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ّداءاإلى

 ضوان...والرّ حمة إلى روح أبي عمييا سحائب الرّ 

لى أمّ و   لتحقيق ما تبتغيو... األملوعزم  ،جاءأرى في عينييا شعاع الرّ  اّلتيي ا 

لى سكني وزوجي رفيق دربي حفظو اهلل ورعاه...و   ا 

لى أوالديو   صميم...والعزم والتّ  األمل اً منيم دائم ستمدّ أن اّلذيوشقيقاتي  ،وأشقائي ،ا 

لى من أسيم في تيسير إتمام ىذا البحث أوو   مدَّ لو يدًا... ا 

 ُأىدي عممي ىذا.

 :ةالباحث                                                                                

ساكورّأبوّآيات  

  



 د
 

ّالّتقديرالّشكرّّو

وأشكر فضمو عمى  ،أحمدهو وعظيم سمطانو،  ،يميق بجبلل قدره اً بطيّ  اً كثير  اً الحمد هلل حمد
بد اهلل، بن ع محّمدوحبيب الحق  ،بلم عمى أشرف الخمقبلة والسّ والباطنة، والصّ اىرة نعمو الظّ 

 :تعالى اهللِ  شكرِ وعمى آلو وصحبو أجمعين، فبعَد 

عطا أبو فّنون المشرف عمى  محّمد الّدكتور ألستاذي الفاضل كرم بالشّ ي أتقدّ نفإنّ 
كان متواصبًل معي فترة كتابتي لمرسالة، ولم يبخل عميَّ بجيده وعممو في تقديم  اّلذي، و تيالرس

 وجيو. يحة والتّ الّنصّ 

ىذه،  تيالمناقشة رستكرمت عميَّ بقبوليا  اّلتياقشة، يم إلى لجنة المنكر العظم بالشّ وأتقدّ 
 إلى أعمى الدرجات.ني بو من نصح وتوجيو، سائمة المولى عزَّ وعبل أن يأخذ بأيدييم وبما ستفيد

 :ةالباحث                                                                                

ساكورّأبوّآيات  

ّ  



 ه
 

ّالمَمخَّص

ّّأمبلهُّّمّماّأماليوّموقؼّابفّالحاجبّفي

ّلمّزمخشريّّّالمفّصؿّّعف

ّأبوّساكورّمحّمدآياتّمحمودّ

ّوفأبوّفنّّّمحّمدإشراؼ:ّد.ّ

 المفّصل أمبلُه عن  مّماه( 646لمعرفة موقف ابن الحاجب ) ت  راستيدتيدف 
 . األماليه( في 538)ت  لمّزمخشريّ 

يقوم عمى استقراء  اّلذيحميمّي، ىذِه الّدراسة المنيج الوصفّي التّ  مّثلوكان المنيج المبلئم ل
برصد  متُ ق بحيثوص، وتحميميا من خبلل فرز أقوال كلٍّ من الّزمخشرّي وابن الحاجب، الّنص

، وتصنيفو إلى ثبلثة أقسام، ثّم بيان آراء األماليما أمبلُه ابن الحاجب عن الّزمخشرّي في 
 ة ألي رآي منيما. الباحثالعمماء بخصوص رأييما، وانتيت معالجة المسائل بترجيح 

ووضعت قائمة لممصادر وخاتمة،  ،، وتمييد، وثبلثة فصولمقّدمةوجاءت الّدراسة في 
: الثّانيو ، القرآنّية اآلياتاألّول: بفيرسين:  ياتيوأنيوالمراجع اّلتي عدُت إلييا في رسالتي، 

، بابن الحاجب وكتابو الّتعريفبالّزمخشرّي وكتابو، و  الّتعريفمييد تناولت في التّ و  ،األشعار
وافق فييا ابن الحاجب الّزمخشرّي، وفي الفصل  اّلتيعن المسائل  األّولفي الفصل  وتحدثتُ 
فيو  وتناولتُ  ،متفّرقاتبعنوان ال الثّالثخالفو فييا، وجاء الفصل  اّلتيعن المسائل  ثتُ تحدّ  الثّاني

 الّرسالةوختمت  ابتعد فييا ابن الحاجب عّما جاء بو الّزمخشرّي، مسائل نحوّية وصرفّية وداللّية،
 يا: ل إلييا البحث، وكان من أىمّ توصّ  اّلتيتائج بأىم النّ 

بمغ عددىا  اّلتيّية الّنحو المسائل بتعمق أربعين مسألة، وكان ُجّميا ي سالتير  ناقشت. 1
مسائل،  ثبلثتتعمق بالّصرف فقد بمغ عددىا  اّلتيا بخصوص المسائل اثنتين وثبلثين مسألة، أمّ 

الّصرف  بّينمسائل دمجت ثبلث وكان عددىا اثنتين، و  ،والّدالّلة الّنحو بّينوىناك مسائل دمجت 
 والّدالّلة.

 



 و
 

وافقو فييا  اّلتيظير موقف ابن الحاجب جميًا من آراء الّزمخشرّي، وكانت المسائل و . 2
 خالفو فييا.  اّلتيأكثر من المسائل 

 ى.لاألو في الّدرجة  الّشعرّية باألبيات نوقشت تختّص  اّلتيكانت أغمب المسائل و . 3
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about Al-Zamakhshari's Book: Al-Mufassal
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Abstract: 

The present study aims at recognizing Ibn Al-Hajib's attitude about his 

dictations about Al-Zamakhshari's Book: Al-Mufassal. For the sake of the 

study, the researcher adopts the descriptive analytical methodology 

based on  inducting and analyzing texts through classifying views of Al-

Zamakhshari and Ibn-Al-Hajib's as well. The researcher has therefore 

identified all the dictations reported from the book of Al-Zamakhshari. 

She has also categorized such examples into three varieties with due 

regard to researcher's own out-weighting  either of views.   

   

 The study is made of a preface introducing the books of both Al-

Zamakhshari and Ibn Kitab, three chapters and a conclusion followed by 

two appendixes: the cited verses of Quran and pieces of poetry. 

Bibliography lists the references used and cited in the study. As for the 

main chapters, Chapter One is devoted to explain the questions on 

which the two scholars have an agreement, whereas Chapter Two 

contains the issues of disagreement between these scholars. 

Restrictively from both scholars, Chapter Three introduces various issues  



 ح
 

1. including forty(40) linguistic matters - thirty two (32) syntactical 

points, three (3) morphological issues and two (2) syntactic-semantic 

issues in addition to other three (3) syntactic-semantic points. 

2. consequently, conclusions of the study show that Ibn Al-Hajib 

showed clear attitudes towards Al-Zamakhshari where he show 

agreement rather than disagreement in most cases of discussion. 

3. It is also shown that most of discussion is devoted to examine 

samples of poetry verses.   
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 المقّدمة

المبعوث رحمة لمعالمين،  محّمدالحمد هلل رّب العاممين، والّصبلة والّسبلم عمى سيدنا 
 وعمى آلو وصحبو أجمعين، وبعد:

 

 وِ ينوتبي الجيد الكبير في تصنيفوِ  األوائلبذل عمماؤنا  اّلتيفإّن عمم الّنحو ُيَعدُّ من العموم 
  البن الحاجب. األماليو  لمّزمخشريّ المفّصل كتاب  :مة وكثيرة، ومنيافات قيّ في مؤلّ 

 

جار  اإلماماستعان بكبلم  وجدُت أنَّوُ فالبن الحاجب"،  األماليفي كتاب " أمعنت النظر
في كتابو لو ص وخصّ  ،في عمم العربّية" المفّصل كتابو " في الّزمخشريّ اهلل محمود بن عمر 

ممي "، فكان ابن الحاجب يُ األماليمن ىذه  المفّصل اه "ما يتعمق بكتاب حيث سمّ  ،كامبلً  جزءاً 
ا بالموافقة أو إمَّ عميق : التّ األّول: يناّتجاى اإلمبلءِبع بعد ىذا ، وَيتّ المفّصل ن ع الّزمخشريّ كبلم 

 .جاء بو اّلذي  االّتجاهغير  اّتجاهفي  الّزمخشريّ عميق بتوظيف كبلم : ترك التّ الثّانيو المخالفة، 
كتاٌب أبيرني  ألّنو؛ األماليكتاب ب يختّص اّلذي  رت أن أبحث في ىذا الموضوعقرّ لذلك 

"موقف ابن الحاجب في  :وىو ،راسةإلى عنوان الدّ  وبراعتو إلى أن وصمتُ  ،ومضمونو ،بعممو
ولعلَّ ىذا العنوان يضفي فائدة لمقارئ في الّتعرف  ،"لمّزمخشريّ  المفّصل أمبلُه عن  مّماأماليو 

 .ّمغوّيةالفي مفصِمو في بعض المسائل  الّزمخشريّ ا قالُو مّ معمى موقف ابن الحاجب 
وص الّنصّ معالجة ل ؛حميميّ المنيج الوصفّي التّ عمى  أعتمد اقتضت طبيعة الّدراسة أنْ و 
 : اآلتيةحميل وفق الخطوات ، والتّ باالستقراء

 لمّزمخشريّ  المفّصل أمبلىا ابن الحاجب عن  اّلتيّية الّنحو المسائل  تُ جمع. 
 مسائل وافقو فييا، ومسائل خالفو إلى  ياالمسائل حسب موقف ابن الحاجب من تُ فصن

 .متفّرقاتو  فييا،
  ُالمفّصل المنقول عن " الّزمخشريّ  م أتبعُت ذلك بنّص ثّ  ،لكل مسألة عنوانًا مناسباً  وضعت 

 منو موقفو.  بّينيت اّلذيبقول ابن الحاجب  الّنّص  تُ عبتْ افي عمم العربّية"، ومن ثمَّ 
  ُمن خبلل  بدراسة تحميمّية لممسائل ولبيان موقف ابن الحاجب من آراء الّزمخشرّي، قمت

 بترجيحي مع التعميل. تولمسألة، ثمَّ أردفا ذكروان اّلذيالرجوع إلى آراء العمماء 
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 وتذّيميا خاتمة، ،وثبلثة فصول ،تمييدمقدمة، و واقتضت طبيعة البحث أن ُيقسَّم إلى 
 القرآنّيةلآليات  : األّولىذا بفيرسين رسالتيثمَّ ختمت  ،قائمة تشمل المصادر والمراجعوضعُت و 
 .األشعار الثّانيو 

تعريف  إلى باإلضافة، وابن الحاجب، لمّزمخشريّ  تمييد اشتمل عمى تعريف موجزفال
 " البن الحاجب.األمالي، و"لمّزمخشريّ في عمم العربّية"  المفّصل كتابي" ل موجز

 الفصلفي ، و الّزمخشريّ ابن الحاجب وافق فييا  اّلتيمسائل ال األّول الفصلتناولت في و 
فييا و الخاتمة جاءت  ، ثمّ بعنوان: متفّرقات الثّالثل وجاء الفص ،فيياو خالف اّلتيالمسائل  الثّاني
 توصمت إلييا الّدراسة.  اّلتيالنتائج  أىمّ 

 المفّصل كتابا "من أبرزىا كان و ات الكتب أمّ  إلى ةعودمن الالبّد  ،البحث وحتى ُينجز
قامت عميو الّدارسة،  اّلذي األساس وىما ،" البن الحاجباألمالي، و"لمّزمخشريّ في عمم العربّية" 

شرح "و ،ه(395)ت  و"معجم مقاييس الّمغة " البن فارس ،ه(180)ت  لسيبويو "الكتاب"و
شرح شافية "و البن الحاجب،  "المفّصلفي شرح  اإليضاح"و، ه(643)ت البن يعيش المفّصل"

بيب مغني المّ "و ه(،711و"لسان العرب" البن منظور) ت ،ه(646)ت  لمّرضيّ  "ابن الحاجب
شرح "، وه(761)ت  البن ىشام "ن مالكاب ألفّيةأوضح المسالك عمى "، و"األعاريبعن كتب 
 "ىمع اليوامع"و ، ه(911)ت لؤلزىريّ  "شرح الّتصريح عمى الّتوضيح"و ،ه(769)ت "ابن عقيل
 .، وغيرىمه(1205)ت " لمزبيديتاج العروس"و، ه(929)ت  " األشمونيّ شرح "، ولمّسيوطيّ 

أمبلُه  مّماعمييا موقف ابن الحاجب في أماليو  عثرت اّلتيلم تتناول الّدراسات الّسابقة و 
يا لم لكنّ  ،المفّصل و  األماليُأخرى في  ةً نحويَّ  ني وجدُت دراساتٍ ، لكنَّ لمّزمخشريّ  المفّصل عن 

 : ىيإلى موضوع دراستي، و  تتطّرق
 من الحاجب ابن موقف) ب المعنونة رسالتو في سميمان عمي الرحمن عبد دراسة: أوالً 

 م2002 عام منشورة دكتوراة رسالة وىي( الّزمخشريّ  مفّصل عمى شرحوِ  في الّنحويين وراء
رس )أصول الدّ ب  رسالتو المعنونةدراسة سميمان عودة سمميان أبو صعيميك في  "ثانيًا: 

 م2006ة(، وىي رسالة دكتوراة منشورة عام دراسة تركيبّية تطبيقيّ  ،في أمالي ابن الحاجب يّ الّنحو 
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)اعتراضات ابن الحاجب  رسالتو المعنونة بدراسة عبد المنعم أحمد ىريري في ثالثًا: 
جمعًا ودراسة( وىي رسالة ماجستير  الّزمخشريّ في شرح مفّصل  اإليضاحين في كتاب حويّ لمنّ 

 م 2011منشورة عام 
)استدراكات ابن  رسالتو المعنونة بالميدي في  محّمدالمختار  محّمددراسة رابعًا: 

دراسة وتحميل ومناقشة(، وىي رسالة  المفّصل في كتابو  الّزمخشريّ ابن يعيش عمى الحاجب و 
 م2012منشورة عام  ةدكتورا

 المعنونة ب ارسالتيدراسة عيده بنت حمدان بن عبد اهلل الحربي في خامسًا: 
 جمعًا ودراسة(، وىي المفّصل في شرح  اإليضاح)اعتراضات ابن الحاجب واستدراكاتو في 

م، ولم تتحدث ىذه الّدراسات عن موقف ابن الحاجب من 2013رسالة ماجستير منشورة عام 
 بيا كتاب األمالي. دالّزمخشرّي بحد ذاتو، ولم يتحدّ 

بخصوص ما جاء  الّزمخشريّ صعوبة الوصول إلى مقصد ني واجيت اّلتيعوبات ومن الصّ   
قامت بشرح كبلمو ككتاب "شرح  اّلتيجوع إلى الكتب إلى الرّ  الباحثةدفع  ام، فيو من قواعد

أنَّ  االعتراف" البن الحاجب، والبدَّ من المفّصل في شرح  اإليضاح" البن يعيش، و "المفّصل 
، كما أنَّ طبيعة الّزمخشريّ في فيم مقصد و  ةالباحثالفضل في تيسير العناء عمى  نبيليذين الكتا

د ذا البحث وتأخيره عن الموعد المحدّ ىإنجاز بعض ميام الحياة الزوجية ليا دور في تعطيل 
 استغراق وقت أكثر من الوقت المخطط لو. وىذا أدى إلى 

عطا أبو فّنون( فيو  محّمد) الّدكتوربفضل  االعترافعوبات ال بدَّ من ىذه الصَ  لكْن رغمَ   
 سائمة اهلل ،صاحب الفضل الكبير بعد اهلل تعالى في تخفيف العناء والمعوقات في ىذا البحث

يم فين قال م في ميزان حسناتو، وأن يكون ممّ عممو لي ولغيري في سبيل اليجعل ما قدّ  تعالي أنْ 

  (1)َّ مبهئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ُّٱاهلل تعالى:  

 مت ما بوسعي في سبيل إتمام ىذا البحث، فإنْ أن أقول إّني قدّ  إالّ ياية ال يسعني وفي النّ    
نْ  ،أصبتُ   فيذا من صنعي.  ،أخطأت فيذا من فضل رّبي، وا 

 
 .وفيقالتّ  – وجل عزَّ  - اهلل وأسال

                                                           
 .58/11، المجادلةّ(1)
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ّالّتمييد:

اف والكشّ  ،منيا كتابُو الكافية ،عن كتب عديدة األماليأممى ابن الحاجب في كتابو  
 المفّصل مبلُه عن أا م يدراست بو، وكان محور، حيث قام بشرحيا لطبّل لمّزمخشريّ  المفّصل و 

، لذلك كان ال ُبدَّ من ةومكانتو العمميّ  المفّصل ، وال يخفى عمى أحد قيمة كتاب لمّزمخشريّ 
بدء في بيان موقف قبل ال األماليكتابو بابن الحاجب و ب، و المفّصل كتابو بو  الّزمخشريّ ب الّتعريف

 .لمّزمخشريّ  المفّصل أمبلُه عن  مّماابن الحاجب 
ّ:المفّصؿّوكتابوّّالّزمخشريّّ:ّأّوالًّّ

1ّ ّّ،وكنيتوّ،اسمو. بن أحمد  محّمدىو محمود بن عمر بن  الّزمخشريّ ولقبو:
سافر إلى  ألّنو"جار اهلل" وُلّقب بذلك؛  وُ بُ قَ لَ وَ  (3)،أبو القاسم  وكنيتو (2)،الخوارزميّ  (1)الّزمخشريّ 

 (5)"فخر خوارزم"؛ ِلما قصده الّناس لبلنتفاع بعممو.ب وُلّقب أيضًا  (4)مّكة، وجاور فييا زمانًا.

 :الّسابع والعشرين من رجب، وقيل بعاءاألر في َسحر يوم  الّزمخشريّ ُولد   مولده:.2ّ
 (7)، سنة سبٍع وستّين وأربعمائٍة ىجرّية، بقرية زمخشر.(6)الّسابع عشر منو

3ّ ّالعممّية.  ،الكبير في التّفسير اماإلمب الّزمخشريّ  خّمكانابن  فَ صَ وَ  :  مكانتو
إّنو كان إمام عصره من غير مدافع، ُتشدُّ  :وعمم البيان، وقال أيضاً  ،الّمغة و  ،الّنحوو  ،والحديث

                                                           
، الحمويّ (، لوالدتو بقرية زمخشر، وىي قرية جامعة من نواحي خوارزم. ينظر: ياقوت الّزمخشريّ أطمق عميو ) (1)

 .3/147، معجـّالُبمداف
، العبرّفيّخبرّمفّغبر، والذىبيّ . 5/168 أبناءّالزماف،ّءوأنباّاألعيافوفياتّ، خّمكانينظر: ابن  (2)
بغيةّ، الّسيوطيّ . و 8/8 لسافّالميزاف،، العسقبلنيّ . وابن حجر 4/78، فيّنقدّالّرجاؿّاإلعتداؿوميزافّ ،2/455

، شذراتّالّذىبّفيّأخبارّمفّذىب، الحنبميّ . وابن العماد 2/279 ،الّنحاةّوّالّمغوّييفالوعاةّفيّطبقاتّ
، والمستشرقيفّبّيفقاموسّتراجـّألشيرّالّرجاؿّوالّنساءّمفّالعربّوالمستعّرّاألعبلم، والّزركميّ . 6/194
7/178. 

، الحنبميّ . وابن عماد 2/279، بغيةّالوعاةّ، الّسيوطيّ . و 5/168،  األعيافوفّياتّ، خّمكانينظر: ابن  (3)
 .7/178، ّاألعبلـ، والّزركميّ . 6/194، شذراتّالّذىبّفيّأخبارّمفّذىب

 .5/169، عيافّوفّياتّاأل، خّمكانينظر: ابن  (4)
 .2/279، بغيةّالوعاةّ، الّسيوطيّ ينظر: نفسو. و  (5)

 .6/198،  شذراتّالّذىب، الحنبميّ ابن العماد و . 3/271، الّنحاةأنباهّالّرواةّعمىّأنباهّ، القفطيّ ينظر:  (6)
، األدبإلىّمعرفةّّاألديبإرشادّّاألدباءمعجـّ، الحمويّ وياقوت  .6/316 ،األنساب، الّسمعانيّ ينظر:  (7)
6/2688. 



5 
 

بأّنو: "كان واسَع العمم، كثيَر الفضل،  الّزمخشريّ مادحًا  الّسيوطيّ . وقال (1)إليو الّرحال في فنونو
 (2)غايًة في الّذكاء وجودة القريحة، متفّننًا في كّل عمم".

أثناء سعيو لطمب العمم، أبو عمى أيدييم  الّزمخشريّ ن تتممذ اّلذيومن العمماء  شيوخو:.4
ب أىل خوارزم في عصره، وأبو كان مؤدّ  اّلذيه( 405) ت  الحسن بن المظّفر الّنيسابوريّ  عميّ 

 واستفاد منيما في الفقو والّمغة. (3)،ه(507)ت  األصبيانيّ  يّ بّ مضر محمود بن جرير الضّ 

5ّ  يّ الّطويمأبو المحاسن إسماعيل بن عبد اهلل  الّزمخشريّ تتممذ عمى يد  تبلميذه:.
بطبرستان، وأبو المحاسن عبد الّرحيم بن عبد اهلل البّزار بأبيورد، وأبو عمرو عامر بن الحسن 
الّسمسار بزمخشر، وأبو سعد أحمد بن محمود الّشاشي بسمرقند، وأبو طاىر سامان بن عبد 

كان يمّقب بزين  اّلذيالخوارزمّي  أبو الفضل البّقاليّ  أيضاً  . ومن أشيرىم(4)الممك الفقيو بخوارزم
 (5)، وجمس بعده مكانو.اإلعراب، وعمم الّمغة المشايخ، حيث أخذ عن أبي القاسم 

6ّ ّالفقييّّ. متظاىرًا في  ،كان معتزلّي العقيدة الّزمخشريّ وأجمعت الّتراجم أّن : مذىبو
مذىبو، قوّيًا فيو، وُنقل عنو أّنو إذا قصد صاحبًا لو، واستأذن عميو في الّدخول، يقول لمن يأخذ 

 (6)المذىب. : قل لو أبو القاسم المعتزلّي بالباب، أّما من حيث الفروع، فيو حنفيّ اإلذنلو 

"، بيد أّن تصانيفو المفّصل بأّنو صاحب "الكّشاف" و " الّزمخشريّ ُعرَف  فاتو:مؤلّّ.7ّ
، وعمم البيان، الّنحوو  ،الّمغة في عموم التّفسير، والحديث، و  توّزعتكثيرٌة ناىزت الخمسين كتابًا، 

. فكتابو "الكّشاف" في التّفسير، سارت بو (7)والمواعظ، والفقو، والتّاريخ، والجغرافيا، وغيرىا
                                                           

 .5/168، ّاألعيافوفياتّينظر:  ((1
 .2/279، بغيةّالوعاةّ (2)
بغيةّ، الّسيوطيّ . و 6/2688، ّاألدباءمعجـّ، الحمويّ ، وياقوت 4-1/3 أساسّالببلغةّ،الّزمخشريّ ينظر:  (3)

 .2/279، الوعاةّ
 .6/316 ،األنساب،ّالّسمعانيّ ينظر:  (4)
 .6/2618، ّاألدباءمعجـّ، الحمويّ ينظر: ياقوت  (5)
ّاالعتداؿميزافّّو، 2/455، رّمفّغبربالعبرّفيّخ، والذىبيّ . 5/170، ّاألعيافوفياتّ، خّمكانينظر: ابن  (6)

. وابن 2/279، بغيةّالوعاةّ، الّسيوطيّ . و 8/8، لسافّالميزاف، العسقبلنيّ . وابن حجر 4/78، فيّنقدّالّرجاؿ
 .7/178، ّاألعبلـ، والّزركميّ . 6/194، شذراتّالّذىبّ، الحنبميّ العماد 

. ابن العماد 2/280، بغيةّالُوعاةّ، الّسيوطيّ . و 169-5/168، ّاألعيافوفياتّ، خّمكانينظر: ابن  (7)
 .7/178، ّاألعبلـ، والّزركميّ . 195-6/194 شذراتّالّذىبّ،، الحنبميّ 
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منو، فيذا  ذاألخومغاربيا، رغم تحذير بعض العمماء من  ضاألر الّركبان، وبمغ صيتو مشارق 
، ولو: (1)ح والّتعديل، يقول في حّقو: "فكن حذرًا من كّشافو"الجرّ لٌم في اوىو ع الّذىبيّ  اماإلم

، وغيرىا من ثالاألم، والفائق في ريب الحديث، والمقامات، والمستقصى من الّنحوفي  المفّصل 
 (2)المصّنفات الماتعة المانعة.

ّي، فمنيم من يضعو في الّنحو  الّزمخشريّ فون في مذىب اختمف المؤلّ  مذىبوّالّنحوّي:.8
ما عده شوقي بّين، (3)في آرائو البصرّيين، وأنَُّو تابع لمذىب سيبويو و البصرّيينين يّ الّنحو طبقة 

 .(6)عبده الراجحيّ  وتبعو في ذلك، (5)يميل إلى المذىب البصريّ  (4)ضيف بغدادياً 

 –توفاه اهلل  في ليمة عرفة سنة ثماٍن وثبلثين وخمسمائة من اليجرة الّنبوّية  وفاتو:.9ّ
 (7)وبيا قبره. ،بُكركانج، وىي قصبة خوارزم عمى شاطئ نير جيحون –رحمو اهلل 

ّ  

                                                           
 .4/78، فيّنقدّالّرجاؿّاإلعتداؿميزاُفّ (1)
، األعبلـ، الّزركميّ . 6/195، شذراتّالّذىبّ، الحنبميّ . وابن العماد 2/280، بغيةّالوعاةّ، الّسيوطيّ ينظر:  (2)
7/178. 

 .268، الّزمخشريّّ، ينظر: الُحوفيّ   (3)
 .245،الّنحوّيةالمدارسّ" يقوم عمى االنتخاب من آراء المدرستين البصرّية والكوفّية جميعًا" ضيف، شوقي،    (4)

 .245،الّنحوّية
 .284 نفسو،ينظر:    (5)
 .106، الّنحودروٌسّفيّكتبّينظر:   (6)
، الّسيوطيّ . و 5/173، ّاألعيافوفياتّ، خّمكان. وابن 3/268، الّنحاة،ّأنباهّالّرواةّعمىّأنباهّالقفطيّ ينظر:  (7)
 .7/178، ّاألعبلـ، والّزركميّ . 2/280بغيةّالُوعاةّ،ّ، الّسيوطيّ و 
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ّفيّعمـّالعربّيةّالمفّصؿّّ

الكبيرة، فقد  ةميّ األىّية القديمة ذات الّنحو في عمم العربّية( من الكتب  المفّصل يعدُّ )
في  الّزمخشريّ ه(؛ ألّن أسموب  646ه(، وابن الحاجب )ت  643تناولو بالّشرح ابن يعيش )ت 

وليذا الّسبب كثر ُشّراح  ؛(1)ص غير المِملّ خيموالتّ  ،غير الُمِخلّ  باإليجازصف يتّ  المفّصل كتابو 
 الكتاب.

 الكتاب إلى أربعِة أقسام: الّزمخشريّ وقّسم 

 .األسماء: في األّولالقسم  -
 .عالاألف: في الثّانيالقسم  -
 : في الحروف.الثّالثالقسم  -
 (2)والحروف. األفعالو  األسماء بّينالقسم الّرابع: في المشترك  -

في عرض القواعد  القرآنّية اآلياتب شياداالستىو  األقسامفي تناول ىذه  وكان منيجو
العربّية،  األقوالو  األمثالبأيضًا  االستشيادو ، الّشعرّيةبالّشواىد  االستشيادمن  اإلكثارّية، و الّنحو 

 .الّشعرّيةوالّشواىد  ،القرآنّية اآلياتولكن بنسبة تقّل كثيرًا عن استشياده ب

، المفّصل ّية في كتابو الّنحو في تناول المسائل  الّزمخشريّ عمى  وقد غمب المذىب البصريّ 
جده في بعض أ ،الكبير عمى سيبويو ومتابعة آرائو، وعمى الّرغم من ىذا تماداالعبويظير ذلك 

 ، وىذا قميل في كتابو.الكوفّيينيمجأ إلى اختيار رأي  ياناألح

فأقبموا عميو ثناًء  ،اءالّشعر و  الّنحاةاىتمام بعض  نالت اّلتيمن الكتب  المفّصل وكتاب 
شرحو ليذا الكتاب: "فمّما كان الكتاب الموسوم  مقّدمةقال في  اّلذيوشرحًا، ومن ىؤالء ابن يعيش 

... جميبًل قدُره، نابيًا ذكُره، قد جمعت أصول ىذا العمم فصولو، وأوجز لفظو، فتيّسر  المفّصل ب
 (3)عمى الّطالب تحصيمو".

 
                                                           

 .5، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّينظر:  (1)
 .5، نفسوينظر:  (2)
 .1/2 ،المفّصؿّشرحّ (3)
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 :في مدح المفّصل في عمم العربّية لمّزمخشريّ  الّشاعروقال 

ّ(الّطويؿ)البحرّ

ّ(1)ىاؾّمحّصبلّّّّّّّّّعميَؾّمفّالكتِبّالحساِفُّمَفّصبلّالّنحوإذاّماّأردَتّ

 وقال آخر:

ّ(الّطويؿ)البحرّ

ُؿّجاِرّاللِّ ُّمَفصَّؿّمفصَّ  ّفيّالحسفّغايٌةّّّّّّّّّوألفاُظُوّفيوّكُدرِّ
         

 (2).المفّصؿّكآِيّطواِؿّمفّطواِؿّّّّّّّّّّزٌّجِّعّْمُّّّالمفّصؿُّلوالّالتُّقىّقمت:ّّو     

إّن  :، يمكن القولالّنحوة ىذا الكتاب في فيو أىميّ  يّتضح اّلذيوبعد موجز الوصف ىذا       
في تناول بعض موضوعات  األماليوراء إفراد ابن الحاجب فصبًل كامبًل في كتابو  الّدافعىذا ىو 

 .يالكتاب، وعمى ىذا سار موضوع بحثىذا 

  

 

 

 

 

 

ّ  

                                                           
 .2/1774، كشؼّالّظنوفّعفّأساميّالكتبّوالفنوفخميفة،  حاجيّ  (1)
 .نفسو (2)
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ّ:األماليابفّالحاجبّوكتابوّثانيًا:ّ

1ّ ّوأصمو.  ىو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكرديّ : اسمو
، المعروف بابن الحاجب، وىو من أسرة يّ الّنحو المولد، المقرئ  (2)سنائياإل، األصل (1)الّدوينيّ 

ين األّيوبيّ كردّية تسكن في الجية الّشمالّية الّشرقّية من العراق، في بمدة دوين، ثّم انتقمت أسرتو مع 
خال  معيم إلى مصر، وكان أبوه جندّيًا حاجبًا لؤلمير موسك الّصبلحيّ  ببلد الّشام، ثّم انتقل إلى

 (3).وبيّ األيّ صبلح الّدين 

ولد ابن الحاجب سنة سبعين أو إحدى وسبعين وخمسمائة لميجرة بإسنا في  مولده:.2ّّ
صغره؛ ألّن والده ألحقو ، ولم تطل مّدة إقامتو في إسنا، حيث غادرىا منذ الّصعيد المصريّ 

 (4)بمعاىد العمم في القاىرة.

 

ّ3ّ وكان ابن الحاجب يّتصف بخمق رفيع، دخل قموب الّناس بيذا الخمق  أخبلقو:.
ة،ّكافّركنًاّمفّأركافّالّديفّفيّالعمـ،ّوكافّثقةّحجّّوبعممو الغزير، وقال عنو ابن أبي شامة: "
ّ ّمنصفًا ّالحياء، ّكثير ّعفيفًا، ّوأىمومتواضعًا، ّعمىّّ،لمعمـ ّصبورًا ّلؤلذى، ّمحتمبًل ّلو، ناشرًا

ّّ"وأيضًا قيل عنو:  ،(5)البموى" ،ّوتحقيؽّعمـّالعربّية،ّوكافّمتقناًّاألصولّيةكافّبارعًاّفيّالعمـو

                                                           
،ّمعجـّالحمويّّياقوتّقرب من تفميس. ينظر: الَدِويُن: بمدة من نواحي حي أّران في آخر حدود أذربيجان ب ((1

 .2/491، الُبمداف
وبة، وىي عمى شاطِئ ثم ببلد النّ  ،ُأدفو وأسوان إاّل نسبة إلى إْسَنا: وىي مدينة بأْقصى الّصعيد، وليس وراءىا  (2)

 .1/189، ،ّمعجـّالُبمدافالحمويّّياقوتّّ. ينظر:الثّاني اإلقميمفي  الّنيل من الجانب الغربيّ 
ّ،والذىبيّ . 3/248، ّاألعيافوفياتّ، خّمكان. وابن 1/5، المفّصؿّفيّشرحّّاإليضاحينظر: ابن الحاجب،  (3)

 .2/134 بغيةّالُوعاةّ،، الّسيوطيّ . و 23/264،265، سيرّأعبلـّالّنببلء
بطاش كبرى زاده، و . 2/134، بغيةّالُوعاةّ، الّسيوطيّ . و 23/265، سيرّأعبلـّالّنببلء، الذىبيّ ينظر:  (4)

معجـّالمؤّلفيفّتراجـُّمصّنفيّالُكتبّ، كّحالةو . 133، مفتاحّالّسعادةّومصباحّالّسيادةّفيّموضوعاتّالعمـو
 .2/366، العربّية

 .281-280، ؿّعمىّالّروضتيفاّلذيتراجـّرجاؿّالقرنيفّالّسادسّوالّسابعّالمعروؼّب (5)
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"مفّالمحسنيفّّ-رحموّالل-،ّوكافّ(1)قريحةّاإلّمةمالؾ،ّوكافّمفّأذكىّأذكياءّّاإلماـلمذىبّ
 (2)".الّصالحيفّالمّتقيف

شيخّالمالكّيةّفيّبقولو: " بكيّ المذىب، وقد وصفو السّ  كان مالكيّ  :مذىبوّالفقييّّ.4ّ
ّ(3)زمانو".

5ّ )ت  تتممذ ابن الحاجب عمى مشاىير عمماء عصره، منيم: الّشاطبيّ   شيوخو:.
، وابن (6)ه(599، وأبو الفضل الَغْزنوّي )ت (5)ه (598القاسم الُبوصيرّي )ت  وأبو ، (4) ه(590

 بياريّ األ، وتفّقو عمى أبي المنصور (8) ه(605، وأبو الجود )ت (7) ه( 600)ت وابن عساكر 
 .(10) ه(636، وابن ياسين ) ت (9) ه(618)ت 

                                                           
. وابن كثير 281-280، ّالّروضتيفّعمىّباّلذيؿّالمعروؼّوالّسابعّالّسادسّالقرنيفّرجاؿّتراجـينظر:  (1)

 .17/301 البدايةّوالّنياية،، القرشيّ 
 .189 الجامعّألسماءّالفضبلءّوالّرواةّبأعمىّالّصعيد،أدفوي، جعفر بن ثعمب، الّطالع الّسعيد:  (2)
 .365، طبقاتّالّشافعّيةّالكبرى (3)
رير، ينظر المقرىء الضّ  الّشاطبيّ  القاسم الرعينيّ  أبو محّمد أبو اإلماميره بن خمف بن أحمد، فىو القاسم بن   (4)

 .497-496/ 1، المحاضرةّفيّتاريخّمصرّوالقاىرة حسف، الّسيوطيّ 
، المحاضرّ حسفّ،الّسيوطيّ . ينظر: األديبالكاتب  األنصاريّ القاسم ىبة الدين عمي بن مسعود  أبوىو  (5)
1/375 . 

نزيل القاىرة، وتوفي  يّ الّنحو الفقيو  المقرئ الفضل الغزنويّ  أبوبن يوسف بن عمي بن شياب الدين  محّمدىو    (6)
  .1/498، حسفّالمحاضرةّ، الّسيوطيّ وتوفي في القاىرة. ينظر: 

، ينظر: ابن العماد الّدمشقيّ بن عساكر  محّمد أبوالقاسم عمي بن الحسن المحدب،  أبون الحافظ بىو القاسم  (7) 
 .4/347، شذراتّالذىب الحنبميّ العماد 

بديار  القّراءرير شيخ الضّ  يّ الّنحو  المقرئ المصريّ  المنذريّ  الجود المخميّ  أبو سكنىو غياث بن فارس بن  (8) 
 .1/498، حسفّالمحاضرةّ، الّسيوطيّ مصر. ينظر: 

، حسفّالمحاضرةّ، الّسيوطيّ ًا كبلميًا. ينظر: صوليّ أبن عمي، كان فقييًا  إسماعيلالحسن عمي بن  أبو ىو  (9) 
 ،1/454. 

، المعروف بابن الببلن. العسقبلنيّ  الحسن الكنانيّ  أبو، الدين بن ياسين بن نجمعبد اهلل عمي ىو عمي بن  (10) 
حسفّ، الّسيوطيّ ، و 555-1/554، البدايةّوالنيايةّفيّالتاريخالفداء،  أبو، الّدمشقيّ ينظر: ابن كثير 

 .1/499، المحاضرةّ
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6ّ تتممذ عمى يد ابن الحاجب عدٌد من عمماء عصره من أبرزىم: الممك : تبلميذه.
 الّرضيّ و ، (2)ه(672ين بن مالك )ت جمال الدّ و ، (1) ه(655اصر داود بن الممك المعظم )تالنّ 
 .(4) ه(695)ت  يبيّ الّنصّ و ، (3)ه(  695)ت  القسطنطينيّ  الّرضيّ و 

 7ّ ّالعمميّّ. ُعّرف ابن الحاجب بأّنو فقيو، ومفٍت، ومناظٌر، ومبرز في عّدة : ةمكانتو
. ومصّنفاتو في غاية (5)عموم، ومتبحر، وثقة، مع ديٍن وورٍع، وتواضٍع واحتماٍل واطراح لمتكّمف

 . (6)عدد من الّدارسين والعمماء بالّدراسة والّتحميل في مختمف العصورالحسن، لذلك تناوليا 

8ّ عراب بعض آيات من القرآن يّ الّنحو  األماليعديدة منيا:  مؤلفاتو فاتو:مؤلّّ. ة، وا 
أو مختصر الفروع، أو المختصر  األّميات، وجامع المفّصل في شرح  اإليضاحالعظيم، و 

، ورسالة في العشر، وذيل عمى تاريخ دمشق البن عساكر، األدب، وجمال العرب في عمم الفرعيّ 
 الوافية،، و ة، وشرح الكافيةالجزوليّ  المقّدمةوالّشافية، وشرح الّشافية، وشرح كتاب سيبويو، وشرح 

ة الّسماعّية، والكافية، المؤّنث األسماءوعقيدة ابن الحاجب، والقصيدة الموّشحة في  ،وشرح الوافية

                                                           
ىو الممك الناصر داود بن المعظم عيسى بن العادل، قرأ الكافية عمى ابن الحاجب، ونظميا بمنظومتو  ((1

 أبو، و 13/198 البدايةّوالنياية،ظم، ينظر: ابن كثير لدمشقي، شرح النّ  ثمّ  ،اصرالوافية، نزواًل عند رغبة النّ 
 ، 3/195المختصرّفيّأخبارّالبشر،ّالفداء، 

، يّ الّنحو  افعيّ عبد اهلل الطائي الجياني الشّ  أبواهلل بن عبد اهلل بن مالك العبلمة جمال الدين بن عبد  محّمدىو  (2)
 .137 -1/130، بغيةّالوعاةّ، الّسيوطيّ ، نزيل دمشق. ينظر:  يّ الّنحو 

، من أكابر أئمة افعيّ الشّ  يّ الّنحو  الدين القسطنطينيّ  رضيّ  اإلمامبكر عمر بن عمي بن سالم،  أبوىو   (3)
/ 2، شذراتّالذىبّ، الحنبميّ ، وابن العماد 471-470/ 1، بغيةّالوعاةّ، الّسيوطيّ بالقيرة، ينظر:  العربّية
434. 

 البعمبكيّ  يبيّ الّنصّ  األنصاريّ عبد اهلل بي أبي العبلء  أبوق بن عمي بن المبارك الموفّ  محّمد محّمدىو  (4)
غايةّعمى أبي عمرو بن عثمان، ينظر: الجوزي،  كندريةباإلسد، قرأ مجوّ  ،عارف ،قمحقّ ، مقرئ، افعيّ الشّ 
 .2/244، القّراءيايةّفيّطبقاتّالنّّ
. وبطاش كبرى زاده، 2/135 بغيةّالوعاةّ،، الّسيوطيّ . و 23/266، سيرّأعبلـّالّنببلء، الذىبيّ ينظر:  (5)

 .134، مفتاحّالّسعادةّ
 .134 مفتاحّالّسعادةّ،. وبطاش كبرى زاده، 2/135، بغيةّالوعاةّ، الّسيوطيّ ينظر:  (6)
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، والمقصد الجميل في عمم الخميل، ومنتيى الّسؤال، وليّ األصلمختصر ومختصر المنتيى أو ا
 (1)ومعجم الّشيوخ، والمكتفي لممبتدي.

خارج  ةكندريّ اإلسمائة ىجرّية، وقد دفن في وأربعين وستِ  توفاه اهلل سنة ستٍ : وفاتو.9ّ
 (2)باب البحر في تربة الّشيخ ابن أبي شامة.

ّالّنحوّي:. 10  ، فيو ركبي إلى حدٍّ  البصرّيينكان ابن الحاجب متأثرًا بمذىب  مذىبو
فاتيم شرح عدد من مصنّ ب، وقد قام بتيم دون تعصّ ى آراءىم، ويسوق حججيم، ويأخذ بأدلّ يتبنّ 
و نحو ىذا المذىب تأثره بسيبويو اّتجاىعمى  يدلّ  مّما، و المفّصل في شرح  اإليضاحكتاب  مّثل
 .(3) ه(538)ت  الّزمخشريّ ه(، و 377)ت  الفارسيّ ه(، وأبي عمي 180)ت 

 :أماليّابفّالحاجب

عرض فيو المؤّلف  ،ّية، وىو يتكّون من جزأينالّنحو يعدُّ كتاُب )أمالي ابن الحاجب( من الكتب 
 :األماليسّتة أقسام من 

أو الجزء  القرآنّية اآليةعمى آيات من القرآن، ومنيج ابن الحاجب كان ذكر  األمالي: األّولالقسم 
 اّلتي، وكان من أكثر المسائل اإلعرابفي ىذا القسم بتّم عمييا، واى اإلمبلءيريد  اّلذيالمخّتص 

ارتكز عمييا: تعّمق الجار والمجرور، وبيان ما يعود عميو الّضمير، ووضع الّظاىر موضع 
 (4)الّضمير.

، يوىذا القسم موضوع بحث، لمّزمخشريّ  المفّصل ضع من كتاب اعمى مو  األمالي: الثّانيالقسم 
  ات مختمفة:اّتجاىوسار فيو ابن الحاجب في ثبلثة 

  يا.يوّضحثّم  ،المفّصل : يقوم فيو بوضع عبارة من األّول  االّتجاه -

                                                           
، العربّيةمعجـّالمؤلفيفّتراجـّمصّنفيّالكتبّ، كّحالةو . 1/456، حسفّالمحاضرةّ، الّسيوطيّ ينظر:  (1)
 .136،135،134،133، مفتاحّالّسعادةّ. وبطاش كبرى زاده، 2/366

. وابن 281، الّروضتيفؿّعمىّاّلذيتراجـّرجاؿّالقرنيفّالّسادسّوالّسابعّالمعروؼّبشامة،  أبوينظر:  (2)
 .3/250 ،ّاألعيافوفّياتّكان، مّ خ

 .1/20، أماليّابفّالحاجبينظر: ابن الحاجب،  (3)
 .1/47،46،43، نفسوّينظر: (4)
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  في بعض عباراتو. الّزمخشريّ : يقوم بمخالفة الثّاني  االّتجاه -
 (1)في بعض ما قالو. عنوومدافعًا لمّزمخشرّي : يكون فيو مؤّيدًا الثّالث  االّتجاه -

ّيين، وىذا القسم أصغر أقسام الّنحو  بّينعمى بعض مسائل الخبلف  األمالي: الثّالثالقسم 
 الّنظر، ودور ابن الحاجب فيو ىو الحكم، حيُث يؤّيد ما يراه صوابًا بالحّجة والّدليل، دون األمالي

أمثال سيبويو، فيو  الّنحاةفي ذلك إلى صاحب الّرأي، فابن الحاجب ال ييّمو أن يعارض كبار 
 (2)مع ما يراه حّقًا.

أكثر ابن الحاجب  . حيث)الكافية( البن الحاجب المقّدمةعمى مواضع من  األماليالقسم الّرابع: 
أوردىا في كافيتو، واتّبع أساليب مختمفة في تناول  اّلتيالحديث عن الحدود من في ىذا القسم 

ثّم يجيب عن  ،ىذه الحدود، فأحيانًا يكتفي بشرح الحّد، وأحيانًا أخرى يعترض عمى حّد الكافية
ًا أّن حّدُه أفضل مبّينين في الحدود يّ الّنحو يخالف  األوقات، وقد ال يجيب، وفي بعض االعتراض
 في ىذا القسم.. وىذا أبرز ما جاء (3)من حّدىم

اتّبع ابن الحاجب في ىذا القسم طريقتين، و ، الّشعرعمى أبيات من  األماليالقسم الخامس: 
عراب بعض كمماتو أو  ،، ثّم يقوم بشرحواإلمبلءفي أّول  الّشعرى: ذكر بيت األّولالّطريقة  وا 
  عن إشكال فيو. اإلجابة
يشرح فييا مسألة معّينة، ثّم  مقّدمةبل يقّدم لو ب ،اإلمبلءة: ال يذكر البيت في أّول الثّانيالّطريقة 

 (4)يذكره بعد ذلك.

