـــــرب اإلســـــالمي ،عب  –ه ١٤١٤ الطبعـــــة األولـــــى –روت  بی

   .م١٩٩٣

   . بیروت– دار إحیاء التراث العربي – لعمر رضا كحالة –معجم المؤلفین   ـ

 دار –ح  الفــــاخوري / البــــن هــــشام ت ،مغنــــي اللبیــــب عــــن كتــــب األعاریــــب  ـ

   .م١٩٩١ –ه ١٤١١ الطبعة األولى – بیروت –الجیل 

 دار – فخــــر صــــالح قــــدارة / ت د –المفــــصل فــــي علــــم العربیــــة للزمخــــشري   ـ

   .م٢٠٠٤ –ه ١٤٢٥ الطبعة األولى –عمان األردن 



       
 

 
 
 
 

 ٤٥٦ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثون احلادي العدد من التاسع املجلد 
  رشح املفصل وموقف ابن يعيش منهايفآراء اجلرمي  

 ألبـي إسـحاق إبـراهیم الـشاطبي ،المقاصد الشافیة فـي شـرح الخالصـة الكافیـة  ـ

 – جامعـة أم القـرى –الرحمن بـن سـلیمان العثیمـین وآخـرین عبد/  تحقیق د–

   .م٢٠٠٧ –ه ١٤٢٨ الطبعة األولى –مركز إحیاء التراث اإلسالمي 

/ المقاصـــد النحویـــة فـــي شـــرح شـــواهد شـــروح األلفیـــة لبـــدر الـــدین العینـــي ت   ـ

ــــسود  ــــة - -محمــــد باســــل عیــــون ال  الطبعــــة – بیــــروت – دار الكتــــب العلمی

   م٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦األولى 

/  واآلنسة –محمد عوض مرعب /  اعتنى به د –مقاییس اللغة البن فارس   ـ

ــــراث–فاطمــــة محمــــد أصــــالن  ــــاء الت ــــي  دار إحی ــــروت – العرب  الطبعــــة – بی

   .م٢٠٠١ –ه ١٤٢٢األولى 

 المجلــــس –الخالق عــــضیمة عبــــدمحمــــد / المقتــــضب للمبــــرد تحقیــــق الــــشیخ   ـ

   .م١٩٩٤ –ه ١٤١٥ القاهرة –األعلى للشئون اإلسالمیة 

 –اهللا الجبــوري عبــد ،الــستار الجــواريعبدأحمــد / المقــرب البــن عــصفور ت   ـ

   .م١٩٧١ –ه ١٣٩١الطبعة األولى 

إبـراهیم / المنصف البن جنى شرح كتاب التصریف ألبي عثمان المازني ت   ـ

   .م١٩٥٤ –ه ١٣٧٣ الطبعة األولى –اهللا أمین عبد و،مصطفى

 –إبــراهیم الــسامرائي / نزهــة األلبــاء فــي طبقــات األدبــاء البــن األنبــاري ت د   ـ

   .م١٩٨٥ –ه ١٤٠٥ الطبعة الثالثة – األردن -مكتبة المنار

 الطبعـة – دار المنـار – للشیخ الطنطـاوي –النحو وتاریخ أشهر النحاة نشأة   ـ

   .م١٩٨٧ –ه ١٤٠٨الخامسة 

/  قـراءة وضـبط نــصه د –النكـت فـي تفـسیر كتـاب ســیبویه لألعلـم الـشنتمري   ـ

 –ه ١٤٢٥ الطبعـة األولـى – بیـروت – دار الكتب العلمیـة - –یحیى مراد 

   .م٢٠٠٥

 ،طـاهر أحمـد الـزاوي/  ت ، البـن األثیـر،األثـرالنهایة في غریب األحادیـث و  ـ

   .م١٩٧٩ –ه ١٣٩٩ المكتبة العلمیة بیروت –محمود محمد الطناحي 

    . منشورات مكتبة المثنى بغداد،هدیة العارفین للبغدادي  ـ

ـــدین الـــسیوطي ت   ـ أحمـــد / همـــع الهوامـــع فـــي شـــرح جمـــع الجوامـــع لجـــالل ال

ه ١٤١٨ الطبعــة األولــى –یــروت  ب– دار الكتــب العلمیــة - -شــمس الــدین 

   .م١٩٩٨ –

 –إحـسان عبـاس /  تحقیـق ، البن خلكـان،وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان  ـ

  .دار صادر بیروت



       
 

 
 
 
 

 ٤٥٧ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثون احلادي العدد من التاسع املجلد 
  رشح املفصل وموقف ابن يعيش منهايفآراء اجلرمي  

  فهرس املوضوعات

  

  الصفحة  وعــــــــــــــــــــاملوض

  ٣٦١  المقدمة

  ٣٦٤  متهيد

  ٣٦٥  التعریف بالجرمي

  ٣٧٥  التعریف بابن یعیش 

  ٣٨٢  اآلراء النحوية  :ولالفصل األ

  ٣٨٣  . المعرب والمبني:اث اول

  ٣٨٣  إعراب األسماء الستة 

  ٣٩١  إعراب المثنى والمجموع

ث ا٣٩٨  . الفاعل:ا  

  ٤٠١  . المفعول ألجله:اث اث

راث ا٤٠٦  . االستثناء:ا  

  ٤٠٦  حاشا االستثنائیة 

  ٤٠٩  ما عدا وما خال

  ٤١٢  . اإلضافة: اساث

  ٤١٥  . الجملة التعجبیة:اث ادس

ث ا٤٢٢  . إعراب الفعل:ا  

  ٤٢٥  اآلراء الصرفية :الفصل الثاني

  ٤٢٦  . المیزان الصرفي:اث اول

ث ا٤٣١  .الجموع: ا  

  ٤٣١  داللة جمعي التصحیح



       
 

 
 
 
 

 ٤٥٨ 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثون احلادي العدد من التاسع املجلد 
  رشح املفصل وموقف ابن يعيش منهايفآراء اجلرمي  

  الصفحة  وعــــــــــــــــــــاملوض

  ٤٣٥  واختالف العلماء في مفرده»  ظروف« 

  ٤٣٨  جمع المجموع

  ٤٤٢  . التصغیر:اث اث

  ٤٤٢  تصغیر ما فیه حرف مبدله من غیره 

  ٤٤٥  ما ال یصغر

 ٤٤٨  ا  

  ٤٥١  . المراجع والمصادرـ 

  ٤٥٧  . فهرس الموضوعاتـ 

  ،،مت حبمد اهللا تعاىل وتوفيقه