وىذا بخبلف ما جاء  ،المطمقة. وجاء في ىذا القسم موضوعات متفّرقة األماليالقسم الّسادس: 
ُطرحت في ىذا القسم  اّلتيُعرفت بوحدة الموضوع، والموضوعات  اّلتيالّسابقة  األقسامفي باقي 

والّتعميل،  الّنحوالمعروفة توضيحًا وشرحًا، لكّنيا تغوص في فمسفة  الّنحوال تبحث في أبواب 

                                                           
 .1/48 ،أماليّابفّالحاجبينظر: ابن الحاجب،  ((1

 .1/51،50، نفسوينظر:  (2)
 .1/52 نفسو،ينظر:  (3)
 .1/53 ،نفسوينظر:  (4)
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ين، ومن ثّم يعارض ويناقض بعض يّ الّنحو وذلك لكثير من ظواىره. وابن الحاجب كان يناقش 
 (1)في بعض المواضع. اً شاىدحظ أّنو استعان بالحديث الّنبوي آرائيم بالحّجة والّدليل. ويبل

ّ

ّ  

                                                           
 .1/54 أماليّابفّالحاجبّ،ابن الحاجب،  :ينظر ((1
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 األّوؿالفصؿّ

.الّزمخشريّّابفّالحاجبّّفيياّوافؽّاّلتيّالقضايا  

 عطف البيان.: أوالً 

 مجيء المصدر عمى وزن اسم المفعول.ثانيًا: 

 يز في " هلل َدرُّه فارسًا".ي)فارسًا( تمثالثًا: 

  َّ منخن حن جن ٱُّٱ: رفع )يسممون( في قولو تعالىرابعًا: 

 .الّشعرقمُب الواِو ياًء في خامسًا: 

 حذف خبر إّن. سادسًا: 

 حكم إضافة أفعل التّفضيل.سابعًا: 

 وليس أحدىما فاعبًل.  نبياّتصال الّضميرين الغائثامنًا: 

 وضع الّضمير المّتصل موضع المنفصل. تاسعًا: 

 جواز صرف العمم الّثبلثّي الّساكن الوسط. عاشرًا: 

 .   المبالغة صيغة من الجمع عملالحادي عشر: 

 رفع الفاعل بفعل ُمضَمر. عشر:  الثّاني

 حذف المنادى.عشر:  الثّالث

 إقامة الُمضاف إليو مقام المضاف بعد حذفو. الرابع عشر: 

قامة الخامس عشر:   مقامو. الّصفةحذف الموصوف وا 

ّ  
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 القضاياّاّلتيّوافؽّفيياّابفّالحاجبّالّزمخشرّي.

القضايا التي وافق بيا ابن الحاجب الّزمخشرّي، وكان  ل تحت عنوانوضعُت ىذا الفصّ
معنونًا لقضايا عامة، لكنَّيا في المتن تنحصر في الحّد الّنحوّي، أو الّتعميق عمى آية قرآنية، أو 

وأمبلُه ابن الحاجب عمى  ،أو مثال تعميمي قد ورد في المفّصل لمّزمخشريّ  ،بيت من الّشعر
ويزيد عميو من  ،حيث كان يوضح كبلمو ؛بالموافقة لّزمخشريّ ا طبلبو، وأيد ابن الحاجب رأي

 عنده، وىذه المسائل ىي :

ّ(1)عطؼّالبياف:ّأّوالًّ

ابن الحاجب فقد أممى ، الّنحاةنالت اىتمام  اّلتيّية الّنحو من الّتوابع  البيانِ  ُيعدُّ عطفُ 
المستعممةّمفّالغريبةّإذاّّّزؿّمفّالمتبوعّمنزلَةّالكممة"وُينَّ: المفّصل عن  الّزمخشريّ عمى قول 

ّبيا" شير من متبوعو ويفّسره، إذ أَ  البيانِ  عطفُ  يكونَ  يشترط أنْ  الّزمخشريّ و ، (3) (2)ُترجمت
  :الّشاعرقول بعمى ذلك  مّثل، و (4)المتبوع كالغريب

ّ)بحرّالرجز(

ّبالِلّأبوَّحْفٍصُّعَمْرَّّّّّّّّّّماَّمسََّياِّمْفّنقٍبّوالّدبرّّْ-1 أقسـَ
(5)ّ

                                                           
 ".نكرة كان إنْ  وتخصيصو معرفة، كان إنْ  متبوعو توضيح في لمّصفة الُمْشِبو الّتابع وىو"عطف البيان:  (1)

وكلُّ ما جاز أن يكون عطَف َبَياٍن، جاز أن يكون َبَداًل، نحو: )َضَرْبُت أبا عبد اهلل زيدًا( واستثنى المصنُف من 
ذلك مسألتين، يتعين فييما كوُن التابع عطَف بياٍن: األولى: أن يكون التابع مفردًا، معرفة، معربًا، والمتبوع 

نية: أن يكون التابع خاليًا من "أل" والمتبوُع بأل، وقد ُأِضفت إليو صفٌة بأل، ُمَناًدى، نحو: يا ُغبلُم َيْعُمَرا، والثّا
، شرحّالّتصريحّعمىّالّتوضيح. األزىرّي، 222-3/221، شرحّابفّعقيؿنحو: أَنا الّضاِرُب الّرُجِل َزْيٍد. ينظر: 

2/147. 
 .307-1/306، أماليّابفّالحاجبابن الحاجب،  (2)
 .122، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ  (3)
 .1/306،307، أماليّابفّالحاجبابن الحاجب، . و 123، 122، نفسوينظر:  (4)
جيء بو لتوضيح متبوعو المعرفة وابن الخطاب كان )أبو حفص( الّشاىد في البيت: )عمر( عطف بيان من  (5)

ّبعمر أشير من أبي حفص. ينظر: األزىرّي:  ّالّتصريحّعمى البيت . وينظر 148-2/147، الّتوضيحشرح
، المفّصؿّشرحّة، ينظر: ب. وابن يعيش نسبو لرؤ 122، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ بدون نسب عند 

لعبد اهلل  العسقبلنيّ . ونسبو ابن حجر 1/307 أماليّابفّالحاجب،. وابن الحاجب لم ينسبو ألحد، ينظر: 3/71
 .5/75، فيّتمييزّالّصحابةّاإلصابةبن َكْيَسبة، ينظر: 
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ّعمَرّأشيُرّمفّقوليـ:ّ: ُمَعمِّقًا عمى ما أمبلهُ  قال ابن الحاجب اّ،ّلمّّ(أبوّحفص)"فإفَّ
إذاّقاؿ:ّجاءّأبوّعمروّّنسافَّاإّلّفإفَّّّكالمشيور،ّوليسّذلؾّبشرط،ّبًلّغيَره،ّوالتّابعُّكافّمحتمِّ

ّزيودّكثيرة،ّفإّنوّيحصؿّ َـّ ّآخُرّاسُموّأبوّزيدّخالد،ّوَث َـّ ْفّلـّّ،والكشؼّاإليضاحزيد،ّوكافَّث وا 
 (1)".ثراألكعمىّّراألمبنىّّالّزمخشريّّنعـّّ.يكفّأشيرَّ

في أّن عطف البياِن  الّزمخشريّ ابن الحاجب قد وافق الّسابق أّن  الّنّص من  يّتضحو 
عطف البيان سيكون أشير  بأنّ  الّزمخشريّ و شّدد عمى أّن اشتراط أشيُر من متبوعو ويفّسره، لكنّ 

ذا قمنا: عطف البيان أشير من متبوعو، فيو اإليضاحليس دقيقًا، بل أضاف إليو  من متبوعو ، وا 
تعميقو عميو تّم خ و، ثمّ بّين، و الّزمخشريّ ح رأي عمى حدِّ ذلك أوضح منو،  فابن الحاجب وضّ 

 ، وىو يوافقو في ذلك َرغم إضافتو.األكثرعمى  األمربنى  الّزمخشريّ بقولو: نعم 

، والبدل، والعطف، الّصفةى بيان، حيُث سمَّ  يا عطفَ الّتوابع كمِّ سيبويو عمى أطمق و 
متبوعو، فّسرًا وّضحًا ومُ ومُ  ،اً مبّينفييا أن يأتي التّابع  األصلألّن  ؛(2)عطَف بيان ،وعطف البيان

 سّمى عطف البيان.جدُه وضع جميع ىذه الّتوابع تحت مُ ليذا أ

ّألّنوقال: "ف ،االسمه( سبب تسمية عطف البيان بيذا  316راج )ت ابن السَّ  بّينو 
اسموّنحو:ّرأيُتّّمّثؿمالوّّبّيفّوّ،يجريّعميوّاّلذيّاالسـّبّيفؽّوىوّمفرِّّّ،لمبياف،ّجيءّبو
أباّعمروٍّ  (3).أخاَؾّبكراً"ّولقيتُّّ،زيداًّ

أي  -ابع  وابن الحاجب في أنَّ التّ  الّزمخشريّ ة ما جاء بو د صحّ وبكبلمِو ىذا يؤكّ 
أخاَك( في  ،وبكرا( أشير من )زيدًا  ،يكون أشير من متبوعو ف)أبا عمروِ  -عطف البيان
 .وعند ابن الحاجب أوضح من متبوعو ،ابقينالمثالين السّ 

                                                           
 .1/307، أماليّابفّالحاجب (1)
 .2/184،185،186،190،193، 1/432،433، الكتابينظر:  2))

 .2/45، الّنحوفيّّاألصوؿّ((3
(، ،) رسالة دكتوراةفيّالقرآفّالكريـّالّتوابعُيّلتداِخؿّالّنحّووجيُوّالتّّجميدان، موسى سالم إبراىيم،  أبو*ينظر: 
 م.2017ه ،1439غزة، اإلسبلمية، الجامعة 56،75
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ليسّبحميةّّاّلذيّاالسـ"يجريّّاّلذيىو  :ه( في عطف البيان 377)ت  الفارسيّ وقال 
ّيُّبّينفيُّّ،قبموّاّلذيّاالسـوالّفعؿ،ّوالّنسبّعمىّ ىيّصفاتّماّّاّلتيّياءاألشىذهّّبّيفوّكما

قدًّّا(بكّر)،ّوًا(زيدؼ)ّؾّبكرًا.ّبَّيجريّعميو.ّوذلؾّنحو:ّرأيُتّأَباّعبِدّالِلّزيدًا،ّوضربُتّصاحِّ
ّبّين  مبّينا أّن التّابع بّينىذا يتشابو مع قول ابن الّسراج، فكبلىما  الفارسيّ وقول  (1)".األّوؿا

 .وابن الحاجب الّزمخشريّ ، ولم يختمفا عن لممتبوع

الّصريحةّّاألسماء"أفّتقيـّمعنى عطف البيان ىو أّن ه(  392)ت  جّنيّ  ويرى ابنُ 
لؾ:ّ،ّكقّومحّمدقاـّأخوؾّ المأخوذةّمفّالفعؿ،ّتقوؿ:ّاألوصاؼغيرّالمأخوذةّمفّالفعؿّمقاـّ

في  جّنيّ وأشار ابن  (2)".محّمدًا،ّومررتّبأخيؾّمحّمدتّأخاؾّ،ّوكذلؾ:ّرأيقاـّأخوؾّالّظريؼُّ
ريحة مقام الصّ  األسماءويكون بوضع  ،يتبع متبوعو (عطف البيانأّن التّابع )إلى  الّنّص ىذا 

الصريح  االسم، وقام أخوك الظريُف، فوضع محّمد: قام أخوك والّصريحة كما في قول األوصاف
 .الّزمخشريّ إلى ما جاء بو  ْر شِ ، ولم يُ الّصفةمكان 

بوّّالّشيءيكوفّّاّلذيّاالسـ"ىوّ: بقولو ه( عطف البيان 471)ت  جانيّ الجرّ رَّف عو 
بزيد،ّوبزيٍدّأبيّعبدّالل،ّإذاّكافّّاألخَتّبّينبوّغيره،ّكقولؾ:ّمررتّبأخيؾّزيٍد،ّّبّيفأعرؼ،ّفيُّ

ا جاء بِو ابن شيئًا عمّ  ِضفْ ىذا لم ي نّصوفي  جانيّ الجرّ و  (3)"معروفًاّبكنيتو،ّوبأبيّعبدّاللّزيدّ
 وابن الحاجب. الّزمخشريّ تكرار لكبلميما، ولم يختمف عن  وُ فكبلمُ  ،الفارسيّ الّسراج و 

ّمىّاسّْالجاريّعَّّاالسـوّ:ّ"ىُّه( في مقّدمتو أّن عطف البيان 607)ت  الجزوليّ  بّينو  ـٍ

ِّلمَّأنَّّّإالّّ،ّالّنعتوّبّينُوّكماّبّينُدوَنوّفيّالشُّْيرة،ّ أّن  الجزوليّ  بّينو ّ(4)اِنٍعّفيو".ُوّالّيُكوُفَّنْعتًا
ّنُو ال أ إالّ ، الّنعت َبيِّنتجريو عميو كما يُ ِلَما  مبّينوىو أيضًا  ،اإلعرابب الّنعتعطف البيان يشبو 

                                                           
 .281، العضديّاإليضاح (1)
 .90، العربّيةالّممعّفيّ (2)
 .33-32، الُجمؿ (3)
 .70، الّنحوةّفيّالجزوليّّّالمقّدمة (4)

دكتوراة(، ،) رسالة فيّالقرآفّالكريـّالّتوابعُيّلتداِخؿّالّنحّووجيُوّالتّّجميدان، موسى سالم إبراىيم،  أبو*ينظر: 
 م.2017ه ،1439غزة، اإلسبلمية، الجامعة 56،75



19 
 

في أن عطف البيان أشير من  الّزمخشريّ يكون نعتًا لمانع وِلعّمة، وبيذا يتوافق كبلمو مع 
 . متبوعو

عبد  ذلك في تعريف ابن  يّتضحشتّق، و م غيريعنيو ىو كونو جامدًا  اّلذيولعلَّ المانع 
ّيُّإه( لعطف البيان، حيث قال:  628)ت  معطيال ّإالّّ،ّالّنعترهّكماّيفسًِّّا،ّرّاسمسِّّفَّّنوّ"اسـٌ
ّيما:ّأّنوّالُّيْنَوىّفيوّإحبلؿُّبّيندَؿ،ّوالفرؽّفأشبوّالبَّّ،وّليسّمشتّقًا،ّوالّفيّحكـّالمشتؽّّأنَّّ

ّّالثّاني  ،الّنعتو  ،من عطف البيان كلٍّ  بّينق يّتضح الفر  الّتعريفومن ىذا  (1)".األّوؿَمَحّؿ
، وىذا جامد، وىو ليس بداًل مع مشتق   الّنعتتابع عن غيره، ف كلّ  مّيزت اّلتي األسبابو  ،والبدل

 والبدل. الّنعت بّينَق ، فيكذا فرّ األّول محلّ  الثّانيال ُينوى إحبلل  ألّنوكونو جامدًا؛ 

ّالّنعتالتّابعّالجاريّمجرىّ"بقولو: فقد حدَّ عطف البيان،  ،ه( 672مالك )ت  أّما ابنُ 
والواضح من تعريف ابن ّ(2)الّتوضيحّوالّتخصيص،ّجامدًاّأوّبمنزلتو".يورّالمتبوع،ّوفيّظفيّ

في توضيح مفيوم عطف البيان بعبارات مختصرة  الّسابقون الّنحاةما جاء بو  بّينمالك أّنُو جمع 
ّأّنو: األّولحّدين، وضع لعطف البيان  اّلذيه(  761ىشام )ت ابن  وسار عمى ىذا   .وشاممة

َّغْيرُّ"تابِّ ٌّّع ُّيخََّمْتبُّّيوّضحِصَفٍة ّأو ُّمَوضِّّتابِّ" :أّنو الثّاني، و (3)ُصُو"صِّّوَعُو، ُّمخٌَّع، ّأو ٌص،ٌّح صِّ
ؿٍّّجاِمٌدَّغْيرُّ  وىو بيذين المفيومين لم يضْف شيئًا جديدًا عن غيره. (4)".ُمَؤوَّ

ه( في حّده لعطف البيان عّما سبقو إليو ابن ىشام، حيث  905)ت  األزىريّ وال يختمف 
ّالُمْشبِّقال:  ّالتّابع ّإفّْ"وىو ّمتبوعو ّتوضيح ّفي ّلمّصفة ّإفّّْو ّوتخصيصو ّمعرفة، كافّّكاف
 :الّشاعرقول بعمى المتبوع إن كان معرفة  مّثلو  (5)نكرة".

ّ)بحرّالرجز(ّّّّ

                                                           
 .236، الفصوؿّالخمسوف ((1

 .3/186، :ّتسييؿّالفوائدّوتكميؿّالمقاصدالّتسييؿشرحّ (2)
 224، شرحّشذورّالّذىبّفيّمعرفةّكبلـّالعرب (3)
 .278، شرحّقطرّالّندىّوبّؿّالّصدى (4)
 .2/147، الّنحوفيّّالّتوضيح،ّبمضموفّالّتصريحأوّّالّتوضيحعمىّّالّتصريحشرحّ (5)

،) رسالة دكتوراة(، فيّالقرآفّالكريـّالّتوابعُيّلتداِخؿّالّنحّووجيُوّالتّّجميدان، موسى سالم إبراىيم،  أبو*ينظر: 
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ّبالِلّأبوَّحْفٍصُّعَمْرّّّّّّ   ّ.........................ّّّّّّّّأقسـَ

وابن الحاجب،  الّزمخشريّ بو  مّثلبو حفص( لئليضاح، ف)عمر( عطف بيان عمى )أ

  خض حض جض ُّٱمنيا : قولِو تعالى:"  األمّثمةعمى المتبوع  إذا كان  نكرة بعدد من  مّثلو 

والبدُؿّ"  الحمبيّ  الّسمين، وقال (2)ّطعام مساكين( عطف بيان عمى كفارةف) (1) َّ مض

ق وفي ضوِء ما َسب. (4)ووجد إعراب ) طعام مساكين( عمى أّنُو بدل من كفارة (3)"قدّيجيءّلمبياف
وابن الحاجب في ىذه  الّزمخشريّ ىو محور ماجاء بو  الّتعريفمن  األّولأّن الّشق  يّتضح

 مم يتطرقا  لُو . ف الثّانيالمسألة، أمَّا الّشق 

ّالجاريّحّد عطف البيان بقولو: " اّلذيه(  911)ت  لمّسيوطيّ كذلك الحال بالّنسبة و     ىو
ّتوضيحاًّّالّنعتمجرىّ ّمتبوعو ّتكميؿ ّّ،وتخصيصاًّّ،في في ىذا  الّسيوطيّ فّ(5)توكيداً".ّوقيؿ:
ّ.ّّّح ذلك في كتابو، ووضّ إالّ في عطِف البيان ليس  الّنحاةو جمع ما قال الّتعريف

لحّد  الثّانيسمكو ابن ىشام في الّتوضيح  اّلذيه( المسمك نفسو  972الفاكيي )ت سمك و    
 (6)"."تابعّموّضحّأوّمخّصص،ّجامدّغيرّمؤّوؿعطف البيان، فقال: 

 نْ لم أجد مَ  الّنحاةات الّسابقة في معظميا متشابية مع بعض، ومن تتّبعي ألقوال الّتعريفو    
 خّصٌص ومُ  وّضحٌ ومُ  مبّينعظميم وّضحوا أّن التّابع فم ،ابن الحاجبو  الّزمخشريّ يعارض 

 .الّزمخشريّ من غيرىم إلى  قربَ ألاكانا  الجزوليّ و  جانيّ الجرّ لمتبوعو، لكّن 

                                                           
 .5/95المائدة،ّ (1)
ّالكتابّالمكنوف،ّّ،الحمبيّ  الّسمينينظر:  (2) ّالمصوفّفيّعمـو عمىّّالّتصريح،ّشرحّاألزىريّّّوّ،4/425الدُّرُّ

 .148-2/147،الّنحوفيّّالّتوضيح،ّبمضموفّالّتصريحأوّّالّتوضيح
ّالكتابّالمكنوف،ّ   (3) ّالمصوفّفيّعمـو  4/425الدُّرُّ
، إعرابّالقرآفّالكريـّوبيانوي الّدين، محيي، والّدرويش 461/ 1 فيّإعرابّالقرآف،ّالّتبياف، العكبريّ ينظر:   (4)
عرابوّوبيانوعمي طو،  محّمد، والدُّرَّة، 3/20  .3/208، تفسيرّالقرآفّالكريـّوا 

 .3/131، ىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامع (5)
 .254 ،الّنحوشرحّكتابّالحدودّفيّ (6)

،) رسالة دكتوراة(، فيّالقرآفّالكريـّالّتوابعُيّلتداِخؿّالّنحّووجيُوّالتّّجميدان، موسى سالم إبراىيم،  أبو*ينظر: 
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ّمجيءّالمصدرّعمىّوزفّاسـّالمفعوؿثانيًا:ّ

 الفاضمة والعافيةك، عمى وزن اسمي الفاعل والمفعول ديرِ المصدر  أنّ  الّزمخشريّ  بّين
عن  ُمْممياً عمى وزن اسم المفعول، فقد قال ابن الحاجب  ، ويأتي المصدر الميميّ (2)(1)والعاقبة

ّ: المفّصل 

 (الّطويل)بحر                                                                    

َـّّالجباُفّمفّالكرِب.ُأقاِتُؿّحّتىّالّأرىّليُّمقاتَّّ-2 ّ(3)بًلّّّّّّّّّّّوأنُجوّإذاُّغ

أقّره   (4)الّزمخشريّ ما جاء بِو و عمى وزن اسم المفعول،  جاَء  مصدر ميميّ ُمقاتبًل" "ّف
ّفعؿّزادّعمىّثبلثةّأحرؼ: "ولبقو ابن الحاجب  ّالّزمافّوالمكافّوالمصدرّّفإفَّّّ،كؿُّ مفعولوّواسـَ

ّكذا،ّواليـورَّكقولؾ:ّأخرجتوّفيوُّمخّْتكوفّعمىّلفظّواحد،ّ ،ُّمخرجّحسفّج،ّوأخرجتوّفيّيـو

ُّمْخرَّ ّوأخرجتو ّحسف، ُّمخرٌج ّالمكاُف ّاللوىذا ّقاؿ ّإخراجًا. :ّ ّبمعنى ٱتعالى:ّجًا  يق ُّٱٱ

مفعوؿّّألّنوّ؛بلًّونصَبّمقاتَّّفقوُلو:ّأقاتُؿّ،ّالبيت،ّ،.ّأي:ّإخراَجّصدؽّ(5)َّ لك اك

ّاالألّنؾّتقوُؿ:ّقاتمتوِّقتّ؛مصدرٌّّاألصؿٌؿّفيّاتَّ.ّوُمقُّاالّّكماّتقوؿ:ّالّأرىّليّقت". مفعوؿّبػّ"أرى

                                                           
قال ابن يعيش قوليم" "الفاضمة" بمعنى الفضل واإلفضال، و"العافية" بمعنى المعافاة يقال: عافاه اهلل وأعفاه  (1)

يو أي خمفو وعاقبة كل شيء آخره، وفي الحديث السيد معافاة وعافية، و"العاقبة" من قوليم عقب فبلن مكان أب
، شرحّالمفصؿوالعاقب، فالعاقب من يخمف السيد، وقول النبي "صمى اهلل عميو وسمم" أنا العاقب آخر األنبياء" . 

6/52. 
 .220،:ّالمفّصؿّّفيّعمـّالعربّيةينظر (2)
قيل ىذا البيت في حروب األوس والخزرج التي كانت بينيما قبل اإلسبلم. والّشاىد في البيت استعمال  (3)

. و نسبو 184، ديوانو، األنصاريّ البيت لكعب بن مالك .  وينظر 4/96، ينظرّالكتاب)ُمقاَتل( موضع القتال. 
، المقتضب، المبّرد . و 4/96، ابالكت، ينظر: األنصاريّ كعب بن مالك  أبوسيبويو إلى مالك بن أبي كعب، 

. 14/200، المخّصص. وابن سيده، 1/367، الخصائص، جّنيّ ابن و . 114، الحماسة. والُبحتري، 1/213
أماليّابفّ. وابن الحاجب، 6/50، المفّصؿّشرحّ. وابن يعيش، 222، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ و 

 .375، الحاجب
 .222، 220، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّينظر:  (4)
 .17/80،سراءاإل (5)
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ابن الحاجب صياغة اسم المفعول، واسم الزمان،  يوّضح الّنّص بيذا ف  (1)بًل،ّبمعنىّواحد".اتَّوُمقَّ
ة عمى ذلك، مثّماالبلثي عمى وزن واحد مع ضرب الثّ  من غير والمكان، والمصدر الميميّ 

بو بشأن ىذه المسألة احيث جاءت العبارة في كت ،الّزمخشريّ مقصد  يوّضحبأسموب واضح 
 كما جاء عند ابن الحاجب. ،تحتاج إلى إيضاح أكثرمختصرة 

فسيبويو يرى أّن  ،سبقيم إلى ذلك نْ وابن الحاجب يتّفق مع كبلم مَ  الّزمخشريّ وكبلم 
مفعوٌل،  ألّن المصدرَ  ؛المفعول أولى بو أّن بناءَ  اً مبّينوعّمَل ذلك  ، المصدر ُيبَنى بناء المفعول

فيْفعل بأّولو ما ُيفعل بأّول  ،قد خرج من بناء الّثبلثة ألّنو ؛فيضمُّون أّولو كما يضّمون المفعول
وىي أيضًا اسم مكان  ،مفعولاسم عمى وزن  أّن ُمقاتبًل مصدر ميميّ  بّين. وبيذا ي(2)مفعولو
 لمقتال.

 عن سيبويو سوى أّنو يرى أّن المصدر مفعول أحدثو الفاعل ه(285)ت المبّرد لم يختمف و     
 (3)نا: أي موضع قتالنا.مُ وذلك نحو: ىذا مقاتَ 

يبعدّأفّيكوفّموضعاًّيرى أّنو: "اّلذي  ،جّنيّ  ا قالو ابنُ مَ مناقض لِ  المبّرد وما جاء بو 
ّأقوىّوأعمى" ّلمقتاؿ:ّالمصدرّىنا بكبلمو ىذا ال   جّنيّ ابن ف  (4)أيّحّتىّالّأرىّليّموضعًا

 .في بيت الّشعر ىذا وابن الحاجب الّزمخشريّ يوافق 

كبلمو نّصًا وذلك باقتباسو  ،سار عمى نيج سيبويو ، فقده( 458سيده )ت أّما ابن 
 (5).شيئاً حرفّيًا دون أن يغّير فيو 

ووّضح  ،كبلمو أّن المصدر قد ُيراد بو الفاعل والمفعول مقّدمةابن يعيش في  بّينو 
حّتىّالّيبقىّّ،"الّشاىدّفيوّاستعماؿّمقاتؿّبمعنىّالقتاؿقائبًل:  الّشعرموطن الّشاىد في بيت 

                                                           
 .1/375، أماليّابفّالحاجب (1)
 .4/95،96، الكتابينظر:  (2)
 .1/212،213، المقتضبينظر:  (3)
 .1/368، الخصائص (4)
 .14/199،200، المخّصصينظر:  (5)
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ّالغمبةّ،ليّقدرةّعمىّالقتاؿ ّأىمؾّالجبافّوأنجوّعند وأحيطّبوّلعجزهّعفّالدفعّّ،بالفرارّإذا
 (1)والّنجاة".

ه( عمى كبلم ابن الحاجب في  929)ت  األشمونيّ ه( و  669وأّكد ابن عصفور )ت 
حسب اسم  أّن الفعل إذا زاد عمى ثبلثة أحرف جاء منو اسم الّزمان والمكان والمصدر عمى

ف)ُمْرَساَىا( اسم  ،(2)َّ مليك ىك مك لك ُّٱالمفعول، وذلك نحو: قولو تعالى: 

(3).قٍ م، وُمَمزَّ وُمْكرَ مكان، وزمان، ومصدر ميمي جاء عمى وزن اسم المفعول، 
 

وابن الحاجب  الّزمخشريّ ن سبقوا اّلذي الّنحاة أجُد فييا أّن أغمبَ  اّلتي اآلراءوىذه بعض 
ّقوؿّقال اّلذي جّنيّ رأي ابن  ما عدا  ،الّرأييوافقونيم ن جاؤوا بعدىما اّلذيو  ّذلؾ ّ"ومف :

 .(5)سو"يقتّأفّّْإالّّ:ّإّفّاسـّالمكافّوالمصدرّعمىّوزفّالمفعوؿّفيّالّرباعيّقميؿ،ّ(4)أصحابنا
أّنو لم يجعل الّشاىد في "ُمقاتبًل" من ضمن  يّتضحبق اسّ ال الّشعرعمى بيت  جّنيّ ن تعميق ابن وم

في قولو " من ذلك قول  بّينت اّلذي، البصرّيينكما جاء عند  ُيبنى من اسم المفعول اّلذيالقميل 
وابن  لمّزمخشريّ المؤّيدين  الّنحاةىو رأي باقي  رّجحاألف ،والقميل . وبما أّن رأيُو ىو الّشاذّ أصحابنا"
 الحاجب.

  

                                                           
 .6/50،55، المفّصؿّشرحّ (1)
 .11/41، ىود ((2

ابفّمالؾّالمسّمىّ"منيجّّألفّيةعمىّّاألشمونّيّشرحّ، واألشمونّي ، 2/137، الُمقّربّينظر: ابن عصفور،  (3)
 .1/352، ابفّمالؾ"ّألفّيةالّسالؾ،ّإلىّ

المدارسّوقي ضيف: " ويردِّد ابن جّنّي في الخصائص وغيره حديثو عن البصرّيين باسم أصحابنا". قال ش (4)
 .268، الّنحوّية

 .1/366، الخصائص (5)
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 يزّفيّ"لِلَّدرُّهّفارساًّيًا(ّتم)فارسثالثًا:ّ

" فارسًا  َدرُّه هللِ " :بنوعيو، أورد جممة الّتمييزعن  المفّصل في  الّزمخشريّ ثناء حديث أ
في رأيو، فقد  الّزمخشريّ بن الحاجب ىذه الجممة موافقًا ، وأممى ا(1))فارسًا( تمييز نسبة عمى أنّ 

مقّيدةّّاالالّيخموّإّماّأْفّتكوَفّحّألّنو؛ّالحاؿّضعيؼٌّ،ّوانتصاُبوّعمىّالّتمييزىّفيوّاألّول: "قال
دُةّفؤلّفّقولؾ:ّللّدّرهّفارسًا،ّلـُّتردّبوّالمدَحّفيّدة،ّوكبلىماّغيُرّمستقيـ.ّأّماّالمقيِّّأوّمؤكِّّ

ّيكْفّيكتب ـْ ْفّل ّنماّتريدّمدحوّمطمقًا،ّبدليؿّأّنؾّتقوؿ:ّللّدرّهّكاتبًا،ّوا  ،ّبؿّحاؿّالفروسّية،ّوا 
ّ ّالمؤكِّّالاتريد ّوالحاُؿ ّعالمًا. ّدّره ّلِل ّوكذلؾ: ّبذلؾ. ّمستقيمةطبلَؽ ّغيُر ّأيضًا ّالحاَؿّّ؛دة ألّف
قبميا.ّوأنتّىاّىناّلوّقمت:ّللّّاّلتيمعنىّالحاؿّمفيومًاّمفّالجممةّّدةّشرُطياّأفّيكوفَّالمؤكِّّ

ماّّإالّّؾ:ّللّدرّهّعالمًاّأوّرجبًلّأوّكاتبًا،ّالّيفيدّدّره،ّلكافّمحتمبًلّلمفروسّيةّوغيرىا،ّولكافّقولُّ
ّ ّالمقيِّّاألّوؿأفاده ّالحاؿ ّانتفاء ّعمى ّىذه ّوالحالة ّفدّؿ ّذلؾ، ّجواز ّخبلؼّفي ّوال ّوالحاؿّ، دة
ذاّبطبلّثبتّالمؤكِّّ ّ.(2)"الّتمييزدة،ّوا 

في جعل إعراب  الّزمخشريّ جاء بو ة ما صحّ  فأثبت ابن الحاجب بقولو الّسابق
 ،ذلك بنفي الحال بنوعييما )المقّيدة ُمعّمبلً  االضعف أّن تكون ح بّينو ، الّتمييزكممة)فارسًا( ىو 

سموب الواضح والمفيوم في شرح ذلك في األ، واستخدام ةمّثماالالمؤّكدة( مع وضع عدد من و 
 . نّصو

وضع جممة )هلل دّره رجبًل( في باب ما ينتصب   اّلذيوىما بذلك قد وافقا سيبويو 
 (3)ىي بمثابة كممة )فارسًا( تمييزًا. اّلتيبعَد المقادير، أي أّنو جعل كممة )رجبًل(  االسمانتصاَب 

بعدىا أن  ما في كممة )دّره( منعت اّلتيأّن الياء  األنباريّ ابن  بّينو  .(4)المبّرد وسار عمى ذلك 
سبة البن كذلك الحال بالنّ و . (5)الّتمييزينجر بإضافة ما قبميا إليو؛ لذلك نصب رجبًل عمى 

                                                           
 .66، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّينظر:  ((1

 .1/367، أماليّابفّالحاجب (2)
 .2/174، الكتابينظر:  (3)
 .3/35، المقتضب (4)
 .199، العربّيةأسرارّينظر:  (5)
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وىي جممة  ،في قولو: )وهلِل درُّك َعاِلمًا( الّتمييزابن عقيل كممة )عاِلمًا( عمى نصب و  ،(1)ىشام
 (2)مشابية ومطابقة لجممة )هلل درُّه فارسًا(.

ّقولو:ّللّدرّهّفي كممة )فارسًا( فقال: " الّتمييزه( نوع  686)ت  الّرضيّ   بّينو    وأّما
مضافًاّإلىّظاىر،ّّ(درّّ)فارسًا،ّفقدّذكرناّأّنوّيكوفّعفّنسبةّإفّكافّالّضميرّمعمومًا،ّأوّكافّ

ّإلىّضميرّمجيوؿٍّ (ّمضافًا ّإفّكافّ)درُّ 3ّ)عفّمفرد".ّالّتمييزفّ،وأّما  يوّضح الّنّص وفي ىذا (
في )هلل  الّتمييزىشام جعل  ابنَ  ومتى يكون عن نسبة، لكنّ  ،مفرداً  الّتمييزيكون   متى الّرضيّ 

أمثال ابن  الّنحاةعن نسبة دون أن ُيفّصل في ذلك، في حين أّن بعض  اً دّره فارسًا( تمييز 
فييا عن مفرد؛ الفتقاره إلى بيان عينو في ىذه الحال أشّد  الّتمييزجعبل  (5)، وابن عقيل(4)ىشام

 الّتعّجب إليو.نسبة من افتقاره لبيان 

عن  الّنظربصرف  ،ذكرىم اتّفقوا عمى أّن )فارسًا( تمييزتّم  ناّلذي الّنحاةفجميع ىؤالء 
: أن تكون أوالً من أجاَز في كممة )فارسًا( الوجيين،  الّنحاة، لكّن من الّتمييزاختبلفيم في نوع 

منصوبة عمى الحال في معنى )أتعّجب منو في حال كونو  تكونَ  ، ثانيًا: أنْ الّتمييزمنصوبة عمى 
 (6)فارسًا(.

  تعالى: من رجِل، قال  بدليل قولك: ىو أشجع الّناسِ  عمى أّن ىذا تمييزٌ  الّرضيّ ويدّلل 

 الجرّ فيو و  ،من حافظ، أي خير الّتمييزانتصب )حافظًا( عمى  ،(7)َّ ىنمن خن حن ُّٱ   

 ؛الحالعن  الّتمييزسواء نحو: خير حافظ، وخيٌر حافظًا، فيو حافظ في الوجيين، وبذلك يفترق 

                                                           
 .2/367، ابفّمالؾّألفّيةأوضحّالمسالؾّإلىّينظر:  (1)
 .2/290،291، شرحّابفّعقيؿينظر:  (2)
 .1/704، لكافيةّابفّالحاجبّالّرضيّّشرحّ ((3

 .2/367، ابفّمالؾّألفّيةأوضحّالمسالؾّإلىّينظر:  (4)
 .2/291، شرحّابفّعقيؿينظر:  (5)
الوافيّمعّربطوّّالّنحو. وحسن، 1/384، جرومّيةاالالكواكبّالّدرّيةّعمىّمتّممةّّينظر: الحطاب، (6)
 .2/427، الّرفيعةّوالحياةّالّمغوّيةّالمتجّددةّساليباألب

 .12/64، يوسؼ (7)
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ألّن  عنى )من(، وىي جائزة الّظيور ىنا؛بم الّتمييزألّن الحال بمعنى في حال كذا، عمى حين أّن 
(1)غير محّول. الّتمييز  

وىذا يتوافق مع ما  ،ً جاءت تمييزا الّنحاةوالُمبلحظ أّن إعراب كممة )فارسًا( عند أغمب 
زوا أن تكون كممة )فارسًا( االّنحاة اّلذين أجرأي  ني رأيُت أنَّ لكنّ  ،وابن الحاجب الّزمخشريّ جاء بو 

ذلك ُأرجح الحال مييز االشتقاق والجمود، وعمى ز الحال عن التّ حال ىو األرجح؛ ألّن أىم ما يميِّ 
 .كونيا مشتقة

ّ  

                                                           
مدخؿّلدراسةّالمعنىّّالّدالّلةّوّالّنحوعبد الّمطيف، . و 1/714، لكافيةّابفّالحاجبّالّرضيّّشرحّينظر:  (1)

 .126 ،الّدالليّّّ–ّيّّالّنحّو
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ّفيّقولوّتعالى:)ّيسمموف(ّفعّّررابعًا:ّ

(1)َّ خن حن جن ُّٱ
 

 اآليةعميق عمى سبب رفع )ُيْسممون( في بالتّ  األماليابن الحاجب إمبلءاتو في كتابو بدأ 
في  الّزمخشريّ قال  وافق الّزمخشرّي في وجو الرفع عمى اإلشراك بين الفعمين، وقد فقد ، القرآنّية

والّرفعّعمىّّ،بّعمىّإضمارّأفّْالّنصّّبّ(تقاتمونيـّأوّيسمموف)"وقرئّقولوّتعالىّ: المفّصل 
وتقوؿّىوّّ،أوّىـّيسمموفّ:كأّنوّقيؿّ،ّبتداءاالأوّعمىّّ(يسمموفّوتقاتمونيـّ)بّيفشراؾّاال

فّشئتّابتدأتوّعمىّأوّأناّأفتدي".ّ،قاتميّأوّأفتديّمنو  (2)وا 

، بل جاء موافقًا لو في الرفع عمى الّزمخشريّ ولم يختمف رأي ابن الحاجب عن رأي 
وّبّينشركًاّلمّرفعّوجياف:ّأْفّيكوَفّمُّّ"ابن الحاجب: قال ف ، ) ُيسممْون وتقاتمونيم( بّينشراك اال
قبمياّّاّلتيخرّأفّيكوَفّجممةّمستقّمةّمعطوفةّعمىّالجممةّاال)تقاتمونيـ(ّفيّالعطؼ.ّّوّبّيفّو

  (3)فراد".اال،ّالّباعتبارّباعتبارّالجممّيةِّ

كافّعمىّّشئتَّّإفّْ" :في رأييما ىذا سيبويو اّلذي قال وابن الحاجب لّزمخشريّ وافق او 
ُّيسمموف"راؾاإلش ّىـ ّأو ّعمى: ّكاف ّشئت ف ّوا  ّيين الّنحو وىذا يتوافق مع أغمب آراء . (4)،

)ت  ، وأبي البقاء العكبريّ (6)ه( 577)ت  األنباريّ ، و (5)ه( 546المفّسرين أمثال ابن عطّية )ت 
)ت  الحمبيّ  الّسمين، و (9)ه( 745، وأبي حّيان )ت (8)ه( 671)ت  القرطبيّ ، و (7)ه( 616

                                                           
 .48/16، الفتح (1)
(2) 247. 
 .1/109، أماليّابفّالحاجب (3)
 .3/47، الكتاب (4)
 .5/132، المحّررّالوجيزّفيّتفسيرّالكتابّالعزيزينظر:  (5)
 .2/377، البيافّفيّغريبّإعرابّالقرآفينظر:  (6)
 .2/1166، فيّإعرابّالقرآفّالّتبيافينظر:  (7)
 .19/312، لماّتضّمنوّمفّالّسنةّوآيّالفرقافّمبّيفالجامعّألحكاـّالقرآفّوالينظر:  (8)
 .8/94، طمحييتفسيرّالبحرّالينظر:  (9)
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من  ، وغيرىم(3)ه( 880)ت  الّدمشقيّ ، وابن عادل (2)ه( 761، وابن ىشام )ت (1)ه( 756
 .(5)بارتجيمحّمد نوري و ، (4)الّدّرةمحّمد عمّي ساروا عمى نيجيم أمثال  ناّلذيين ثِ دَ حْ المُ 

عمىّالقطع،ّأيّأوّىـّ:ّ"أوّيسمموف"ّّّالقرّاء"وقرأّالجميورّمفّابن عطّية: قال  فقد
ّحكىّ" يسمموفّدوفّحرب. ّبفّكعبّفيما ّأبّي ّبنصبّالفعؿّعمىّالكسائيّّوقرأ ّيسمموا" ّأو :
 ،فعن " بالرّ " يسممو  واقرأ القّراءأّن  يّتضحتين القّراءومن ىاتين  (6)".يسممواّتقدير:ّأوّيكوفّأفّْ

ار عمى ىاتين وس ،معنى تقاتمونيم إلى أْن يسمموا" عمى ب بإضمار "أنْ الّنصّ بفقرأ  الكسائيّ ا أمّ 
 ،(10)حّيان، وأبو (9)البقاء العكبري ، وأبو(8)ه( 604، والّرازي )ت (7)األنباريّ تين القّراء

ّأُّ: الحمبيّ  الّسمينقال و  .(11)القرطبيّ و  ّبحذؼِّوقرأ ّعمي ّبف ّوزيد ّبحذِّّ،الّنوفّبّي فيا.ّنَصباه
ّ"أو"ّنفسياّعندّّ،البصرّييفُبّبإضماِرّ"أْف"ّعندّجميورّالّنصّّّو ،ّويكوفّالكسائيّّّوّميِّّالجرّّوبػ

وسار عمى ىذا  (12)".اًلّعمىّمصدرّمتوّىـ،ّكأّنوّقيؿ:ّيكْفّقتاؿّأوّإسبلـٌّطَؼّمصدرًاّمؤوّّقدّعَّ
 .(14)والّدّرة (13)ابن ىشام،

  

ب في الّنصّ تناول  الّزمخشريّ أجُد أّن  ،وابن الحاجب الّزمخشريّ ُنقل عن  اخبلل مومن 
ابن الحاجب عمى ذكر وجيين لمّرفع دون الّتطّرق إلى اقتصر ما بّين ،ذكرىا اّلتي اإلعرابّية األوجو

                                                           
ّالكتابّالمكنوفينظر:  (1) ّالمُصوفّفيّعمـو  .9/713 ،الّدرُّ
 .2/534، األعاريبعفّكتبّّالّمبيبمغنيّينظر:  (2)
ّالكتابينظر:  (3)  .17/493، المُّبابّفيّعمـو
عراُبُوّوبياُنوينظر:  (4)  . 9/143، تفسيرّالقرآفّالكريـّوا 
 .521، الياقوتّوالمرجافّفيّإعرابّالقرآفينظر:  (5)
 .5/132، المحّررّالوجيزّفيّتفسيرّالكتابّالعزيز (6)
 .2/377، البيافّفيّغريبّإعرابّالقرآفينظر:  (7)
 .28/93، :ّتفسيرّالفخرّالّرازيّّينظر (8)
 .2/1166، فيّإعرابّالقرآفّالّتبيافينظر:  (9)

 .8/94، طمحييتفسيرّالبحرّالينظر:  (10)
 ..19/312، لماّتضمّنوّمفّالّسّنةّوآيّالفرقافّمبّيفالجامعّألحكاـّالقرآفّوالينظر:  (11)
ّالكتابّالمكنوفالدُّّ (12)  .9/713،ّررّالمصوفّفيّعمـو
 . 2/533، األعاريبعفّكتبّّالّمبيبمغنيّينظر:  (13)
عرابُوّوبياُنُو،ينظر:  (14)  .9/143 تفسيرّالقرآفّالكريـّوا 
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لـ  اإلعرابّية األوجومن ابن الحاجب في ذكر  أشملُ  الّزمخشريّ فإّن  ،ب، وعمى ىذاالّنصّ وجو 
وافقوا  الّنحاةفي ىذِه المسألة أّن أغمب المفّسرين و  الميمّ الكريمة، لكّن  اآلية)يسممون( في 

ىو  الّزمخشريّ كان رأي  اآلراء،إلى  الّنظرعميو، وب اوابن الحاجب عمى ما اتّفق الّزمخشريّ 
 ،الّنحاة، و (1)المبّرد أكثر مّمن جاء عند سيبويو، و  ؛ أيمن وجو إعرابي تضّمن أكثرَ  ألّنو؛ رّجحاأل
أكثر  ولكنّ  ،بعد سيبويو األصلن جاؤوا بعَدُه لم يأتوا بجديد. وبيذا فيو اّلذين والمفّسرو  ،الّنحاةو 

 منو تنّوعًا.

 

 

ّّ

ّ  

                                                           
اّلذي بّين وجيين إعرابيين ل ) يسممون(، وىما : الّرفع بالعطف عمى ما قبميا، والّنصب بإضمار )أْن(،  ((1

 .2/27، المقتضبينظر: 
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ّالّشعرفيّّياءًّّالواوِّّقمبُّخامسًا:ّّ

ّ(وؿٍّعُّفُّ)ةّفيّمّّفةّبعدّالضّّبالواوّالمتطرّّعمواّففّيّ صِّعُّ،ّّويّ ثِّوجُّّيّ تِّعُّّا"ّوقالّوّ:الّزمخشريّ قال ّّّّ
ّ،فعميـّفيّالعصاّكماّفعمواّفيّالكساءّنحوَّّسٍّْنَّمَّفّّوّؿٍّبياّفيّأدّّْاماّفعمّويماّبّينةّمعّحجزّالمدَّّ
ولـّّة،كثيّرّوّ حُّفيّنُّّمفّقوؿّبعضيـّإنؾّلتنظرُّّماّشذَّّّإالّّفيماّكافّجمعًاّّمستمرّّّوىذاّالصنيعُّ

عمى ذلك ببيت  مّثلوَ ّ(1)"يّ ِزّعّْومَّّيّ تِّعُّّ:وقدّقالواّ،وّ زُّعّْومَّّ،وٌّتُّعُّّ:فيماّليسّبجمعّقالواّيستمرَّّ
ّعبد يغوث الحارثي: ، وىو قول األماليابن الحاجب في ، أمبله الّشعرمن 

ّ(الّطويؿ)البحرّ

عميوّّ-3  (2)وعادَياًّوقْدَّعِمَمْتِّعْرسيُّمَمْيَكُةّأّننيّّّّّّّّّأناّالّمْيُثّمعِدّياًّ

صبح أف ،االاستثق خيرة ياءً االقمبت الواو  ،ولعُ فْ عمى وزن مَ  وودُ عْ أصُمو مَ معِدّيًا( ف)      
 ،وأدغمت في الياء ،فقمبت الواو ياء ،بقت إحداىما بالّسكونوسَ  ،اجتمعت الواو والياءف ،دوي(عْ )مَ 

عدّيًا(. وىذا مطابق فصار )مَ  ،ثّم أبدلت ضّمة الّدال كسرة لمتّناسب ،فصار )معدّيًا( بضّم الّدالِ 
ّالواوَّ" (3)ا حدث لعتّي وجثّي وعصّي.مَ لِ  ّبالّساكفّّفاستثقموا ّيعتّد ّولـ ّالمضمومة. المتطّرفة

 (4)."فمـّيعتّدّبوّ،ىوائيّألّنوّ؛يمابّين

                                                           
 .389،390،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ ((1

معنى البيت : قد عممت زوجتي أني بمنزلة األسد، فمن ظممني فإنما ظمم األسد، فبلبد أني أىمكو. والّشاىد  (2)
 ينظر، و 390، المفّصؿّفيّعمـّالعربيةفإن أصمو "معدوو". ينظر:  ،في: " معدّيًا" حيث جاء عمى اإلعبلل

المحتسبّفيّتبييفّوجوهّشواذّ، جّنيّ . وابن 4/385، الكتاب. وسيبويو، 178، المفضمّياتّ، يّ بّ الضّ  البيت
. 1/118، .ّوّالمصّنؼّلكتابّالّتصريؼ691، راباإلعوّسّرّصناعةّ. 2/207 ضاحّعنيا،االياتّّوالقّراء

. وابن 10/110، 10/22 ،5/36، المفّصؿّشرحّ. وابن يعيش، 390، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ و 
. 2/186، الُمقّربّ. و2/550، الممتعّفيّالّتصريؼ. وابن عصفور، 1/331، أماليّابفّالحاجبالحاجب، 

ّألفّيةتوضيحّالمقاصدّوالمسالؾّبشرحّ، المراديّ . و 3/72، شرحّشافيةّابفّالحاجبّمعّشرحّشواىدهّ،الّرضيّ 
 .6/1614، ابفّمالؾ

 .1/332، أماليّابفّالحاجب. وابن الحاجب، 389،390، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ ينظر:  (3)
 .1/332، أماليّابفّالحاجبابن الحاجب،  (4)



32 
 

وابن الحاجب، والواضح من اّطبلعي عمى كبلم  الّزمخشريّ  كبلمي بّينجمع  وىذا البيت
ذلك حديثو عن عتّي وجثّي، وىو بذلك يثبت  دليلو  ،الّزمخشريّ ابن الحاجب أّنو استعان بكبلم 

 مدى توافقو لو.

قال: "  فقد حدث في )معدّيًا( اّلذي اإلبدالإلى  اإلشارةالّسّباق في  يّ الّنحو سيبويو  يعدُّ و 
وكبلم  الّسابق. الّشعرذكر بيت  ومن ثمّ  (1)وقال فيما ُقمبِت الواو فيو ياًء من غير الجمع"،

 وابن الحاجب موافٌق لكبلمو. الّزمخشريّ 

ًا عميو(، حيث أبدلت الواو ياء ّيًا عميو( ىو )َمْعُدوَّ أّن أصل )معدِ  جّنيّ ابن  بّينو 
 (2)لمّتخفيف.

فتصبح  اإلبدالجوز يا عميو(، و )َمْعُدوَّ  األصلىا عمى إبقاؤ  أّنو يجوزووّضح ابن يعيش   
ّيًا( ومّرة مّرتين )معدِ فأورده البيت في كتابو ثبلث مّرات،  ّيًا عميو( ويظير ذلك من إيراده)معدِ 
حيث  ،(3)شدُه بالواو )َمْعُدّوًا(نه( أ 249)ت  المازنيّ عثمان  وأشار إلى أّن أبا ،ّوًا()َمْعدُ  واحدة

ّيعدو(ّىوّالقياسّمستشيديفّبقولو:ّ–ًا(ّمفّ)عداّالقائميفّبأّفّ)َمْعديَّّخالؼّ"

عميِوّوعاِدَيا ّأناّالّميُثَّمْعدّياًّ

)َعَدْوت(ّّ:تقوؿّ،،ّفإّفّمفعوالّعندّسيبويوّمفّ)َفَعَؿ(ّوّ)ُفِعَؿ(ّواحدقاؿ:ّمعدّيّشاذّّ
ابن يعيش وبيذا، فإن  (4)".)وُعِدَي(ّعميوّفيوّ)َمْعُدّو(ّعميوّأيضاًّّ،ّعميوّفيوّ)َمْعُدّو(ّعميو

ما جاء بو  بّينو  ،من جية في قمب الواو ياًء في ) معدّيًا( باعوتما جاء عند سيبويو وأ بّين جمعي
 .من جية أخرىاّلذي أنشدىا بالواو ) َمْعُدّوًا(، كأّنو ُينكر أن يكون ىناك قمب  المازنيّ 

لكوفّالواوِّّو؛ّمتق"إّنماّجازّالقمب،ّعمىّّيًا(: ه( في )معدِ  669عصفور )ت وقال ابن 
ةّوّالواوّالّساكنةّالزّائدةّالخفيَّّحاجزّغيرّحصيف،ّوىّإالّّّةمّّالضّّّبّيفياّّوبّينمتطّرفةّلـّيفصؿّ

                                                           
 .4/384،385، الكتابينظر:  ((1
. 691، عراباالوسّرّصناعةّ. 2/207، عنيا يضاحاالاتّّوالقّراءالمحتسبّفيّتبييفُّوجوهّشواذّينظر:  ((2

 .1/118والُمنصؼّلكتابّالّتصريؼ،ّ
 .10/110، 10/22، 5/36، المفّصؿّشرحّينظر:  (3)
 .135، الّنحوّوّالّصرؼومذاىبوّفيّّالمازنيّّعثمافّّأبوالُعبيدي، رشيد عبد الّرحمن،  (4)
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ّياءًّدغاـاإلب ّالواو ُّقمبت ّفكما ّتَّّ. ّالضّّطرَّّإذا ّمَّّفتّوقبميا ّالّضّمة ّوتقمب ّكسرة،ّّاّلتية، قبميا
وابن  ،الّزمخشريّ و  ،عّما جاء بو سيبويو اً وىو بكبلمو ىذا لم يضف جديد (1)".فكذلؾُّتقمبّىنا

َدعت إلى  اّلتي األسبابافقتو ليم بتكرار ُو سوى أّنو أّكد عمى مو الحاجب وغيرىم مّمن جاؤوا قبمَ 
 ّيًا(.في كممة )معدِ  اإلبدال

 اإلبدالر القمب فييا. وحالة دُ وين ،أصميا )َمْعُدّوًا( اسم مفعول اّلتيّيًا( دَّ )معدِ عَ ف ،الّرضيّ أّما     
كان فييا؛ لتشبيييا  اإلبدالتبقى عمى أصميا؛ لكّن  أنْ  األصلو  ،عندُه شاّذة دُّ عَ الحاصمة تُ 

وابن الحاجب، عندما شّبيا ما حصل في )معدّيًا(  الّزمخشريّ  مع كبلمي توافق. وىذا ي(2)بالجمع
 بعتّي وجثّي.

ا أّن الّشاىد بّينو  ،يعيش عمى ما سار عميو ابنُ  (4)شمونيّ األو  (3)ه( 749)ت  المراديّ سار و     
 الّزمخشريّ لما جاء بو  ومطابقٌ  موافقٌ  (5)ه( 855)ت  العينيّ يأتي عمى الوجيين. وما جاء بو 

 وابن الحاجب. 

ما  ،ومؤّيدة ،ليما جاءت في أغمبيا موافقةً  -سابقة الّذكر- اآلراءفإّن معظم  ،ىذاوعمى 
أجد أّن ابن  ،الّنحوّطبلِع عمى كتب االوبفي )معدّوًا(.  اإلبداليأتي  نفى أنْ  اّلذي المازنيّ  عدا

. وىذا المازنيّ ُمّطمع عمى رأي غيره ك ألّنو ؛توضيحًا من غيره بشأن ىذا الّشاىد يعيش كان أكثرَ 
عّمقًا لكّن ابن يعيش كان ىو أكثر ت ،، بل أشارتإلى ذلك تتطّرقلم  الّنحوال يعني أّن باقي كتب 

وابن الحاجب اقتصر عمى ذكر القمب  الّزمخشريّ من غيره بشأن ىذا الّشاىد، أمَّا ما جاء في رأي 
 عمى قول ابن يعيش. المازنيّ ق لمحديث عن عدم القمب ) معدّوًا ( كما جاء عند طرّ دون التّ 

 

 
                                                           

 .2/186، الُمقّرب . وينظر: 2/550، الممتعّفيّالّتصريؼ (1)
 .3/172، شرحّشافيةّابفّالحاجبينظر:  (2)
 .6/1614، ابفّمالؾّألفّيةتوضيحّالمقاصدّوالمسالؾّبشرحّينظر:  (3)
 .3/867"، ابفّمالؾّألفّيةابفّمالؾّالمسّمىّ"منيجّالّسالؾ،ّإلىّّألفّيةعمىّّاألشمونّيّشرحّينظر:  (4)
"، الكبرىالّشواىدّالمشيورّبػّ"شرحّّاأللفّيةفيّشرحّشواىدّشروحّّالّنحوّيةالمقاصدّينظر:  (5)
4/2122،2123. 
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ّحذؼّخبرّإفّّسادسًا:ّّّ

جار الجممة من الشبو  -في كتابو عن جواز تقديم خبر إنَّ إذا كان  الّزمخشريّ ث تحدّ 
أيضًا عمى حذف خبر إنَّ المقّدم ما  مّثل، وَ (1)عمى اسميا نحو إّن في الدار زيداً  – مجرورالو 

 عشى:األقول وىو  نو،أمبله ابن الحاجب ع

ّّالمنسرح()البحرّ

ّفّفيّالسَّْفِرّإْذَّمَضْواَّمَيبلّإّفَّمَحبّلًّّ-4 ّفُّمرَتَحبًلّّّّّّّّّّوا  ّ(2)وا 

نّ  َمَحبّلً  إنّ ف) )إّن لنا َمَحبّلً  :التّقديرو   ،مالمقدّ  نّ خبر إ الّشاعر( حذف فييا  ُمرَتَحبلً  وا 
ّن لنا ُمرَتَحبًل( ّلناّ :ُمْممياً  وقال ابن الحاجب الخبر.و )لنا( ىو  (3)وا  ّإّف ّأّنيـّيقولوف: "معناه:

ّفّفيّمضّيَّمْفّقبمنا،ّيعني:ّموَتّمَّّاالمحبًلّفيّالّدنياّوارتح يموت،ّميمًةّلنا،ّالّّفّْبالموت،ّوا 
ّ(4)مياؿ".اإلأّناّنبقىّبعدىـ،ّوىوّمعنىّ

 يوّضح اً دالليّ  اً الّسابق جانب الّشعرفي بيت  يّ الّنحو ابن الحاجب إلى الجانب أضاف و 
 ّي، والّداللّي.الّنحو وىما  ،ين مختمفيناّتجاىفإّنُو سار في  ،معناه، وعمى ىذا

َّيحسفّباب "ووضع البيت تحت  ،التّقديرقّدر ىذا  اّلذيسيبويو بيذا يوافقان وىما   ما
ّ ّفيّىذه حرف حرف )إّن(، ويحسن الّسكوت األومن ىذه  ،(5)"حرؼّالخمسةاألعميوّالّسكوُت

وابن الحاجب في تقدير خبر )إّن(  الّزمخشريّ ، وما جاء بو عمى الخبرلوجود قرينة داّلة 
 .و )لنا( موافق لسيبويوابق عمى أنّ السّ  الّشعرالمحذوف في بيت 

                                                           
 .28-27،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّينظر:  (1)
ابن و . 69، اءالّشعّرّوّالّشعر. وابن قتيبة، 2/141، الكتابسيبويو، و . 233، عشىّالكبيراألديوافّينظر:   (2)

اتّالقّراءالمحتسبّفيّتبييفّوجوهّشواذّّوّ.2/373، والخصائص، 2/517، عراباإلسّرّصناعةّ، جّنيّ 
ّفيّفقوّ. وابن فارس، 1/349، ضاحّعنيااإليّو ، ومسائمياّوسنفّالعربّفيّكبلمياّالعربّيةّالّمغةّالّصاحبيُّ

أماليّابفّ. وابن الحاجب، 28، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ . و 321، عجازاالدالئؿّ، الجّرجانيّ . و 91
 .1/345، الحاجب

 .1/346، أماليّابفّالحاجبوابن الحاجب، . 28، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ ينظر:  (3)
 .1/346، أماليّابفّالحاجب (4)
 .2/141، الكتاب (5)
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ّتُّقالف المبّرد وسار عمى ىذا   ّنما ّ"وا  َّتْعنىّبأفّْ: ّعمـّالمخاطبّما ـّلوُّتقدِّّّحذؼّإذا
ّ(1)خبرًا،ّأوّيجريّالقوؿّعمىّلسانو".

 الّنحاةلكّن غيرُه من  ،(2)خاّصة الّنكرةأّن حذف خبر إّن يكون مع  جّنيّ ابن  بّينو 
ال يجيُز ، و (5)البغداديّ و  ،(4)الّرضيّ و  ،(3)المبّرد والمعرفة أمثال  الّنكرةُيجيزون الحذف مع 

 (6).جّنيّ إذا كان اسميا نكرة، وعمى ىذا سار ابن  إالّ حذف خبر إّن  الكوفّيون

 ،، وىي تنصب ذاتيااألداةبالفعل و  الّشعره( )إّن( في بيت  395وشّبو ابن فارس )ت 
.ورّبما ُقصد (7)يمييا اّلذي االسملذلك ُنصب  ؛بعدىا اّلذيومعنى ذلك أّنيا قامت بتثبيت الخبر 
وىو ُمرَتَحبًل(، و بداللة نصب ما بعدىا كما جاء في )َمَحبّلً   من كبلم ابن فارس حذف خبر )إّن(
 بيذا وافق من قبمو في موطن الّشاىد.

 ،آلّية حذف خبر )إّن(ح وابن الحاجب؛ إذ وضّ  الّزمخشريّ ( 474)ت  جانيّ الجرّ ووافق 
 زُيجي الو  .(9)ه( 542. وسار عمى ىذا الحذف ابن الّشجرّي )ت (8)فيو صّحة وُحْسن في الكبلمف

، أّما إذا الّشعرإذا وقع عمى نكرة كما جاء في بيت  إالّ ه( حذف الخبر  581)ت  الّسييميّ  زُيجي
حذؼّالخبرّمعّّْوفَّرََّيّّالبصرّيوفّووفّيين، "موافق لمك، وىذا (10)ُيمنع الحذففوقع عمى معرفة 

أحدىماّّلتعمـّأفَّّّ(إفّّ)رتّىذاّإذاّكرّّّمّثؿيذىبّإلىّأّنوّإّنماّيحذؼّّالفرّاءّ،ّّوالّنكرةالمعرفةّّو
ّقيؿّلو ّأعرابّيًا ّقاؿّ:مخالؼّلآلخرّعندّمفّيظّنوّغيرّمخالؼ،ّوحكيّأّف ّإفَّّّ:الّذبابةّالفأرة

فَّّ يفّيدّؿّعمىّالخبر،ّسماإلّبّيفّاّلذيوالخبلؼّّ،ومعناهّأّفّىذهّمخالفةّليذهّ،الفأرةّالّذبابةّوا 
                                                           

 .4/130، المقتضب (1)
 . 2/373ّالخصائص،ّينظر:  (2)
 .4/130، المقتضبينظر:  (3)
 .2/1298، ةّابفّالحاجبلكافيّّّالّرضيّّشرحّينظر:  (4)
 .10/452، ولّبُّلبابّلسافّالعربّاألدبخزانةّينظر:  (5)
والمحتسبّفيّتبييفّوجوهّشواذّ. 374-2/373، والخصائص، 2/517، راباإلعسّرّصناعةّينظر:  (6)

 .1/349، يضاحّعنيااإلاتّّوالقّراء
 .91، ومسائمياّوسنفّالعربّفيّكبلمياّالعربّيةّالّمغةّالّصاحبّيّفيّفقوّينظر:  (7)
 .321،322، عجازاإلدالئؿّينظر:  ((8

 .2/63، ابفّالّشجريّّأماليّينظر:  (9)
 .116، 115، أماليّالّسييميّّينظر:  (10)
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ّأفّّ قول غير مرٍض عند  الفّراء بّين ابن يعيش أنَّ قول   (1)".ؿتحَّرَّخبلؼّالمُّّؿّّحَّالمَّّوالفائدة
 (2).البصرّيين؛ ألّنو قد ورَد في الواحد اّلذي ال مخالف معو

"اعمـّأّفّأخبارّىذهّفي حذف خبر )إّن(:  الّشعروقال ابن يعيش فيما ينطبق عمى بيت 
ّ،فإّنوّقدّيجوزّحذفياّوالّسكوتّعمىّأسمائياّدونياّ،الحروؼّإذاّكانتّظرفًاّأوّجارًاّومجروراًّ

وافقو و  (3)".حواؿّعمييا،ّوداللةّقرائفّاالّتساعّفيياّعمىّماّذكرناهااّلّوّ،وذلؾّلكثرةّاستعماليا
 .(4)في ذلك ابن عصفور

لم يأتوا بجديد  لكّنيم ،ىذا الرأيوابن الحاجب في  الّزمخشريّ ن وافقوا و وىناك ُنحاة آخر 
 . (7)الّسيوطيّ ، و (6)، وابن ىشام(5)ه( 702)ت  المالقيّ ومن ىؤالء  ،الّسابقونبو جاء  عّما

أّن  إالّ حذف خبر )إّن( إذا كان اسميا معرفة، ل الّنحاة عدد منوعمى الّرغم من مخالفة 
وابن  الّزمخشريّ لم أجد من يعارض  ،نكرة، وعمى ىذا االسمالجميع اتّفق عمى الحذف إذا كان 
، لكن الخبلف أجمعوا عمى حذف الخبر في ىذا البيت الّنحاةالحاجب في موطن الّشاىد فجميع 

 .في المعرفة

 

 

 

 

                                                           
 .2/1298، لكافيةّابفّالحاجبّالّرضيّّشرحّ، الّرضيّ . وينظر: 1/104، المفّصؿّشرحّابن يعيش،  (1)
ُموا  (2) عمى النَّاس أْو ِإنَّ األكاِرَم َنْيشبَل. ينظر: ابن  ومّثل عمى ذلك قول األخطل: َخبَلَ أنَّ َحّيًا ِمْن ُقرْيٍش َتَفضَّ

 .1/104، شرحّالمفّصؿيعيش، 
 .104، 1/103، نفسو (3)
 .1/446، شرحّجمؿّالّزّجاجيّّينظر:  (4)
 .200، رصؼّالمبانيّفيّشرحّحروؼّالمعانيينظر:  (5)
 .2/674، 1/263، 1/87، األعاريبعفُّكتبّّالّمبيبمعنىّينظر:  (6)
 .1/435، ىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامعينظر:  (7)
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ّأفعؿّالّتفضيؿّإضافةّّحكـسابعًا:ّ

مفّاستوىّ:ّ"وماّداـّمصحوبًاّبفقال ،رأيو في أفعل التّفضيل إذا أضيف الّزمخشريّ  بّين
ذاّأضيؼّساغّفيوّّ،يّوجمعثّوثنّّبالبّلـّأنّّّؼَّرِّّفإذاّعُّّ،ثنافّوالجمعااّلنثىّّواأّلفيوّالّذكرّّو وا 

فراد، نحو قولو اإلفضيل إذا ُأضيف المطابقة و و أجاز في أفعل التّ يعني أنّ وىذا  ،(1)مراف"اال

 اً عل التّفضل )أحرص( لم يأِت مطابقفأف ،(3) (2)َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱ:تعالى

الّزمخشرّي عمى ذلك بقول ذي الرّمة اّلذي أمبلُه ابن الحاجب عن  مّثل، و لما قبمو اً مطابق
 : المفّصل

ّّ)البحرّالوافر(
ّّّّّّّّّّوسالفًةّوأحسُنُوَّقذَّّومّيُةّأحسُفّالثّقميفِّّ-5 ّ(4)االجيداًّ

لمؤّنث  مايُ أنَّ ِمْن عمى الّرغم  اسما تفضيل جاءا مذكرينوأحسُنُو(  –)أحسُن الثّقمين  ف
 (5)في قاعدتو.  الّزمخشريّ وىي )مّيُة(، كما أشار 

، وعارضو وىو )أحسُن الثّقمين( ،األّولفي الوجو  الّزمخشريّ ق ، فقد وافأّما ابن الحاجب
فجائٌزّأْفّيأتيّّ،:ّ"واستشيدّبوّعمىّأّفّأفعَؿّإذاُّأضيؼفقال ،وىو )أحسُنُو( الثّانيفي الوجو 
ْفّكافّ،مفردًاّمذّكراًّ :ّأحُدىما:ّأحسُفّاألّوؿعمىّالوجوّّلمؤّنث،ّفينتيُضّفيّالبيتّموضعافّوا 
ّّو ّاالالثّقميف، ّألّنيّ؛أحسُنوُّّوخر: ّمذّكريف، ّجاءا ّفقد ّلمّية، ّجميعًا ّّوما ّالوجو الّّالثّانيعمى
لمجيد،ّوىوّمذّكر،ّفميسّفيوّاستشيادّعمىّالمقصودّبخبلؼّّالثّانيألّفّّ؛األّوؿّإالّّينتيضّ

                                                           
 .233، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ (1)
 .2/96البقرة، (2)
 .233، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ:ّينظر (3)
لذلك استعمميا ىنا  ،الّشاىد فيو: أّن أفعل التفضيل إذا أضيف جاز في المضاف إليو الوجيان الجمع واإلفراد (4)

وينظر البيت : لم أعثر عميو في  .234-233، ؿّفيّعمـّالعربيةالمفصّّثم قال أحسنو.  ،فقال أحسن الثقمين
فيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ . و 2/419، الخصائص، جّنيّ ابن وينظر: ،ّحوووجدتو في كتب النّ ديوانو، 
، المالقيّ . و 1/349، أماليّابفّالحاجب. وابن الحاجب، 6/96، المفّصؿّشرحّابن يعيش، و . 233، العربّية
. وابن ىشام، 11،88، مادة )ثقل(، لسافّالعرب. وابن منظور، 168، فيّشرحّحروؼّالمعانيّالمبانيرصؼّ

 . 1/199، ىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامع، الّسيوطيّ . و 215، شرحّشذورّالّذىبّفيّمعرفةّكبلـّالعرب
 .233، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ (5)
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ّإشكاؿَّّ؛األّوؿ ّال ّلميّّّفإّنو ّكونو في جعل  لمّزمخشريّ مخالفتو ح ابن الحاجب وضّ و  (1)ة".في
 عمى وليس ،عمى )جيدًا( المذكر ر عائد ىنا)أحسُنُو( المذكّ  ألنّ  ؛اىد)أحسُنُو( من ضمن الشّ 

 .الثّاني، وبيذا ال يكون فييا شاىٌد في القسم الّزمخشريّ كما جاء عند  ،المؤّنث(  )مّية

فوضع  ،حديثو في ىذا البيت عن الّضمير الموجود في )أحسُنُو( جّنيّ ابن خّصص و   
ذلك بأّن ىذا موضع يكثر  أفرد الّضمير في )أحسُنُو( ُمعّمبلً  إذالبيت في باب الواحد والجماعة، 

 في لفُ ؤْ يُ  مّمافراد اإلمير عمى الّرغم من القدرة عمى جمعو، لكُنو يرى فأفرد الضّ  (2)فيو الواحد.
 ىذا المكان أكثر من الجمع من وجية نظره.  

، أّي من (3)شاّذاً  إالّ ىذا ال يجوز  الّشعرأّن إفراد ضمير التّثنية في بيت  المالقيّ ووّضح 
 .الّشعرّيةباب الّضرورة 

بعد أفعل التّفضيل يجوز فيو المطابقة  المؤّنثوالجمع  مثّنىأّن ضمير ال الّسيوطيّ  بّينو 
 ،خرىاألنحو: أحسن الّرجمين وأجمميما، وأحسن الّنساء وأجمميّن، وىذا من جية، أّما من الجية ك
مطابق لما جاء بو  الّسيوطيّ فكبلم  (4).الّشعرفراد والّتذكير كما جاء في بيت اإليجوز ف

 الوىو بيذا  ،فراد في أفعل التّفضيل إذا أضيفاإلحيث أجاز المطابقة و  ،نّصوفي الّزمخشرّي 
 .الّزمخشريّ يخرج عن نطاق قاعدة 

 ( عارضوا ابن الحاجب في أنّ الّسيوطيّ و  ،المالقيّ و  ،جّنيّ الّثبلثة )ابن  الّنحاةوىؤالء 
 عائدة عمى الجيد، وفي أّنو ال شاىد فييا. (أحسُنوُ ) الياء في

تذكيرّاىدّفيوّشّّال:ّ"ّف، فقالاىدشّ مأثناء شرحو ل الّزمخشريّ ابن يعيش ما جاء بو ح رجّ و 
فّّْ،ؿأفع اّفأمّّّ،ةَّوىوّخبرّعفّميّّّ،أحسفّالثقميفّ:وّقاؿترىّأنّّّإالّّّ،كافّجارياّعمىّمؤنثّّّوا 

                                                           
 .1/350، أماليّابفّالحاجب (1)
 .2/419، الخصائصينظر:  (2)
 .244، رصؼّالمبانيّفيّشرحّحروؼّالمعانيينظر:  (3)
 .1/199، ىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامعينظر:  (4)



39 
 

فّكافّماّتقدّّّ،االًّفرادّالراجحّفيّقولو:ّأحسنوّقذاأل فذلؾّمفّقبؿّأنوّّ،ـّتثنيةّفيّمعنىّجمعوا 
ّ(1)موضعّيكثرّفيوّاستعماؿّّالواحد."ّ

 (3)(2) ذكرىما ابن ىشام، ىما: وىناك وجيان في الُمضاف لمعرفة،     

ّأْفضَّة، فقال: مّثماألمن  اً : المطابقة: وذكر عمى ذلك عددأوالً  ""الزيداف ّالقـو  بَل
وّ"الينداتُّفْضَمياُتّ َياّالّنساء""اليندافُّفْضمَّو  ىّالّنساء""ىندُّفْضمَّ" و وّالقـومُّالزيدوفّأْفضَّ"و

 الّنساء".

، ـ"وّْقَُّؿّالّْضَّ"َزْيٌدّأفّْة، فقال: مّثماألمن  اً وذكر عمى ذلك أيضًا عدد :ثانيًا: عدم المطابقة
ّأْفضَّو ّالقوـِّ"الّزيداف ّالقوـِّ"، و ُؿ ّأفضُؿ ّالّنساِء" ""الّزيدوف ّأفضُؿ ّ"ىند ّأفّْو  و ُؿّضَّ"الينداف

 الثّانيح ابن ىشام الوجو الوجيين يرجّ  عمىة مّثماألوبعد ذكر  فضُؿّالّنساء"."الينداتّأَّو الّنساء"

، (4)َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱقولو تعالى: بل عمى ذلك ويدلّ  ،وىو ترك المطابقة

فراد وعدم اإلعمى  مّثلعندما  الّزمخشريّ وىذا مطابق لما جاء عند  "، ولم يقل أْحَرِصي الّناس"
من  استشيد بو كل   اّلذي الّشعرلبيت كذلك الحال بالّنسبة و  الكريمة، اآليةالمطابقة في ىذه 

"قَّ"لـّيقؿُّحْسَنىّالثَّوابن الحاجب فـ  الّزمخشريّ  ـْ . وابن ىشام بكبلمو ىذا يوافق َمْيف،ّوالُّحْسَناُى
. وكذلك الحال األّولوما جاء عند ابن الحاجب في الوجو  في الوجيين، الّزمخشريّ ما جاء عند 

في ىذا  رّجحاألن سبق ذكرىم في ىذه المسألة، ولكن اّلذي الّنحاةوباقي  ،(5)بالّنسبة البن عقيل
 .الّشعروحًا من غيره بشأن ما جاء في بيت أكثر وض ألّنو ؛قول ابن يعيش

 

                                                           
 .6/96،97، المفّصؿّشرحّينظر:  (1)
 .3/297، ابفّمالؾّألفّيةوّأوضحّالمسالؾّإلىّ. 214،215، شرحّشذورّالّذىبّينظر:  (2)
َد، الستوائيما  (3) قال ابن ىشام " فإن كانت إضافتو إلى نكرة لزمو أمران: التذكير، والتوحيد، كما يمزمان المجرَّ

ّالمسالؾّأوضحفي التنكير، ويمزم في المضاف إليو أن يطابق: نحو ِىْنٌد أفَضُل اْمَرَأٍة، الّزْيداِن أفضُل َرُجمْيِن". 
 .297-3/296،ّمالؾّابفّألفّيةّإلى
 .2/96، البقرة (4)
 .182-3/181شرحّابفّعقيؿينظر:  (5)
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ّوليسّأحدىماّفاعبلًّّالغائبيفاّتصاؿّالّضميريفّثامنًا:ّ

ّ" الّزمخشريّ قال   ّفي ّجاء ّوالكثيرّّالغائبيفوقد ّقميؿ ّ...وىو ّوَأعطاىوىا أعطاىاه
نفصال في االما بّين ،صال يكون قميبلً تّ االأنَّ  الّزمخشريّ  بّينوبيذا  .(1)اىا"اهّوَأعطاهّإيّّأعطاىاّإيّّ
ّ.ىو الكثير الغائبينالّضميرين 

 :المفّصل في  وممى ابن الحاجب عمى قولأوقد      
ّ(الّطويؿ)البحرّّّ

ّناُبيا.وقدَّجَعمْتّنفسيَّتطيُبِّلَضْغَمٍةِّّّّّّّّّّّّلَضْغِمِيماىاّيقرُعّّ-6 ـَ الَعْظ
(2)ّ

           ىووالكثير  ،وىذا قميل نصبلن متّ يوجد فييا ضميران غائبا)ِلَضْغِميماىا(  ف
 (3). الّزمخشريّ اىا( كما جاء عند ) لضغميما إيّ 

"ّّ:ُمْممياً  متِّفقًا معو في )ِلَضْغِمِيماىا (، فقال الّزمخشريّ ابن الحاجب عمى قول  وأّكد
ّالضّّ ّمجيُء ّاستشياده ّوموضُع ّفاعبلًّّ،صميفمتّّّالغائبيفميريف ّضميُرّّ،وليسّأحُدىما وىما

ّشاذّّ ّوىو ّىا، :ّ ّقوُلؾ ّوىو ة ّالعضَّ ّوضميُر ّىما، ّقوُلو: ّوىو ّّ،الفاعميف، ّفي :ّومّثموالقياُس

                                                           
 .131-130، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ ((1

ة أراد بيا الشدة، ومعنى خاه أطيطا. ومعنى الضغمة: ىي العضّ البيت من قصيدة يرثي بيا مغمس بن لقيط أ (2)
الضميرين وىو شاذ، وكان القياس يقرع العظم: يصل فييا الناب إلى العظم فيقرعو. والّشاىد في البيت اجتماع 

. الزمخشرّي، المفّصل في عمم 2/365، الكتابّيقول لضغميما إياىا. ينظر: سيبويو، في الثّاني االنفصال بأنْ 
. وابن 2/365، الكتاب. ينظر: سيبويو، سديّ األُنسب البيت لمقيط بن مرة . وينظر البيت 131-130العربية، 

ّالّشجريّّاأمالّشجرّي،  ّابف ّالبصرّية، صدر الّدين عمي، البصريّّ. و1/134 ،لي . وُنسب 1/314، الحماسة
، 3/105، المفّصؿّشرحّ. وابن يعيش، 364، اءالّشعّرمعجـّ. ينظر: المرُزباني، سديّ األالبيت لُمغمِّس بن لقيط 

د البيت .  ووج94، وتمخيُصّالفوائدالّشواىدّتخميُصّ. وابن ىشام، 1/151، الّتسييؿشرحّ. وابن مالك، 106
. والقيسي، 130، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ . و 34، يضاحّالعضديّّاإل، الفارسيّ ، ينظر: وببل نسب

، أماليّابفّالحاجبّو. 1/465، المفّصؿّضاحّفيّشرحّاإلي. وابن الحاجب، 1/82، يضاحاإلإيضاحّشواىدّ
 .12/357ّمادة )ضمم(، ، لسافّالعرب. وابن منظور، 1/381

 . 131، 130، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ ينظر:  (3)
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ّإيّّ ّاجتماعِّلضغميما ّ ّكراىَة ّّاىا، ّجنسّواحدّالغائبيفضمائر ّمف ّلوّّالبارزة ّما ّبخبلؼ ،
   (1)ّ."اختمفا

"فإذاّذكرَتّسيبويو:  فقال ،من الّنحاة؛ّيين مع كبلم َمْن سبقيم الّنحو م ىذين بلوتوافق ك
بدأَت،ّّوالّعميؾّبَأّيِيماّاُه،ّجاز،ّوىوّعربّي.ْعطاىَّوَىاّوأَّأْعطاىُّّ:فقمتّ،كبلىماّغائبٌّّ،مفعولْيف

ْعطاُهّكثُرّفيّكبلميـ:ّأَّاأّلّوّّ،ليسّبالكثيرّفيّكبلميـمفّقبؿّأنَّيماّكبلىماّغائٌبّ.ّوىذاّأيضاًّ
 .الّشعرجاء في بيت  اّلذيوطابق ذلك الّشاىد  (2)اه".إيَّّ

 بّينو  ،في )ِلَضْغِمِيماىا( الثّانيعن الّضمير  إالّ ه(  542ابن الّشجرّي )ت  يتحّدث لمو 
: التّقديرمحذوف، و وفاعل المصدر المصدر،  غمة، وانتصابو انتصابأّن )ىا( ضمير الضَّ 

كما جاء عند  الغائبين.وىو بيذا لم يتحّدث عن اّتصال الّضميرْين (3)ا الّضغمةُ ماىلَضْغِمي إيَّ 
ّنما أخمص اىتمامُو إلى الّضمير و وابن الحاجب،  الّزمخشريّ سيبويو و  )ىا( دون الّضمير  الثّانيا 

عرابو األّول "ّقال:  اّلذي )ىا( مشابو ِلما جاء عند ابن الحاجب الثّانيمير ضّ مل )ىما(، وا 
 .    (4)":ّألْفَّضِغَماىابالمصدرّأيّةيّّفيّموضعّنصبّعمىّالمفعولّالثّانيميُرّوالضّّ

ث ، لكّنو تحدّ ميرضّ ث عن موضوع ال، ولم يتحدّ الّشعربيت ه(  576القيسّي )ت وذكر 
لمقاربة الفعل،   اّلتي فعالاألل "جعل" كاستعمال ااستعمتّم حيث  ،في قولو )َجَعمْت نفسي َتطيُب(

وىذا  ،وابن الحاجب الّزمخشريّ ا جاء بو مَ . وبيذا جاء القيسّي بموطن شاىد مغاير لِ (5)ذ فيواألخو 
ّالكَّقال: "قد فال يعني أّنو لم يتحّدث عن )ِلَضْغِمِيماىا(،  ّإيَّّوكافَّوْجُو ّ"ِلَضْغِميما ّفَّّا"؛ّألَّاىَّبلـِ

ّالمَّ َّيْسَتْحكِّْصَدر ّالَعَمؿِّلـ ّفي ّالِفْعؿِّّاإلْضمارِّّوّـ ّفَّاستحكاـ ّالّضميرِّمَّ، ّمَّالُمنّّْجيُء َعَّفِصؿ
َّأْحسَّّالمصدرِّ ّوالمصدر ّ"ِلَضْغِمِيمَّّاّلذيُف، ّإِّىو ّمضاؼ ّالفاعؿِّلَّا" ّوالمفعوُؿّّى ّالمعنى، في

                                                           
 .1/382، ،ّأماليّابفّالحاجبابن الحاجب (1)
 .2/365، الكتاب (2)
 .1/134، أماليّابفّالّشجريّّينظر:  (3)
 .1/382، أماليّابفّالحاجبينظر:  (4)
 .1/83، يضاحاإلإيضاحّشواىدّينظر:  (5)
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ّمحذالَمْضغُّ . وبكبلمو ىذا يوافق (1)ا"اىَّإيَّّّايَّالياِءّلقاَؿ:ّ"ِلَضْغِمِيَماّإيَّّّىذهِّّعََّلْوَّذَكرهّمٌَّؼ،ّوَّّووـُ
 وابن الحاجب. الّزمخشريّ 

في )ِلَضْغِمِيماىا(  الغائبينليذا عّد اّتصال الّضميرين  ،ابن يعيش القيسّي في كبلمووافق و    
نفصال فييا أحسن من االأّن  بّين اّلذي. كذلك الحال بالّنسبة البن عصفور (2)من القبح

 (3)ّتصال؛ وذلك ِلِعّمة استحكاميا في الّضمائر.اال

لفظًاّجازّاّتصالوّّاألّوؿّغايرَّّ"فإفّّْ:في قولو، االّتصاله(  672ابن مالك )ت  وُيجيزُ 
. (5)ّتصال شاّذاً االىذا  الّرضيّ عّد سابق الّذكر. و  الّشعرببيت مى ذلك ع مّثل. و (4)"عمىّضعؼ

فيو موافق  ،. وبخصوص ما جاء بو ابن ىشاماوابن الحاجب وغيرىم الّزمخشريّ كما جاء عند 
أمبلُه فقال: "بخبلف ما لو  اّلذي نّصوابن الحاجب في  ، حيث أشار إليو(6)البن مالك بالّرأي

 الّنحاةمن  اوابن الحاجب وغيرىم لمّزمخشريّ موافق  (8)البغداديّ و  ،(7)العينيّ بو  اوما جاء اختبلفا".
 ن وافقوىم في موطن الّشاىد.اّلذي الّنحاة

راء اآل، ومن الّزمخشريّ و بن الحاجب الكانوا موافقين  الّنحاةأّن أغمب  يّتضحسبق  مّماو 
:ّ"لماّفيّذلؾّمفّاستثقاؿّتواليّّتصال، قائبلً االال ُيجيز  اّلذي شمونيّ األأميل إلييا رأي  اّلتي
ّمّثمال ّكوف ّإيياـ ّمع ّلؤلّوؿ"ّالثّانييف . وىذا ما استشعرت بو أثناء النُّطق بـ (9)تأكيدًا

 .الغائبينتعميمو لعدم جواز اّتصال الّضميرْين  أرّجح)ِلَضْغِمِيماىا(. ليذا 

                                                           
 .85، 1/84 يضاح،اإلإيضاحّشواىدّ (1)
 .3/106، المفّصؿّشرحّينظر:  (2)
 .108، 2/107، شرحّجمؿّالّزّجاجيّّينظر:  (3)
 .1/151، الّتسييؿشرحّ (4)
 .153، 2/152، لكافيةّابفّالحاجبّالّرضيّّشرحّينظر:  (5)
 .105، 1/104، ابفّمالؾّألفّيةأوضحّالمسالؾّإلىّ. و94، وتمخيصّالفوائدالّشواىدّتخميصّينظر:  (6)
 .1/317الكبرى"،ّالّشواىدّالمشيورّبػّ"شرحّّلفّيةاأّلفيّشرحّشواىدّشروحّّالّنحوّيةالمقاصدّينظر:  (7)
 .5/301، ولّبُّلبابّلسافّالعربّاألدبخزانةّينظر:  (8)
 .1/54"، ابفّمالؾّألفّيةابفّمالؾّالمسّمىّ"منيجّالّسالؾ،ّإلىّّألفّيةعمىّّاألشمونّيّشرحّ (9)
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ّوضعّالّضميرّالمّتصؿّموضعّالمنفصؿاسعًا:ّت

عمى ذلك  مّثل، و  (1)واذّ وقوع الّضمير المّتصل  موضع المنفصل من الشّ  الّزمخشريّ َعدَّ  
 :       المفّصل في  الّشاعرما أمبلُه ابن الحاجب عمى قول بذلك 

ّ)البحرّالبسيط(

 (2).ارُِّؾَّديَّّإاّلُّيجاِوُرناّّالّّأماُّنباليّإذاّماّكنِتّجاَرَتناّّّّّّّّّّّّّفّ-7

، وكان القياس وقوعو بعدىا ( وىو الكاف شاذّ إالّ صل بعد )مير المتّ وقوع الضّ ف
الّّأفّّْاألصؿّوة بقولو: ح وشرح ىذه القضيّ وضّ  اّلذي. وىذا يتوافق ورأي ابن الحاجب، (3)منفصبلً 

ّ ّفوجبّأفّّْألّنوّ؛إّياؾّدّيارّإالّّالّيجاورنا ّعمىّالمستثنىّمنو، يكوفّمنصوباًّّمستثنىّمقّدـ
ىوّإّياؾّإلىّالمضمرّّاّلذيالمنفصؿّّأخاَؾّأحٌد،ّفُعدؿّعفّلفظّالمضمرِّّإالّّكقولؾ:ّماّجاءنيّ

ممنوع، وجاء  بإالّ صبًل مير الكاف متّ فمجيء الضّ . (4)"لمّضرورةىوّالكاؼّوحدىاّّاّلذيالمّتصؿّ
 فقط. الّشعرّية لمّضرورةفي البيت 

. أّما (5)شاىد فيو وبيذا ال يكونك(، إالّ أنشد البيت بمفظ )سواك( َبدل ) المبّرد ّن إ :وقيل
ووافقيما أيضًا في موطن  ،وابن الحاجب الّزمخشريّ فأنشد البيت كما جاء عند  جّنيّ ابن 

                                                           
 .129، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ:ّينظر (1)
ألن مجاورتك ىي المقصودة دون  ،ليا اء مجاورة كل أحد غير مبالٍ معنى البيت: إذا حصمت محاورتك فانتف (2)

تثنى بإال، والقياس إال سرورة؛ ألن الضمير المتصل ال يصل بعد إال لمضّ مير المتّ غيرىا، والّشاىد فيو وقوع الضّ 
، الخصائص، جّنيّ البيت لم  ُيعرف قائمو. ينظر: ابن . ينظر 129، العربيةؿّفيّعمـّالمفصّّأنت. ينظر: 

. وابن الحاجب، 3/101 ،المفّصؿّشرحّ. وابن يعيش، 129 ،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ . و 1/307
وابن مالك،  .2/106، 1/481، 1/399، شرحّجمؿّالّزّجاجيّّ. وابن عصفور، 1/385، أماليّابفّالحاجب

ّالّرضيّّشرحّ، الّرضيّ . و 34، ابفّمالؾّألفّيةشرحّابفّالّناظـّعمىّ. وابن الّناظم، 1/152 ،الّتسييؿّشرح
.ّوّالجامعّالّصغيرّفي2/492ّ ،األعاريبعفّكتبّّالّمبيبمغنيّ. وابن ىشام، 2/142، لكافيةّابفّالحاجب

 .الّنحو
 .129 ،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّينظر:   (3)
 .386-1/385، الحاجبأماليّابفّ (4)
 .845، شرحّشواىدّالمغني، الّسيوطيّ . و 1/91، شرحّابفّعقيؿينظر: ابن عقيل،  (5)
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ّإّياؾفي قولوذلك  بّين اّلذيكذلك ابن يعيش و . (1)الّشاىد ّ"فأتىّبالكاؼّموضع وىوّىيناّّ،:
الّّّوّ،وجزاأّلخؼّّواألأسيؿ؛ّألّفّفيوّعدواًلّإلىّ كيؼّوقدّّ،ةّلوفيّمعنىّالعامؿّإذاّكانتّمقويّّّا 

ّىيّالعاممة ّأتىّبالّضميرّالمنصوبّبعدّّ؛ذىبّبعضيـّإلىّأّنيا ّنما استثناءّّألّنوّ؛ىناّإالّّوا 
ّأفّّْ،مقّدـ ّّوالمراد ّدّيار ّيجاورنا ّالمطموبةّ،أنتّإالّّال ّأنت ّإلىّّ،أي ّالتفات ّخمصتّفبل فإذا
 فيو يجيز ذلك من باب اختصار الكبلم. .(2)غيرؾ"

أّن  يخفش فاألفساد ما جاء بو  بّينالّشعرّية، و  لمّضرورةز ذلك وَّ جَ فَ  ،أّما ابن عصفور
كما  ،وقع فيو ضمير الخفض المّتصل موقع ضمير الّرفع المنفصل مّماوالياء(  ،والياء ،)الكاف

فيو لوال  .(3)ما أنا كأنَت وال أنَت كأنا"موقع ضمير الخفض نحو: " وقع ضمير الّرفع المنفصل
صال تّ اأن في الرأي ابن مالك وافقو شكال. و األذلك بأّي شكل من  َلَما جاز الّشعرّيةالّضرورة 

فموالّضرورةّإقامةّالوزفّ" :قالف الّشعرّيةرورة المنفصل من باب الضّ ل موضع الّضمير المّتص
 وابن الحاجب. .  الّزمخشريّ مع  تّفقانيابن عصفور وابن مالك في كبلميما ف، (4)لكافّخطأ"

ابن قد وضع و  .(6)الّرضيّ و  ،(5)ه( 686الّناظم )ت  نابن وافقوىم أيضًا اّلذي الّنحاةومن 
 ابن ىشام ثبلثة شروط ُتجيز مجيء المّتصل محّل المنفصل وىي:

ّوبّعنوّمنفصبًل.:ّكوفّالمنسُّأّوالًّ"
ّعراب.اإلفيّّتوافقيماثانيًا:ّ
 (7)".الّضرورةكوفّذلؾّفيّثالثًا:ّ

    

                                                           
 .1/307، الخصائصينظر:  (1)
 .104-3/103، المفّصؿّشرحّ (2)
 .1/481، شرحّجمؿّالّزّجاجيّّينظر:  (3)
 .1/152، الّتسييؿشرحّ (4)
 .34، ابفّمالؾّألفّيةشرحّابفّالّناظـّعمىّينظر:  (5)
 .2/142، لكافيةّابفّالحاجبّالّرضيّّشرحّينظر:  (6)
وأوضحّالمسالؾّإلىّ. 21، الّنحوالجامعّالّصغيرّفيّ:ّينظرو . 2/492، األعاريبعفّكتبّّالّمبيبمغنيّ (7)

 .100، وتمخيصّالفوائدالّشواىدّتخميصّ. 1/83، ابفّمالؾّألفّية
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)ت  األزىريّ وضع ، و (2)العينيّ ، و (1)ه(769)ت  ابن عقيل الثّالثوأّكد عمى الّشرط 
عمى ىذا  وأبقى )الكاف(، وسار ،من )إّياك( حذف )إّيا( الّشاعراحتمال أن يكون  (3)ه( 905

 .(7)الّشنقيطيّ و  (6)البغداديّ و  (5)شمونيّ األو  (4)الّسيوطيّ التّأكيد 

لما ذىب إليو ن في مجمميم كانوا مؤّيدين الّسابقين والبّلحقي الّنحاةفإّن  ،وعمى ىذا  
كْوَنو الّسباق في ذكر  الّنحاةىؤالء  بّينوضح من األ معّد ابن ىشاويُ  ،وابن الحاجب الّزمخشريّ 
 ك(.إالّ دعت إلى مجيء الّضمير المّتصل محل المنفصل في ) اّلتي األسباب

 وضع وابن الحاجب في شواذّ  الّزمخشريّ من يعارض  لم أجد الّنحاةعي آلراء ومن تتبّ 
ىذه المسألة اقتصرت عمى المؤيدين دون  فإنّ  ،الّضمير المّتصل موضع المنفصل، وعمى ىذا

 المعارضين.

  

                                                           
 .90-1/89، شرحّابفّعقيؿينظر:  (1)
 .1/270، لفّيةاأّلّفيّشرحّشواىدّشروحّّالّنحوّيةالمقاصدّينظر:  (2)
 .1/98، الّنحوفيّّالّتوضيحبمضموفّّالّتصريحأوّّالّتوضيحعمىّّالّتصريحشرحّينظر:  (3)
شباهّوالّنظائرّفيّاأل. و1/191، .ّوىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامع845شرحّشواىدّالمغني،ّينظر:  (4)
 .2/129، الّنحوفيّ
 .1/48"، ابفّمالؾّألفّيةابفّمالؾّالمسّمىّ"منيجّالّسالؾ،ّإلىّّألفّيةعمىّّاألشمونّيّشرحّينظر:  (5)
 .5/278، ولّبُّلبابّلسافّالعربّاألدب:ّخزانةّينظر (6)
 .1/84 الّدرُرّالّموامعّعمىّىمعّاليوامعّشرحّجمعّالجوامع،ينظر:  (7)
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ّالّساكفّالوسطّجوازّصرؼّالعمـّالّثبلثيّّعاشرًا:ّ

 اّلتيمن القواعد  اً عدد الّصرفا من لؤلسماء من ناحية صرفيا أو منعي الّنحاةوضع  
يمتنعّمفّّاالسـ:ّ"ّّوالّزمخشريّ فقال  ؟الّصرفومتى يمنع من  ،االسممنيا متى يصرف  يّتضح
أنيثّةّوالتّّوىيّالعمميّّّ،رّواحدّمنياأوّتكرّّّ،متىّاجتمعّفيوّاثنافّمفّأسبابّتسعةّالّصرؼ

ّّـزالبّلّ أنيث، سواء لمعممية والتّ  الّصرفيمنع من  المؤّنثفيو يرى أّن العمم . (1)ّوّمعنى"ألفظًا
 ًا . تأنيثًا معنويّ  اً ثًا أم مؤنّ أكان العمم مؤنثًا تأنيثًا لفظيّ 

الفصيحةّّالّمغةّ"ّمنصرؼّفيّاكن الوسطالسّ  بلثيّ أنَّ العمم الثّ  الّزمخشريّ  بّينم ثّ  نْ ومِ  
ّالتّّّاّلتي ّالسّّعمييا ّ ّلمقاومة ّالسَّبنزيؿ ّأحد ّالقياسبّيفكوف ّعمى ُّيْجرونو ّوقـو فبلّّ،،

 اكن الوسط .السّ  بلثيّ في العمم الثّ  الّصرفومنع  الّصرفز جوّ . وىو بيذا الكبلم (2)"َيصرفونو

ّمجيءّالعمـّالثّّ ُمْممياً بقولو وافقو ابن الحاجب و  ّوغيرّّاكفالسّّّبلثيّّ:" الوسطّمنصرفًا
 : المفّصل في  الّشاعرعمى قول  ُمْممياً و قال أيضًا  .(3)"منصرؼّ

ّ)البحرّالمنسرح(
ُّتْسَؽّدَّعّْىاّّّّّّّّّّدَّبَفْضِؿِّمئَزرِّّعّْلـَّتَتَمفَّّ-8 ـْ ّ(4)ُدّفيّالُعَمِب.عٌّْدّوَل

الّساكن الوسط )َدْعد( منصرفًا )َدْعٌد( وغير  العمم الّثبلثيّ  الّشعرفقد جاء  في بيت  
 منصرف )َدْعُد(.

                                                           
 .16،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّينظر:  (1)
 .17،نفسو (2)
 .1/395ماليّابفّالحاجب،أينظر:  (3)
بل ليا نقاب ويرفع، وال  ،ىا عن جسمياىذه المرأة ال تغطي وجييا بما يفصل من مئزرِ  معنى البيت: أنّ   (4)

نما تشرب من الكأس، يريد أنيا من قوم ذوي غنى وشرف ال من الصعاليك. والّشاىد فيو:  ،تشرب من العمب وا 
ّالعربيةاكن الوسط )دعد(منصرفًا وغير منصرف، ينظر: مجيء الثبلثي السّ  . وينظر 147، المفّصؿّفيّعمـ

. 67، ديوانوإّن البيت لجرير، ينظر:  :. وقيل178، ديوانووينظر: إنَّ البيت  لعبيد اهلل بن قيس الّرقيان،  البيت:
ّ، المبّرد . و 3/241، الكتابوالبيت من شواىد سيبويو،  ّفي ّالكامؿ ، جّنيّ ، وابن 1/249، دباألّوّالّمغة

ّالّتصريؼ. 3/61، الخصائص ّلكتاب ّالُكّتاباالق، . والبطمّيوسيّ 2/77، والُمنصؼ ّأدب ّشرح ّفي ، تضاب
ّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ . و 3/195 . وابن الحاجب، 1/70، المفّصؿّشرحّ. وابن يعيش، 17، العربّيةفيّعمـ

 .1/395، أماليّابفّالحاجب
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الّساكن الوسط كـ  الّثبلثيّ  المؤّنثيرى أّن  اّلذيسيبويو  بو وىذا يتوافق مع ما جاء 
 ،الثّانيلكّنو َرجح الخيار  ، في ذلك المبّرد افقو و ، و (1)الّصرفأو ترك  الّصرف)َدْعد( يجوز فيو 

أنيثّفنحوُّجْمؿ،ّوَدْعد،ّوِىْند،ّفَأنتّفيّجميعّ"ّوأمَّاّالمستعممةّلمتّّ، فقال : الّصرفوىو ترك 
 (2)."أْقَيسّالّصرؼوترُؾّّ،فيىذاّبالخياّر

ىيّفيوّ"ُمْسَتْفِعُمْف"ّّاّلذيى،ّفصارّوزفّالجزءّاألّولّ(َدْعدٌّ):ّ"فصرؼّجّنيّ قال ابن و  
"ّلصارّوّز ـْ وّاستنكره؛ّْف"ّىيناّجائز،ّولكنَّّنو:ّ"ُمْفَتِعُمْف"ّوّ"ُمْفَتِعمُّولوّلـّيصرؼّفقاؿّ"َدْعُدَّول

ّصرؼ ّاحتماُؿ ّليا ّيجب ّضرورة ّ"ُمْسَتْفِعُمْف" ّإرادتو ّوجعؿ ّفصرؼ، ّزحافًا، ّفيو ّالّّألّف ما
ّأفّّّ،ينصرؼ ّقوّياًّّوعمى ّيكف ّلـ ف ّوا  ّ"َدْعد" ّنحو: ّيصرؼ ّمف . وبكبلمِو ىذا قّدَم (3)"منيـ

؛ الّصرفة من الثّانييمنع )َدْعد( ى، و لاألو يصرف )َدْعد(  الّشاعرجعل  اّلذي الّدافعتوضيحًا عن 
، ولو صرف ىناك زحافات ى لصاراألّولفمو منع صرف ، يّ الّشعر وذلك لممحافظة عمى الوزن 

( وىذا خارج عن تفعيبلت --ب-وتصبح )  ،نوينعند التّ  يّ الّشعر ة لحدث الخمل في الوزن الثّاني
 :الّشعرلبيت  الثّانيلمشطر  قطيع العروضيّ يا التّ يوّضح اّلذيالمنسرح 

 فيّالُعَمبِّ/ُدّعُّْتْسَؽّدَّّ/ٌدّوَلـّْعّْدَّ

 -ب ب-ب  / -ب-/    -ب--

 َمْفُعبَلُْت    / ُمْسَتِعُمنْ ُمْسَتْفِعُمْن  / 

أّن  بّين، فقد جّنيّ ه( شيئًا جديدًا عّما جاء بو ابن  521)ت  البطميوسيّ يضْف  لمو 
، وىذا حّتى ال يفسد الّصرفة فبل يجوز فيو الثّاني، أّما )َدْعد( ياعصرفيا ومنى يجوز األّول)َدْعد( 
 (5)الوجيين. فأجاز ،. أّما بخصوص ابن يعيش(4)الّشعروزن 

                                                           
 .241 ،3/240، الكتابينظر:  (1)
 .3/350، المقتضبينظر:  (2)
 .78، 2/77 الُمنصؼّلكتابّالّتصريؼ، (3)
 .3/195، قتضابّفيّشرحّأدبّالكتاباالينظر:  ((4
 .1/70، المفّصؿّشرحّينظر:  ((5
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وابن  الّزمخشريّ ن سبقوا اّلذي الّنحاةمن  والبطميوسيّ  جّنيّ وابن  المبّرد وبما أّن سيبويو و 
يكونا قْد تأّثرا بيم، ومن ىنا جاء الّتوافق  المحتمل أنْ  ، فِمنَ الحاجب في الحديث عن )َدْعد(

وعدم  الّصرففي موطن الّشاىد كان أكثر إيضاحًا من غيره في تعميل  جّنيّ يما. ورأي ابن بّين
 ليذا أميل إلى رأيو. ،في )َدْعد( في ىذا البيت الّصرف

 لكّنيم ،أجدُّ أنَّ صرف )َدْعد( ومنع صرفيا وارد عندىم ،الّنحاةإلى آراء  الّنظرومن 
ا أنَّ صرف بّين والبطميوسيّ  جّنيّ كما أنَّ ابن و ، المبّرد كما جاء عند  الّصرفيرجحون ترك 

ّاالستشيادفَأماّّقال: " اّلذيه ( 311اج )تجّ فق مع الزّ وىذا يتّ  ،الّشعرّية لمّضرورةَدْعد( جاء )
ّالّصرؼوأّماّّ،وىوّالوجوّ،فجيدّالّصرؼترؾّاّمّّ:ّفأَّالّصرؼفيّالبيتّصرؼّوترؾّّالّشاعرّبَأفّّ

ّجميعّماّالّينصرؼّيصرؼّفيّاالفعمىّجيةّ ومن كبلمو ّ"(1).الّشعرضطرار.ّوقدّأجمعواّأفَّ
ّ.ّّ، أّي أّن القاعدة قد تخترق لحاجة الّشعرالّنحو ما ال َيجوز في فيو ُيجوز الّشعرأّن  يّتضح

ّ  

                                                           
 .50ماّينصرؼّوماّالّينصرؼ، (1)
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ّّصيغةّالمبالغةّمفّجمعّالعمؿّالحاديّعشر:ّ

ّأوّاسم الفاعل إعمالفي باب  الّزمخشريّ قال  ّمصّححًا ّذلؾّوجمع ّثُّنيّمف ّوما "ّ :
ّ "...ّ ّعمرًا ّضاربوف ّوىـ ّزيدًا، ّضارباف ّىما ّكقولؾ: ّالمفرد ّعمؿ ّيعمؿ وقصد ّ(1)مكّسرًا

 ًا أمصحيح اً جمع أم مثّنى اأكانسواء  ، )صيغة المبالغة(بكبلمو أنَّ )اسم الفاعل( الّزمخشريّ 
 يّتضحيا عمى ذلك مّثم اّلتية مّثماأل، ومن المفردفيما بعده عمل )اسم الفاعل( يعمل  فإنَّو ُمَكسَّراً 

نصوب بالفتحة )وزيدًا( مفعول بو السم الفاعل )ضاربان( م مثّنىأنَّ )ضاربان( اسم فاعل 
، و)ضاربون( اسم فاعل جمع و)عمرًا( مفعول بو السم الفاعل )ضاربون( اىرة  عمى آخرهالظّ 

، وقد صيغة المبالغة الجمع عمى الّشعرن ًا ماىرة عمى آخره، وقد ذكر بيتمنصوب بالفتحة الظّ 
 أمبله ابن الحاجب في أماليو والبيت ىو:

ّ)البحرّالبسيط(
ّ(2).ٌرّوالَّقَزـُّالعشّياِتّالُّخّوّالَجُزوِرَّمَخاّّّّّّّّّّّميُصّّشـ ّمياويُفّأبدافَّّ-9ّ

ّقال ابن الحاجب ّوموضع "ّ ّأبداَف"اال: ّمياويُف ":ّ ّمفّقولو في  هوردو أفإنّ   ستشياد
و"ّأبداَف"ّمنصوٌبّبوّ.ّّصّححًاّأوّمكّسرًاّيعمؿّعمؿّالمفرد"وجمعّمُّّ،وماّثُّنيّمفّذلؾقولو:" 
ّأخباٌر"ّو)شـ ( ّبعده ّوما ّمحذوؼ، ّمبتدأ ّ(3)خبُر موافقتو ِلَما جاء بو  ّتضحتومن كبلمو .

 .والجمع إعمال الواحد مثّنىال صيغة المبالغةمن إعمال  الّزمخشريّ 

 
                                                           

 . 227،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ ((1
وىو الذي ييين الجزور وينحرىا. ومعنى مخاميص: جمع  معنى البيت: معنى مياوين: جمع ميوانَ  (2)

وىي  ،ألنو جمع ميوان ؛مخماص، وىو الضامر البطن، وأراد بو الجائع. والّشاىد فيو: نصب أبدان بقولو مياوين
. 388، ديوانوإنَّ البيت لمكميت، ينظر:  . ينظر البيت:3/1442، الّنحوّيةالمقاصدّصيغة مبالغة. ينظر: 

، مادة )ىون(، لسافّالعرب. وابن منظور، 6/74، المفّصؿّشرحّ. وابن يعيش، 1/114، كتابالوسيبويو، 
الكبرى"،ّالّشواىدّالمشيورّبػّ"شرحّّلفّيةاأّلفيّشرحّشواىدّشروحّّالّنحوّيةالمقاصدّ، العينيّ . و 13/439
الّدررّالّموامعّعمىّ، الّشنقيطيّ . و 158، 8/150، ولّبُّلبابّلسافّالعربّاألدبخزانةّ، البغداديّ . و 3/1441

. شرحّأبياتّسيبويو، الّسيرافيّ . ونسب البيت البن مقيل، ينظر: 2/322، ىمعّاليوامعّشرحّجمعّالجوامع
. 1/470، وشرحّعمدةّالحافظّوعّدةّالبّلفظ. 3/80، الّتسييؿشرحّووجد البيت ببل نسبة. ينظر: ابن مالك، 

 .2/732، لكافيةّابفّالحاجبّالّرضيّّشرحّ، الّرضيّ و 
  .1/396آماليّابفّالحاجب،ّ (3)
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ّمياويفُّ، )(1)ّ(مياويفُّّشِّـّروى بروايتين )ت يُ من أّن البي وعمى الرغم لكن ، (2)ّ(شـ 
ّ.ونصبت بيا )أبداَن( ،اىد ال يختمف، حيث أعمل )مياوين( وىي جمع عمل المفردموطن الشّ 

ّأعنيّماّّ، قائبًل:الّزمخشريّ قالو  اّلذي الّنّص ووّضح ابن الحاجب  ّجميعًا ّمنيما يريُد
ّفاعؿٍّّكافَّ ّكافَّّ،عمىّوزِف ّكافَّّوما ّسواًء ّأوّمكسَّّّالجمعُّّلممبالغِة ّذكَّمصّححًا ّرًا َـّ ّث ّمّثؿَر.
ّكأَّفَّياويِّ:ّ"مَّىوّقولوُّّوالمبالغةِّّاسـّالفاعؿِّّبجمعِّّمّثؿّوّ،رِّوالمكسَّّّالمصّححِّّالجمعِّب جمَعّّوُّنَّّ"

ّ(3)".الغةِِّمْيوافّلممبَّ

ّفيّ :ل سيبويواق      ُّأجرَي ّلمجمعّكما ّحيفُّأجرَيّّ؛الواحد"وأجروهّحيفّبنوه ّكَفواِعَؿ ليكوَف
ل من أعمل جمع أوّ  فيوّ،اق في وضع ىذه القاعدةّي الّسبّ الّنحو سيبويو ّوبما أنّ ّ(4)،ِؿ"فاعِّّمّثؿ

ّوابن الحاجب. الّزمخشريّ إعمال الواحد، وبيذا تأثر  صيغة المبالغة

 ،مياوين جمع ِمْيوانووّضح أّن ، الّزمخشريّ وأّكد ابن يعيش عمى ما جاء بو سيبويو و  
أّنُو قام  إالّ ًا ، وىو بيذا لم يضف جديد(5)نصب أبدانَ تّم ين، وبـ )مياوين( وان تكثير ُميِ وِميْ 

 في كتابو. الّزمخشريّ يح ما جاء بو بتوض

عال، ُمجيزًا عمل فْ عمى مِ  ينِ بُ  ين، ولقصد المبالغةابن مالك أّن ِمْيوان أصميا ُميِ  بّينو  
أمثال  الّنحاةفق من سبقو من ا، وىو بذلك و (6)المفردصيغة المبالغة اسم الفاعل الجمع كما يعمُل 

ّن إ :قال اّلذي الّرضيّ وسار عمى ذلك  في ذلك. ، وابن يعيش، وابن الحاجبالّزمخشريّ سيبويو، و 
بخبلف ما جاء بو ابن يعيش وابن مالك وىذا  (7)جمع ِميوان من أىان. وُ فعل، أي أنَّ ِمْفعال من أً 

 في أّن ِمْيوان من ُميين.

                                                           
 .228، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ ينظر:   (1)
 .1/396، أماليّابفّالحاجبينظر: ابن الحاجب،   (2)
 .1/639، المفّصؿّيضاحّفيّشرحّاإل (3)
 .1/112، الكتاب (4)
 .6/76، المفّصؿّشرحّينظر:  (5)
 .1/683، الحافظّوعّدةّالبّلفظّوعمدة. 3/80، الّتسييؿشرحّينظر:  (6)
 .2/732، لكافيةّابفّالحاجبّالّرضيّّشرحّينظر:  (7)
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في ِمْفعال من أفعل قميل نادر، والكثير من  الّرضيّ أّن ما جاء بو  البغداديّ ووّضح  
أّن ىذا ال يغّير  إالّ ( فعل أو فَعلَ ْفعال من )أَ مِ في بناء  الّنحاةوعمى الّرغم من اختبلف  (1).َعلَ فَ 

وابن الحاجب، وقد وافقيم في ىذا أيضًا  الّزمخشريّ جاء عند  اّلذيمن موافقتيم لموطن الّشاىد 
 . (5)الّشنقيطيّ و  (4)الّسيوطيّ و  (3)العينيّ و  ،(2)المراديّ 

، فجميع الّشعرالجمع في بيت صيغة المبالغة لم أجد من يعارض إعمال  ،وعمى ىذا
، وقد سبق األّولي الّنحو جاءت عند سيبويو  اّلتيوىي  ،كانت موّحدة وتعطي الفكرة نفسيا اآلراء
 دون تغيير. الّنحاةوسار عمييا باقي  ،إلييا اإلشارة

ّ  

                                                           
 .8/150، ولّبُّلبابّلسافّالعربّاألدبخزانةّينظر:  (1)
 .855، 3/854، ابفّمالؾّألفّيةتوضيحّالمقاصدّوالمسالؾّبشرحّينظر:  (2)
، 3/1441"، الكبرىالّشواىدّالمشيورّبػّ"شرحّّلفّيةاأّلفيّشرحّشواىدّشروحّّالّنحوّيةالمقاصدّينظر:  (3)

1442. 
 .61، 3/60، :ّىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامعينظر (4)
 .2/322، الّدررّالّموامعّعمىّىمعّاليوامعّشرحّجمعّالجوامعينظر:  (5)
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ّرفعّالفاعؿّبفعؿُّمضَمرعشر:ّّالثّاني
     

ّ)زيٌد(ّالّزمخشريّ قال  :ّ ّفتقوؿ ،ّ ّمفّفعؿ ّيقاؿ ّمضمٌر، ّورافعو ّالفاعؿ ّيجيء ّوقد ":
ّ.ّأنَّ الفاعل يرفع بفعل محذوف الّزمخشريّ ومقصد كبلم .ّ(1)بإضمارّفعؿ"

 : المفّصل في  الّشاعروقد أممى ابن الحاجب عمى قول    

ّ(الّطويؿ)البحرّ

ّ(2)ُتطيُحّالّطواِئُح.ّمّماِلُيْبَؾّيزيُدّضاِرٌعّلخصومٍةّّّّّّّّّّّّوُمْخَتِبٌطّّ-10

ليبكيوّضارع،ّّ:"ّأيقائبلً  الّزمخشريّ رفع بفعل مضمر، وقدره  اّلذيوىو الفاعل  )ضارٌع( فّّّّّ
ابن الحاجب وافق و   (3)اىر".فيّقوليـّ:ّىؿّزيدّخرجّفاعؿّفعؿّمضمرّيفسرهّالظّّّوالمرفوعّ
وعند شرجِو  ،(4)" رفعّالفاعؿّبفعؿّمضمرت تحت عنوان "عمى ذلك عندما وضع البي الّزمخشريّ 

فاعل  (ضارع) الي فإنّ التّ بو  (5) لمبيت أشار إلى تقدير: " فيقصُده الَضارُع لمخصومة لينُصَره."
 لفعل محذوف. 

    

ستفيام المقّدر، كأّنو قيل: االفعل محذوف دّل عميو مدخول لأّن "ضارٌع" فاعل  الّنحاة بّينو      
 التّقديرن ساروا عمى ىذا اّلذيل: ضارٌع، أي: يبكيو ضارع، ثّم حذف الفعل. وِمن امن يبكيو، فيق

                                                           
 .22،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ (1)
مناسبة البيت: قيل في رثاء يزيد بن نيشل. ومعنى ضارع الذي قد ذل وضعف، ومعنى مختبط: سائل،  (2)

نسب البيت لمحارث بن نييك، ينظر: سيبويو، . وينظر: 1/76، شرحّأبياتّسيبويوومعنى تطيح: تيمك. ينظر: 
ّالّتصريحأوّّالّتوضيحعمىّّحالّتصريشرحّ، األزىريّ . و 1/76 شرحّأبياتّسيبويو،، الّسيرافيّ و . 1/288، الكتاب

معاىدّالّتنصيصّعمىّ، . ونسب لضرار بن نيشل، ينظر: العّباسيّ 1/401 ،الّنحوفيّّالّتوضيحبمضموفّ
. ووجد 1/80، المفّصؿّشرحّ. ونسب إلى ابن نييك الّنيشمي، ينظر: ابن يعيش، 1/202، شواىدّالّتمخيص

، ولّبُّلبابّلسافّالعربّاألدبخزانةّ، البغداديّ . و 3/282، المقتضب، المبّرد البيت ببل نسبة، وينظر: 
1/303 ،8/139. 

 .22،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ (3)
 .1/447، أماليّابفّالحاجب (4)
 .1/447، نفسو (5)
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، (6)، وابن يعيش(5)، والقيسيّ (4)جّنيّ ، وابن (3)ه( 385)ت  الّسيرافيّ ، و (2)المبّرد ، و (1)سيبويو
"والّتقدرّأثبت أّن )ضارٌع( فاعل بقوِلِو:  اّلذيابن ىشام  وكذلك ،(8)، وابن الّناظم(7)وابن عصفور

ياّفيّروايةَّمْفّقدّثبتتّفاعميتُّّاألسماءألّفّىذهّّ؛خبارىاتقدرّىذهّالمرفوعاتّمبتدآتّحذفتّأًّ
ّالفعؿَّبًّ ّلمفاعؿ".َّنى ، (11)ه(905)ت  األزىريّ ، و (10)العينيّ  الّنحاةتبع ىؤالء وّ(9)فييف
 الّنحاةأّن ىؤالء  البغداديّ   بّين، و (14)ه( 963)ت  ، والعّباسيّ (13)شمونيّ واأل ،(12)الّسيوطيّ و 

يكون  اّلتي. وىذه الّرواية ىي (15)ويزيدّنائبّفاعؿ"ّ،لُيبؾّبالبناءّلممفعوؿّ:"عمىّروايةّساروا
 .الّنحاةفييا شاىد كما ظير عند 

مفعولو، ال يكون فييا حذف ( )يزيد، ويكون فييا )ضارٌع( فاعبلً  اّلتية الثّانيأّما الّرواية  
ه(  382)ت  ه( والعسكريّ  276)ت  (16)الثّابتة عند ابن قتيبةوال شاىد. وىذه الّرواية ىي 

م الّرواة، قول قمبوه، وخالفيُ  مّماّيون "و الّنحو ى غمطًا، فقال فيما غمط فيو األّولعّد الّرواية  اّلذي
 :الّشاعر

 ---------------لُيْبَك يزيُد ضارٌع لُخًصوَمٍة          

                                                           
 .1/288، الكتابينظر:  ((1
 .3/282، المقتضبينظر:  ((2

 .1/77، شرحّأبياتّسيبويوينظر:  (3)
 .2/424، والخصائص، 1/230 عنيا،ّاإليضاحاتّّوالقّراءوجوهّشواذّينظر: المحتسب في تبيين  (4)
 .1/109، اإليضاحإيضاحّشواىدّينظر:  (5)
 .1/80، المفّصؿّشرحّينظر:  (6)
 .1/565، شرحّجمؿّالّزّجاجيّّينظر:  (7)
 .161 ابفّمالؾ،ّألفّيةشرحّابفّالّناظـّعمىّينظر:  (8)
 .2/95، ابفّمالؾّألفّيةأوضحّالمسالؾّإلىّ. وينظر: 2/685، األعاريبعفّكتبّّالّمبيبمغنىّ (9)

 .2/918 الكبرى"،الّشواىدّالمشيورّبػّ"شرحّّلفّيةاأّلفيّشرحّشواىدّشروحّّالّنحوّيةالمقاصدّينظر:  (10)
 .1/401، الّنحوفيّّالّتوضيحبمضموفّّالّتصريحأوّّالّتوضيحعمىّّالّتصريحشرحّينظر:  (11)
 .1/515، ىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامعينظر:  ((12

 .1/172"، ابفّمالؾّألفّيةابفّمالؾّالمسّمىّ"منيجّالّسالؾ،ّإلىّّألفّيةعمىّّاألشمونّيّشرحّينظر:  (13)
 .1/203، معاىدّالّتنصيصّعمىّشواىدّالّتمخيصينظر:  (14)
 .1/303ب، ولّبُّلبابّلسافّالعرّاألدبخزانةّ (15)
 .100، 1/99، اءالّشعّرّوّالّشعر:ّينظر (16)
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 صمعّي وغيره:األوقد رواه خالد و 

 1))----------------لَيْبِك َيزيَد )ضارٌع لخصومٍة(          

صمعّي األأّن  بّينو  ،سبق العسكري في ذلك اّلذيوىذا القول تأكيد لما جاء بو ابن قتيبة 
 2))ة.الثّانيويؤّكد عمى الّرواية  ،ىاألّولينكر ما جاء في الّرواية 

 بعد ابن قتيبة والعسكريّ  جاؤواى األّولالموافقين لمّرواية  الّنحاةعمى الّرغم من أّن أغمب و 
وافقو ابن  اّلذي الّزمخشريّ وسار عميو  ،بل َتِبعوا ما جاء بو سيبويو ،أّنيم لم يتأّثروا بكبلميما إالّ 

تفصيبًل،  ثمّ  ،اإلسناد إجماالً ا أبمغ  بتكرار ألّنييا؛ أرّجحو ى األّولالحاجب؛ ليذا أميل إلى الّرواية 
وابن  الّزمخشريّ سيبويو و ضح من كبلِمو تأييد اتّ  اّلذي (3) ه(792)ت كما جاء عند التّفتازانيّ 

 ن تبعوىم.   اّلذي الّنحاةوغيرىم من  ،الحاجب

 

ّ  

                                                           
 .208، 2/207، شرحّماّيقعّفيوّالّتصحيؼّوالّتحريؼ (1)
 .1/100، اءالّشعّرّوّالّشعرينظر:  (2)
(3) ،  .41 المطوؿّشرحّتمخيصّمفتاحّالعمـو
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ّحذؼّالمنادىعشر:ّّالثّالث

ّالمنادىالّزمخشريّ قال  ّيحذؼ ّوقد ّيابؤٌسّ:" ّفيقاؿ: ّبؤسّّ،لزيدّ، ّ ّقوـُ ّيا بمعنى
 جواز حذف المنادى بعد أداة النداء. ومن كبلم يّتضحو ّ(1)لزيد".

ّؼحذ، حيُث  وضع ما أمبله تحت عنوان " الّزمخشريّ وقد وافق ابن الحاجب 
     : الّشاعرعمى قول  ُمْممياً فقال  2))"المنادى

ّ)البحرّالبسيط(
ـُّّّّّّّّّّّّّوالصَّّّواـِّاألقّوياّلعنُةّالِلّّ-11 ّ(3)مفّجارِّالحيَفّعمىِّسْمَعاَفّكمِِّي

وىذا ما  ىو )يا قوُم(، التّقديرالمنادى بعد أداة الّنداء )يا(، و  فييا فَ ذِ اهلِل( حُ  )يا لعنةُ  ف
  (4)بخصوص البيت الّسابق. المفّصل في  الّزمخشريّ قالو 

، (5)وجيين إعرابّيين لمّصالحين بّينو  ،عمى جواز حذف المنادى ابن الحاجبووافقو  
ّفقال: " ّفي ّالموضعيجوُز ّعمى ّالّرفُع ّّ؛"والّصالحيف" ّالُل ّلعَف ّقوـُ ّيا ّالمعنى: ّواـُّاألقّوألّف

عمىّموضعّّمّثؿّوالّصالحوف،ّوالخفُضّظاىر.ّوالّرفعُّ قولؾ:ّأعجبنيّضرُبّزيدّوعمرُو،ّعطفاًّ
ّإذّموضعوّرفع". وراء قول ابن الحاجب ىو أّن كممة )الّصالحين( الواردة  الّدافع لعلّ و  (6)زيد،

                                                           
 .48،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ (1)
 .1/448، آماليّابفّالحاجب (2)
تنالو لعنة اهلل والناس أجمعين، ألّنو لم يرِع حق الجوار. والّشاىد فيو معنى البيت: يدعو عمى سمعان جاره أن  (3)

البيت مجيول القائل. ينظر: سيبويو، .  ينظر: 2/219، الكتابّحذف المنادى لداللة حرف النداء عميو. سيبويو،
، الّزمخشريّ و . 37، كتاُبّالبّلمات. والّزّجاجّي، 3/198، باألدّوّالّمغةّالكامؿّفيّ، المبّرد و . 2/219، الكتاب

شرحّ. وابن يعيش، 2/414، 2/69، أماليّابفّالّشجريّّ. وابن الّشجرّي، 48، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ
. 2/213، شرحّجمؿّالّزّجاجيّّ. وابن عصفور، 1/448، أماليّابفّالحاجب. وابن الحاجب، 2/24، المفّصؿّ

 . 256، الجنىّالّدانيّفيّحروؼّالمعاني، لمراديّ ا. و 514، رصؼّالمبانيّفيّشرحّحروؼّالمعاني، المالقيّ و 
 .48ينظر:   (4)
 .1/448، أماليّابفّالحاجبينظر:  (5)
 .1/448، نفسو (6)
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 الّشعرحيث قال في بيت  ،مرفوعة بالواو الّزمخشريّ جاءت عند و  ،مجرورة بالياءعنده 
 ابن الحاجب. بّينن كما تيالوىو جائز في الح (1)،)الّصالحون(

ىو َمدعو  لو ىا ىنا،  ألّنو ؛سيبويو ىذا البيت في "باب ما تكون البّلم فيو مكسورةً وضع و 
" ومن ثّم   الّنحاة، ومن ((2وىو يقصد بذلك حذف المنادى ،أّن )يا( لغير الّمعنة بّينغيُر َمْدُعوٍّ

ابن الّشجري المنادى قّدر ، و (4)ه( 337)ت  الّزّجاجيّ ، و (3)المبّرد ن وافقوه في ذلك اّلذي
 . (7)الّشنقيطيّ ، و (6)كذلك ابن عصفورو ، (5)المحذوف بـ )ىؤالء(

 الّزمخشريّ  ن تطابق كبلميم مع كبلمِ اّلذي الّنحاةىؤالء  (ه 702)ت  المالقيّ وعارض 
 ضعف ما جاؤوا بو من وجيين ىما: بّينحيث  ،وابن الحاجب

ّ:األّوؿ"الوجوّ

ّبعدىاّأفَّّ ّلمحذؼ ّالزمًا ّلكونو ّالفعؿ ّمناَب ّناَبْت ُّحِذَؼّّ؛"يا" ّفمو ّوأنادي، ّأدعو ّالمراَد ألّف
ّالمنادىّمعياّلُحِذفتّالجممةّبأسرىا،ّوذلؾّإخبلؿ.

ّ:الثّانيالوجوّ

ّالمقصدّأفَّّ ّلمجّردّّ،المنادىّمْعتمُد ّتكوفّ"يا" ّأْف ّعمىّىذا ّفمزـَ ّتناقضّالُمراد، ّ)ُحِذَؼ( فإذا
فيّالّنداءّدوَفّغيرىاّمفّّياّىيّالمحذوفةُّالّتنبيوّمفّغيرّنداٍء،ّولكثرةّاستعمالياّتقوؿ:ّ"إنَّ

ّ(8)الحروؼ".

                                                           
 .48، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّينظر:  (1)
 .220، 2/218، الكتابينظر:  (2)
 .3/198، األدبّوّالّمغةّالكامؿّفيّينظر:  (3)
 .37، كتابّالبّلماتينظر:  (4)
 .2/414، 70، 2/69، أماليّابفّالّشجريّّينظر:  (5)
 .2/213، شرحّجمؿّالّزّجاجيّّينظر:  ((6
 .1/380، الّدررّالّموامعّعمىّىمعّاليوامعّشرحّجمعّالجوامعينظر:  ((7

 .515، 514، رصؼّالمبانيّفيّشرحّحروؼّالمعاني (8)
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فيو يرى أّنو لو  ،غير وارد المالقيّ أن حذف المنادى عند  بّينيتومن ىذين الوجيين 
فإذا  ،والمراد في الجممة ،والمنادى من وجية نظره ىو المقصد ،حذف المنادى لحذفت الجممة

في بيت  داء، وفي ىذه الحالة ال يكونمنّ لوليس  ،بيومتنّ لياء الُحِذَف تناقض المراد ، وأصبحت 
زمًا لمحذف بعدىا؛ ألّن المراَد اب الفعل لكونو ال" ف"ياء" باعتقاده إّما أّنيا نابت من شاىدٌ  الّشعر

ّ.ّذلك عنبيو كما سبق الحديث ّنيا جاءت لمتنّ ، أو أدعو وأناديأ

أْن تكون)المعنة( نفسيا ىي المنادى  -بالّنصّ عمى رواية  إالّ تّم وال ي  -وىناك وجو ثالث 
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱقولو تعالى : وىذا الوجو مطابق ِلَما جاء في  .(1)وكأّنو قال: يا لعنة اهلل  انصبي عمى سمعان

اىرة عمى آخره. ومن ىذا ف)حسرًة( منادى منصوب بالفتحة الظّ   (2)َّ ٰرٰذ يي ىي ُّٱ

ب الّنصّ ال يوجد حذف عمى اعتبار )لعنة( ب ألّنو ؛البيتال يوجد شاىٌد في  أنَّو يّتضحىذا الوجو 
احتمال  يضعف  وعمى ذلك ،ق إليوتطرّ  الّنحاةمن  اً ىي المنادى، لكن ىذا الوجو لم أجْد أحد

 .الّشعرىذا الوجو في بيت وجود 

وأّكد عمى أّن "يا" جاءت بأسموب  ،الثّانيبالوجو  المالقيّ ه(  749)ت  المراديّ وافق و 
أّن ما جاء بعد  بّينو  ،ه( عمى ىذا 754أبو حّيان )ت سار  . و(3)الّدعاء لمجّرد التّنبيو ال لمّنداء

وابن الحاجب في حذف  الّزمخشريّ عارضوا  الّنحاة. وبيذا فإّن ىؤالء (4)( ىو مبتدأيابعد )
 المنادى.

" يا" وبين َمْن جعل ،اً جعل "يا" حرف نداء والمنادى محذوفَمْن  بّينابن يعيش  عَ مَ جَ و  
، (1)العينيّ ، و (6). وابن ىشام(5)حرف تنبيو؛ وذلك لتنبيو الحاضرين الستماع دعاء الّمعنة

 ، ساروا عمى ىذا.(2)الّسيوطيّ و 

                                                           
مفّّنتصاؼااّلفّومعوّكتابّيوالكوفيّّّالبصرّييفّبّيفنصاؼّفيّمسائؿّالخبلؼّاإّل،ّاألنباريّّ ((1
 .1/118،تصاؼااّل
 .36/30يس، ((2

 .356، 355، الجنىّالّدانيّفيّحروؼّالمعانيينظر:  (3)
 .8/231، طّفيّالّتفسيرمحييالبحرّالينظر:  (4)
 .2/24، المفّصؿّشرحّينظر:  (5)
 .1/414، األعاريبعفّكتبّّالّمبيبمغنيّينظر:  (6)
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ابن الحاجب في و  الّزمخشريّ الموافق لرأي  االّتجاهبساروا  الّنحاةوالمبلحظ أّن أغمب 
رأي ابن يعيش في جواز  أرّجحكن لحذف المنادى بعد أداة الّنداء "يا" في موطن الّشاىد، و 

صياغة البيت الّداّل عمى ذلك.  عم مءت لمتّنبيو بأسموب الّدعاء تتبلءجا اّلتيالوجيين؛ ألّن "يا" 
أو الوجو  األّولسواء في الوجو  وتعميبلتيم الّنحاةأيضًا عمى آراء  باالعتمادوليذا أميل إلى رأيو 

 .الثّاني

 

 

 

  

                                                                                                                                                                      
 .4/1738، الكبرى"الّشواىدّالمشيورّبػّ"شرحّّلفّيةأّلافيّشرحّشواىدّّالّنحوّيةالمقاصدّينظر:  (1)
 .2/797، وشرحّشواىدّالمغني. 487، 2/486، 2/34، ىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامعينظر:  (2)



59 
 

ّإليوّمقاـّالمضاؼّبعدّحذفوّالُمضاؼإقامةّالرابعّعشر:ّ

ذاّأمنواّ:الّزمخشريّ قال  ّ،وأقامواّالمضاؼّإليوّمقاموّ،حذفواّالمضاؼّاإللباس"ّوا 

ؿّوالّيمبسّأّفّالمسّؤّألّنو؛ّ(1) َّ زن رن ُّٱٱوالعمـّفيوّقولوّتعالى:ّ،وأعربوهّبإعرابو

 ّ(2)".الّشعروقدّجاءّالممبسّفيّّ،يعنوفّرأيتّغبلـّىندّ،رأيتّىنداًّّ:والّيقولوفّ،ىيّأىمياّال

قامة المضاف إليو في حالة عدم حدوث أجا الّزمخشريّ ف لتباس في از حذف المضاف وا 
رأيت  :أيضًا عمى عدم جواز الحذف في جممة مّثلية الكريمة، و اآلبعمى ذلك  مّثل، و الجممة

. فقد الّشعريأتي في  تباسااللح أن ة، وفي نياية كبلمو وضّ وذلك لعدم ورود قرينة دالّ  ،غبلم ىند
 : المفّصل حسان بن الثابت في  أممى ابن الحاجب عمى قول

ّ)البحرّالكامؿ(
ـَُّّّّّّّّّّّبَرَدىُّيَصفَِّيْسُقوَفَّمْفَّوَرَدّالبريَصّعّ-12 مّْميِي ّ(3)َسؿُِّؽّبالّرحيِؽّالسَّ

 وقال. وأقام المضاف إليو مقامو ،حذف المضاف الّشاعرإلى أنَّ )َبَردى ُيصّفُق(  فذىب في     
والقول ىذا مطابق ِلَما جاء ّ(4)حيثّأرادّماءّبردىّ."ّّ،ؽُّفَّصَّفيّيُّّميرفذكرّالضّّّ":  الّزمخشريّ 

 أي ،(5)"رّالّضميرَّوالمراُدّببردىّماُءّبردى،ّولذلؾّذكَّّ"ّ:ُمْممياًّ،ّفقاؿّبو ابن الحاجب في كتابو
 في موطن الّشاىد كما ىو دون زيادة أو نقصان. الّزمخشريّ أّن ابن الحاجب اقتبس كبلم 

                                                           
 .12/82،يوسؼ(1) 
 .103،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ (2)
مناسبة البيت قيل في قصيدة لمدح آل جفنة مموك الشام. ومعنى البريص: نير يتشعب من بردى، ومعنى  (3)

. 184، ديوانو. وينظر البيت 105، المفصؿّفيّعمـّالعربيةيصفق: يمزج، والرحيق: الخمر، والسَّمسل: السيل. 
، استعجـّمفّأسماءّالببلدّوالمواضعمعجـّماّ البكرّي،و . 1/218، اءالّشعّرطبقاتّفحوؿّ، محييوينظر: الج

. 1/936، لكافيةّابفّالحاجبّالّرضيّّشرحّ، الّرضيّ و . 6/133، 3/25، المفّصؿّشرحّابن يعيش، و . 1/240
، ىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامع، الّسيوطيّ و . 4/281 ولّبُّلبابّلسافّالعرب،ّاألدبخزانةّ، البغداديّ و 
"، ابفّمالؾّألفّيةابفّمالؾّالمّسمىّ"منيجّالّسالؾ،ّإلىّّألفّيةعمىّّّاألشمونيّّشرحّ، األشمونّي و . 2/429
 .2/156 الّدررّالّموامعّعمىّىمعّاليوامعّشرحّجمعّالجوامع،، الّشنقيطيّ و . 2/324

 ..106، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ (4)
 .1/451آماليّابفّالحاجب، (5)
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أّن المضاف إليو ُيعرب إعراب المضاف  الّزمخشريّ ابن يعيش في شرحو لكبلم  بّينو 

 (1)َّ زن رن ُّٱ: ومباشرتو العامل، نحو: قولو تعالى ،عند حذفو؛ وذلك لوقوعو موقعو

وحلَّ محّمُو )القرية( في  ،وىو )أىل( ،فحذف منيا الُمضاف ،ية "واسأل أىَل القرية"اآلوأصل 
، (2)وضمير الفاعل المستتر ،مر "واسأل"األلوقوعيا بعد فعل  ؛ وبو فأصبحت مفعوالً  ،اإلعراب

 في ذلك، كذلك الحال في قولو تعالى : الّزمخشريّ ابن يعيش وافق  نّ ضية فإىذه القّ وبخصوص 

وكم من  :، المراد فييا(3)َّ  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ

. اإلعرابوحلَّ محّمُو  )القرية( في  ،، أي حذف منيا الُمضاف وىو )أىل((4)أىل قرية أىمكناىا
 وىذا مطابق لآلية الّسابقة. 

المضاف إليو مقامو،  ةقاما  سبق يظير اىتمام ابن يعيش بقاعدة حذف المضاف و  مّماو 
 بالقرآن الكريم. باالستعانةاىرة بدليل ذكره أكثر من مثال عمى ىذه الظّ 

 الرُّمة:ذي ة أيضًا عمى حذف المضاف قول مّثماألومن    

 ( الّطويل)البحر 
ّالحاِرثيُّوَفَّبعّْ َّىْوَبرَُّقَضىَّنْحَبُوّفيُّممَّّّْدَماَّعِشيََّةَّفرَّ ّ(5)َتقىّالَقْوـِ

 (6) (: )ابن َىْوَبرالتّقديرفحذف الُمضاف وىو )ابن(، و    

  

                                                           
 .12/82.يوسؼ (1)
 .26، 3/25، المفّصؿّشرحّينظر:  (2)
 .7/4، عراؼاأل  (3)
 .3/26، المفّصؿّشرحّينظر: ابن يعيش،   (4)
الدُّررّالموامعّعمىّىموّاليوامعّشرحّ، الّشنقيطيّ ، و 1/214،ّالُمقّربّ،ّوابن عصفورّ.112ديوانو،ّينظر:  (5)

 .2/156، جمعّالجوامع
، عمىّىموّاليوامعّشرحّجمعّالجوامعالدُّررّالموامعّ، الّشنقيطيّ ، و 1/214،ّالُمقّربّ،ّينظر: ابن عصفور  (6)

 2/156، الجوامع
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، (4)الّسيوطيّ ، و (3)البغداديّ ، و (2)الّرضيّ ، و (1)أمثال ابن يعيش الّنحاةووّضح     
أّن الّضمير في )يصّفق( يعود عمى )ماء َبَردى( مع أّنو غير  (6)الّشنقيطيّ ، و (5)شمونيّ األو 

)َبَرَدى( مقام الُمضاف )ماء( في الّتذكير  مذكور، ليذا ذّكر )يصّفق(، ولو لم يقم المضاف إليو
 .المؤّنث)تصّفق( بالتّاء لمتّأنيث؛ ألّن َبَردى من صيغ  :ُيقال لوجب أنْ 

وافقو ابن الحاجب في حذف  اّلذي لمّزمخشريّ  الّنحاةوىذا الّتوضيح أّكَد عمى تأييد ىؤالء     
، الّشعرّبر عنيا بيت عَ  اّلتية قضيّ ىذه الكان من أكثرىم توّسعًا في توضيح  البغداديّ المضاف، و 

عمى قول ابن  البغداديّ  استعان من خبللو بأقوال غيره، حيث قال اّلذيقولو  أرّجحليذا 
 (7):ّ"لوّقاؿّقائؿ:ّإّنوّأعادّالّضميرّمذّكرًاّعمىّالمعنىّألّفَّبَردىّنيرّلوجدّمساغاً".ىالمستوف

 ع.وىو بيذا يقّدم أكثر من وجو لتذكير الّضمير في )ُيصّفق(، وىذا يدّل عمى مدى الّتوسَ 

 

 

ّ  

                                                           

 .3/26 ،ّالمفّصؿّشرحّينظر:  ((1
 .1/936 لكافيةّابفّالحاجب،ّالّرضيّّ:ّشرحّينظر (2)
 .4/381، ولّبُّلبابّلسافّالعربّاألدبخزانةّينظر:  (3)
 .2/429، :ّىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامعينظر (4)
 .2/324"، ابفّمالؾّألفّيةابفّمالؾّالمسّمىّ"منيجّالّسالؾ،ّإلىّّألفّيةعمىّّاألشمونّيّشرحّينظر:  (5)
 .2/156، الّدررّالّموامعّعمىّىمعّاليوامعّشرحّجمعّالجوامعينظر:  (6)
 .4/382، ولّبُّلبابّلسافّالعربّاألدبخزانةّ، البغداديّ  (7)
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قامةّالخامسّعشر:ّ ّمقاموّالّصفةحذؼّالموصوؼّوا 

إذاّظيرّأمرهّظيورًاّيستغنيّّإالّّتصحبّالموصوؼّّفّْأّالّصفةّ:"ّوحؽّّّالّزمخشريّ قال 
قامةّّ،معوّعفّذكره حذف الموصوف  أجازَ  الّزمخشريّ فّ(1)مقامو".ّالّصفةفحينئذّيجوزّتركوّوا 

قامة  يجوز فيو ال ح بيذا الحذف، وما دون ذلك ة تصرّ مقامو في حالة وجود قرينة دالّ  الّصفةوا 
ّالحذف.

 :المفّصل يم بن وثيل في حَ ابن الحاجب عمى قول سُ  ممىأوقد     
ّ)البحرّالوافر(

ّ(2)ُعّالثّناياّّّّّّّّّّمتىَّأضِعّالِعمامَةَّتْعرفوني.أناّابُفَّجبلّوطبلَّّّ-13

مقامو، وقّدر الموصوف  الّصفةوأقام  ،الموصوف الّشاعرفييا  )أنا ابُن جبل( حذف ف
 . (3)"رجؿّجبل:"ّأيّالّزمخشريّ ل فقا (عمى أّنو )رجل

ّفحذؼّ: ُمْممياً ذلك، فقال  وافقو ابن الحاجب فيو       ،ّ ّجبل ّرجؿ ّابُف ّأنا ّتقديرُه: "
ّغمبّعمىّّمقامو.ّوقيؿّ:ّإفّّّالّصفةالموصوَؼّوأقاـّ أناّابُفّّ:إّنوّّأرادّ:بيو.ّوقيؿأ"جبلّ"ّعمـٌ

ا أْن تكون صفة لموصوف محذوف كما إمَّ أنَّ "جبل"  بّينوابن الحاجب بكبلمو ىذا ّ(4)ذيّجبل".
 مَّا أْن تكون عممًا. ا  و  ،الّزمخشريّ جاء عند 

قامة  الّزمخشريّ  وتبع   اّلذي ابن يعيش الّصفةوابن الحاجب عمى حذف الموصوف وا 

 جغ مع جع مظحط مض خض  حض جض مص ٱُّٱ قولو تعالى:ة كثيرة منيا مّثمعمى ذلك بأ مّثل

                                                           
 .116 ،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ (1)
ومعنى جبل: واضح مكشوف ال يخفى مكانو، والثّنايا: جمع ثنية وىي الطريق في الجبل، وطبلع الثّنايا:  (2)

صمعي، واأل. 3/207، الكتاب: سيبويو، البيت ينظرو   .3/207 ، الكتابّطبلع األنجد. ينظر: سيبويو،
، األدبّوّالّمغةّالكامؿّفيّ، المبّرد . 1/530، المعانيّالكبيرّفيّأبياتّالمعانيابن قتيبة، و . 17، معّياتاألص

ابن عصفور، و . 4/105، 3/62، 1/61، المفّصؿشرحّابن يعيش، و . 176، مجالسّثعمبثعمب، و . 1/181
 .465ابفّمالؾ،ّألفّيةشرحّابفّالّناظـّعمىّ ابن الّناظم،و . 1/283، الُمقّربّ

 .119،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ (3)
 ..456، آماليّابفّالحاجب (4)
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كذلك قولو تعالى: و : قوم دون ذلك، التّقديروىي قوم، و ية الكريمة الموصوف آلاحذف في  (1) َّ

2ٱ)َّ ين ىن من خن حن ُّٱ
)

 .(3): قوم يحرفون الكممإذ التّقدير (

، (4)َّ مل  يك ىك ٱٹٱُّٱٱٹٱأيضًا عمى ذلك ابن عقيل بقولو تعالى: " مّثلو  

: التّقديرمقامو وىي )سابغاٍت(، و  الّصفةوأقام  (ُدُروعاً )الكريمة الموصوف  اآليةفحذف في 
(5) )ُدُروعًا سابغاٍت(

 

 .(8)البغداديّ ، و (7)العينيّ ، و (6)ابن ىشاموابن الحاجب  الّزمخشريّ ن وافقوا اّلذي الّنحاةمن و 

 .(8)البغداديّ و 

ة، حيث وضع يكمحجممة  ألّنو ورد البيت عند سيبويو، وعدَّ "جبل" اسمًا منصرفًا؛  وقد 
فعال إذا سمّيت بو رجبًل، وىو بيذا يخالف عيسى بن األىذا البيت تحت باب ما ينصرف من 

. وسيبويو في ىذا البيت لم (9)منقول من الفعل ألّنويرى أّن )جبل( غير منصرف؛  اّلذيعمر 
ّنما انتقو  ،يتطّرق إلى حذف الموصوف  وىو صرف )جبل(. ،ل إلى موضع آخرا 

ّألّنوّ؛لضميٍر،ّفيوّمحكيّّّؿّْ"فإّفَّجبلُّمتحمِّّذلك، وقال:  فيابن عصفور سيبويو وافق و 
،ّنحو:ّالّصفة،ّأوّشبوّأصموّمفّالّصفة،ّأوّالّتعريؼمعّّإالّّّالّصرؼجممة.ّوالّيمنعّالوزُفّ

ّ.(10)مية"أحمر،ّإذاُّسّميّبو،ّثـّنّكرّبعدّالّتسّْ

                                                           
 .72/11، لجفا ((1
 .4/46، النساء ((2

 .62/ 3، المفّصؿّشرحّينظر:  (3)
 .34/11، سبأ (4)
 .3/205، شرحّابفّعقيؿينظر:  (5)
، 1/172، األعاريبعفّكتبّّالّمبيب.ّومعني4/128ّابفّمالؾ،ّّألفّيةأوضحّالمسالؾّإلىّينظر:  (6)
2/693. 

 .4/1832"، الكبرىالّشواىدّالمشيورّبػّ"شرحّّاأللفّيةفيّشرحّشواىدّشروحّّالّنحوّيةالمقاصدّينظر:  (7)
 .9/402، ولّبُّلبابّلسافّالعربّاألدبخزانةّينظر:  (8)
 .207، 3/206، الكتابينظر:  (9)

 .1/283، الُمقّربّ (10)
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 االتحوفي بداية كبلم ابن عصفور تكرار لكبلم سيبويو، وبعد ذلك قام بإضافة ثبلث 
وىو بيذا  ،الّصفةصمو من أ، أو شبو الّصفة، و الّتعريفوىي : فييا  الّصرفيمنع  الوزن من 

 مخالفتو.  ة إلى شار وفي ىذا إ ،الّزمخشريّ ة كما جاء عند الكبلم لم يعّد "جبل" صف

؛ ألّن اً سيبويو وابن عصفور من باب جعل )َجبل( عممًا محكيّ  كبًل من  الّرضيّ وافق و 
بو مع الّضمير، فيكون جممًة كيزيد. وفي حال لم يكْن )َجبل( عممًا فيو صفة  يمِّ الفعل سُ 

 وابن الحاجب. الّزمخشريّ كما جاء عند  (1)لموصوف محذوف

فيو محكّي ال ممنوع من  ،ابن الّناظم سيبويو لكون )جبل( جممة من فعل وفاعلوافق و   
 .(3)المراديّ . وسار عمى ىذا (2)الّصرف

أّن عدم تنوين  بّين اّلذيفي أغمبيا مؤّيدة لسيبويو  الّنحاةكانت آراء  ،البيتوبيذا     
ردَّ عميو  اّلذيعيسى بن عمر  بّينكما  ،الّصرفمن  ةممنوع األّنيال  ،جممة محكّية األّني)جبل(؛ 
ـّوليسّالعمَّّ،ـّإّنماّىوّالفعؿّمعّضميرهّالمستتر،ّفيوّجممةّمحكّيةّفّالَعمَّ"إقائبًل:  البغداديّ 

ألبيّوّالفعؿّبدوفّضميره.ّويرُدّى لوّالّشاعرعميوّأّفّجبلّليسّاسماًّ  .(4)"والّلقباًّ

 .(5)"راألمىوّاْبُفَّجبل،ّأّيّالمنكشؼّالمشيورّه( في أماليو: " 356)ت  القاليّ وقال 
 رأي سيبويو ومن تبعو. أرّجحو  ،ال أميل إلى رأي عيسى بن عمر اآلراءإلى ىذه  وباالستناد

ولم يقتصر الحديث في ىذا البيت عن ىذين الّشاىدين إّنما تحّدث فيو أبو العّباس عن  
فّرفعّجعموّمدحًاّالبف،ّومفّخفضوّجعموّ"فمَّ. فقال: الجرّ ع( حيث وردت بالّرفع و )طبلَّ كممة 

(، وعندما تكون مجرورة تكون ندما تكون مرفوعة تكون صفة ل)ابنع ع(أنَّ )طبلَّ ّ.(6)مدحًاّلجبل"
 اىرة عمييا.الظّ  اإلعرابّيةبحسب الحركة  يتحّددتكون صفة ل)جبل(، وىذا 

                                                           
 .1/182، لكافيةّابفّالحاجبّالّرضيّّشرحّينظر:  (1)
 .465، ابفّمالؾّألفّيةشرحّابفّالّناظـّعمىّينظر:  (2)
 .4/1213، ابفّمالؾّألفّيةتوضيحّالمقاصدّوالمسالؾّبشرحّينظر:  (3)
 .1/256، ولّبُّلبابّلسافّالعربّاألدبّخزانةّ (4)
 .1/295، القاليّّأماليّ (5)
 .176، مجالسّثعمب (6)
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حيث جزم بـ "متى"  ،)َمَتىَّأَضِعّالِعمامَةَّتْعِرُفوني(ابن ىشام في قولو  الّشاىد عند كانو    
 (1))َتْعِرُفوني( وىو جواب الّشرط. الثّانيَضِع( وىو فعل الّشرط، و )أَ  األّولفعمين مضارعين 

وابن الحاجب  الّزمخشريّ عنو  ثوالمبلحظ أّن الّشواىد تعّددت في ىذا البيت، وما تحدّ    
قامة   االّتجاهبن ساروا اّلذي الّنحاةعنو أيضًا مجموعة من  ت، تحّدثالّصفةفي حذف الموصوف وا 

فكان محور حديث  ،عمى ىذا الّشاىد بَ ّن الحديث عن منع تنوين )جبل( غمَ الموافق ليما، لك
 .الّنحاةمعظم 

وافق فييا ابن  اّلتيّية الّنحو بالموافقات أو بالقضايا  وبيذا، فإن ىذا الفصل اختّص 
ّي أو الّنحو ، وكانت ُمعنونة بقضايا عامة، لكّنيا في المتن تنحصر في الحّد الّزمخشريّ الحاجب 

وأمبله ابن  لمّزمخشريّ  المفّصل أو مثاٍل تعميمي قد ورد في  الّشعرعميق عمى آية أو بيت من التّ 
 وأضاف عميو. الّزمخشريّ ما قالو لحاجب عمى طبلبو، وأبدى رأيُو فيا

 وابن الحاجب، لمّزمخشريّ الموافق  االّتجاهبة ساروا كثريّ األ أنَّ  أجدُ  الّنحاةآلراء  تتّبعيومن       
المغاير ليما في آراء ىذا  االّتجاهبوسار  ّيينالّنحو من خالف ىذين  الّنحاةوالقميل من ىؤالء 
حضورًا في كتب  األكثرىو  الّزمخشريّ فق بو ابن الحاجب مع ما اتّ  فإنّ  ،الفصل، وعمى ىذا

   .  الّنحو

  

                                                           
 .92، 91، شرحّقطرّالّندىّوبؿّالّصدىينظر:  (1)
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الثّانيالفصؿّ  

الّزمخشريّّخالؼّفيياّابفّالحاجبّّاّلتيلقضاياّا  

 حّد الكممة.: أوالً 

 الّتوابعحّد ثانيًا: 

 . المعّيةب في المضارع بعد واو الّنصّ جواز الجزم و ثالثًا: 

 "ِمْن" المزيدة ال تأتي البتداء الغاية.رابعًا: 

 لنفي الجنس.  اّلتياسم "ال" خامسًا: 

 حروف الّتحضيض.سادسًا: 

 عمييا.  المقّدمة الّنكرةالحال من المعرفة أولى من سابعًا: 

 اإلضافة ببلم المضاف المنفي: ثامناً 

 َحدُّ المبني. ًا: تاسع

 العَمُم الواقع عمى الجنس. ًا: عاشر 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ  
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 القضاياّاّلتيّخالؼّفيياّابفّالحاجبّالّزمخشريّّ

وضعت ىذا الفصل تحت عنوان القضايا التي خالف بيا ابن الحاجب الّزمخشرّي،  
واقتصر عمى عدد من الحدود، وشاىدين، وعدد من القواعد الّنحوّية التي وردت في المفّصل 
لمّزمخشرّي وأمبلُه ابن الحاجب عمى طبلبو، وكان يعبر ابن الحاجب عن مخالفتو لمّزمخشرّي 

فاظ وىي: )غير مستقيم، وليس بمستقيم، وال يستقيم، ليس بجّيد، وليس باستخدام عدد من األل
وص المسائل  التي جاء بو األلفاظ تدل عمى عدم قبول بعض نصمفيد، وىو فاسد(، وىذه ب

 :الّزمخشرّي، وىذه المسائل ىي

ّحّدّالكممة:ّأّوالًّ

؛ مكّونات الجممةجزءًا أساسيًا من صوات األتتكّون من مجموعة من  اّلتيتعدُّ الكممة  
حيث أممى ابن الحاجب تعريف الّزمخشرّي ليا لى توضيح حّدىا، جاىدين إ الّنحاةلذلك سعى 

الّداّلُةّعمىّمعنىّمفردّالّمفظّالكممُةّىيّ: "بقولو ّ(3)".(2)(1ّ)ّ(بالوضع)ةُّ

" في توضيح مفيوم ةالّمفظ كممة " الّزمخشريّ ستخدام واعترض ابن الحاجب عمى ا
ّ"وعّمل ذلك قائبلً ، الكممة ّقولو:ّّ؛الّداؿّّّالّمفظّىّأفُّيقاؿ:ّاألّول: ُّيريدّبوّالّمفظّألّف ّأْف ّإّما ُة،
ّ ّكالضّّّالّمفظ ّمنو ّمتمّيز ّإلى ّقصد ّمفّغير ّحقيقتو ّمنوّباعتبار ّالمتمّيز ّيريد ّأْف ّما ّوا  رب،

طمؽّالّضربُةّعمىّكالّضربة،ّفكماّالّتُّّةَّالّمفظّألّفّّ؛فميسّبمستقيـّاألّوؿكالّضربة،ّفإْفّأرادّ

                                                           

أمور: منيا ما قد يدل بالطبع؛ وذلك أن من قال ابن يعيش:" وقولو بالوضع" فصل ثالث احترز بو من  ((1
و يفيم منو استغراقو بالنوم وذلك كقول: النائم أخ، فإنّ  ،األلفاظ ما قد تكون دالة عمى معنى بالطبع ال بالوضع

المفظة إذا صحفت وفيم منيا مصفحة  وذلك أنّ  ،ما قد يغمط فيو العامة وتصحفوعاالنفصال  :...، األمر الثّاني
تسمى كممة صناعية؛ ألّن دلتيا عمى ذلك المعنى لم تكن بالتواضع ، ومنيا أن يحترز بذلك من  معنى ما فبل

مم مفردة ال يدل كوبعد التسمية بيا  ،فإن ىذه األشياء جمل خبرية ،التسمية بالجمل نحو: برق نحُره وتأبط شراً 
 ،كممة بوزن نبقة ولبنة :كممة لغتان؛ في ال عرفوافكانت مفردة بالوضع ف ،جزء المفظ منيا عمى جزء من المعنى

وتجمع الكممة عمى الكممات وىو بناء قمة؛  ،وىي لغة أىل الحجاز، وكممة بوزن ِكسرة وسدرة وىي لغة بني تميم
، شرحّالمفّصؿدنا وليس بتكسير. " نوىذا النوع من الجمع جنس ع ،ألنو جمع عمى مناىج التثنية والتكثير كمم

1/19. 
 .1/291، أماليّابفّالحاجبابن الحاجب،  ((2

 .6 ،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ  (3)
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ّعمىّمعنىّالّمفظّفكذلؾّالُّتطمؽّّ؛معنىّالّضرب ْفّأرادّبوّمعنىّالّضربةالّمفظُّة فميسّّ؛.ّوا 
ّمفّّألّنوّ؛بمستقيـ ّبد  ّيكف ّلـ ذا ّوا  ّوالجمسة. ّالّضربة ّمدلوؿ ّكتمّيز ّمفّتحّقؽّتمّيزىا ّبد ال

ّفكؿّّ ُّيقدَّرّتميُّّّتمّيزىا، ّيمكفّتقديما ّكافّمنتيىّما ّإْف ّبو ّعميوّ)ما(ّّ،فيّالّزيادةّرهُّزىا ورد
ْفّكافّمنتيىّالقّمةِّ ْفّكافّمتوسِّّّدونو،ّوا  طًاّوردّعميوّماّفوقوّوماّتحتوّوردّعميوّماّفوقو،ّوا 

وبيذا وّضح ابن  (1)ّماّىوّعشرةّأحرؼّورَدّعميوّماّدونيا".مّثبلًّةّالّمفظّجميعًا.ّفإّنوّإْفَّقدَّرّ
م في مفيوم ا تحصر المتكمّ ألّنيفي حّد الكممة غير صائب؛  )لفظة(الحاجب أنَّ وضع كممة 

معنى مفرد  كلّ  لشمل كبلموة( الّمفظ ( بدل )الّمفظ م كممة ) ما لو وضع المتكمّ بّينداللة واحدة، 
 خر.اآلرف و في إيصال الفكرة لمطّ حقّ  الّتعريفوعمى ىذا يعطي  ،بالوضع

أّن  بّينبل أجُد أّن سيبويو لم يضع مفيومًا واضحًا لحّد الكممة،  الّنحوومن تتّبعي لكتب  
ّوفعٍؿّوَحْرٍؼّجاءّلمعنىّليسّباسـّوالّفعؿ"الَكِمم ينقسم إلى "  المبّرد وسار عمى ذلك  .(2)اسـٍ

 (3)ه(. 285)

بتوضيح معنى تّم إّنما اى ،ه( حّد الكممة بشكٍل مستقلّ  392) جّنيّ ابن  بّينلم يو  
ّبنفسو،ّمفيدّلمعناهّ،"أّماّالكبلـالكبلم، فقال:  ، ووّضح أيضًا معنى القول (4)".فكّؿّلفظّمستقؿ 

ّىوّالمفيدذِّلفظّمّفأصموّأّنوّكؿُّّّ:"القوؿ قائبًل: ـّ ّ:يعنأّ،ؿّبوّالّمسافّتاّمًاّكافّأوّناقصًا.ّفالتّا
يوٍّلجممة،ّوماّكافّفيّمعناىاّنحوَّصوٍّا ،ّمحّمدماّكافّبضّدّذلؾ،ّنحوّزيد،ّّوّ.ّوالّناقص،ّوا 

ف،ّوكافّأخوؾ،ّإذاّكانتّالّزمانّيةّالّالحدثّية". ّ(5)وا 

عمى  الّردّ ( في ه( عن استخدام كممة )لفظ( بدل )لفظة 617ّي )وكبلم الخوارزم 
ىو  تأّثر بو كون الخوارزميّ قد يتوافق مع كبلم ابن الحاجب، ومن الممكن أن يكون  الّزمخشريّ 

ّالّسابق إلى ىذا، حيث قال:   (6)".لممذىبّأفُّيقاؿ:ّالكممُةّلفٌظّلوّداللٌةّمفردةٌّّاّلذي"وأّماّالحدُّ

                                                           
 .1/291 أماليّابفّالحاجب،ابن الحاجب،  (1)
 .1/12، الكتاب (2)
 .1/141، المقتضبينظر:  (3)
 .1/17، الخصائص (4)
 .1/17، نفسو (5)
ّبالّتخميرّراباإلعفيّصنعةّّالمفّصؿّشرحّ (6)  .1/156، الموُسـو
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في استخدام كممة )لفظ(  (2)ه( 769)ت وابن عقيل  ،(1)ه( 672)ت وسار عمى نيجو ابن مالك
في تعريفو، وىما بذلك يؤيدان كبلم ابن الحاجب في  الّزمخشريّ استخدميا  اّلتي( بدل )لفظة

 (.كممة )لفظة( بدليل استخدام )لفظامتناع استخدام 

(، في استخدام )لفظة لمّزمخشريّ يده بتأي الّنحاةعارض ىؤالء ه(  643لكنَّ ابن يعيش ) 
يمكفّّفالميمؿّماّ،وذلؾّأّنياّتشتمؿّالميمؿّوالمستعمؿّ،ة"ّجنسّلمكممةالّمفظفحيث قال: " "

ّوماّّ،ونحوىماّ،ؽكّوّ،ولـّيضعوّالواضعّبإزاءّمعنىّنحوّصصّ،وّمفّالحروؼفائتبل فيذا
ّألّنوّ؛ويسّمىّلفظةّ،ليسّشيئًاّمفّوضعّالواضعّألّنوّ؛وّالّتسّمىّواحدةّمنياّكممةمّثمكافّ

وليسّكّؿّلفظةّّ،فكّؿّكممةّلفظةّ:-رحموّاللّ-ّقاؿّسيبويوّ،جماعةّحروؼّممفوظّبياّىكذا
اّتتضّمنيا،ّألّنيّ؛ةّأقربالّمفظولكّفّّ،ةّعرضّأوّصوتّلصّحّذلؾالّمفظعوضّّ:كممة،ّولوّقاؿ

اّجوىرّألّنيّ؛ةالّمفظ،ّفحدّبالّمفظّّوّ،بةالّنصّّّوّ،اإلشارةّوّ،والعقدّ،الخطّ:خمسةّةالدّّالّياءاألشّو
ّ ّغيرىا ّدوف ّداّؿ"ّمّماالكممة ّأّنو  الّزمخشريّ جعل  اّلذي الّدافع حوضّ فابن يعيش ّ(3).ذكرنا

فيي من وجية  ،ىاتوضيح حدّ تّم  اّلتي(؛ وذلك عمى اعتبار أّنيا جنس الكممة ة )لفظةميستخدم كم
اسب الكممة أكثر من استخدام نظره تشمل الميمل والمستعمل من تركيب الحروف، وىو يعدُّىا تن

البن  ، وفي كبلمو ىذا معارضةنّصوذكرىا في  اّلتي الخمس الّدالالت بّين( وىي واحدة من )لفظ
ّ(.، وليس )لفظةتشمل الميمل والمستعمل اّلتي( ىي أّن )لفظ بّين اّلذيالحاجب 

يشمل القميل والكثير من الحروف  اّلذيىو  الّمفظ أّن  بّينوعارض ابن الحاجب كبلمو، و 
 (4).االحتمالفي نظره أْولى لبلختصار وَرْفع  الّمفظ ، فاإلنسانيمفظ بيا  اّلتي

 الّمفظ ه( عمى قول ابن الحاجب عندما ُأجيَب عن عدم جواز جعل  749) المراديّ وأّكد 
مصدرّ)صالح(ّلمقميؿّوالكثير،ّوالتّاءّفيّ"لفظة"ّّالّمفظّ"بأّفّقال: ف ،ة جنساً الّمفظ جمع  اّلتي
 ،الّزمخشريّ فق مع اتّ  اّلذيما جاء بو ابن يعيش  أبطل المراديّ فّ(5)نصيص(ّعمىّالوحدة".)لمتّّ

                                                           
 .1، تسييؿّالفوائدّوتكميؿّالمقاصدينظر:  (1)
 .1/16، شرحّابفّعقيؿينظر:  (2)
 .19-1/18، المفّصؿّشرحّ (3)
 .1/59، المفّصؿّفيّشرحّّضاحاإليينظر:  ((4

 .1/269، ابفّمالؾّألفّيةتوضيحّالمقاصدّوالمسالؾّبشرحّ (5)
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كممة  وىذا عمى خبلف ،وحدةعمى ال تدلّ  (أنَّ التاء المربوطة في كممة )لفظة بّين وذلك عندما
ّعمى القميل والكثير كما جاء عند ابن الحاجب. لّ تد اّلتي( )لفظ

ّ"اْلكمِّه( حّد الكممة بقولِو  761ووّضح ابن ىشام ) " والمراُد بالقول:  (1)ُمْفَرٌد".َمةَّقْوٌؿ
ّعمىّمعًنى"ّالّمفظّ ، (4)ه( 929) واألشمونيّ  ،(3)ه( 911) الّسيوطيّ ووافقو في ذلك   (2)الّداؿُّ
ولعّموّإّنماّعدؿّعنوّلماّ" قائبًل: "كممة "لفظ" بدل ه( استخدام كممة "َقْول 1206لّصّبان )وعّمل ا

 ،(5)"ليسّكذلؾّالّمفظّّوّ،حّتىّصارّكأّنوّحقيقةُّعرفيةّتقاداالعّوشاعّمفّاستعمالوّفيّالرّأيّ
 .الّمفظ خالفوا الّزمخشرّي وابن الحاجب في استخدام القول بدّل  الّنحاةوبيذا فإّن ىؤالء 

  : انقسموا في توضيح حّد الكمم إلى ثبلثة أقسام الّنحاةأّن  يّتضحسبق  مّماو 

  : ابن يعيش.مّثل، ةاألقميّ  وىم لمّزمخشريّ : مؤّيد األّولالقسم 

، وابن مالك، ، والخوازميّ جّنيّ : ابن مّثل، األكثرّية وىم: مؤّيد البن الحاجب الثّانيالقسم 

  .المراديّ وابن عقيل، و 

 وابن الحاجب، وظير في ىذا القسم عددٌ  الّزمخشريّ : مخالف لما جاء بو الثّالثالقسم 
أرتضيو ىو  اّلذي( فيما سبق، و الّمفظ ) كممة استخدام كممة )قول( بدل فّضموان اّلذي الّنحاةمن 

فكافّمفّّ،مطمقاًّّالّمفظّأّفّالقوؿّعمىّالّصحيحّأخّصّمفّفيو الّصّبان " بّين اّلذي الثّالثالقسم 
الحّد  الّسيوطيّ وعدَّ أيضًا  ،(6)"الّمفظّأقربّمفّّألّنوحّقوّأفّيأخذهّجنسًاّفيّتعريؼّالكبلـّ...؛ّ

 .إليوليذا أميل  ،(7)يكون فيو القول من أفضل الحدود اّلذيالحّد 

ّّ

                                                           
 .10، الّذىبّفيّمعرفةّكبلـّالعربّرشرحّشذّو (1)
 .10، نفسو (2)
 .1/19، ىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامعينظر:  (3)
 .1/10، ابفّمالؾّألفّيةعمىّّاألشمونّيّشرحّينظر:  (4)
 .1/67، لمعينيّّالّشواىدّابفّمالؾّومعوّشرحّّألفّيةعمىّّاألشمونّيّشرحّ حاشيةّالّصّباف (5)
 .1/67، لمعينيّّالّشواىدّابفّمالؾّومعوّشرحّّألفّيةعمىّّاألشمونّيّشرحّ حاشيةّالّصّباف (6)
 .1/20، ىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامعينظر:  (7)
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ّحّدّالّتوابعثانيًا:ّّ

قديمًا وحديثًا؛ لذلك تطّرق كل  منيم  الّنحاةشغمت  اّلتيّية الّنحو  األبوابُتعدُّ الّتوابع من 
حّد الّتوابع بقولو:  لمّزمخشريّ  المفّصل إلى توضيح حّدىا حسب طريقتو، فابن الحاجب أممى عن 

ّ(2)ّ(1)عمىّسبيؿّالّتبعّلغيرىا".ّإالّّّرابُّاإلعالّيمّسياّّاّلتيّاألسماء"ىيّ

أحدىما:ّأّنوّذكرّلفَظّالتَّبعّ غيُرّجّيٍدّلوجييف": فقال وىذا الحّد لم يعجب ابن الحاجب
ألّفّالغرَضّأفُّيعرؼّّ؛وّبماّيتوّقؼّعميوبّينر:ّأّنوّاألخفيو،ّومفَّجيؿّالتّابَعّجيؿّالّتبع.ّّو

ّذلؾّإلىّالّدور  (3)".التّابُعّفُيعطىّإعراَبّمتبوعو،ّفإذاّعرفناهّبإعرابّمتبوعوّجرَّ

أحدث  الّزمخشريّ اعتراضًا جوىريًا؛ ألنَّ حّد  الّزمخشريّ فاعترض ابن الحاجب عمى حدِّ  
في توضيح الّتوابع بالّشكل الّصحيح، فيو يعطي إشارة خافتة إلى أّن العامل في التّابع ىو  َلْبساً 

في حّدِه دون غيرىا عمى اعتبار  األسماءالعامل في المتبوع من جية، ومن جية أخرى خصَّ 
و كما ى االسمّي والبدل وعطف الّنسق تتبع غير الّمفظ، إذ إّن الّتوكيد اإلعرابفي  األصلأّنيا 

 (4)ُمتّبع في كبلم العرب.

لكّنو عّبر  ،أمثال سيبويو معنى اصطبلحّيًا لحّد الّتوابع الّنحاةلم يضع  األمرفي بادئ 
ّوالَبَدِؿّعمىّالُمْبدؿِّّ،والشَّريِؾّعمىّالّشريؾِّّ،عمىّالمنعوتِّّالّنعتىذاّبابَّمجرىّعنيا قائبًل: "

ّذلؾ"ّ،منو ّأشبو وكبلمو ىذا فصيح، وبميغ، وواضح، إذ يظير فيو أّن التّابع يتبع  ،(5)وما
 المتبوع.

                                                           
 .1/292، أماليّابفّالحاجب ((1

 .110، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ (2)
 .1/292، أماليّابفّالحاجب (3)
، الجامعة دكتوراة، رسالة 38،فيّالقرآفّالكريـّالّتوابعّيّلتداخؿّالّنحّوالّتوجيوّجميدان،  أبوينظر:  (4)

 م.2017، غزة، فمسطين، اإلسبلمية
 .1/421، الكتاب (5)

، رسالة 37،38،39،40، فيّالقرآفّالكريـّالّتوابعّيّلتداخؿّالّنحّوالّتوجيوّجميدان، موسى سالم،  أبو* ينظر: 
 م.2017، غزة، فمسطين، اإلسبلمية، الجامعة دكتوراة
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ه(، فقد جاءت الّتوابع عنده متناثرة ال ينّظميا فصل وال باب،  285)ت  المبّرد أّما 
، لكّن مصطمح الّتوابع لم يرد عنده (2)، وعن البدل مّرة واحدة(1)ثبلث مّرات الّنعتفتحّدث عن 

 بعده. جاؤوان اّلذي الّنحاةجاء عند غيره من بشكٍل مستقّل كما 

"ىذهّّي لمّتوابع، فقد قال: الّنحو أّول َمْن وضع المصطمح ه(  316الّسراج )ت ابن َوُيَعدُّ    
ّّ(3)فيّإعرابيا"ّاألسماءتوابعّ

كان أكثر  اّلذيه(  384)ت  الّرمانيّ ومن َثّم سار عمى طريقو من جاؤوا بعده أمثال 
، ثّم (4)"َيَّخْمَسةوىّاألّوؿَيةّعمىّإْعَرابّيّاْلَجارِّالّتوابعَّوىقال: "فتحديدًا ليذا المصطمح منو، 

التّابعّفيّالعربّيةّىوّالجاريّعمىّماّه(، بقولِو: " 469جاراه ووافقو في ذلك ابن بابشاذ )ت 
ّوجـز ّفيّإعرابّمفّرفعّونصبّوجّر ّحكـّّ؛قبمو ّأفّيكوفّحكمو ّىوّشرطّالتّابع ّىذا ألّف

 (5)".المتبوع

 ،في توضيح حّد الّتوابع الّزمخشريّ  فيوميجد أّنيا مخالفة لم ّتعريفاتوالّناظر إلى ىذه ال
 َشاذ.ذا يتوافق مع ما جاء عند ابن بابف التّابع، وىيعرّ  اشترط أنْ  اّلذيومؤّيدة البن الحاجب 

"الّتوابعّىيّ: فقاله( عّما سبقوُه في توضيح حّد الّتوابع،  643ولم يبتعد ابن يعيش )ت 
ووّضح معنى الّثواني، قائبًل:  (6)"بمشاركتياّلوّفيّالعوامؿّراباإلعالّثوانيّالمساويةّلؤلّوؿّفيّ

ّلـّتكفّالمقصودألّنيّ؛راباإلعفروعّفيّاستحقاؽّ" ّّ؛ا ّنماّىيّمفّلواـز ّ،كالّتتّمةّلوّاألّوؿوا 
والعاقؿّارتفعّبماّّ،فزيدّارتفعّبماّقبموّمفّالفعؿّالمسندّإليوّ،قاـّزيدّالعاقؿّ:وذلؾّنحوّقولؾ

مفّحيثّكافّتابعًاّلزيد"  األّولوبيذا يقّدم ابن يعيش توضيحًا مبّسطًا ألثر العامل  ،(7)قبموّأيضاًّ
 لمتّابع. اإلعرابّيةيحّدد الحركة  اّلذيفي المتبوع  األّول

                                                           
 .4/367، 4/369، 3/261، المقتضبينظر:  (1)
 .4/397، نفسوينظر:  (2)
 .2/19 ،الّنحوفيّّوؿُّاألص (3)
 .1/68، رسالةّالحدود (4)
 .1/407، الُمْحِسَبةّالمقّدمةشرحّ (5)
 .3/38، المفّصؿّشرحّ (6)
 .3/38، نفسو (7)
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الّسابقين، ِسوى أّنو أضاف  الّنحاةَوَحدُّ ابِن الحاجِب في الّتوابع ال يختمُف عن حدود  
ّواحدةٍّّالّتوابعُّ: "فقالعبارة )من جيٍة واحدٍة(،  ّمفّجيٍة ّبإعرابّسابقِو ّثاٍف . وفي قولو (1)"كؿُّ

فُرفع لكونو خبرًا  ،، وأّما الخبراالبتداءلعّمة  عَ فِ ٍة( يخرج الخبر؛ ألّن المبتدأ رُ )من جيٍة واحد
 ل الثّانيفارتفاعيما ليس من جية واحدة كما ىو التّابع، ويجري ذلك عمى المفعول  ،لممبتدأ

مفعوٌل ثاٍن، ونصب سابقو من جية كونو أّوليما، وكذلك الحال من  ألّنو، فقد ُنِصَب؛ (ظنَّ )
)مجدًا( لكونيا  ولية، وُنِصبَ )زيدًا( عمى المفع بَ صِ نُ المنصوب في قوليم: )أكرمت زيدًا مجدًا(، فَ 

  حن ُّٱٱ، فقد ُنصَب الّضميُر عمى المفعولية في قولو تعالى:الّتمييزىذا ُيقال في  مّثل، و االح

 ومقصد ابن الحاجب في توضيح َحّدهِ  (3)وُنصَب )طفبًل( لوقوعو تمييزًا. ،(2) َّ من خن

أّي يتبع ما قبمو  ،ابع يتبع المتبوعالتّ  عندما قال: " من جيٍة واحدٍة" صحيح ودقيق، فالمعروف أنّ 
يأتي  اّلذيأّما الخبر ... إلخ. ما قبمو مرفوع،  ؛ ألنّ  اً  يأتي مرفوعمّثبلفيو  ،اإلعرابّيةفي الحركة 

 اإلعرابّية الحركةد تتحدّ و بعد المفعول بو  فتأتي الّتمييزوالحال و  الثّانيبعد المبتدأ، والمفعول بو 
ولو كان ىناك تماثل في  ا،قبمي اّلتيحسب حركة الكممة  وليس ،في الجممة الموقعحسب 
 الحركة.

ه(  686) الّرضيّ قوِلو في حّد الّتوابع جاء  في الّزمخشريّ ما عارض ابن الحاجب مّثمو 
قولو )من جيٍة واحدٍة(؛ فيو يرى أّن ارتفاع المبتدأ والخبر  في وعارضو عمى حدِّه، وتحديدًا 

وىي  ،المذكورة من جية واحدة األسماءوىي كونيما عمدتين، وانتصاب  ،يكون من جية واحدة
 (4)ت.بلكونيا فض

                                                           
 .1/961، لكافيةّابفّالحاجبّالّرضيّّشرُحّ، الّرضيّ  (1)
 .40/67، غافر (2)
الّتوجيوّجميدان(، موسى سالم،  أبو. نقبًل عن )1/961، لكافيةّابفّالحاجبّالّرضيّّشرحّ، الّرضيّ ينظر:  (3)

 م.2017، غّزة، فمسطين، اإلسبلمية، الجامعة دكتوراة، رسالة 38، فيّالقرآفّالكريـّالّتوابعّيّلتداخؿّالّنحّو
 .1/962، لكافيةّابفّالحاجبّالّرضيّّ:ّشرحّينظر (4)

، رسالة 37،38،39،40، فيّالقرآفّالكريـّالّتوابعّيّلتداخؿّالّنحّوالّتوجيوّجميدان، موسى سالم،  أبو* ينظر: 
 م.2017، غزة، فمسطين، اإلسبلمية، الجامعة دكتوراة
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والتّفسير  ،( جاء بعيدًا كّل البعد عن المقصدفي عبارة )من جيٍة واحدة الّرضيّ ومقصد 
ّثاٍفّقال: فلوضع تعريٍف آخر لمتّابع،  الّرضيّ دفع  اّلذي األمرجاء في الفقرة الّسابقة،  اّلذي "كؿُّ

ّ(1)".األّوؿألجؿّإعرابّّالثّانيأيّإعرابّّ–بإعرابّسابقِوّألجِمِوّ

حسب  ةعبار اللم يفّسر  ألّنوال يحّق لو مخالفة ابن الحاجب ومعارضتو؛  الّرضيّ وأرى أّن 
االبتعاد عن جادة أّدت بو إلى  اّلتي، بل فّسرىا حسب وجية نظره ابن الحاجب بيا مقصد

 ت، وكل  منيما جيٌة واحدة.ذلك حين قّسم الجمل إلى عمٍد وفضبل؛ و نظريالصواب من وجية 

ه( في ىذا الحّد  672ابن مالك )ت  أجُد أنّ  ،وبعد توضيح حّد التّابع عند ابن الحاجب
توافق معو خاّصة، ومع من سبقوه عاّمة، وقد زاد عمييم بأْن أخرج الخبر من حّد التّابع تصريحًا 

مفّمشاركةّماّقبموّفيّإعرابوّوعاممو".وىوّماّبقوِلِو: " ّ(2)ليسّخبراًّ

ّفيّإعرابّه( حّد التّابع قائبًل:  686ووّضح ابن الّناظم )ت  ّقبمو ّالمشارؾّما "ىو
ّوالمجّدد" ّمفّيخّرأنَُّو "جّدد(: وقصد بـ )الحاصل والم (3).الحاصؿ ّوالحاؿ ّالمبتدأ ّخبر ج

. ومثال ذلك عندما يكون حاصبًل )الّرجُل الكريُم في البيِت(، والمتجّدد عندما يحدث (4)"المنصوب
( فتصبح الجممة )أّن الرجَل الكريَم في البيِت(. مّثللمجممة تغيير   دخول حرف )أنَّ

، (6)ه( 761، وابن ىشام )ت (5)ه( 749)ت  المراديّ أمثال  األلفّيةوأكثر شّراح 
جاء بو  اّلذي، توافقوا عمى تعريف واحد لمتّابع، وىو مطابق لمّتعريف (7)ه( 1206والّصّبان )ت 

ىوّالمشارؾّلماّقبموّبو ابن الّناظم، لكن بإضافة عبارة )غير خبر(، فأصبح حّد التّابع عندىم: "
ّفيّإعرابوّالحاصؿّوالمتجّددّغيرّخبر".

                                                           
 .1/962، لكافيةّابفّالحاجبّالّرضيّّشرحّ (1)
 .49، تسييؿّالفوائدّوتكميؿّالمقاصد (2)
 .350 ابفّمالؾ،ّألفّيةشرحّابفّالّناظـّعمىّ (3)

 .350، نفسو (4)
 .3/945، ابفّمالؾّألفّيةتوضيحّالمقاصدّوالمسالؾّبشرحّينظر:  (5)
 .3/299، ابفّمالؾّألفّيةأوضحّالمسالؾّإلىّينظر:  (6)
 .3/83، لمعينيالّشواىدّابفّمالؾّومعوّشرحّّألفّيةعمىّّاألشمونّيّشرحّ –ينظر: حاشّية الّصّبان  (7)

، رسالة 37،38،39،40، فيّالقرآفّالكريـّالّتوابعّيّلتداخؿّالّنحّوالّتوجيوّجميدان، موسى سالم،  أبو* ينظر: 
 م.2017، غزة، فمسطين، اإلسبلمية، الجامعة دكتوراة
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ّنما و ه( بيذا الحّد كامبًل كما جاء عند ىؤالء الّشّراح،  769ولم يأِت ابن عقيل )ت  ا 
 (1)".المشارؾّلماّقبموّفيّإعرابوّمطمقاًّّاالسـىوّاقتصر عمى قولو: "

:ّ"ىوّمعدود، فقال في ذلك ألّنو ؛ه( تعريفًا ليذا الحدّ  754ولم يضْع أبو حّيان )ت 
،ّوالّحدّّّ،وٌرّبالعدّّْحصُّمَّ لمتوابع،  اً ضع تعريفلم يان حيّ  أجُد أنَّ أبا ،وبيذاّ(2)".فبلّيْحتاُجّإلىَّرْسـٍ

،ّوكيد،ّوعطؼّالبياف،ّوالتّّالّنعت"وابع تشمل عدة أنواع وىي: التّ  وراء ذلك ىو أنّ  الّدافعما وربّ 
ّ.(3)نسؽ"والبدؿ،ّوعطؼّ

ّ"الّتوابعّعبارةّعفّالكمماتّفيو قالمّتوابع، فمفيومًا آخر ل ابن ىشاموضع و  الّّاّلتي:
دون زيادة أو  الّزمخشريّ ثل لحّد مّمافيذا الحدُّ  (4).عمىّسبيؿّالّتَبعّلغيرىا"ّإالّّّرابُّاإلعيمسُّياّ

وافق ابن و  ،الّزمخشريّ ، وىو بيذا وافق األسماءب الكمماتاستبدل نقصان، ِسوى أّن ابن ىشام
د،ّبموّفيّإعرابوّالحاصؿّوالمتجدّّقالمشارؾّلماّّاالسـ"ّوىوّقال فيو:  اّلذيالحاجب في حّده 

 .اآلخرىما عمى أحد دون تفضيل قد وافقيماين يكون ابن ىشام الّتعريف. وبيذين (5)وليسّخبراً"

ّإعرابو،ّه(: " 767والتّابع عند ابن القّيم ) ّفي ّلو ّمشاركًا ّقبمو، ّلما ّالتّالي ىو
المذكورةّقبمياّفيّّاألسماءبعّ"َتته( الّتوابع بأّنيا:  790الّشاطبّي )ت  اإلمام، وحّد (6)"وعاِمِموِّ

مفّغيرّتقييد".ّراباإلع ّ(7)مطمقاًّ

ه( تعريف اإلمام الّشاطبّي نّصًا كما ىو في  953وينقل ابن طولون الّصالحّي )ت 
 (8)شرح ألفّية ابن مالك.

                                                           
 .3/190، شرُحّابفّعقيؿ (1)
 .4/1907، ارتشاؼّالّضربّمفّلسافّالعرب (2)
 .113/ 3ىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامع،ّّ،الّسيوطيّ   (3)
 .266، شرُحّقطرّالّندىّوبّؿّالّصدى (4)
 .3/299، ابفّمالؾّألفّيةأوضحّالمسالؾّإلىّ (5)
 .2/590، ابفّمالؾّألفّيةفيّحّؿّالّسالؾّإرشاُدّ (6)
 .4/606الكافية،  المقاصدّالّشافيةّفيّشرحّالُخبلصة (7)
 .2/52، ابفّمالؾّألفّيةشرُحّابفّطولوفّعمىّينظر:  (8)

، رسالة 37،38،39،40، فيّالقرآفّالكريـّالّتوابعّيّلتداخؿّالّنحّوالّتوجيوّجميدان، موسى سالم،  أبو* ينظر: 
 م.2017، غزة، فمسطين، اإلسبلمية، الجامعة دكتوراة
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ه( حّدًا لمّتوابع، إّنما اقتصر عمى ذكر الّتوابع وترتيبيا  911)ت  الّسيوطيّ  ولم يضعِ 
، فيو يعيد ما قالو سابقوه (1)بعد أن ذكر حّد ابن مالك، وامتناع أبي حّيان عن الحّد لحصره بالعدّ 

 دون وضع مفيوم لحّد الّتوابع خاّص بو.

بعضيا رغم اختبلف  معفي ىذا الحّد، وجدتُّ أّنيا متقاربة  الّنحاةومن تتّبعي لتعريفات 
 األلفّيةاح ، والمعنى كما جاء عند شرّ الّنّص في  اآلخرثبًل لبعضيا مّماألفاظيا، وجاء بعضيا 

 اإلمامنقل عن  اّلذي حيّ وابن طولون الّصال ،الّزمخشريّ نقل عن  اّلذيابن ىشام  مّثل وغيرىم
 .الّشاطبيّ 

، ويكاُد يكون من غيره من الحدودأشمل وأكثر اختصارًا  المراديّ جاء بو  اّلذيوالحّد  
"ىوّالمشارؾّلماّقبموّفيّإعرابوّالجامع لما ُذكر من آراء وحدود َسبقت حين حّد التّابع، فقال: 

، ولكن ما ييّمنا في ىذه الحدود أّنيا جاءت في أغمبيا موافقة (2)الحاصؿّوالمتجددّغيرّخبر"
 في بداية الّزمخشريّ حّد لرطين اّلمذين وضعيما ابن الحاجب في رأيو المعارض نة لمشّ ومتضمّ 

ن وضحوا مفيوم )حّد التوابع( اّلذي الّنحاةمن قبل الكثير من  اً تأييد َوجد ألّنوالحديث عن المسألة؛ 
 في كبلميم.

  

                                                           
 .3/113، ىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامعينظر:  (1)
 .3/945، مالؾ ابفّألفّيةتوضيحّالمقاصدّوالمسالؾّبشرحّ (2)

، رسالة 37،38،39،40، فيّالقرآفّالكريـّالّتوابعّيّلتداخؿّالّنحّوالّتوجيوّجميدان، موسى سالم،  أبو* ينظر: 
 م.2017، غزة، فمسطين، اإلسبلمية، الجامعة دكتوراة
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ّّوثالثًا:ّ ّالمعّيةبّفيّالمضارعّبعدّواوّالّنصّّجوازّالجـز

يأتي منصوبًا ومجزومًا  يجوز أنْ في باب )المنصوب( أنَّ الفعل المضارع  الّزمخشريّ  بّين     

 ىل  مل يك ىك مك ُّٱّ:-وجؿّّّعزّّ-"ويجوزّفيّقولوّّقال:فّ،واحدٍ  في سياق

ومجزوماًّّ(تكتموا)ّيكوفَّّأفّّْ(1)َّيل قد أممى ابن الحاجب بيَت شعٍر اعتمد و ."ّ(2)منصوباًّ

: ب الّنصفي إثبات قولو بجواز الجزم و  الّزمخشريّ عميو   
ّ(الّطويؿ)البحرّ

 (3).وّوَتْجَيؿِّفِإنََّؾّإْفَّتْفَعؿُّتسفَّّّّّّّأذاَتُوّّّّّّالَمْوَلىّوَتْبمغّّْتـوالَّتشّّْ-14

 (4)ب والجزم.الّنصّ يجوز فيو  الّشعرأنَّ الفعل المضارع )تَْبمْغ( في بيت  الّزمخشريّ ى أر          

ّالبيتّعمىّ: ُمْممياً  قالفب، الّنصّ فقد وافقو بالجزم، وعارضو ب ،أّما ابن الحاجب         "أورَد
عفّكمييما،ّعفّالشّّ ،ّفيكوفّمنيّياًّ ـّّالجـز لوّكافّّألّنوّ؛ُبّفيّالبيتالّنصّّ.ّوالّيستقيـّىاألذّوت

ّلكافّمنييَّّ ّوالُّينيىّعفّالجمعّبالواوّمنصوبًا ّعمىّسبيؿّالجمعّية، ّعنيما شيئيفّّبّيفّإالًّّا
ّالنّّّ.متغايريف ّفيّالمعنىّفبلّيصحُّ ّىوّأعُـّ ّما ّعفّالجمعّأّما ّالشّ؛يمابّينيُي ّألّف ـّ ة،ّأذيَّّت

ّإّفّمّثموقولُو:ّوتبمغّأذاتو،ّ ـّ ّبالقوؿّوالفعؿ،ّوالشّّألّنيّ؛عاّمةّةيَّاألذوّغايةّما.ّث ّا ـّ خاّص،ّت
.ّفكأّنوّتكريرّلمفظّمفّغيرّفائدة،ّفكأّنوّقاؿ:ّالّيَّة.ّبماّىيّأذةيَّاألذّمطمؽّإالّّوليسّالُمراُدّ

ّ(5)".تؤِذّالمولىّالّتؤِذّالمولى

يعني  عن نصب الفعل )تبمْغ(؛ ألّن نصبوعّمل ابن الحاجب امتناعو  ،الّنّص في ىذا ف 
 بّين إالّ ال ينيى عن الجمع بالواو  ة، وىو يرى أّنوُ الجمعيّ ( عمى سبيل واألذيَّةتّم يي عن )الشّ النّ 

                                                           
 .2/42، البقرة ((1

 .248، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ(2)
، شرحّأبياتّسيبويولجحدر الُعْكمّي،  الّسيرافيّ . ونسبو 3/42، الكتاب لجرير، ينظر: البيتنسب سيبويو  (3)
ديوافّالّمصوصّفيّالعصريفّالجاىميّ. وطريفي، 1/314، أماليّابفّالحاجب. وينظر: ابن الحاجب، 2/177
 .1/168، بلمياإلسّو

 .248، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّينظر:  (4)
 .1/314، أماليّابفّالحاجب (5)
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تكون بشكل عام في القول والفعل،  فاألذّية ؛(واألذّيةتّم شيئين متغايرين، وىذا ال ينطبق عمى )الشّ 
يما بّينفإّنو ال يجمع  ،بالقول، وعمى ىذا وىو خاّص  ،األذّيةمن  اً يكون جزءفيكون تّم أّما الش
 ما من جنٍس واحد.ألّني ؛بالواو

ب، ولعلَّ ذلك ينطبق الّنصّ وليس  ،بالجزم (2)الّسيرافيّ و  ،(1)عند سيبويو البيتوقد ورد 
 ويتوافق مع رأي ابن الحاجب.

زعموا أّن الجواب في ىذه الّصورة مخالف لما قبمو؛ ألّن ما قبمو نيي،  الكوفّيينلكنَّ 
 ،م عمى الواوما تقدّ  بّينفعل فيو منصوبًا عمى الخبلف والجواب ليس كذلك، فوجب أن يكون ال

بنفسو، أّن ناصب الفعل المضارع ىو حرف )الواو(   (3)ميالجرّ أبو عمر  بّينر عنيا، و وما تأخّ 
ب الّنصز أجا اّلذي لمّزمخشريّ موافق  الكوفّيونوما جاء بو  (4)،الكوفّيينوينسب ذلك إلى بعض 

 الجزم. إالّ ز فييا يج لم اّلذيفي )تبمغ(، ومخالف البن الحاجب 

وا ليم أّن الخبلف ال يصمح أن يكون عامبًل لمّنصب في بّينفي ذلك، و  خالفيم البصرّيونو 
في حكم الفعل  الثّانيحّتى ال يدخل الفعل  ،الفعل، وىذا ما دفعيم إلى إضمار )أن( بعد الواو

 (5).صبفي الواو أن تكون لمعطف، وليس لمنّ  األصلف، األّول

ا أجُد أّن كبًل منيم ،وابن الحاجب الّزمخشريّ  بّينب الّنصبعيدًا عن وجو الخبلف في و  
ى الفعل )تشتم( عند ، وظير ذلك في جزم الفعل )تبمغ( بعطفو عمالبصرّيينلم يخرج عن مذىب 

سار ، و )تبمغ( ب دون الجزم فيالّنصّ توجب  اّلتي الكوفّيينذلك قاعدة  خالف مّما ،كمييما
 ، ووجٍو وافق فيو البصرّيين وىو الجزم.مكوفّيينل ينوافقعمى وجيين م الّزمخشريّ 

                                                           
 .3/42، الكتابينظر:  ((1

 .2/177، :ّشرحّأبياتّسيبويوينظر (2)
سحاق الجرمي؛ كان فقييًا عالمًا بالنحو والمغة، وىو من البصرة وقدم إأبو عمر الجرمي: ىو صالح بن  (3)

بغداد، وأخذ النحو عن األخفش وغيره، ولقى يونس بن حبيب ولم يمَق سيبويو، وأخذ المغة عن أبي ُعَبيْدة وأبي 
 .2/485، وفياتّاألعيافزيد األنصاري واألصمعي وطبقتيم. ابن خمكان، 

أوضحّ. وابن ىشام، 442، الكوفّييفّوّالبصرّييفّبّيففيّمسائؿّالخبلؼّّصاؼاإلن، األنباريّ ينظر: ابن  (4)
 .4/177 ابفّمالؾ،ّألفّيةالمسالؾّإلىّ

 .4/178 ،نفسو. وابن ىشام، 443 نفسو،، األنباريّ ينظر: ابن  (5)
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شيوعًا في  األكثرال بدَّ من استحضار المثال  ،تبخصوص البي الّنحاةولتوضيح آراء   
فالفعل )تشرب( في ىذا المثال ورد عمى ثبلثة  ،وَتْشَرب الّمبَن( الّسمكَ  وىو )ال تأكلِ  الّنحوكتب 

 تحّددت حسب ُمراد القائل وىي: ،أْوُجو إعرابّية مختمفة

ّتأكؿِّالفعمين، نحو: " بّين: الجزم عمى الّتشريك أوالً  ّالّمبَف"،ّالّسمؾَّّال بمعنى  وَتْشَرِب
، وابن (2)المبّرد و ، (1)وظير ذلك عند سيبويو بن، يي عن شرب المّ يي عن أكل السمك مع النّ النّ 

 .(6)، وابن عقيل(5) المراديّ ، و (4)، وابن مالك(3)األنباريّ 

بمعنى ال تأكل تأكل الّسمك وَتْشَرُب الّمبَن"، ال ثانيًا: الّرفُع عمى إضمار مبتدأ، نحو: "
 .(8)وابن عقيل ،(7)المراديّ ، وظير ذلك عند بنبن، أي: في حال شرب المّ السمك وأنت تشرب المّ 

 .(8)عقيل

وَتْشَرَب الّمبَن"،  الّسمكَ  يما، نحو: "ال تأكلِ بّينُب عمى معنى الّنيي عن الجمع الّنصّ ثالثًا: 
مضمرة. وظير ذلك  وأن تشرب الّمبن، فينصب الفعل بأنْ  ،تأكل الّسمك ال يكن منك أنْ  بمعنى

، (13)عصفور، وابن (12)األنباريّ ، وابن (11)ه( 395، وابن فارس )ت (10)المبّرد ، و (9)عند سيبويو
 .(2)، وابن عقيل(1)، وابن مالك(14)المراديّ ، و (13)عصفور

                                                           
 .3/43، الكتابينظر:  1))

 .2/24، المقتضبينظر:  ((2
 .443، الكوفّييفّوّالبصرّييفّبّيففيّمسائؿّالخبلؼّّصاؼاإلنينظر:  (3)
 .3/358، تسييؿّالفوائدّوتكميؿّالمقاصدّالّتسييؿشرحّينظر:  (4)
 .4/1255، ابفّمالؾّألفّيةتوضيحّالمقاصدّوالمسالؾّبشرحّينظر:  (5)
 .4/17، شرحّابفّعقيؿينظر:  (6)
 .4/1255، ابفّمالؾّألفّية:ّتوضيحّالمقاصدّوالمسالؾّبشرحّينظر (7)
 .4/17، شرحّابفّعقيؿينظر:  (8)
 .43-3/42، الكتابينظر:  (9)

 .2/24، المقتضبينظر:  (10)
ّفيّفقوّينظر:  (11)  .79، ومسائمياّوسنفّالعربّفيّكبلمياّالعربّيةّالّمغةّالّصاحبيُّ
 .442، الكوفّييفّوّالبصرّييفّبّيففيّمسائؿّالخبلؼّّصاؼاإلنينظر:  (12)
 .2/264، اّجيجّّجمؿّالزَّّّشرحينظر:  (13)
 .4/1255، ابفّمالؾّألفّية:ّتوضيحّالمقاصدّوالمسالؾّبشرحّينظر (14)
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في ىذا المثال، ومن  الّنحاة بّين أوالً تد األكثرىو  اإلعرابيّ والمبلحظ أّن ىذا الوجو 
ّ:ؤليّ الدّ  وداألسأبي  ولق،ّغمب عمييا ىذا الوجو أيضاً  اّلتي األمثمة

ّ)البحرّالكامؿ(
ـُ.عاٌرّعميؾّإذاّفَُّّّّّّّّوّّّّمّثمِتَيّالَّتْنَوّعفُّخُمٍؽّوتأّْ عمَتَّعظي

(3)ّ

في جواب الّنيي ببل،  المعّيةمضمرة وجوبًا بعد واو  ب بأنْ الّنصّ )تأِتَي( وردت ب ف
، وابن (8)، وابن عصفور(7)، وابن فارس(6)الّسيرافيّ ، و (5)المبّرد ، و (4)ذلك عند سيبويو ّتضحاو 

ب دون غيره ما الّنصّ  فجميعيم أجازوا، (11)، وابن عقيل(10)ه( 761، وابن ىشام )ت (9)مالك
، ورفعو عمى اعتبار أّن الواو ىي واو الحال؛ لمّضرورةز تسكين الفعل قد أجاعدا ابن عصفور، ف

وال تدخل عمى الفعمّية  ،يةاالسمعمى الجمل  إالّ لكّن ىذا الوجو ضعيف؛ ألّن واو الحال ال تدخل 
 (12)، نحو: "قمُت وأصكُّ عيَنُو".ذوذاً ش إالّ 

الّرفع عمى إضمار مبتدأ، والواو لمحال، ال عمى  أجاز اّلذيكذلك الحال بالّنسبة البن مالك     
 .(14)يفسد المعنى البيتأّن الجزم في ىذا  بّين، و (13)االستئناف

                                                                                                                                                                      
 .3/358، تسييؿّالفوائدّوتكميؿّالمقاصدّالّتسييؿينظر:  (1)
 .4/17، شرحّابفّعقيؿينظر:  (2)
، شرحّأبياتّسيبويو، الّسيرافيّ . و 404، الّدؤليّوداألسديوافّأبيّ. والسُّكَّري، 3/42، الكتابينظر: سيبويو،  (3)
 .4/15، شرحّابفّعقيؿبن عقيل، وا. 2/178

 .3/42، الكتابينظر:  (4)
 .2/25، المقتضبينظر:  (5)
 .2/178، شرحّأبياتّسيبويوينظر:  (6)
 .79، ومسائمياّوسنفّالعربّفيّكبلمياّالعربّيةّالّمغةّالّصاحبّيّفيّفقوّينظر:  (7)
 .267-2/266، جمؿّالّزّجاجيّّّشرحينظر: ينظر:  (8)
 .3/358، تسييؿّالفوائدّوتكميؿّالمقاصدّالّتسييؿشرحّينظر:  (9)

 .4/181، ابفّمالؾّألفّيةأوضحّالمسالؾّإلىّينظر:  (10)
 .15-4/14، :ّشرحّابفّعقيؿينظر (11)
 .268-2/267، شرحّجمؿّالّزّجاجيّّينظر:  (12)
 .3/358، تسييؿّالفوائدّوتكميؿّالمقاصدّالّتسييؿشرحّينظر:  (13)
 .3/358، تسييؿّالفوائدّوتكميؿّالمقاصدّالّتسييؿشرحّ. وابن مالك، 2/25، المقتضب، المبّرد ينظر:  (14)
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يما، وعّمَل بّينب عمى معنى الّنيي عن الجمع الّنصّ فيو ىو  األقوىأّن الوجو  يّتضحوبيذا      
يءّوفعمؾّإّياه.ّفإنََّؾّإفّنييَتّعفّفعؿّشيءّشَّعفّالّنييّّبّيفالّتجمعّذلك بقولِو: " الّسيرافيّ 

ّلـّتنتِوّأنَت،ّكافّأقبحلِّ ـّ وّمعّوأتيتَّّ،فنييَتّعنوّ،َؾَّتْعمـّأّنَؾّقدّعرفتّأّنوّقبيحألنَّّّ؛ُقْبِحِو،ّث
. وىذا يتوافق مع رأي ابن (1)أعظـّمفّفعؿَّمْفَّفَعَموّوىوّالّيعمـّبقبحو"ّالعمـّبقبحو.ّففعمؾَّ

 شيئين مغايرين. بّين إالّ عن الجمع بالواو  ىينْ فيو أّنو ال يُ  بّين اّلذيالحاجب 

في نصب الفعل )تبمغ( عمى اعتبار أنَّ  الّزمخشريّ ال أميل إلى رأي فإنني  ،وعمى ىذا    
رأيُت  اّلذيب، وىذا رأي ابن الحاجب الّنصّ من  أرّجح، لذلك كان الجزم فييا األذّيةمن  جزءٌ تّم الشّ 

 .                  الّنحاةفيو توافقًا مع رأي معظم 

 

ّ  

                                                           
 . 2/178، شرحّأبياتّسيبويو (1)
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ّالغايةّالّتأتيّالبتداء"ّالمزيدةّفّْ"مِّرابعًا:ّ

 دالالتِلما لُو من  ؛الّمغة َكُثَر استخدامُو في  اّلتي"ِمْن" من الحروف  الجرّ  دُّ حرفُيعَ 
، الّزمخشريّ  بّينوضع فييا، ومن ىنا جاء الخبلف  اّلتيمعنوّية يستدّل بيا من سياقات الجمل 

"ّعمىّقولوّفيّقسـّالحرؼّفيّالّزيادةّفيّ: فقد أممى ابن الحاجب في أماليو كبلم الّزمخشريّ 
من كبلم ابن  يّتضحو ّ(2)"تداءاالب،ّأي:ّإلىّمعنىّ(1)إلىّىذا"ّنيّمفّأحد،ّراجعٌّقولؾ:ّ"ماّجاءَّ

، وابتداء الغاية أوالً معنَيْين، ىما: الّزيادة  الّزمخشريّ في الجممة تفيد عند  اّلتيالحاجب أّن "ِمْن" 
 ثانيًا.

وىذا  االبتداء،راجع إلى  :في قولو "راجع إلى" أي الّزمخشريّ ح ابن الحاجب مقصد وضّ و 
فيو أّن معنى ابتداء الغاية  بّين حيث ،الّزمخشريّ في شرحو لكبلم \يتوافق مع توضيح ابن يعيش

"فإّفّابتداءّالغايةّالّليذا الحرف، ويشركو مع كّل معنى من معانيو، يقول:  األساسيّ ىو المعنى 
 جميع معانييا.في أي  (3)يفارقياّفيّجميعّضروبيا".

ّمعنىّكونياّقولو: بوّضح ذلك حيث عجب ابن الحاجب، وىذا لم ي "ليسّبمستقيـ؛ّألفَّ
بحالو.ّوالّيستقيـّعمىّىذاّأْفّيكوفّمفيومًاّمنياّّيّّاألصمزائدةّأّنؾّلوّأسقطتياّكافّالمعنىّ

ّمنوّأفّتكوفّتداءاالبألّنؾّلوّحذفتياّلـّيبَؽّمعنىّّ؛تداءاالبمعنىّ ،ّفيبطؿّكوُنياّزائدة،ّولـز
؛ المعنَيْين في آٍن واحدٍ  بّينالجمع  لمّزمخشريّ أّنو ال يجوز  بّينو  .(4)زائدةّوىوّباطؿ"ّزائدةّغيرَّ
تؤّثر في معناىا، وىذا عمى  تحمل معنى الّزيادة يجوز حذفيا من الجممة دون أنْ  اّلتيألّن "ِمْن" 

ى أّنيا تفيد أر و يؤّدي حذفيا إلى عدم إتمام معنى الجممة،  إذ تفيد ابتداء الغاية اّلتيعكس "ِمْن" 
 .االبتداءيادة ال معنى الزّ 

العربّية عمى خمسة عشر وجيًا وىي: البتداء الغاية  الّمغة وجاءت معاني "ِمْن" في 
مّتعميل، ولمفصل، وتأتي زائدًة لمتّنصيص عمى العموم، والمكانّية، ولمتّبعيض، ولمبدل ولالّزمانّية 

                                                           
 .283، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ  ((1

 .1/311، أماليّابفّالحاجب (2)
 .8/13، المفّصؿّشرحّ (3)
 .1/311، أماليّابفّالحاجب (4)
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وعمى، وتأتي أيضًا لبيان  ،ماتأتي مرادفًة لكلٍّ من: عن، والباء، وفي، وعند، وربّ و  ،ولتوكيد العموم
 (1)الجنس.

، وكأّنو يوافقيم، الّزمخشريّ من العمماء قد أّيدت  طائفةً  أنّ ه(  749)ت  المراديّ وذكر 
ّيثبتّأكثرّاني في حروف المعاني: فقد قال في الجنى الدّ  ّ)مِّالّنحّو"ولـ ّجميعّىذهّفّّْييفّلػ )

ّذىبّّ،المعاني ّوقد ّغيره، ّمفّذلؾّعمىّالّتضميفّأو ّكثيرًا ّتأّولوا ّبؿ ّ،الّسراجّوابفُّّ،المبّرد
ّمفّالحذّّّ،غراألصّفشاألخّو ّالّتكوفّّ،اؽوطائفة ّإلىّأّنيا ّوأّفّّإالّّوالّسييمّي ّالغاية، البتداء

معانييا،ّوىوّترىّأّفّالّتبعيضّمفّأشيرَّّأالَّذكروىاّراجعّإلىّىذاّالمعنى،ّّاّلتيسائرّالمعانيّ
ّمِّ ّ)أكمت ّقمت: ّإذا ّفإّنؾ ّالغاية، ّابتداء ّإلى ّالرّّّفَّراجع ّأوقعت ّإّنما ّجزءّؿاألكغيؼ( ّّ،عمى

ّالغاية"ّ،فانفصؿ ّابتداء ّإلى ّالكبلـ ّمعنى "ابتداءّوذىب إلى ذلك ابن ىشام بقولو:  .(2)فمآؿ
ابن  فإنّ  ،وبيذاّ(3)الغايةّوىوّالغالبّعمييا،ّحّتىّاّدعىّجماعةّأّفّسائرّمعانيياّراجعةّإليو".

 وىو ابتداء الغاية. ،ويوافقو في معنى )ِمْن( الّزمخشريّ د ىشام يؤيّ 

)ما رأيت من أحٍد(  الّزمخشريّ في جممتو المشابية لجممة  ولم يورد سيبويو ىذا، بل وّضح
رأي ابن  فرأيو يتوافق مع. (4)وليس الّزيادة وابتداء الغاية ،أنَّ "ِمْن" ىنا تفيد الّزيادة والتّبعيض

 في عدم إرجاع "ِمْن" إلى معنى ابتداء الغاية. الحاجب

فيو  بّينمن كتابو )المقتضب(  األّولففي الجزء  ؛نفسو في معنى "ِمْن" المبّرد قد ناقض و 
كّؿّّفَّّ"وذاؾّأَّوأشار إلى ذلك بقولو:  ،( ليس حرفًا زائداً أحدٍ  نْ أّن "ِمْن" في جممة )ما جاءني مِ 

ّوقعتّوقع ّمعنىّكممةّإذا ّحدثتّلذلؾّفإنَّّّ،معيا ّوليستّبزائدةالمعنىما ، أّما في الجزء (5)"،

 مظ  ُّٱعمى ذلك بقولو تعالى:  مّثلودخوليا في الكبلم كسقوطيا، و  ،صّرح بأّنيا زائدة ، فقدالّرابع

                                                           
، شرحّالكافيةّالّشافية، وابن مالك، 358، 1/353، األعاريبعفّكتابّّالّمبيبمغنيّ ابن ىشام،  ينظر: (1)
 .98-97 معانيّالحروؼ،، والّرمانّي، 3/795-799

(2)  315. 
 .1/353، األعاريبعفّكتبّّالّمبيبمعنىّ (3)
 .4/225، الكتابينظر:  (4)
 .1/183،نفسو (5)
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أّن "ِمْن" زائدة، ولكّنيا  إّنما ىو "خْيٌر" أيْ  ،(1) َّ خفحف جف مغ جغ مع جع

(3)خير من ربكم، وحسن الّزيادة ىنا". التّقدير، "و (2)جاءت لمّتوكيد
 

ّجاءنيّمفّأحدٍّابن الحاجب في أّن "ِمْن" في جممة ) (4)جّنيّ  وقد أّيَد ابنُ   ،( زائدةما
ووضَع لزيادة "ِمْن" شرطين  ،ه( 669ويستقيم الكبلم بدونيا، وعمى ىذا ساَر ابن عصفور )ت 

 ىما:

  أن تدخل عمى نكرة. :األّوؿ
أن يكون الكبلم غير موجب، ويعني بذلك أْن يتقّدم عمى الجممة )الّنفي و الّنيي  :الثّاني

 (5)(.واالستفيام

، األّولالّشرط في  أّما الكوفّيون فقد وافقوىم، البصرّيينيذان الّشرطان عمى رأي ف   
عندىم:  التّقديرأجازوا زيادتيا في الواجب نحو: )قد كاَن ِمْن مطٍر(، و ف، الثّانيوخالفوىم بالّشرط 

 (6)قد كان مطٌر.

في الّشرطين، فأجاز زيادتيا في الواجب، وغيره،  البصرّيين، فقط خالف األخفشأّما  

 يب ُّٱٱتعالى:وفي المعارف والّنكرات، ومثال ذلك: جاءني من زيٍد، وقد استدّل عمى ذلك بقوِلو 

                                                           
 .2/105، البقرة ((1

 .4/137، ،ّالمقتضبالمبّردّينظر:  (2)
 .1/510، طمحيي،ّالبحرّالحّيان أبو (3)
 .244،البيافّفيّشرحّالمُّمعينظر:  (4)
 .1/501، وشرحّجمؿّالّزّجاجيّّ، 1/198، الُمقّرب ينظر:  (5)
، ىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامع، الّسيوطيّ ، و 1/501، شرحّجمؿّالّزّجاجيّّينظر: ابن عصفور،  (6)
2/379. 
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أّي يغفر لكم ذنوبكم ال بعضيا؛ ألّن ذلك خطاب موّجو لمن يؤمن من  .(1)َّ مت  زت رت

(2)وابن ىشام. الكسائيّ الكّفار، وذىب إلى ذلك أيضًا 
 

ن ا)ما جاءني ِمْن أحٍد( ينطبق عميو الّشرط الّزمخشريّ أّن قول  يّتضحسبق  مّماو 
 .أمثال ابن عصفور البصرّيينفقًا في ذلك مع لسابقان، متّ ا

أجُد أّن معنى )ابتداء الغاية( خّصصت لممكان كما جاء عند  ،الّنحاةومن تتّبعي لكبلم    
عمى ذلك بقولو: سْرُت من البصرِة  مّثل، ووافقو ابن عصفور عندما (3)أمثال سيبويو البصرّيين

 (5) ، وابن درستويو لم يخّصوىا بالمكان.المبّرد ، و األخفشلكّن  (4)إلى الكوفِة.

 ُّ َّ ُّٱٱ:احتّجوا بأّنو يجوز استعمال "ِمْن" في الّزمان نحو قولو تعالىف الكوفّيونأّما 

)أّوِل يوِم( من الّزمان. وذىب  (6) َّ  مبزب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ

ية الكريمة )من تأسيس أّول باآلأّنُو ال يجوز استعماليا في الّزمان، إذ قّدروا ما جاء  البصرّيون
(7)وأقام المضاف إليو مقامو. ،فحذف المضاف ،يوم(

 

ة ال أجّد أّن ابتداء الغاية المكانيّ  ،الكوفّيينو  البصرّيين بّينعن الخبلف  الّنظروبصرف 
عمى  وباالعتماد، الّزمخشريّ ة قد تبدو من جممة )ما جاءني من أحٍد( كما جاء عن مانيّ أو الزّ 

فق معيم في أن )ِمْن( تفيد معنى يتّ  ألّنورأي ابن الحاجب؛  أرّجحني ، فإنّ الّنحاةة آراء أغمبيّ 
 وليس ابتداء الغاية. ،يادةالزّ 

                                                           
 .46/31، قاؼاألح (1)
، ابفّمالؾّألفّيةأوضحّالمسالؾّعمىّ، وابن ىشام، 1/501، شرحّجمؿّالّزّجاجيّّينظر: ابن عصفور،  (2)
3/26. 

 .4/224، الكتابينظر:  (3)
 1/505وشرحّجمؿّالزّجاّجي، 1/198،الُمقّربّينظر:  (4)
 .2/377، ىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامعينظر: لّسيوطي،  (5)
 .9/108، الّتوبة (6)
، وابن عصفور، 316-315، الكوفّييفّوّالبصرّييفّبّيففيّمسائؿّالخبلؼّّصاؼاإلن، األنباريّ ينظر: ابن  (7)

 .1/505، شرحّجمؿّالّزّجاجيّّ
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ّلنفيّالجنسّاّلتياسـّ"ال"ّخامسًا:ّ

ّكّؿّلنفي الجنس" قول سيبويو: " اّلتيفي باب " المنصوب ببل  الّزمخشريّ نقل  واعمـّأفَّ
 الّزمخشريّ  والواضح أنّ  (2) (1)ؿّفيوّال".لؾّأفُّتعمُِّّسفَّحَّّ(ُربَّّ)لؾّأفُّتعِمؿّفيوّّفَّسُّحَّّشيءٍّ

"  لومطابقتيا  ،لنفي الجنس اّلتيو في بيان إعمال "ال" استعان ب ألّنوجب بقوِل سيبويو؛ ُأع
" ألّن  ؛الّنكرةب االختصاصفي  (ُربَّ )ة ير ابن يعيش أّن سيبويو جعل "ال" نظ بّينحيث  ،ُربَّ

 (3)لى بيا من المعرفة.اإلبيام أو 

"أوردهّعمىّأّفّ"ال"ّ: اّلذي قاللم ُيعجب ابن الحاجب،  الّزمخشريّ من سيبويو و  وكبلم كلٍّ 
لكونوّوقعّخبرًا،ّوالخبُرّّ؛وليسّبمفيدّمقصودهّ،ستشيدًاّبقوؿّسيبويو،ّمُّالّنكرةفيّّإالّّالّتعمؿّ

ذاّّالّنكرةترىّأّنوّلوّكانتّ"ال"ّتعمؿّفيَّّأالَّقدّيكوفّأعَـّ،ّ ّصحيحًا،ّوا  والمعرفةّلكافّىذاّالكبلـُ
أورده  اّلذيركيب ابن الحاجب أّن التّ  وّضحو  (4)".الّنكرةفيّّإالّّكافّكذلؾّلـّيفدّأّنياّالّتعمؿّ

والجممة  الّنكرة،لنفي الجنس لم تقتصر عمى  اّلتيعمى أنَّ "ال"  يدلّ  الّزمخشريّ ونقمو عنو  ،سيبويو
  .فييا عموم

ّوحقّّفقال:  ،الّنكرةفي  إالّ في قولو أَن "ال" ال تعمل  الّزمخشريّ  بّينو  ّيكوفّ" ّأف و
ّلنفيّالمتعدّّ بقولو : "ذلك عّمبًل ووافقو ابن الحاجب مُ  ،(5)نكرة" ّوضَعيا ّيقتضيّدألفَّ اتّوىذا
ّنما( قال: "المفّصل في شرح  اإليضاحفي كتابو )و ّ،(6)نكير"التّّ وجَبّتنكيره؛ّألّفّالغرضّبياّّوا 

تعريؼّالجنس،ّفكماّيحصُؿّّإالّّّلوُّعرِّؼّلـُّيعرَّؼّّْألّنو؛ّالّتعريؼفبلّحاجَةّإلىّّ،نفيّالجنس
ّالغرضّبياّنفيّالواحدّالمتعّقِؿّّالّتعريؼفيقُعّّالّنكرة،ذلَؾّبالمعرفِةّيحصؿّب ضائعًا،ّوأيضًاّفإفَّ

ّّ.(7)نكير"بالتّّّإالّّفيمزـُّمنُوّنفيّماّعداهُّّ،ىفِّفيّالذّّ

                                                           
 .2/286، الكتاب (1)
 .7، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ  (2)
 .2/103، المفّصؿّشرحّينظر:  (3)
 .1/472، أماليّابفّالحاجب (4)
 76، .العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّّ (5)
 .1/413، أماليّابفّالحاجب (6)
(7) 1 /385 ،386. 
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لنفي  اّلتيوابن الحاجب في أّن "ال"  الّزمخشريّ  بّينوافق يظير التّ  وصالّنصّ ه ومن ىذ
عمى ما جاء بو سيبويو الذي  وابن الحاجب الّزمخشريّ د أكّ بيذا و ،ّالّنكرةفي  إالّ الجنس ال تعمل 

، فقال سيبويو: لم ُيعجْب ابن الحاجب اّلذيابق ركيب السّ ُربَّما يكون أفضل من التّ  اً م تركيباستخد
 (1)تعمؿّفيّمعرفةّأبداً".ّ"ّالال"فيّىذاّالباب؛ّألّفّّالّنكرةجرىّمجرىّ"واعمـّأّفّالمعارؼّالّتَّ

حّتى لو وقع بعد "ال" معرفة  بّينتدّلل عمى صّحة قولو، و  اّلتي األمثمةوضرب سيبويو عددًا من   
 :الّشاعرفييا يكون عمى التّنكير، واّتضح ذلك في قول  التّقديرف

 الرجز()البحر 
ّّّّّّّّّوالّفتًىّّ-15 ّالمَّْيَمَةِّلْمَمِطيِّ ـَ ّ(2)ّي.رِّابفّخْيبَّّمّثؿالَّىْيَث

 ،(3)في نكرة عمى رأي سيبويو إالّ و "ال" ال تعمل  ،معرفةعمم )ال َىْيَثَم(  )ىيثم( في ف
أّنُو أراد )أمثال وا بّين وكّميم (6)،البغداديّ ، و (5)، وابن يعيش(4) األنباريّ أمثال  الّنحاةوغيره من 

ىنا كان عمى التّنكير، ووافقيم في ذلك  التّقديرف ،داء لممطيّ حىيثم( مّمن يقوم مقامو في جودة ال
وىوّكقوليـ:ّّ،ىيثـ"ّفيّجممةّالمنفييف" فصارّىذاّشائعًا،ّفأدخؿأْكَمَل قائبًل: " اّلذي، الّشنقيطيّ 

والّّ،،ّوالمعنى:ّوالّقاضي-رضيّاللّعنو-رادّعمّيّبفّأبيّطالبٍّفّليا"،ّيُّسٌَّةّوالّأباّحَّ"قضيَّّ
 (7)أبيّحسفّليا".ّمّثؿفاصؿّ

                                                           
 .2/296، الكتاب ((1

(: ىو جميل بن عبد داء لممطي. والمقصود ب )ابن خيبريّ ىيثم(: ىو اسم رجل كان َحَسن الحُ المقصود ب ) (2)
. والّشاىد فيو دخول "ال" 250، أسرارّالعربيةاهلل بن َمعَمر بن الحارث بن خيبرّي بن ظبيان. ينظر: األنباري، 

البيت مجيول الّنسب. ينظر: . 2/296، الكتابينظر : سيبويو،  عمى العمم وعمميا فيو بالتأويل: أمثال ىيثم. 
، البغداديّ ، و 2/102، المفّصؿّشرحّ، وابن يعيش، 250، العربّيةأسرارّ، األنباريّ ، و 2/296، الكتابسيبويو، 
الدُّررّالّموامعّ، الّشنقيطيّ . ونسب البيت لبعض بني دبير، ينظر: 4/57، ولّبّلبابّلسافّالعربّاألدبخزانةّ

 .1/312، عمىّىمعّاليوامعّشرحّجمعّالجوامع
 .2/296، الكتابينظر:  (3)
 .250، العربّية:ّأسرارّينظر (4)
 .2/103، المفّصؿّشرحّينظر:  (5)
 .4/57، ولّبُّلبابّلسافّالعربّاألدبخزانةّينظر:  (6)
 .1/313، الدُّررّالّموامعّعمىّىمعّاليوامعّشرحّجمعّالجوامع (7)
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لنفي  اّلتيبوجود معرفة في باب "ال"  واإلقراربلعتراف ومن ذلك اّتضح أّنُو ال سبيل ل
 الجنس حّتى لو وجدت.

ّإّنماّعممتّألّني"وعمَّل ابن مالك لماذا ال تعمل "ال" إذا كان مصحوبيا معرفة بقولو:  ا
ّعمىّسبيؿّالّتنصيص،ّوالمع رفةّليستّكذلؾ،ّ...،ّلكّفّإذاّالعمؿّالمذكورّليدّؿّبوّعمىّالعمـو

،ّفإّفّفيّالّتكرارّّمّمايتياّالمعرفةّلزمياّالّتكرار،ّليكوفّعوضًاّول فاتياّمفّمصاحبةّذيّالعمـو
ّ ّعمى ّالمفصولة ّالّتكرار ّلزـو ّفي ّحمؿ ـّ ّث ّزيادة، ّالعمـو ّفي ّكما ّمعرفة،ّّاّلتيزيادة تمييا

 299وابن كيسان )ت  ،(2)المبّرد وىذا يخالف ما جاء عند  .(1)"اإلىماؿلتساوييماّفيّوجوبّ
 .(3)ه(

أّن "ال"  بّين، حيث الّزمخشريّ المؤّيدين لسيبويو و  الّنحاةه( من  749)ت  المراديّ دُّ عَ يُ وَ 
ن اشترطوا أن يكون اسم "ال" اّلذي الّنحاة، كذلك الحال بالّنسبة لباقي (4)الّنكرةفي  إالّ ال تعمل 

 .(7) األزىريّ ، و (6)، وابن عقيل(5)كذلك خبرىا، ومن ىؤالء ابن ىشامو  ،الّنافية لمجنس نكرة

ن أجازوا اّلذي الكوفّيينمخالفة لرأي وىي  ،البصرّيينالموافقة لرأي  اآلراءوىذه بعض  
 : الكوفّيينومن ىؤالء  ،إعمال "ال" الّنافية لمجنس في المعرفة

: ال زيد. مّثللنفي الجنس في العمم المفرد  اّلتيأجاز إعمال "ال" فقد : الكسائيّ  :أّوالًّ
 ، وال عبدَ اهللِ  الرَّحمن، والعزيز نحو: ال عبدَ  ، أو هلِل، أومحّمدال أبا  مّثلوالمضاف لكنية، 

ّألّنو"، وعّمل ذلك بقولِو: (8)في جممة )ال عبد اهلل( إالّ  الفّراء العزيز. ولم يوافقو  ، وال عبدَ الرَّحمنِ 

                                                           
 .1/446، تسييؿّالفوائدّوتكميؿّالمقاصدّالّتسييؿشرُحّ (1)
 .4/359، المقتضبينظر:  (2)
.  رسالة ماجستير، جامعة الممك عبد العزيز، 202،يالّنحّو،ّابفّكيسافّبن حمود محّمد، ينظر: الّدعجافيّ  (3)

 م.1978السعودّية،  العربّيةالمممكة 
 .290، الجنىّالّدانيّفيّحروؼّالمعانيينظر:  (4)
 .1/262، األعاريبعفّكتبّّالّمبيبومغنيّ. 2/3، ابفّمالؾّألفّيةأوضحّالمسالؾّإلىّينظر:  (5)
 .2/6، شرحّابفّعقيؿينظر:  (6)
 .1/337، الّنحوفيّّالّتوضيحبمضموفّّالّتصريحأوّّالّتوضيحعمىّّالّتصريحشرحّينظر:  (7)
 .1/463، ىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامع، الّسيوطيّ ينظر:  (8)
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ّأحد:ّعبدّالل،ّوخالفوّفيّ ّفييماّّتعماؿاالسألّفّّ؛يريفاألخحرؼّمستعمؿ،ّيقاؿّلكّؿ لـّيمـز
ّعبدّالل".  (1)كماّلـز

ال ىي، و نحو: ال ىو،  اإلشارةواسم  ،أجاز إعمال "ال" في ضمير الغائبف: الفّراء  ثانيًا:
 (2)غير صحيح. البصرّيينقاسيما عميو. وىذا كّمو عند  الكسائيّ لك، وال ىاتين لك، و  وال ىذين

 اّلذي الّنّص في تركيب  الّزمخشريّ ابن الحاجب و  بّينعن الخبلف  الّنظروبصرف 
افية وىو إعمال "ال" النّ  ًا،كان واحد الّنحاةأنَّ مقصد ىؤالء  إالّ عمى قول سيبويو،  استعان بو

 ما عدان سبق ذكرىم في ىذه المسألة اّلذي الّنحاةار معظم سوعمى ىذا  ،الّنكرةلمجنس في 
رأي  أرّجحو في ذلك، وعمى ىذا أميل  البصرّيينن أجازوا عمميا في المعرفة مخالفين اّلذي الكوفّيين
، وخاصة بعد تعميل ابن مالك لبطبلن عمل "ال" الفّراء و  الكسائيّ أمثال  الكوفّيينعمى  البصرّيين

 افية لمجنس في المعرفة.النّ 

 

ّ  

                                                           
 .1/463، نفسو (1)
 .463/ 1،نفسوينظر:  ((2
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ّحروؼّالّتحضيضسادسًا:ّّ

الّّ"ّوىيّلوال،ّولوما،ّوىبل،ّّو: حضيضحروف التّ  في الّزمخشريّ  قال ،ّتقوؿ:ّلوالّفعمتّا 
الّّزيدًا،ّوىبلّمررتّبو،ّّوكذا،ّولوماّضربتّ والّتدخؿّّ،الفعؿّىوّعموحثَّّ،قمت،ّتريدّاستبطاءهّا 

عمى  مّثلوي ،حضيضيذكر حروف التّ  نّصوفي  الّزمخشريّ ف (1)عمىّفعؿّماضّأوّمستقبؿ".ّإالّّ
عمى الفعل  إالّ ح أّن ىذه الحروف ال تدخل وبعد ذلك وضّ  ،حرف من ىذه الحروف بمثال كلّ 

 المستقبل، ويبدو من كبلمو أّنو ال شبية فيو.ي أو الفعل الماض

حديد كبلمو )تريد استبطاءه(، في ذلك، وبالتّ  الّزمخشريّ ولم يعجب ابن الحاجب كبلم 
ّعمىّّتبطاءاالسألّفّّ؛:ّ"ليسّبجّيدُمْممياً قال ف ّيكوفّفيّالّزمفّالمستقّالّشيءوالحثَّ ّؿ.ّبإّنما

ُرّفيوّ ّعميو؟ّوَّّصَّـ،ّفكيؼُّيتَّانقضىّوتصرَّّّألّنوّ؛حثّّوأّماّالماضيّأوّالحاؿّفبلُّيتصوَّ رّالحثُّ
عميوّيستدعيّّحالةّالحّثّقائـّبذاتّالمطموبّمنوّذلؾ،ّوالحثُّّّألّفّالفعؿَّّ؛اّالحاؿّفكذلؾوأمَّّ

ذاّ ؿ،ّوىذهّالحروؼّإذاّوقعّبعدىاّالماضيّكانتّلمّتوبيخ،ّوا  تحصيموّمنو،ّوالحاصؿّالّيحصَّ
 (2)والّطمب".ّحثِّّوقعّبعدىاّالمستقبُؿّكانتّلم

أشَرَك الفعل الماضي مع المستقبل  اّلذي الّزمخشريّ خالف ىذا  نّصووابن الحاجب في 
أّن حروف الّتحضيض إذا وقعت بعد الماضي تؤّدي معنى الّتوبيخ،  بّينفي معنى واحد، بحيث 

ذا وقعت بعد المستقبل تؤّدي معنى  فإّن ما جاء بو  ،والحّث عمى الفعل، وعمى ىذا االستبطاءوا 
 نين.الزم بّين نّصوو دمج في خّص الّزمن المستقبل وليس الماضي، لكنْ ي الّزمخشريّ 

لم  ألّنو؛ وابن الحاجب الّزمخشريّ من  بخصوص ما ذىب إليو كلّ رأي  لسيبويو ولم يكن
ّنما اكتفى بذكر الحروف وىي )ىبّل، وَلْواَل، و و يضع مفيومًا لحروف الّتحضيض،  الّ ا  أنَُّو  بّينو  ،(ا 

 (3)الفعل. إالّ ال يمييا 

                                                           
 .315، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ (1)
 .1/308 أماليّابفّالحاجب، (2)
 .3/115، الكتابينظر:  (3)
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أضاف عمى ما جاء بو سيبويو  اّلذيه(  384)ت  كذلك الحال بالّنسبة لمّرمانيّ و    

ىبّل و  ،(1)َّ زث رث يت ىت ُّٱٱتعالى:، وقولو لوّماّأكرمتّزيداًّمنيا:  األمثمةعددًا من 

: التّقديروقد يكون  .(2)زيداً  ىبّل أيضًا عمى إضمار الفعل نحو:  مّثلأتيت خيرًا من ذلك وغيرىا. و 
(3)ه(. 415) وسار عمى دربيما اليرويّ  ،ىبّلّضربتّزيداًّ

 

قال: فووافق ابن يعيش ابن الحاجب في رأيو حين تحّدث عن حروف الّتحضيض،     
ذاّولييّفّالمستقبؿّكّفّتحضيضاًّّ،"ومعناىاّكّمياّالّتحضيضّوالحثّّ ذاّولييّفّالماضيّكّفّّ،وا  وا 

ّالمخاطب". ّتركو ّفيما ّوتوبيخًا المعنى المستفاد عمى حسب الفعل  يّتضحومن كبلمو  (4)لومًا
حضيض أّن حروف التّ  بّين اّلذيحضيض، وىذا مطابق البن الحاجب يقع بعد حروف التّ  اّلذي

ذا جاء بعدىا ما  وبيخ.ي تفيد التّ ضإذا جاء بعدىا مستقبل تفيد الحث، وا 

أّن "لوال" تكون لمّتحضيض، ويأتي بعدىا فعل مضارع،  بّينفقد  ،ه( 702) المالقيّ أّما   
 ،، ثّم وّضح أّنو يجوز دخوليا عمى الماضي بمعنى المضارعاألمثمةعمى ذلك بعدد من  مّثلو 
، وىي في ىذه الحالة تفيد معنى الّتوبيخ، كما جاء عند األمثمةعمى ذلك أيضًا بعدد من  مّثلو 

حاليا في  ،األفعالعمى  إالّ أّنيا ال تدخل  بّينيعيش وابن الحاجب. أّما في باب )لوما( فقد  ابن
. –ذلك حال لوال   (5)وىبلَّ

عّما جاء بو  (6)ْف شيئًا جديداً ضِ ه( فمم يُ  749)ت  المراديّ وبخصوص ابن أم قاسم  
 ،)لوال( عمى ذلك بحرف مّثلو  ،ابن يعيش، وابن الحاجبوافق ابن ىشام . و المالقيّ و  الّرمانيّ 

 (7)أّن )لوما( بمنزلة لوال. بّينو 

                                                           
 .15/7، الحجر (1)
 .178-177، معانيّالحروؼينظر:  (2)
 .169، زىّيةّفيّعمـّالحروؼاأّلكتابّينظر:  (3)
 .8/144، المفّصؿّشرحّ (4)
 .365، 361، :ّرصؼّالمبانيّفيّشرحّحروؼّالمعانيينظر (5)
 .609، 606، 605، المعانيّالجنىّالّدانيّفيّحروؼينظر:  (6)
 .306، 304، 1/303، األعاريبعفّكتبّّالّمبيبمغنيّينظر:  (7)
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الّ و  ،وىبّل  ،ولوما  ،أّن )لوال  الّسيوطيّ  بّينو   زعاج، ا  ( لمّتحضيض، وىو طمب بحّث وا 
توضح مجيء الفعل الماضي والمضارع بعد ىذه الحروف، ولكن  اّلتي األمثمةوأورد عددًا من 

ال تتمحور  اّلتي الّنحاةواستعان في باب ىذه الحروف بآراء الكثير من  ؟دون توضيح ماذا تفيد
ّنما تتمحورو حول ىذه المسألة،   ىذه الحروف. صُّ تخ اّلتي األمورحول العديد من  ا 

ابن ىشام ا جاء بو حضيض عمّ جديد بخصوص حروف التّ بشيٍء  (1)شمونيّ األ أتولم ي
ين ثِ دَ حْ المُ  الّنحاةبعض أيضًا ابن الحاجب  الحاجب، وقد أّيدن وافقوا ابن اّلذيلّنحاة اوغيره من 

 .(3)، وعباس حسن(2)أمثال ابن كمال باشا

موافقة لرأي ابن الحاجب كوَنو أكثر تدقيقًا وتحديدًا  جاءتفي مجمميا  اآلراءوالواضح أّن 
شمل المستقبل مع الماضي في معنى  اّلذي الّزمخشريّ رأيو عمى رأي  أرّجحفي ىذه المسألة، ليذا 

 واحد، وىذا ما دفع ابن الحاجب لمخالفتو ومناقضتو.

 

ّ

ّ  

                                                           
، 3/609"، ابفّمالؾّألفّيةابفّمالؾّالمسّمىّ"منيجّالّسالؾ،ّإلىّّألفّيةعمىّّاألشمونّيّشرحّينظر:  ((1

610-611. 
 . 299، الّنحوأسرارّينظر:  (2)
ّ.514، 513، 4/512، الّرفيعةّوالحياةّالّمغوّيةّالمتجّددةّاليباألسبالوافيّمعّربطوّّالّنحوينظر:  (3)
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ّعميياّالمقّدمةّالّنكرةالحاؿّمفّالمعرفةّأولىّمفّسابعًا:ّ

 أنّ  بّينفِمْن كبلمو ت ،(1)"إذاُّقدمتّعميوّإالّّوتنكيُرّذيّالحاؿّقبيحّّ: "الّزمخشريّ قال 
عمى ذلك ما أمبله ابن الحاجب عمى قول  مّثلإذا ُقدِّمت عميو، وَ  اً قبيحيبدو  الّنكرةصاحب الحال 

 :المفّصل  عنذي الّرمة 

ّ)البحرّالوافر(
ـُ.ّ-16 ّيستدي ّاسحـَ كؿُّ ـُّّّّّّّّّّعفاهُّ طمٌؿّقدي ّ(2)ِلَعّزَةّموِحشاًّ

ر تقديم ذي الحال )موحشًا( عمى صاحبيا المنكّ فيو  )موِحشًا طمٌل(أّن ى أر  الّزمخشريّ ف
  (3). الّزمخشريّ وىذا مقبول عند  )طمٌل(، الّنكرةمن  حاالً بحيث تصبح )موحشًا(  ،)طمٌل(

يجوزّأْفّيكوفّ: "ُمْممياً فقال  ،وكأّنو لم يعجبو ذلك ،أويللى التّ لكنَّ ابن الحاجب ذىب إ
ّ ّ"لعّزة"ّاالًّح"موحشاً" ّفي ّالّضمير ّّ،مف ّعمى ّعائدًا ّكاف ْف ّضميرَّّ؛الّنكرةوا  معرفٌةّّالّنكرةّألّف

ذاّكافّمعرفةّفَجْعُؿّالحاؿّمفّالمعرفةّأْولىّمفّجعمياّمفّ(4)ّييفالّنحّوخبلفًاّلبعضّ ّالّنكرة.ّوا 
ّ(5)ألّفّىذاّىوّالكثيُرّالّشائع،ّوذاؾّقميٌؿّنادر،ّفكافّأْولى".ّ؛عميياّمقّدمة

                                                           
 .63، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ (1)
معنى اسحم: األسود يريد بو السحاب؛ ألنو إذا كان ذا ماء يكون و مناسبة البيت: قيل البيت لممحبوبة عزة.  (2)

لونو أسود المتبلئو. والمستديم: الذي يمطر مطر الديمة والديمة مطر أقميا ثمث النيار أو ثمث الميل. ينظر: 
، ّنيّ جلم أعثر عميو في ديوان ذي الرّمة، ينظر: ابن  . وينظر البيت:63، المفّصؿّفيّعمـّالعربيةالّزمخشري، 
. وابن 3/9، أماليّابفّالّشجريّّ. والعموّي، 63، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ . و 2/492، الخصائص
ولّبّّاألدبخزانةّ، البغداديّ . و 249، شرحّشواىدّالمغني، الّسيوطيّ . و 1/300، أماليّابفّالحاجبالحاجب، 

 .3/209ُلبابّلسافّالعرب،ّ
 .63، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّينظر:  (3)
: أّنو نكرة األّولىل ىو نكرة أو معرفة؟ عمى ثبلثة مذاىب:  الّنكرةّيون في الّضمير الّراجع إلى الّنحو "اختمف  (4)

يرجع إلييا ذلك الّضمير إّما أن تكون واجبة الّتنكير أو  اّلتي الّنكرة: أّن الثّالث: أّنو معرفة مطمقًا، و الثّانيمطمقًا، و 
: جاءني رجل وأكرمتو". ينظر: الثّاني: رّبو رجبًل. ومثال األّولجائزتو، فإن كانت جائزة فالّضمير معرفة، فمثال 

 .134، شذورّالّذىبّفيّمعرفةّكبلـّالعرب شرح. وابن ىشام، 2/751، ،ّأماليّابفّالحاجبابن الحاجب
 .1/300، أماليّابفّالحاجب (5)
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فابن الحاجب في ىذا البيت يرى أْن يكون صاحب الحال معرفة، وقّدم عمى الحال 
جعل صاحب  اّلذي الّزمخشريّ لذلك قدرُه بالّضمير العائد عمى )ِلَعّزَة(، وىذا بخبلف  ،()موحشاً 

 الحال )طمٌل( نكرة، ومتأّخرًا عن الحال )موحشًا(.

سيبويو سبب نصب "موحشًا" عمى الحال؛ ألّن أصميا صفة لـ "طمٌل" فتقّدمت عمى  بّينو 
ه(: 542وقال العَمِوّي ) (2)ه( 421)ت  . ووافقو في ذلك المرزوقيّ (1)حاالً فصارت  ،الموصوف

ليذا  ،(3)الّيقُعّقبؿّالمتبوع"ّتابعًة،ّوالتّابعُّّإالّّالّتكوفّّالّصفةَّـ؛ّألّفّلماّتقدّّّوِّصفةبطؿّكونُّ"
 . (6)البغداديّ و  ،(5)الّسيوطيّ و  ،(4)األنباريّ . وقد سار عمى نيجيم في ذلك حاالً أصبحت "موحشًا" 

، وخالف ابن الحاجب في أّنو لم الّنكرةفي مجيء الحال من  الّزمخشريّ  جّنيّ ووافق ابن 
 .(8)ابن ىشام الّزمخشريّ ن وافقوا اّلذي الّنحاة. ومن (7)ُيحمل الحال عمى الّضمير في الّظرف

 ألّنوأّنو إذا لم يتأّخر عن الحال لم ُيَنّكْر غالبًا ذو الحال؛  واألشمونيّ  ،(9)األزىريّ  بّينو      
 .(10)كالمبتدأ في المعنى، فحّقو أن يكون معرفة، فإْن تأّخر كان ذلك ُمَسوِّغًا لمجيئو نكرة

من  حاالً الّسابق عمى أّنو ال يستقيم أن يكون "موحشًا"  الّشعرببيت  الّرضيّ واستشيد 
 (طمل)"طمل" عند من يرى وجوب اّتحاد العامل في الحال، وفي صاحبيا؛ ألّن العامل في 

                                                           
 .123-2/122، الكتاب ((1

 .4/1279، شرحّديوافّالحماسةّألبيّتّماـينظر:  (2)
 .3/9، أماليّابفّالّشجريّّ (3)
 .147-146، العربّيةأسرارّينظر:  (4)
 .249، شرحّشواىدّالُمغنيينظر:  (5)
 .3/209، ولّبُّلبابّلسافّالعربّاألدبخزانةّينظر:  (6)
 .2/492، الخصائصينظر:  (7)
وشرحّ. 1/90، األعاريبعفّكتبّّالّمبيبومغنيّ. 135، شرحّشذورّالّذىبّفيّمعرفةّكبلـّالعربينظر:  (8)

 .1/311، ابفّمالؾّألفّيةأوضحّالمسالؾّإلىّّو. 222-221، قطرّالّندىّوبؿّالّصدى
 .1/584، الّنحوفيّّالّتوضيحبمضموفّّالّتصريحأوّّالّتوضيحعمىّّالّتصريحشرحّينظر:  (9)

 .1/247"، ابفّمالؾّألفّيةابفّمالؾّالمسّمىّ"منيجّالّسالؾ،ّإلىّّألفّيةعمىّّاألشمونّيّشرحّينظر:  (10)10
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 الّنحاةو  ،الّزمخشريّ . وىو بيذا يوافق ابن الحاجب، ويعارض (1)، والعامل في الحال "ِلعّزَة"االبتداء
 ن ساروا عمى نيجو.اّلذي الّنحاةو 

فقد جاء موطن الّشاىد عنده موافق لموطن الّشاىد اّلذي جاء  ه(855)ت  العينيّ أّما 
 .(2)عند الّزمخشريّ 

أّن الفئة  إالّ يا، بّينفيما سبق تفاوتت واختمفت فيما  الّنحاةعمى الّرغم من أّن آراء و  
رأيو عمى رأي ابن  أرّجح، ليذا اآلراءىي الفئة الغالبة برأييا عمى باقي  لمّزمخشريّ المؤّيدة 
 .الّنحاةمن  عددٌ  إالّ لم يؤّيده  اّلذيالحاجب 

  

ّ  

                                                           
 .652-1/651، بلكافيةّابفّالحاجّالّرضيّّشرحّينظر:  (1)
 .3/1130"، الكبرىالّشواىدّالمشيورّبػّ"شرحّّاأللفّيةفيّشرحّشواىدّشروحّّالّنحوّيةالمقاصدّينظر:  (2)
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ّافةاإلضالمنفيّالمضاؼّببلـّثامنًا:ّ

 األمثمةلنفي الجنس" عددًا من  اّلتيفي فصل من فصول "المنصوب ببل  الّزمخشريّ أورد        
لك، ثّم حذف الّنون فقال: ال أبا لك، وال غبلمي  نِ يْ لك، وال ناصرَ  نِ يْ لك، وال غبلمَ  نحو: ال أبَ 

ثبات  اإلضافةلك، وال ناصري لك ... إلخ، وشّبو ذلك بالّشذوذ، وقصد  األلف، بحذف الّنون وا 
ك ال ُيقال: ال أبا لذل ،جاءت بعدىا ىي البّلم المضيفة، وىي توكيٌد لئلضافة اّلتيأّن البّلم  بّينو 

ف )أَب( اسم ال مبني و )لك( جار ومجرور، أما ال .(1)عمييا وال مجيري منيا بيفييا، وال رقي
ومن ثّم قال )أبا لك( ف )أبا( منصوب والبلم مقحمة، والكاف في محل جر اإلضافة، 

 ّ(2)"فصاؿاالن"وقضاًءّمفّحّؽّالمنفيّفيّالّتنكيرّبماّيظيرّصورةّّ:خشريّ الّزم

لكبلم سيبويو في إعطاء البّلم المضيفة حكم الّتوكيد لئلضافة موافق  الّزمخشريّ وكبلم        
:ّ"اعمـّأّفّالّتنويفّيقعّمفّالمنفّيّفيّىذاّالموضعّإذاّقمت:ّقال سيبويوقد ، فالّنحاةوغيره من 

ّلؾّكماّيقعّمفّالمضاؼّإلىّاسـ،ّوذلؾّإذاّقمت:ّالّ زيٍد.ّوالّدليُؿّعمىّذلؾّقوُؿّّمّثؿالّغبلـَ
أّفّالّنوفّإّنماّّ-رحموّالل-وزعـّالخميؿّّ،العرب:ّالّأباّلؾ،ّوالّغبلَمْيّلؾ،ّ)والُّمْسِمَمْيّلؾ(

ّلئلضاف ّذىبت ّألحقت ّولذلؾ ّّاّلتيّؼاأللة، ّتكوف ّّإالّّال وبذلك اختمف  (3)".افةاإلضفي
 الّزمخشرّي عن الخميل وسيبويو حيث عدُه شاذًا.

أّن زيادة البّلم في: ال أبا ب الّزمخشريّ معنى كبلم  المفّصل شارح  يعيش ناب ووّضح         
المضاف والمضاف إليو.  بّين: لفظ التّنكير لفصميا واآلخر، اإلضافةلك، أفادت أمرين: أحدىما 

لعمل "ال"  االسم، ومن جية تييئة األبفي  األلفبيا من جية ثبات  فاّلبلم مقحمة غير معتدٍّ 
، اإلضافة: إحداىما: بّينم لسبفي زيادة البّل  الّزمخشريّ ح مقصد وابن يعيش بكبلمو وضّ  (4)فيو.

 نكير.وثانييما: التّ 

                                                           
 .78، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّّينظر: (1)
 78، نفسو (2)
 .2/276، الكتاب (3)
 .2/107، المفّصؿّشرحّينظر:  (4)



97 
 

ّبأفَّّ، فقالالّنّص بما جاء في  الّزمخشريّ وخالف ابن الحاجب           ّمنيـ ّإيذاٌف ّ"وىو :ّ
معنى:ّالّأَبّلؾ،ّّعمىّالّتحقيؽ،ّوىوّفاسٌدّمفّوجوه،ّمنيا:ّالقطُعّبأفّّّافةاإلضالمعنىّمعنىّ

ّيكوفّ ّفوجبّأْف ّمضاؼّباّتفاؽ، ّغيُر ّ"الّأبّلؾ" ّو ّلؾ، ّأبا ّومنيا:ّّراآلخبمعنىّال كذلؾ.
ّعمىّالحقيقةّلكافّمعرفةّإالّّ"ال"ّىذهّالّتدخؿّّعمىّأفَّّّفاؽاالت ّ،عمىّنكرة،ّفموُّجعؿُّمضافًا

ّ(1)عمىّنكرة".ّإالّّفيبطؿّقوُليـ:ّالّتدخُؿّ

 حقيق من وجيين: عمى التّ  افةاإلضفي فساد معنى  لمّزمخشريّ مخالفتو  بّين ابن الحاجبف      

، ف)ال أَب لك( عنده غير مضافة معنى )ال أَب لك( بمعنى )ال أبا لك( القطع أنّ  :أوالً     
 كذلك. اآلخريكون  فاق، لذلك يجب أنْ تّ با

حقيق في ذلك تبطل عمى التّ  واإلضافة ،الّنكرةعمى  إالّ لنفي الجنس ال تدخل  اّلتي"ال"  ثانيًا: إنّ 
    بعمميا في المعرفة. حوتسم ،الّنكرةعمميا في 

: ال أخا لك، وُ قال مخّصص لشخص بعينو وقولُ أيضًا أّنُو لو كانت معرفة لكان ما يُ  بّينو         
سواء باعتبار الّمزوم أو باعتبار نفسو كما في  اإلخوةليس لواحد مخصوص، إّنما ىو نفي لجميع 

بو قولو، نحو: ال رجَل أفضُل منك. وبيذا ُيثبت أّنو نكرة، وليس معرفة، وعمى ىذا، فإّن ما جاء 
ح ابن الحاجب بيذا . ووضّ (2)، وليس إضافة حقيقّيةباإلضافة اشبيي الحاجبِ  عدَُّه ابنُ  الّزمخشريّ 
 عمى الحقيقة. اإلضافةفي المنفي المضاف ببلم  لمّزمخشريّ معارضتو 

الُمشار إلييا مضافة في قوليم: ال أبا لي، وال  األسماءابن مالك ضعف القول بكون  بّينو       
لقالوا: ال أِب لي، وال أِخ لي، فيكسرون الباء والخاء  اإلضافةم لو كانوا قاصدين ألّنيأخا لي؛ 

ال اعتداد بيا، ولكن إذا لم يفعموا ذلك  التّقديرإشعارًا بأّنيا مّتصمة بالياء تقديرًا، والبّلم في ىذا 
 الجرّ إذا كانت موصوفة ببلم  اإلضافةالمذكورة حكم  األسماءال مانع من إعطاء و  التّقدير

يما فاصل، فيو يشبو الموصوف بالمضاف، لذلك جاز أن يجري مجراه بّينومجرورىا، ولم يكن 

                                                           
 .563-2/562، أماليّابفّالحاجب ((1

 .2/563، أماليّابفّالحاجبينظر: ابن الحاجب،  (2)
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 اّلذي. وكبلم ابن مالك ىذا متقارب وموافق لكبلم ابن الحاجب (1)اإلثباتفيما ذكر من الحذف و 
 .اإلضافةب ةً شبيي األسماءجعل ىذه 

 الثّاني، وحذف نون التّثنية في األّولب في الّنصّ ه( في إثبات ألف  741)ت  ربميّ اإلوذكر    
 ثبلثة مذاىب، ىي:

والغبلمين  األبا فيو أّن بّين، و الّزمخشريّ : وىو مذىب سيبويو و األّوؿالمذىبّ -
إضافة  اإلضافةإلى المجرور بالبّلم، والبّلم ىذه زائدة، وعندىما ىذه  انمضاف
 محّققة.

حّتى ال تصبح  اإلضافةمنع فيو  اّلذيوىو مذىب ابن الحاجب  :الثّانيالمذىبّ -
 فيما سبق. بّينمعارف كما 

 2))الجاري عمى القياس كغيرىا من الّنكرات. :الثّالثالمذىبّ -

ّنما اكتفى بذكر آراء بعض العمماء و  ،في ىذه المسألة لم يأِت بشيٍء من عنده ربميّ اإلو         ا 
 في ىذه المسألة ثبلثة أقوال، ىي:  الّسيوطيّ وتصنيفيا. وأورد 

"أحدىا:ّوعميوّالجميور:ّأّنياّأسماءّمضافةّإلىّالمجرورّبالبّلـ،ّوالبّلـّزائدةّالّاعتدادّّّّّّ
ّّو ّوالخبرّمحذوؼ، ّتعّمؽ، ّوال ّ"ّاإلضافةبيا، ّكييّفي: ّمحضة ّو"غيرؾ"مّثمغير لـّّألّنوّ؛ؾ"

لئبّلّتدخؿّالّّ؛فيّمعرفة،ّوزيدتّالبّلـّتحسينًاّلمفظيقصدّفيّأب،ّأوّأخّمعّيٍف،ّفمـّتعمؿّ"ال"ّ
ّ.ّالّتعريؼعمىّماّظاىرهّ

،ّوالمجرورّراباإلع:ّأّنياّأسماءّمفردةّغيرّمضافةّعوممتّمعاممةّالمضاؼّفيّالثّانيّّّّّّ
ليا.ّوىيّمتعّمقةّبمحذوؼ.ّوالخبرّأيضًاّمحذوؼ.ّوعميوّابفّىشاـ،ّّالّصفةبالبّلـّفيّموضعّ

محضة،ّإذّليسّّافةاإلضاّلوّكانتّمضافةّلكانتّألّنيوابفّكيساف،ّواختارهّابفّمالؾ،ّقاؿ:ّ
ّ ّ.الّصفة.ّورّدّبعدـّانحصارّغيرّالمحضةّفيّالّتعريؼصفةّعاممة،ّفيمـز

                                                           
 .1/443، :ّتسييؿّالفوائدّوتكميؿّالمقاصدالّتسييؿشرحّينظر:  (1)
 .118، فيّمعرفةّكبلـّالعربّاألدبكتابّجواىرّينظر:  (2)
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،ّالفارسيّّر.ّوالمجرورّبالبّلـّىوّالخبر،ّوعميوّ:ّأّنياّمفردةّجاءتّعمىّلغةّالَقصّْالثّالثّّّّّّ
  (1)وابفَّيْسعوف،ّوابفّالّطراوة".

وذلك لسبلمتو  ؛األقوالحُو عمى باقي ورجّ  الّسيوطيّ اختاره  اّلذيىو القول  الثّالثوالقول        
 وابن الّزمخشريّ  من أيٍّ  لرأيل ليذا القول دون تأييدي، ليذا أم(2)من التّأويل والّزيادة والحذف

 في وجود إضافة سواء بالحقيقة أو الحكم.، الحاجب

 

 

ّ  

                                                           
 .1/465، ىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامع (1)
 .1/465، نفسوينظر:  (2)
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ّالمبنيَحدًُّّا:ّتاسع

ّ(1)بلّبعامؿ".ّبسكوُفّآخرهّوحركتوّّاّلذي"ىوّبأّنو:  المبنيَّ  الّزمخشريّ َعرَّف ّّّّّّّّ

ىذاّ: "قائبلً إمبلئو الحدَّ عمى تبلميذه أثناء وىذا القول لم يعجب ابن الحاجب، فرّد عميو        
ّيستقـ،ّإذّليسّشيٌءّقَّّأتىّفيّالحّدّبواوّالعطؼ.ّفإفّّْألّنوّ؛الحدُّّليسّبمستقيـ ـْ صدّالجمَعّل

ّالواوَّ ّلفظيّفيّاستعمالو ّكافّفيوّشذوٌذ ّمعنىّأو، ّقصد ْف ّوا  ّفيّآخره. ّوحركة ّفيوّسكوٌف
تخدام اسأنَّ  بّينوابن الحاجب بكبلمو ىذا ّ(2)الواحد".ّبمعنىّأْو،ّواستعمالوّلفظةّأوّفيّالحدِّّ

الحركة  بّينال يجوز الجمع  ألّنوغير مقبول، فإذا قصد الجمع ليس بمستقيم؛  الّتعريفالواو في 
ذا قصد معنى )أو( ففي ذلك شذوذ لفظي في استعماليا بيذا  ،والسكون في آخر الكممة، وا 

 .الّتعريفضح من اليا في الحدِّ الواحد كما ىو واالقصد، أو استعم

: الثّانيقسيم، و : التّ األّولّبن ىشام أّن )الواو( تستعمل بمعنى )أو( عمى ثبلثة أقسام:اوبّين       
أجد أّن ىذه المعاني الثبلثة ال تتوافق مع  الباحثة. ومن وجية نظر (3)خيير: التّ الثّالث، و احةاإلب

وىذا ال يحتاج إلى ، أو حركة سكونمن ة واحد طريقة؛ ألنَّ حّد المبني يمزم الّتعريفما جاء في 
ّتقسيم أو إباحة أو تخيير.

إلى أّن )أو( تأتي بمعنى الواو في  الكوفّيينجماعة من و  ،ميّ الجرّ و  ،فشاألخ ذىبو        
 .يوىذا المعنى ال يستقيم مع ما جاء بو ابن الحاجب في توضيح حّد المبن (4)ّالجمع.

أّن آخر الكممة يمزم ضربًا واحدًا من  بّينعمى ما جاء بو ابن الحاجب عندما  جّنيّ وأّكد ابن      
. وكبلمو ىذا يتطابق مع ما (5)الّسكون والحركة، وذلك دون تأثير من قبل العوامل الّطارئة عمييا

؛ ألّن البناء من الّطين واألجروشّبو ابن يعيش ىذا البناء ببناء الّطين،  ،(6)األنباريّ جاء بو 
                                                           

 .125، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ  ((1
 .308-1/307، أماليّابفّالحاجب (2)
 .396، 1/395، األعاريبعفّكتبّّالّمبيبمغنيّينظر:  (3)
، األعاريبّعفّكتبّّالّمبيبمغنيّ. وابن ىشام، 230، الجنىّالّدانيّفيّحروؼّالمعاني، المراديّ ينظر:  (4)
1/65. 

 .1/37، الخصائصينظر:  (5)
 .19، العربّيةأسرارّينظر:  (6)
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وقد سار  ،. وىذا دليل عمى الثّبوت(1)الزم موضعو، وال يتغّير من مكان إلى غيره واألجر
 عمى نيجيم في ىذا الحّد. (2)األشمونيّ 

يوا شبّ فقد ، (6)الّسيوطيّ ، و (5)، وابن عقيل(4)، وابن ىشام(3)المبّرد أمثال  الّنحاةأّما باقي      
بو ال يعرُب بالحروف؛ ألّن الحروف أيضًا ال تعرب. وىناك ثبلثة أنواع لمشّ  اّلذيالمبنّي  االسم

 ا، ىي:يبّين

نحو: "ُقمُت"  األّولعمى حرف أو حرفين، ف االسم، وضابطو أن يكون الّشبو الوضعيّ  :أّوالًّّّّّّ
فإّنيا شبيية  ،نحو: "ُقْمنا" الثّانيوفائِو، و  ،وواو العطف ،والِموِ  ،الجرّ باء  :فإّنيا شبيية بنحو

 َقْد َوَبْل. :بنحو

معنى من معاني الحروف، سواء وضع  االسم، وضابطو: أن يتضّمن الّشبو المعنويّ  ثانيًا:ّّّّّ
ْم( وىي : "متى"، فإّنيا تستعمل شْرطًا نحو: )َمَتى تَُقْم أقُ مّثل األّوللذلك المعنى َحْرٌف، أم ال. ف

 مع جع ُّٱتعالى: الّشرطّية، وتستعمل أيضًا استفيامًا نحو قولو  نْ بذلك شبيية في المعنى بإ

فإّنيا متضّمنة  ؛: )ُىَنا(مّثل: الثّاني. و االستفياموىي حينئٍذ شبيية في المعنى بيمزة  (7)َّ  مغجغ

 يتؤدّ  من حّقيا أنْ  اّلتي، وىذا المعنى لم تضع العرب لو حرفًا، ولكّنو من المعاني اإلشارةلمعنى 
كان  اّلذيمعنى الحرف لك فيي مستحّقة لمبناء لتضمّنيا كالخطاب والتّنبيو، لذ ألّنوبالحروف؛ 

 يستحّق الوضع.

                                                           
 .3/80، المفّصؿّشرحّينظر:  (1)
 .1/20ابفّمالؾ"،ّّألفّيةابفّمالؾّالمسّمىّ"منيجّالسالؾ،ّإلىّّألفّيةعمىّ األشمونّيّشرحّينظر:  (2)
 .3/171، المقتضبينظر:  (3)
 .1/29، ابفّمالؾّألفّيةأوضحّالمسالؾّإلىّينظر:  (4)
 .1/28، شرحّايفّعقيؿينظر:  (5)
 .1/60، ىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامعينظر:  (6)
 2/214، البقرة (7)
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ينوب  طريقًة من طرائق الحروف كأنْ  االسميمزم  ، وضابطو: أنْ االستعماليّ الّشبو  ثالثًا:ّّّّّّ
كػّ األّولفافتقارًا متأّصبًل إلى جممة.  يفتقرَ  وال يدخل عميو عامٌل فيؤّثر فيو، وكأنْ  ،عن الفعل

ذا،ّوحَّّالثّانيّوّ،ْه"وَّّاَت،َّوَصْو،َّوأَّ"َىْييَّ ّ.(1)الموصوالتّوّْيُث"كػّ"إذ،ّوا 

المبنّي  االسموراء تشبيو  الّدافعموّضحين فييا  الّنحاةذكرىا  اّلتيوىذه بعض أوجو الّشبو        
وابن يعيش  األنباريّ و  جّنيّ بالحروف، ولكن ما جاء بو ابن الحاجب قريب من قول ابن 

التزم فيو الّدّقة في انتقاد حّد  اّلذيفي مجمميم كانوا مؤّيدين لقولِو  الّنحاة، فيؤالء واألشمونيّ 
ابن الحاجب  ىو رأي فاألرّجح ،، وصواًل لمموضع الّصحيح في ىذا الحّد، وعمى ىذاالّزمخشريّ 

ّبناءجّنيّ تطابق مع قول ابن  اّلذي ّسّموه ّ"وكأّنيـ ّواحداًّّألّنوّ؛: ّضربًا ّلـز ّيتغّيرّّ،لّما فمـ
ّموضعوّالّيزوؿّمفّمكافّإلىّغيره،ّوليسّّبناء،ّمفّحيثُّّّميسُّّراباإلع كافّالبناءّالزمًا

ّ(2)والُسرادؽ،ّونحوّذلؾ".تّالمنقولةّالمبتذلة،ّكالخيمةّوالِمظّمةّوالُفسطاطّاآلالكذلؾّسائرّ

 اّلذيفيو يرى أّنيا كالبناء  ،االسمبيذا  سبب تسمية حّد المبنيّ  وّضحبقولو ىذا  جّنيّ بن فا     
اخمة، وىو بذلك ال يشبيو ر العوامل الدّ ر بتغيّ أّنو يمزم حركة بناء ال تتغيّ  أي ؛ر موضعوال يتغيّ 
 باالستعانةحّد المبني فكرة  حير قد وضّ صو وبيذا التّ مة كالخيمة والمظّمة وغيرىا. المتنقّ  باآلالت
وبيذا يصمو المقصد  ،ة في الحياة، فتكون أكثر ثباتًا واستيعابًا في عقل القارئالواقعيّ  باألشياء

 بكل سيولة ويسر.

 

  

                                                           
شرحّابفّ. وابن عقيل، ، 32-31-30-1/29 ابفّمالؾ،ّألفّيةأوضحّالمسالؾّإلىّينظر: ابن ىشام،  (1)

 .34-33-32-31-1/30، عقيؿ
 .1/37، الخصائص (2)
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ّالواقعّعمىّالجنس:ّعاشراًّ ـُ ّالعَم

العَمم الواقع عمى  عمى تبلميذه عن المفّصل  في الّزمخشريّ  كبلمَأْمَمى ابن الحاجب ّّّّّّّ
ّ(2)ّ(1)"فإّنوّموضوعّلمجنسّبأسره".الجنس: 

ـُّموّضحًا: "وقال ابن يعيش         مفّذلؾّالجنسّيقعّعميوّّشخصّكؿّّّيختّصّالجنسّّوعَم
ّماّيخبرّعنوّمفّّيفاالسمىذيفّّفإفّّّ؛وثعالةّةنحوّأسامّاالسـذلؾّ ّ،داألسيقعافّعمىّكّؿ

ّالّثعمب ّكاّ،ومف ّنما ّالعَمـُّوا  ّّف ّيكف ّولـ ّلمجنس، ّمفّّ،كاألناسيىينا ّواحد ّلكّؿ ّألّف وذلؾ
فاحتاجّإلىّاسـّيخّصوّدوفّغيرهّليخبرّعنوّّ،معّغيرهّمفّمعاممةّأوّمبايعةّاالحناسيّاأّل

 .(3)بماّلوّوعميو"

يقع عميو  اّلذيخّصصو في و حّدد كّل شخص من ذلك الجنس  الّنّص ابن يعيش في ىذا ف       
، كذلك الحال بالّنسبة لثعالة، فيو األسديقع عمى كّل ما يخبر عنو  اّلذي، نحو أسامة االسمذلك 

 يقع عمى كّل ما يخبر عنو الّثعمب.

يريدّّفّْإّماّأّألّنوّ؛:ّ"غيُرّمستقيـُمْممياًّّقاؿف، الّزمخشريّ ابن الحاجب قول قد عارض و          
نا:ّقتموّأسامة،ّالّيدّؿّعمىّذلؾ.ّفميسّكذلؾ،ّفإّفّقولَّّ،أّنوّموضوعّلوّباعتبارّشمولوّلمجنس

ّماّأفّيريدّ الموضَعّموضٌعّّّعّلكؿّواحدّمفّآحاده،ّفيوّأيضًاّغيُرّمستقيـ؛ّألفّّّووّموضأنّّوا 
 .(4)"يةّالواردةّعمىّعممّيتووجوّعممّيتو،ّوماّذكرهّتقريُرّالشُّبّّْبّيففيوّت

في توضيح )العمم الواقع عمى  لمّزمخشريّ الّسبب من وراء معارضتو  بّينابن الحاجب ف        
ْن قصدذلك غير مستقيم، ف ،ة لمجنسموليّ قصد الشّ  فإنْ  ،الجنس( ع لكل واحد من و أّنو موض وا 

 أي ،وجو عممّيتو بّينالغاية عند ابن الحاجب ت مستقيم؛ ألنّ  يذا أيضًا عنده غيرُ ف ه،آحاد
، وىذا بنظر ابن الحاجب الّزمخشريّ دىا، وليس الشُّبية الواردة عمى عممّيتو كما جاء عند تحدّ 

 د.حدّ وغير مُ  ،غير واضح

                                                           
 .1/292، أماليّابفّالحاجبابن الحاجب،  (1)
 . والعبارة فيو: "فإّن العمم فيو لمجنس بأسره".9، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ ينظر:  (2)
 .1/35، المفّصؿّشرحّ (3)
 .1/292، أماليّابفّالحاجب (4)
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 نْ يِّ عَ لم يُ  ألّنون مسّماه؛ يِّ عَ يُ  اّلذيالعمم  ال يطمق عمى عمم الجنس مصطمح المراديّ و        
بالعمم  وّية ُيشبّ الّمفظ األحكام، وفي الّنكرةو باسم الجنس مسّماه، إذ ىو في المعنى ُيشبّ 

. كذلك الحال بالّنسبة البن والعمم الّشخصيّ  الّنكرةاسم الجنس  بّينّنو يمزج إ ، أي(1)الّشخصيّ 
 .(3)واألشمونيّ ، (2)عقيل

ّبِّعبارٌةّعّماّدَّابن ىشام  مفيوم عمم الجنس قائبًل: " وّضحو        ِةّتاَرًة،ّذاِتِوّعمىِّذيّالَماِىيَّّؿَّ
أنَّيا في  بّينو ة"،ّالَُّعّمفُّثعَّ"أسامُةّأْشجَّ :ووّضح ذلك في قولو،ّ(4)"اَمةَّاِضِرُّأْخَرىّكأسَّحَّوعمىّالّْ

ّمستوى القّوة في قولو ّالثَّأشّّْاألسد: ّمف ضافة ِب"َمّعَّْجُع والّثعمب(  األسدوالبّلم في ) األلف. وا 
ما ألّنيوالّثعمب( في المثال المذكور؛  األسدلتعريف الجنس والحضور، واحترز بقولو "بذاتو" من )

. والواضح من تعريف ابن ىشام أّنو (5)والبّلم األلفبدخول  إالّ عمى ذي الماىّية بذاتيا،  نال َيُدالّ 
ما  يوّضحة مثّمو من أمّثمدة لو، وما وكممات معبرة ومحدّ  اً واقع عمى الجنس ألفاظلاختار لمعمم ا

 .لمّزمخشريّ من كبلم ابن الحاجب المعارض  اً بجاء بو، وعمى ىذا يكون كبلمو قري

 :قسامقّسم ابن ىشام عمم الجنس إلى ثبلثة أو      

لمعقرب،  ِعْرَيطٍ  وأمّ وأبي َجْعَدَة لمذئب، الة، اع والحشرات كأسامة وُثعَ بَ َلُف كالسِّ أعياٌن ال ُتؤْ  :أّوالًّ
 وىذا الّنوع ىو الغالب.

َبيَّان لممجيول العين والّنسب، وأبي الَمَضاء لمفرس، وأبي الدَّْغَفاء  ، كَييَّان بنُتْؤَلُف  : أعيانثانياًّ
 لؤلحمق.

: أمور معنوّية كُسْبَحان لمّتسبيح، وَكْيَساَن ِلْمَغْدِر، وَيَساِر لمُمْيَسَرة، وَفَجاِر لمَفْجرة، وَبرَّة ثالثاًّ
 (6)لممبرة.

                                                           
 .1/390، ابفّمالؾّألفّيةتوضيحّالمقاصدّوالمسالؾّبشرحّينظر:  (1)
 .129-1/128، شرحّابفّعقيؿينظر:  (2)
 .1/61"، ابفّمالؾّألفّيةابفّمالؾّالمسّمىّ"منيجّالّسالؾ،ّإلىّّألفّيةعمىّّاألشمونّيّشرحّينظر:  (3)
 .77، الّذىبّفيّمعرفةّكبلـّالعربشرحّشذوذّ (4)
 .1/132، ابفّمالؾّألفّيةأوضحّالمسالؾّإلىّ. و178، نفسوينظر:  (5)
 .1/133، ابفّمالؾّألفّيةأوضحّالمسالؾّإلىّينظر:  (6)
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وىو  ،األّولكان عمى القسم  الّنحاةكيز الثبلثة لعمم الجنس أّن تر  األقساموالواضح من ىذه       
أجدُّ أّن ابن ىشام فة المعنويّ  واألموروخاصة أسامة، وثعالة، أّما أعيان تؤلف   ،أعيان ال تؤلف

 عًا من غيره.وبيذا يكون أكثر توسّ  ،ن سبق ذكرىماّلذي الّنحاةق ليا دون غيره من تطرّ 

( األسدبعضيم أّن )وىو قال عمى قول ( و)أسامة( األسد) بّينالفرق  األشمونيّ  بّينو       
موضوع لمواحد من آحاد الجنس ال بعينو في أصل وضعو، و )أسامة( موضوع لمحقيقة المّتحدة 

ذا أطمقت  وّضحفي الّذىن، و  أّنو إذا أطمقت )أسدًا( عمى واحد أطمقتو عمى أصل وضعو، وا 
د، فجاء دّ الحقيقة باعتبار الوجود والّتع قو عمىفإّنما أردت الحقيقة، ولزم إطبل ،)أسامة( عمى واحد

 . (1)الّتعّدد ضمنًا، ال باعتبار أصل الوضع

ّنما يطمق عمى كلّ و  ،( ال يطمق عمى الحقيقةاألسدأّن ) يّتضح الّنّص وبيذا       شخص  ا 
وضيح اسم )أسامة( يطمق عمى الحقيقة. وىذا التّ (، و األسد) توى يشبو فيو قوة وشجاعبمستو 

لممقصد في العمم الواقع عمى  اً وتحديد ،ةلوجو العمميّ  اً ألّن فيو تبيين ؛يتوافق مع كبلم ابن الحاجب
 الجنس.

 وىماعمى أمثال: )أسامة وثعالة(  في عمم الجنس رّكزوا الّنحاةأجد أّن  ،وفي ضوء ما تقّدم     
 شمل نْ والّثعمب( في توضيح عمم الجنس، ومن تتّبعي لكبلم بعضيم لم أجد مَ  األسد) نيقاببل

توضيحًا  الّنحاة. ولعّل أكثر األرّجح، لذلك كان رأي ابن الحاجب ىو الّزمخشريّ الجنس بأسره ك
 لذلك ىو ابن ىشام، فقد فّصل في عمم الجنس أكثر من غيره.

، واقتصرت عمى لمّزمخشريّ  المفّصل أمبلىا ابن الحاجب في أماليو عن  اّلتيمسائل الىذه و      
ة، ففي ىذه المسائل خالف ابن الحاجب يّ الّنحو من القواعد  عدد من الحدود، وشاىدين، وعددٍ 

، وأّيده الّزمخشريّ وافق  نْ دة البن الحاجب، والقميل منيا مَ مؤيّ  الّنحاةفكانت آراء  ،الّزمخشريّ 
، وابن الحاجب( وذلك بوضع رأي ثالث في الّزمخشريّ رفين )جاء معارضًا لمطّ  يانوالقميل أيضًا م

 عت واختمفت في ىذا الفصل.تنوّ  اآلراء إحدى ىذه المسائل، وبيذا فإنّ 

  

                                                           
 .1/62"، ابفّمالؾّألفّيةابفّمالؾّالمسّمىّ"منيجّالّسالؾ،ّإلىّّألفّيةعمىّّاألشمونّيّشرحّينظر:  ((1
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الثّالثالفصؿّ  

ّّمتفّرقاتفصؿّال

 إقحام المضاف.: أوالً 
ذا الّشرطّية.ثانيًا:   أضحى التاّمة وا 
 من الحال إلى العطف. االنتقالثالثًا: 

 من المنادى إلى الكبلم عمى ) أْن(. االنتقالرابعًا: 

 إلى اسم ليس. االستثناءمن  االنتقالخامسًا: 

 من عمل المبالغة إلى فتح ىمزة )أّن( وكسرىا . االنتقالسادسًا: 

 شذوذ إضافة )ذو( إلى الّضمير. سابعًا: 

 . اإلعرابإلى  الّتعريفمن  االنتقالثامنًا: 

 ّية إلى الّداللة. الّنعتالعدول عن الجممة تاسعًا: 

 العدول عن التّنازع إلى الّداللة.عاشرًا: 

 إلى الّداللة. الّصرفمن  االنتقالعشر:  يداحلا

 إلى الّداللة. الّشأنمن ضير  االنتقالعشر:  الثّاني

 .الّردّ من الفصل إلى  االنتقالعشر:  الثّالث

 والّداللة.  اإلعرابمن الّنداء إلى  االنتقالالرابع عشر: 

 . اإلعرابإلى  الّصاد من  الّزايالعدول عن إبدال الخامس عشر: 

 إلى معنى )ِمْن(. اإلبدالمن  االنتقالالسادس عشر: 
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ّعات()المتنوّّمتفّرقاتال

ّسمية:سببّالتّّ

 –ممي عمى تبلميذه ؛ ألنَّ ابن الحاجب كان يُ متفّرقاتتحت عنوان ال الفصلىذا  تُ وضع
إلى موضوعات أخرى  األبياتىذه  وكان ينتقل في، لمّزمخشريّ  المفّصل من  -الّشعر ًا منأبيات
عمى كبلمو، فابن الحاجب كان يترك  اً شاىدواستخدميا  ،في كتابو الّزمخشريّ جاء بيا  اّلتيغير 

معناه بشكل  يوّضحو  ،الّشعرأو أّنُو يأتي ببيت  ،آخر ويذىب إلى موضوع لغويّ  ،اىدىذا الشّ 
الغالب  االّتجاه إلى إعراب بعض الكممات، وبيذا فإنّ  باإلضافةأو معاني بعض كمماتو،  ،كامل

  االّتجاه، أّما يّ الّنحو  االّتجاهومن بعدِه  الليّ الدّ  االّتجاهىو  الفصلعمى ابن الحاجب في ىذا 
، ولكن بنسبة يّ الّصرف االّتجاهإلى  باإلضافة ،يّ الّنحو  االّتجاهيو ف الّزمخشريّ غمب عمى  اّلذي

 حسب المسائل. يّ الّصرفو  يّ الّنحو  بّينقميمة، وقد اقتصرُت في ىذا الفصل عمى ما يتعّمق بالجان

( البن الحاجب؛ لمعرفة المفّصل في شرح  اإليضاحإلى كتاب ) رجعتُ  الفصلوفي ىذا 
قام بشرحيا  اّلتي، ففي بعض الفّصول األبياتفي ىذِه  الّزمخشريّ ما جاء بو  بخصوصرأيو 

 اآلخر بعضياعمى ما جاء بو، وفي  الّزمخشريّ ويوافق  ،الّشعركان يشير إلى بيت  لمّزمخشريّ 
 . الّشعرإلى بيت  اإلشارةو ق من ىذِه الفّصول كان يكتفي بالّشرح دون الّتطرّ 

ىو أنَّ ابن الحاجب (، المفّصل في شرح  اإليضاحإلى كتاب ) الباحثةوراء رجوع  الّدافعو 
ابقين من البحث في أماليو لم يكن لو موقف )موافق، أو مخالف( كما جاء في الفصمين السّ 

كان ينتقل إلى موضوع  ألّنو؛ األبياتفي ىذه  من شواىدَ  الّزمخشريّ ما كان يأتي بو  بخصوص
عات من متنوّ  الفصل( يتناسب مع جاء في مضمون متفّرقاتآخر. وعمى ىذا أجدُّ أنَّ عنوان )ال

 ة(.ة، ودالليّ ة، وصرفيّ )نحويّ 

ّ  
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ّإقحاـّالمضاؼ:ّأّوالًّ

ّالمضاؼَّإ: "الّزمخشريّ قال  ا:ّىذاّوّْكَّوّسواءّوحَّوّودخولُّخروجَُّّمْقَحـٌّّاالسـَيْعنوفّّفَّ

المضاف  االسمأّن بّين  الّزمخشريّ فّ.(1)شاىٌد"ّةَّنّّبّلقائـٌ،ّوحّيّفّفبلفٍّّزيٍد،ّوأتيتؾ،ّوحيُّّّحيُّّ
عمى ذلك بكممة )حّي( في الجمل  مّثلو  ،المقحم )الزائد( وجوده وعدم وجوده في الجممة واحد

 :المفّصل  عنى ُسْممَ  بن جبار لابقة، ومن ذلك أيضًا ما أمبله ابن الحاجب عمى قو بلث السّ الثّ 

ّ)البحرّالكامؿ(
ّإّفّأباؾّ-17 ّ(2)ْحَماؽِّاإلُوّعمىّحّيُّخَويمٍدّّّّّّّقدّكنُتّخاِئفَّّياُّقرُّ

 .الّشعرفي بيت  واحد ووجوده وعدم،ّ(3)اسم مضاف مقحم )زائد()حّي(  ف

حيّ"ّ: ُمْممياً قال  اّلذياير لما جاء بو ابن الحاجب غم الّزمخشريّ وىذا ما جاء بو 
نيّكنُتّأرىّنُّّرّ"إّف"ّ.ّومعناه:ّأبخويمد:ّبدٌؿّأوّعطُؼّبيافّمفّ"ّأباؾ"،ّو"ّكافّواسُمياّوخ

ذلؾّأبمُغّمفّأْفّّمّثؿاؾ.ّّوؽّّبوالدتوّإيّّوّيمدّولدًاّأحمَؽ،ّوقدّتحقّّعمىّأنّّّأبيؾّمخايَؿّتدؿّّّمف
ّأنتَّ ّبتحقّّّ؛أحمؽّيقوؿ: ّذلؾُّيشعر ّأيألّف ّفيو ّؽّذلؾ ّأْفّ: ّأبيؾّقبؿ ّمف كافّذلؾّمعروفًا

دراُؾّاآلَيمدؾ.ّفيذاّأبمُغّمفّدعوىّالُحمؽّفيوّ ّ،عبيرىذهّالمعانيّالّيكادّيحصؿّبالتّّّمّثؿف.ّوا 
ّفيّالغالبُّتدرؾّبالقوّّ ّىيّأموٌر نّما ّوا  ّّاّلتية ّوالجارُّّ ّالمساف. ّاللّتعالىّفيّأىؿّىذا جعميا

ِّخْفتوّعمىّكذاّوالمجرورّمتعّمؽ ُّيقاُؿ: ّمنو"بخائفو. ِّخْفُت ّأْي: ،(4)ّ ابن  قام الّنّص ففي ىذا .
 حماق. اإل، وتوضيح معناه بمن لو الّشعرالحاجب بإمبلء إعراب بعض كممات بيت 

 
                                                           

 . 95، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ (1)
وقد تحقق ما خشيو بوالدة قرة. ومعنى  ،مناسبة البيت: ييجو قرة بن خويمد بأن كان يخشى أباه أن يمد أحمق (2)

، الّمغةّالنوادرّفيّ، األنصاريّ ينظر: . 95، المفصؿّفيّعمـّالعربيةقرة: ىو اسم رجل. ينظر: الّزمخشرّي، 
، عبيد البكريّ  أبو. و 326،ألبيّّتماـ شرحّديوافّالحماسة، والمرزوقيّ . 3/28،الخصائص، جّنيّ . وابن 451

شرحّ. وابن يعيش، 95،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ . و 3/54،القاليّّ سمطّالآلليّفيّشرحّأمالي
شرحّجمؿّّوّ،1/213،الُمقّربّ، وابن عصفور، 1/443أماليّابفّالحاجب،. وابن الحاجب، 3/13،المفّصؿّ

 . 3/100،تسييؿّالفوائدّوّتكميؿّالمقاصد: الّتسييؿشرحّ. وابن مالك، 2/167 -1/153 اجيّّالّزجّّ
 . 95،96،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّينظر:  ((3

 . 1/443،أماليّابفّالحاجب (4)



119 
 

عن  الّزمخشريّ اكتفى بشرح كبلم فقد ّ(المفّصل في شرح  اإليضاحأّما في كتابو )
لم  بّينما جاء بو ابن الحاجب في كبل الكتا ، وبيذا فإنّ الّشعردون ذكر بيت   (1)المضاف المقحم

 .الّزمخشريّ عند  الّشعرفيو استحضار ما جاء في بيت تّم ي

، أّن (4)، وابن عصفور(3)، وابن يعيش(2)جّنيّ أمثال: ابن  الّنحاةمجموعة من  حتووضّ 
نّ و : حّي تميم وقبيمة بكر، مّثلالُمراد بالحّي ىنا ىو ليس القبيمة  ما الُمراد بالحّي كقولِو: ىذا رجل ا 

 . (5)وحّي وامرأة حّية. وىذا من باب إضافة المسّمى إلى اسم

ّ" :ابن عصفورً وقال        ّفقّدـ ، ّالحيَّ ّخِويمدًا ّالموصوؼّوّالّصفةأراد: ّإلى قد . و (6)"أضافيا
ث عن إقحاميا كما ولكن لم يتحدّ  ،أيضًا أّنيا مضافة بّينابن عصفور أّن )حّي( صفة،  و وّضح 

 .الّزمخشريّ جاء عند 

، قام بإلغاء المضاف الّشاعرعمى أنَّ  يتبابن مالك توضيحو في ىذا الاقتصر و 
 (7)بالمضاف إليو  تدادواالع

وىذا يخالف ما جاء بو  .الّزمخشريّ فقًا في ذلك مع ، متّ (8)زائدة أّن )حّي( المرزوقيّ  بّينو 
مفّحيثّالمعنى،ّفإّنوّّةدّعبُداللّبأّنوّغيرّزائديّّعّقبوّشارحوّالسَّّتّوّ:"قال عندما البغداديّ بو 

َشَبٌحّوّحّي،ّّوليسّسوىّأنّّوّيقوؿ:ّىذاّشخٌصّماّأضيؼّإليوّحّي،ّكأنّّّقيريفيدّنوعًاّمفّتح
: أّن )حّي( غير البغداديّ ، ومن وجية نظر السيِّد عبُد اهلل كما قال (9)"وّجسَّاسفيوّسوىّأنّّّما

في جعل )حّي( زائدة، فوجوده  الّزمخشريّ وىذا يخالف ما جاء بو  ،حقيرا تفيد معنى التّ ألّنيزائدة؛ 
 .الّشعروعدمو واحد في بيت 

                                                           
 . 1/419،ابفّالحاجبّ (1)
 .3/28، الخصائص (2)
 .3/13، المفّصؿّشرحّ (3)
 .1/213 ، الُمقّرب (4)
 . 1/213،الُمقّربّ. وابن عصفور، 3/13،المفّصؿّشرحّ. وابن يعيش، 3/28،الخصائص، جّنيّ ينظر: ابن  (5)
 .  153/ 1شرحّجمؿّالّزّجاجّي،ّ (6)
 . 100-3/99،وتكميؿّالمقاصد :ّتّسييؿّالفوائدالّتسييؿشرحّينظر:  (7)
 . 326،شرحّديوافّالحماسةّألبيّتّماـينظر:  (8)
 . 335-4/334،ولّبّلبابّلسافّالعربّاألدبخزانةّ (9)
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 اّلذياىد لم يخرجوا عن موطن الشّ  لكّنيم ،مختمفةبيت في ىذا ال الّنحاةالواضح أنَّ آراء و 
 وىو)حّي ُخويِمٍد(. الّزمخشريّ جاء بو 

ّ 

 ت وتوضيح معناه،إعراب بعض كممات البي بن الحاجب فيال اً وافقم (1)البغداديّ جاء و 
جاء بو  اّلذيأكثر من  الّنحوعمماء ائع والمتداول عند ىو الشّ  الّزمخشريّ لكن يبقى ما جاء بو 

 ابن الحاجب .

ّ  

                                                           
 .4/335،ولّبّلبابّلسافّالعربّاألدبخزانُةّينظر:  (1)
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ذاّالشّّأضحىّالتّامّّثانيًا:ّّ ّةرطيّّةّوا 

تفيدّمعنىّاقصة كأصبح، وأمسى، وأضحى، أّنيا "النّ  األفعال في معاني الّزمخشريّ قال 
 "(1)ةّيسكتّعمىّمرفوعيا.الوجوّتامّّّاذ،ّوىيّفيّىوأعتـّ،كأظيرّقاتاألّوىذهّّيخوؿّفالدّّ
ة، وبيذا فإّنيا تكتفي جاءت تامّ  باألوقاتخول فييا الدّ تّم إذا  األفعالقصد بكبلمو أّن ىذه و 
وال تحتاج  ،ت عميياو كويحسن السّ  مكونة من فعل وفاعل،فالجممة تصبح  ،وىو الفاعل ،مرفوعبال

عمى ذلك ما أمبله ابن  مّثلا تكون تامة غير ناقصة، و ألّنيإلى منصوب في ىذه الحالة؛ 
 : المفّصل  عنالحاجب عمى قول عبد الواسع بن أسامة 

ّ(الّطويؿ)البحرّ
 (2)نيَّحَسُفّالِقرىّّّّإذاّالميمُةّالشيباُءّأضحىّجميُدىاوِمْفَّفَعبلتيّأنّّّ-18

ّ(3)ّ.حىخول في وقت الضّ بمعنى الدّ  اً تامّ  جاء ) أضحى( ف    

عمى أضحى  الّزمخشريّ جاء بو  اّلذيت أخذ البي( األمالياجب في كتابو )وابن الح
نَّما تحدّ ولم يتحدّ  ،ةالتّامّ  أّما في  (4).ةرطيّ يأتي بعد )إذا( الشّ  اّلذيث عن المرفوع ث عن تماميا، وا 

 الّشعرفي بيت  (أنَّ )أضحى بّين إذ ،الّزمخشريّ وافق فقد ( المفّصل في شرح  اإليضاحكتابو )
 .(5)"حىدخَؿِّفيّوقتّالضّّّ:جميدىاّأيّفقولُوّأضحىة، وقال: " تامّ 

                                                           
 .266، المفّصؿّّفيّعمـّالعربّية (1)
أماليّابفّ. وابن الحاجب، 7/103، المفّصؿّشرحّ. وابن يعيش، 266، العربّيةعمـّالمفّصؿّينظر:  (2)

ّاألشمونّيّشرحّ، األشمونّي . و 1/368،شرحّجمعّالجوامعىمعّاليوامعّفيّ، الّسيوطيّ . و 1/295، الحاجب
الدَّررّالّموامعّعمىّ، الّشنقيطيّ . و 1/115"،ابفّمالؾّألفّيةابفّمالؾّالمسمى"ّمنيجّالسالؾ،ّإلىّّألفّيةعمىّ

  1/216،ىمعّاليوامعّشرحّجمعّالجوامع
  266،العربّيةفيّعمـّ المفّصؿّينظر:  (3)
 . 1/296أماليّابفّالحاجب،ينظر:  (4)
 .  2/82، المفّصؿّفيّشرحّّضاحاإليابن الحاجب،  (5)
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 (2)طيّ يو والسّ  ،(1)ابن يعيش :أمثال ابق،السّ  الّشعرن استشيدوا ببيت اّلذيعي لمّنحاة ومن تتبّ       

في )أضحى(  اىدبموطن الشّ  الّزمخشريّ ساروا عمى نيج  تبّين أّنيم (4)الّشنقيطيّ و  ،(3)مونيّ األشو 
 .ةرطيّ في أماليو في المرفوع بعد )إذا( الشّ  بو ابن الحاجبق إلى ما جاء طرّ دون التّ  التّامة

                                                           
 .7/103،المفّصؿّشرحّينظر :  (1)
 .1/368،اليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامع ىمعينظر:  (2)
  16/115"،ابفّمالؾّألفّيةإلىّالّسالؾّابفّمالؾّالمسمى"ّمنيجّّألفّيةعمىّّاألشمونّيّشرحّينظر:  (3)
 .1/216،الّموامعّعمىّىمعّاليوامعّشرحّجمعّالجوامعالدُّررّينظر:  (4)
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 مفّالحاؿّإلىّالعطؼّتقاؿاالنثالثًا:ّ

ّالمفعوؿئلبيافّىيأتي "ت افي حديثو عن الحال أّني الّزمخشريّ  بّين       ّأو ّالفاعؿ ّوذلؾّ،ة
ّقوُلؾ ّتجعمو ّقائمًا، ّضربتّزيدًا ّضربةمفّأيّّّاالًّح: ّتكوفّمنيما ّوقد ّشئت، عمىّالجمعّّيما
وىو )قائمًا( في  ،ابقين أّن الحالح في المثالين السّ وضّ حيث " (1).بّيفوّراكفريؽّكقولؾ:ّلقيتُّوالتّّ

صل في ضربت، أو من مير المتّ اء( الضّ وىو )التّ  ،من الفاعل حاالً كون تقد  األّولالمثال 
الفاعل والمفعول  بّينعمى الجمع  حاالً يأتي  الثّاني( في المثال بّينالمفعول )زيدًا(. والحال )راك

في  عنترة العبسيّ  قول ما أمبله ابن الحاجب عمى بما عمى ذلك أيضاً  مّثلفي )لقيتو(، و 
 :المفّصل

ّ)البحرّالوافر(
ّ.(2)رواِنُؼّألَيَتْيَؾَّوُتْسَتطاراّّّّّّّمتىّماّتمقنيَّفْرديِفَّتْرُجؼّّْ-18

ّ.(3)والمفعول معاً لبيان ىيئة الفاعل  تحال جاء)َفْردين(  ف

 ،جواز عطف الفعل )تستطارا( عمى الفعل)ترجف(ّالحاجب في أماليو عمىّابن بو وجاء      
ّأفّّابن الحاجب"  بّين. ومن ثمَّ (4)فقمبت ألفًا في الوقف ،أكيد الخفيفةحيث ألحقْت بو نوُن التّ 

                                                           
 .61، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ (1)
مناسبة البيت: قيل في ىجاء عمار بن زياد. معنى كممة الروانف: جمع رانفة وىي طرف اآللية. ومعنى  (2)

شرحّديوافّ، الّتبريزيّ و . 37،ديوانوينظر: . 61، المفّصؿّفيّعمـّالعربيةتستطارا: تطير فزعًا وخوفًا. ينظر: 
ّاويؿاألقتفسيرّالكّشاؼّعفّحقائؽّالتنزيؿّّوعيوفّ. و 61،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ . و 69،عنترة

. وابن الحاجب، 4/116،المفّصؿّشرحّ. وابن يعيش، 191،العربّيةأسرارّ، األنباريّ . و 172،فيّوجوهّالتأويؿ
شرحّعمدةّّو. 1/91،:ّتسييؿّالفوائدّوتكميؿّالمقاصدالّتسييؿشرحّ.وابن مالك، 1/451،أماليّابفّالحاجب
فيّشرحّّالّنحوّيةالمقاصدّ، العينيّ . و 3/301،شرحّشافيةّابفّالحاجب، الّرضيّ . و 1/460،الحافظّوعدةّالبلفظ

ّالّتوضيحعمىّّالّتصريحشرحّ، األزىريّ . و 3/1339"،الكبرىالّشواىدّالمشيورّب"ّشرحّّاأللفيةشواىدّشروحّ
 . 2/506،الّنحوفيّّالّتوضيحبمضموفّّالّتصريحأوّ
 .61،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّينظر:  (3)
ررّالموامعّعمىّىمعّاليوامعّشرحّجمعّالدّّ، نقيطيّ شّ وال .452-1/451،أماليّابفّالحاجبينظر:  (4)

  2/196،الجوامع
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ّالتّّّإلحاؽَّ ّفيّجوابّالشّّنوف ّوكيد في  األلفستنكر أّن تكون وابن الحاجب ا ،(1)ضعيؼ"رط
 رط ضعيف.أكيد الخفيفة؛ ألّن إلحاقيا في جواب الشّ )تستطارا( منقمبة عن نون التّ 

ا في معنى رانفتين، ويجوز أن تكون ألّني (؛في )تستطارا( ضمير )الروانف فاأللو 
وىذا يتناقض مع ابن الحاجب ، (4)البغداديّ ، و (3)العينيّ ، و (2)التّبريزيّ  بّينكما ليتين اآلضمير 

نّ ال يطمب من الرّ  ألّنو؛ مير لممخاطب ال لمروانفضّ ال أنّ  بّين اّلذي ما المقصود وانف استطاره، وا 
مثال أ الّنحاةابن الحاجب ومجموعة من  بّينالخبلف  يّتضحوبيذا  (5)طمبو من المخاطب.

جاء اّلذي في )تستطارا( عمى َمْن يعود، وربَّما  األلف، في ضمير البغداديّ ، و العينيّ ، و التّبريزيّ 
 ة ما جاء بو.ت يثبت صحّ ؛ ألّن سياق البياألرّجحلحاجب ىو بو ابن ا

ّمذىُبّ: الفعل)يستطارا(عمى أحد وجيين في نصب ُمْممياً وقال ابن الحاجب  "أحدىما:
ّالكوفّييف ّبالواو ّواوَّّاّلتي، ّالثّانيّوّ،(6)الّصرؼّيسمونيا ّمذىب ّيكوفّّالبصرّييف: ّأف وىو

ّدرّفيّالمعنىّسبب.ّولوّّقُّّألّنوّ؛لفعؿّمنصوبّالّتقديروّالّيمكفّأنّّّإالّّمعطوفًاّعمىّمقدَّر.ّ
يؿ:ّوّقِّالسـّمنصوبّمفعوؿّمفّأجمو،ّكأنّّْالّتقديرفعٌؿّمنصوبّلكافّمسّببًا،ّفينبغيّأْفّيكوفّ

ّفمّّ ّواستطارة. ّخوفًا ّأليتيؾ ّموضِّترجؼّروانُؼ ّبالفعؿ ّأتى ّ"خوفاً"ّما ّعمى ّعطفًا ّ"استطارة" َع
من كبلم ابن  يّتضحو ،ّ(7)ؾّوتحدثني"ُوّفيّقولؾ:ّأريُدّإتيانَّمّثمالمقدَّرّوجبّأْفّيكوفّمنصوبًا،ّ

وعّمل  ،عمى مقّدر اً كون )تستطارا( معطوفي في أنْ  البصرّيينّنُو يعارض مذىب أابن الحاجب 
ر في قد يغيّ  البصرّيونبو  ما جاء أيضًا من كبلمو أنّ  يّتضحذلك بأسموب واضح ومفيوم، و 

كبلم ابن الحاجب  فإنّ  ،بًا، وعمى ىذابَّ سَ تكون مُ  اً تكون )تستطارا( سبب فبدل أنْ  ،الّشاعرمقصد  
 ين، وفيو نظر.فيو مخالفة لمبصريّ 

                                                           
 . 1/452،أماليّابفّالحاجبينظر:  ((1

 .69، :ّشرحّديوافّعنترةينظر (2)
 . 3/1141 الكبرى"،الّشواىدّالمشيورّبّ"ّشرحّّاأللفيةفيّشرحّشواىدّشروحّّالّنحوّيةالمقاصدّ(3)
 .4/297، ولبّلبابّلسافّالعربّاألدبخزانةّّ(4)
 1/452،أماليّابفّالحاجبينظر  (5)
عفّّالّمبيبمغنيّوىي الواو الداخمة عمى المضارع المنصوب لعطفو عمى اسم مؤول. .ينظر: ابن ىشام،  (6)

 .371،األعاريبكتبّ
 .1/452،أماليّابفّالحاجب (7)
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 الّزمخشريّ قام ابن الحاجب بتوضيح كبلم  (المفّصل في شرح  اإليضاحوفي كتاب )
 .الّشعرإلى بيت  اإلشارةدون  (1)وشرحو

ب الفعل)تستطارا( بطريقة واضحة لم أجدىا عند غيره نصفي أماليو ابن الحاجب  بّينوبيذا      
، البيتواىد الموجودة عمى ىذا مع باقي الشّ  قفجاء بو ال  يتّ  اّلذياىد فموطن الشّ  ،الّنحاةمن 

ا اىد، أمّ في موطن الشّ  الّزمخشريّ  واوافق (4)وابن مالك ،(3)وابن يعيش ،(2)األنباريّ أمثال  الّنحاةف
وىو جواز أن يكون )ُتستطارا( اسم مفعول؛ ألّن  أصمو      ،جاء بموطن شاىد آخر الّرضيّ 

 . (6)"ةرطيّّزيادةّ"ما"ّبعدّمتىّالشّّ"  كان شاىدُه ىو الّشنقيطيّ و  ،(5) )مستطاٌر(

، (8)األزىريّ و  ،(7)ابن مالك ةثنين وضعوا ىذا البيت تحت باب التّ اّلذي الّنحاةومن       
 .معاممة الجمع مثّنىعامل فييا ال اّلتياىد في )ألَيَتْيك( ، وكان الشّ (9)البغداديّ و 

لكّنو لم يتطّرق ، لمّزمخشريّ  المفّصل ت عن وخبلصة القول إّن ابن الحاجب أممى ىذا البي     
ّنما انتقل لمحديث عن جواز عطف الفعل  الّزمخشريّ لما جاء بو  من الحديث عن الحال، وا 

، الّشعر( لم يذكر بيت المفّصل في شرح  اإليضاح)تستطارا( عمى الفعل )ترجف(، وفي كتابو )
ابن الحاجب لم يذكر ما جاء في  فإنّ  ،عن الحال، وعمى ىذا الّزمخشريّ لكن شرح ما جاء بو 

وشاىد  ،تواىد في ىذا البيع الشّ بق تنوّ س مّماأيضًا  يّتضح. و بّينفي كبل الكتا الّشعربيت 
 .الّنحوواىد في كتب ىذه الشّ  بّينحضورًا من  ثراألكىو  الّزمخشريّ 

  

                                                           
(1) 1/327 ،328. 
 .191،العربّيةأسرارّينظر:  (2)
 4/116،المفّصؿّ:ّشرحّينظر (3)
 1/460،شرحّعمدةّالحافظّوعدةّالبلفظينظر:  (4)
 .302-3/301،شافيةّابفّالحاجب شرحينظر:   (5)
 2/169،شرحّجمعّالجوامعّالّموامعّعمىّىمعّاليوامعالدُّرُر  (6)
 .1/91، تسييؿّالفوائدّوتكميؿّالمقاصدّالّتسييؿشرحّينظر:  (7)
 .2/506،الّنحوفيّّالّتوضيحبمضموفّّّالّتصريحأوّّالّتوضيحعمىّّالّتصريحشرحّبنظر:  (8)
 .1/553،ولّبُّلبابّلسافّالعربّاألدبخزانةّينظر:  (9)
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ّ)أْف(عمىّّإلىّالكبلـّىمفّالمنادّتقاؿاالنرابعًا:ّ

ّ(1)"إذاّكافّمضافًاّكعبدّالل؛ّأوّمضارعًاّلو :في انتصاب المنادى لفظاً  الّزمخشريّ قال 
ّ،ّوياّثبلثةًّاألخّوجوُّّ،ّوياّحسناًّوُّغبلمُّّزيدًا،ّوياّمضروباًّّكقولؾ:ّياّخيرًاّمفّزيد،ّوياّضارباًّ

: إذا كان أوالً نتصاب المنادى لفظًا ىي: ح ثبلثة أنواع الوضّ  الّزمخشريّ ف".ّ(2)وثبلثيف،ّأوّنكرة
 مّثلثالثًا: إذا كان نكرًة، و و عمى ذلك.  مّثلثانيًا: إذا كان مضارعًا، و و عمى ذلك.  مّثلمضافًا، و 

 :المفّصل  عنعمى ذلك ما أمبله ابن الحاجب عمى قول عبد يغوث 

ّ(الّطويؿ)البحرّ
إّماَّعَرْضَتَّفَبمَِّغْفّّّّّّنداماَيّمفّنجراَفّأْفّالّتبلِقياّ-19 ّ(3)فياّراكباًّ

ّ.(4)مقصودةغير ب كممة)راكبًا(عمى أنَّيا منادى نكرة نص الّزمخشريّ ف      

قيمة، فة من الثّ كون مخفّ يَ  أنْ  جوز فيويَ  اّلتي "أْن"ّوجاء بو ابن الحاجب في أماليو عمى      
ّ(5))َفَبمَِّغْن( فيو المعنى القولالّشاعرألنَّ قول  ؛رةوُيجوز أيضًا أْن تكون مفسّ 

في شرح  اإليضاحقال ابن الحاجب في كتابو ) ،الّزمخشريّ وبخصوص ما جاء بو        
ّ"(: المفّصل  ّصرََّح ّوقد ّراكباًّّ:بتجويزّالكسائيّّّوّالفرّاء ّرجبًل ّالمشّّّ،لمعيَّفّ،يا ّمف بِوّجعموُه

                                                           
 .مضارعًا لو: شبيو بالمضاف (1)
 .36، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ (2)

مناسبة البيت: قال عبد يغوث الحارثي ىذا البيت في قصيدة بعد أن أسر في يوم الكبلب الثّاني كبلب تيم  (3) 
وقد يقال لممجالس ولو عمى غير  ،اليمن وقتل أسيرًا. ومعنى ندامى: جمع ندمان بالفتح بمعنى نديم وىو المشارب

. وينظر 36، المفّصؿّفيّعمـّالعربيةشراب. ومعنى نجران: مدينة بالحجاز من شق اليمن. ينظر: الّزمخشرّي، 
، الّزمخشريّ . و 4/204 المقتضب،، المبّرد و . 2/200، الكتاب. سيبويو، 156، المفّضميّاتّالضبّي،البيت: 

، شرحّابفّعقيؿوابن عقيل،  .1/441،أماليّابفّلحاجب. وابن الحاجب، 36، العربّيةفيّعمـّ المفّصؿّ
رصؼّالمبانيّفيّ، المالقيّ . و 3/180،:ّتسييؿّالفوائدّوتكميؿّالمقاصدالّتسييؿشرحّ. وابن مالك، 3/260

.وابن ىشام، 3/162،ابفّمالؾّألفّيةبشرحّ توضيحّالمقاصدّوالمسالؾ، المراديّ . و 137،شرحّحروؼّالمعاني
ّالصدىش المشيورّبّّاأللفيةفيّشرحّشواىدّشروحّّالّنحوّيةالمقاصدّ، العينيّ . و 190،رُحّقطُرّالّندىّوبؿِّ

 .4/1688"،الكبرىالّشواىدّ"شرحّ
 .36،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّينظر:  (4)
 .1/441،أماليّابفّالحاجبينظر:  (5)
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ّأجازَّ َـّ ّيُّّ،ياّراكباًّّ:بالمضاِؼ،ّومفّث ّسيبويوّما ّبجوازهلمعيَّف،ّوفيّكبلـِ ّإشكاؿ،ّّ،شعُر وفيِو
ّجوازَّ ّيستمزـُ ّراكباًّّ:فإنَُّو حت أنَّو وافق وضّ  الّنصِّ في  األخيرةفجممة ابن الحاجب  ،"(1)الّرجبًل

 ث عنيما في ىذه المسألة.حدّ التّ تّم ، وسيوُ الُمخالفين لَ  الكسائيّ و  الفّراء وعارض  ،الّزمخشريّ 

 الّزمخشريّ اىد عند جعل موطن الشّ  مّماداء، المبلحظ أنَّ ىذا البيت ُذكر في باب النّ و 
، (6)، وابن عقيل(5)المراديّ ، و (4)وابن مالك، (3)المبّرد ، و (2)أمثال: سيبويو الّنحاةيتوافق مع أغمب 

) راكبًا( منادى نكرة ع، فجمي(9)البغداديّ ، و (8)األزىريّ ، و (7)العينيّ ، و (6)عقيل يم أجمعوا عمى أنَّ
 راكٍب  يريد أيَّ  بل ًا،نلم يقصد  راكبًا معيّ  الّشاعربأنَّ  الّشعرغير مقصودة، وُعمِّل ذلك في بيت 

ّ.(10)حالو، ليذىبوا إلى إنقاذه إن استطاعوا فعل ذلكنحو ببلد قومو  يبمغيم انطمق 

 ، ف )راكبًا((الفّراء و  الكسائيّ ى، في نوع المناد الّزمخشريّ  اخالفو ن اّلذي الّنحاة منو 
ّماّأصموّياّرجبلّراكبًا؛ّ" اعندىم َدة،ّبؿّّرمفّالّنكرةماّالّيجيزافّنداءّألّنيإّماّمعرفةّبالقصد،ّوا 

أّن )راكبًا(  دونن يؤيّ اّلذيالّنحاةوالّزمخشريّ،وهذاالكالميخالفماجاءبه(11)"الّصفةيوِجبافّ
ّ .الفّراء و  الكسائيّ ليس معرفة كما جاء عند مقصودة، غير منادى نكرة 

؛ أو ضرورة نوين في )راكبًا( شاذّ أنَّ التّ  بّيننداء غير مقصود، و  المازنيّ كر وُين
دبة، فحذف بيدة : أراد: أيا راكباه لمنّ وقال أبو عُ ببل تنوين،  فينشده األصمعيّ  . أمَّا(12)ةشعريّ 

                                                           
(1) 1/258. 
 .200-2/199،الكتابينظر:  (2)
 .4/204،المقتضبينظر:  (3)
 .3/248،:ّتسييؿّالفوائدّوتكميؿّالمقاصدالّتسييؿشرحّينظر:  (4)
 .1062-3/1061، ابفّمالؾّّألفّيةتوضيحّالمقاصدّوالمسالؾّبشرحّينظر:  (5)
 .260-3/259،شرحّابفّعقيؿينظر:  (6)
 .4/1690"الكبرىالّشواىدّالمشيورّب"ّشرحّّاأللفّيةفيّشرحّشواىدّّالّنحوّيةالمقاصدّينظر:   (7)
 .2/213،الّنحوفيّّالّتوضيحمضموفّّالّتصريحأوّّالّتوضيحعمىّّالّتصريحشرحّينظر:  (8)
 .2/194،ولّبُّلبابّلسافّالعربّاألدبخزانةّينظر:  (9)

 .3/260الحاشية، شرحّابفّعقيؿ،. وابن عقيل، 4/204الحاشية، ، المقتضب،، المبّرد ينظر:  (10)
 .2/194،ولّبُّلبابّلسافّالعربّاألدبخزانةّ، البغداديّ  (11)
ّالّتصريحشرحّ، األزىريّ . و 3/1063،ابفّمالؾّاأللفّيةتوضيحّالمقاصدّوالمسالؾّبشرحّ، المراديّ ينظر:  (12)

 .2/213،الّنحوفيّّالّتوضيحبمضموفّّالّتصريحأوّّالّتوضيحعمىّ
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 ؛نوينأيا رجبًل بالتّ  :يقال قصد بو راكًبا بعينو، والجائز أنْ  ألّنو ؛نوينالياء، وال يجوز )راًكًبا( بالتّ 
ّ.(1)االسممن لو ىذا بعينو، وأريد بو واحد مّ  لم يقصد رجبلً  ألّنو

تكون نكرة  أنْ  األرّجحف ؛في كممة )راكبًا( ىفي نوع المناد اءاآلر وعمى الرَّغم من تناقض 
، وابن مالك، وغيرىم؛ المبّرد سيبويو، و مثل  الّنحاةوكبار  الّزمخشريّ غير مقصودة، كما قال 

 لغمبتيم عمى غيرىم.

و لم ، ولكنّ لمّزمخشريّ  المفّصل ت عن أّن ابن الحاجب أممى ىذا البي يّتضحسّبق  مّماو  
ّنما انتقل لمحديث عن و ، الّنكرةمن الحديث عن المنادى  الّزمخشريّ يتطّرق في أماليو ِلَما جاء بو  ا 

 ووافقو رأيو. ،تحّدث عن الّزمخشريّ ( المفّصل في شرح  اإليضاح، وفي كتابو )األمالي" أْن" في 

أمثال ابن مالك،  الّنحاةلو  تطّرقيلم  وبخصوص ما جاء بو ابن الحاجب في أماليو
 يمبعضفي ىذه المسألة، إّنما تناولو  ن سبق ذكرىماّلذي الّنحاةوغيرىم من  األزىريّ و  المراديّ و 

 ،مباشرغير بشكل  (6)العينيّ ، و (5)، وابن عقيل(4)، وابن ىشام(3)، وابن عصفور(2)المبّرد أمثال 
ذكر أنَّيا مفسِّرة ، ولم يقيمةفة من الثّ "أْن" في الحواشي عمى أنَّيا مخفّ فوجد إعرابًا لحرف  ،مباشر

 الّزمخشريّ كما تداول شاىد  الّنحاة بّينابن الحاجب، وليذا فإنَّ شاىده  لم يتداول كما جاء عند 
 .الّنحاةفي ىذه المسألة لعرض آراء بعض أخذ حيزًا  اّلذي

  

                                                           
ّالّنحوّيةالمقاصدّ، العينيّ و  .2/181،شرحّجمؿّالّزّجاّحي. وابن عصفور 156،الضبّي،ّالمفّضمياتينظر:  (1)

ولّبّّاألدبخزانةّ، البغداديّ . و 4/1690"،الكبرىالّشواىدّالمشيورّب"ّشرحّّاأللفّيةفيّشرحّشواىدّّشروحّ
 . 2/195،لُبابّلسافّالعرب

 . 2/204،المقتضبينظر:  (2)
 . 3/1061،شرحّجمؿّالّزّجاجيّّينظر:  (3)
ّالّصدىينظر:  (4)  . 191،شرُحّّقطرّالنّدىّوبؿِّ
 . 3/260،شرحّابفّعقيؿينظر:  (5)
 .4/1690"،الكبرىالّشواىدّالمشيورّب"ّشرحّّاأللفّيةشرحّشواىدّشروحّ فيّالّنحوّيةالمقاصدّينظر:  (6)
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ّإلىّاسـّليسّتثناءاالسمفّّتقاؿاالنخامسًا:ّ

عبُدّالل،ّوماّرأيتّمفّأحدّّإالّّوتقوؿّماّجاءنيّمفّأحدّ: "االستثناءفي  الّزمخشريّ قال 
 "(1).الّمفظّفتحمؿّالبدؿّعمىّمحؿّالجارّوالمجرورّالّعمىّّ،عمروّإالّّزيدًا،ّوالّأحدّفيياّّإالّّ

ي حركتو تأت االستثناءيأتي بعد أداة  اّلذي االسمح أّن وضّ  الّزمخشريّ ذكرىا  اّلتي األمثمةفمن 
و ، فإذا كان محمّ االستثناءيكون قبل أداة  اّلذيالجار والمجرور  عمى حسب محلّ  اإلعرابّية

ذا كان محمّ اً ب جاء منصوبالّنص عمى ذلك ما أمبله  مّثل، ... وىكذا، و اً و الرفع جاء مرفوع، وا 
 :المفّصل  عن الّشاعرابن الحاجب عمى قول 

ّ)البحرّالكامؿ(
ليسْتَّلَياَّعُضدُّّإالّّبيٍدّّّّّّّّّّّّتـسّْىّلَّبّينُلّّأبنيّّّ-20 ّ.(2)يداًّ

 اّلذيالجار والمجرور)بيٍد(  حلّ من م عاالتباعمى )يدًا( عمى نصب  الّزمخشريّ فجاء بو 
 ،) بيٍد( من محلّ  اإلعرابيّ ، وبيذا تكون ) يدًا( ُنصبت عمى الموقع (3)وُنصب محبلً  جّر لفظاً 

 وليس عمى لفظ الجار والمجرور فييا.

وضع  اّلذياسم ليس في قولو ) ليسْت َلَيا َعُضُد( في أماليو عمى  بو ابن الحاجب وجاء
ّ(4)يا.ّويجوزّأفّيكوفّفاعمُّالّشأفيجوزّأْفّيكوفّفيّليسّضميُرّّ:"ّفقال ،االتاحتم ةلُو ثبلث
ّيعودّعمىّاليدّلمّّمضمّ(4)يافاعمُّ ّتقدّّرًا ّخبٌرُّكرُّـّذِّا ّاسميا،ّوليا ىا.ّويجوزّأفّيكوفّ"عُضد"

                                                           
 .71، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ (1)
األم، تيجيًا لشأنيم نسبيم إلى ولبينى: اسم امرأة، وبنو لبينى من أسد بن وائمة يعيرىم بأنيم أبناء أمة، إذ ي (2)
 الكتاب،نتم في الضعف وقمة النفع كيد بطل عضدىا. ينظر: سيبويو، تم بيٍد: أي أسناء. ومعنى لنيم ىجوأ
. 4/421،المقتضب، المبّرد و  .2/317، الكتابينظر:  شاعرالبيت لم ينسبو سيبويو إلى . ينظر البيت: 2/317
. ونسبو  21ووجد في ديوان أوس بن حجر،.2/80ّاتّسيبويو:ّّشرحّأبيينظرألوس بن حجر،  الّسيرافيّ نسبو و 

. وابن 33،ّ. ووجد في ديوان طرفة بن العبد71،ّالعربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّّلطرفة بن العبد ينظر: الّزمخشريّ 
أماليّابفّألوس بن حجر،  الّسيرافيّ . و نسبو ابن الحاجب كما نسبو 2/90،المفّصؿّشرحّيعيش، 
 .1/267،شرحّجمؿّالّزّجاجيّّ. وابن عصفور، 1/441الحاجب،

 .71،ّالعربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّينظر:  (3)
 .1/49،لكتابعبير.اوينظر: المقصود بفاعميا اسميا. وقد استعمل سيبويو ىذا التّ  (4)
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يكون  ًا، ويجوز أنْ يكون مضمر  يجوز أنْ  الّشعرت أّن اسم ليس في بي بّينن الحاجب فاب، (1)"ليا
 .الّشعروالجار والمجرور ليا ىو خبرىا في بيت  ،ف )َعُضُد( ىو اسم ليس اً ظاىر 

في  لمّزمخشريّ ح ابن الحاجب موافقتو ( وضّ المفّصل في شرح  اإليضاحوفي كتاب )   
ّموطن الّشاىد قائبًل:  ّّبشيٍء ّبّإالّّ"ّجوازّليسّزيٌد ّ(2)بِّالّنصّّشيئًا ف )شيئًا( منصوب عمى "

 .الّشعرثل لما جاء في بيت مّماوىذا  ،في )بشيٍء( الّمفظ وليس عمى  ،الجار والمجرور محلّ 

ق إلى موطن شاىد آخر مختمف عّما استشيد بو ابن الحاجب تطرّ  فإنّ  ،وبيذاّ
بابّماُّحِمَؿّعمىّموضوعّ" وضع البيت تحت اّلذيأمثال سيبويو  الّنحاةوغيره من  الّزمخشريّ 
وماَّعمؿّفيوّفيّموضعّاسـّّ،االسـ،ّوَلكّفّاالسـالّعمىّماَّعمؿّفيّّاالسـّوّاالسـالعامؿّفيّ

ّ(3)مرفوعّأوّمنصوب" ّبابّموضعو تحت المبّردو ، ُّأبِدؿّفيوّإِّّتثناءاالسيكوفّّاال" عمىّّإالّّذا
ّ ّالمتناع ّالموضع ّ(4)منو"ّالّمفظ وابن  (6)وابن يعيش (5)الّسيرافيّ  اوقد سار عمى نيجيم،

ّ.(7)عصفور

( موجب إالّ ألنَّ ما بعد)وعدم جرىا عمى البدل من المجرور؛  ،نصب )يدًا( الّنحاةوعّمل       
 .(8)دة لمنفيكّ والباء مؤ 

ن اّلذي الّنحاةلم يتطّرق إليو  الّشعرت ق ببيوما جاء بو ابن الحاجب في أماليو بخصوص ما يتعمّ 
 .الّزمخشريّ )يدًا( كما جاء عند  الّشاعربقول  جواقرأت ليم احتّ ن اّلذي الّنحاة، فجميع بواستشيدوا 

  

                                                           
 .442،أماليّابفّالحاجب (1)
(2) ّ1/374. 
 .2/315،الكتاب (3)
 .4/420،المقتضب (4)
 .2/80أبياتّسيبويو،شرحّينظر:  (5)
 .2/90،المفّصؿّشرحّوينظر:  (6)
 .1/267،جمؿّالّزّجاجيّّ  شرحوينظر:  (7)
. وابن 2/90،المفّصؿّ،ّشرحّ. وابن يعيش4/421،المقتضب، المبّرد . و 2،317،الكتابوينظر: سيبويو،  (8)

 .1/267،شرحّجمؿّالّزّجاجيّّعصفور، 
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ّّفّأوّكسرىاأمفّعمؿّالمبالغةّإلىّفتحّىمزةّّتقاؿاالنسادسًا:ّ

 فقدعمل المفرد،  نالمبالغة وجمعيا يعمبل مثّنىفي باب اسم الفاعل أّن  الّزمخشريّ ى أر 
عمى الجمع من  مّثلو  ."(1)مفردالّرًاّيعمؿّعمؿَّححًا،ّأوّمكسّّمصّّّعُّمِّجُّ"وماّثنيّمفّذلؾّوَّقال: 

 عمى تبلميذه:  المفّصل لطرفة بن العبد أمبله ابن الحاجب عن  الّشعرببيت من صيغة المبالغة 

ّ)بحرّالرمؿ(
ُّّّّّغُفٌرّثـّزاُدواّأّنيـّفيّقومِّّ-21ّ ـْ ـُّغيُرُّفُخرِّْي َذْنَبُي

(2) 

، فنصب بو المفعول وىو الفعل َعَملَ  لَ مِ ىو جمع غفور صيغة مبالغة عَ  اّلذيٌر( فُ غُ ) ف  
ّّّ(3) (َذْنَبُيمُ )

في أّن وكسرىا  مزةىفتح  حيث تحّدث عن ،الّزمخشريّ عما جاء بو ّابتعد ابن الحاجبو 
ّ :بقولوح ذلك قولِو) أّنيم(، ووضّ  ّفي ّلمفتح ّموضعّ"" ّفي ّتكوف ّأْف ّأحُدىما: :ّ ّوجياف أّف"

ّأْوّعمىَّمْفّتقّدـ،ّثـّّّ،زادواّعمىّماّتقدَّـّمفّالخصاؿّ:ّأْفّيكوفّالمعنى:ّثـّّراآلخّوالمفعوؿ،ّ
ّـّعمىّصفةّكذاّوكذا.ألّني"ّعمىّمعنى:ّفتح"ّأفّّ

يكوفّعمىّّ:ّأفّْالثّاني.ّّوالثّانيعميُؿّعمىّماُّذكرّفيّالوجوّولمكسرّوجياف:ّأحُدىما:ّالتّّّّّّ
ابن  بّين الّنّص ، ففي ىذا (4)ليسّموضعّالحكاية"ّألّنوّ؛زادوا،ّوىوّضعيؼّالحكاية،ّومعناه:ّثـّّ

 الثّانيمع عدم ترجيح الوجو  (أنّ )وجيين لكسر ىمزة وجيين لمفتح في ىمزة )أّن(، و ابن الحاجب 
 في كسرىا. 

                                                           
 .227، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ (1)
الّشاىد في البيت: قولو " غفر ذنبيم" حيث أعمل قولو "غفر" والذي ىو جمع غفور الذي ىو صيغة مبالغة،  (2)

. وينظر: 43،ديوانو. ينظر البيت: 3/118، شرحّابفّعقيؿإعمال الفعل، فنصب بو المفعول وىو قولو "ذنبيم". 
. 1/51،شرحّأبياتّسيبويو، الّسيرافيّ و . 157،الّمغةّكتابّالنوادرّفيّ، األنصاريّ . و 1/113،الكتابسيبويو، 

شرحّ. وابن يعيش، 155،مختاراتّشعراءّالعرب، . وابن الشجريّ 228،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ و 
ابفّّألفّيةأوضحّالمسالؾّإلىّ.وابن ىشام، 1/357،أماليّابفّالحاجب، وابن الحاجب، 6/74،المفّصؿّ

 .321. 3/116،عقيؿشرحّابفّ.وابن عقيل، 3/227،مالؾ
 .228-227،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ ينظر:  (3)
 .358-1/357،أماليّابفّالحاجب (4)
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 ،الّزمخشريّ ح ابن الحاجب كبلم وضّ فقد ( المفّصل في شرح  اإليضاحفي كتاب )أّما و  
 " (1)وُغُفٌرّجمعّغفورّلممبالغةحيث قال: "  ،ووافقو عمى ما جاء بو

، (2)وكان كبلميم عن كممة )ُغُفٌر(، سيبويو ،الّزمخشريّ  ن وافقيماّلذي الّنحاةومن      
 ،(8)العينيّ ، و (7)، وابن مالك(6)، وابن عقيل(5)، وابن ىشام(4)، وابن يعيش(3)الّسيرافيّ و 
 .(12)الّشنقيطيّ ، و (11)البغداديّ ، و (10)واألشموني، (9)الّسيوطيّ و 

ولكّنو لم  ،لمّزمخشريّ  المفّصل ت عن ابن الحاجب أممى ىذا البي نَّ أ يّتضحسبق  مّماو 
ّنما و من الحديث عن إعمال جمع صيغة المبالغة،  الّزمخشريّ يتطّرق في أماليو لما جاء بو  ا 

( المفّصل في شرح  اإليضاحأّنو في كتابو )ب، عممًا وكسرىا ىمزة )أّن( انتقل لمحديث عن فتح
جد أّن ما جاء بو ابن أ الّنحاةعي آلراء الموافقين لو، ومن تتبّ  الّنحاةكباقي  وأّيده الّزمخشريّ وافق 

في شرح  اإليضاحي كتاب )وىذا عمى خبلف ما جاء ف ،الحاجب في أماليو غير وارد عندىم
و ، لكنّ المفّصلمن  الّنّص ا ينم عن منيج اختص بو ابن الحاجب في أماليو، يأخذ (، وىذالمفّصل

 .الّزمخشريّ جاء بو  اّلذييتحدث عن شيٍء غير 

  

                                                           
(1) 1/639. 
 .113-1/112،الكتابوينظر:  ((2
 .1/51،:ّشرحّّأبياتّسيبويووينظر ((3

 6/74،المفّصؿّشرحّوينظر:  (4)
 .3/227، ابفّمالؾّألفّيةأوضحّالمسالؾّإلىّوينظر:  (5)
 .118-3/117،شرحّابفّعقيؿوينظر:  (6)
.ّوّشرحّعمدةّالحافظّوعدةّالبلفظ،2/407ّ،:ّتسييؿّالفوائدّوتكميؿّالمقاصدالّتسييؿشرحّوينظر:  (7)
1/682-683. 

-3/1430"،الكبرىالّشواىدّالمشيورّب"ّشرحّّاأللفّيةفيّشرحّشواىدّشروحّّالّنحوّيةالمقاصدّوينظر:  (8)
1431. 

 3/60،ىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامع وينظر: (9)
 4/81" ابفّمالؾّألفّيةإلىّالّسالؾّابفّمالؾّّالمسمى"ّمنيجّّألفّيةعمىّّاألشمونّيّشرحّوينظر:  (10)
 .2/321،الدُّررّّالموامعّعمىّىمعّاليوامعّشرحّجمعّالجوامعوينظر:  (11)
 .2/321،الدُّررّالموامعّعمىّىمعّاليوامعّشرحّجمعّالجوامع  (12)
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ّميرّإلىّالضّّّ)ذو(ّشذوذّإضافةسابعًا:ّ

مضافة،ّلغيرّّفحكمياّحكـّ،"ّإذاُّأضيفتّإلىّالياء ةتّ السّ  األسماءأّن  الّزمخشريّ ح وضّ 
د حدّ  الّزمخشريّ ." ف(1)اىرةالظّّّناساألجإلىّأسماِءّّإالّّوّالّيضاؼّفإنّّّ،ذوّإالّّّاخراألّوّؼأيّتحذ

إضافتيا إلى  يشذّ  اىرة، ولكنْ الظّ  األجناسى أسماء إل إالّ أّن )ذو( ال تضاف  نّصود في حدّ 
عمى تبلميذه  المفّصل عن ابن الحاجب  لكعب بن زىير أمبله  الّشعروجاء ببيت من ، ميرالضّ 
 : وىو

ّ)البحرّالوافر(ّ
ّ(2)ُأروَمِتياَّذُووىاذويّاّالخزرجّيَةُّمرىفاٍتّّّّّأباَرَّصَبْحنَّّ-22

إلى  إالّ ا ال تضاف ألّني؛ مير، وىذا شاذّ ّن )ذُووىا( ُأضيفت إلى الضّ أيرى   الّزمخشريّ ف
 (3)اىرة الظّ  األجناسأسماِء 

تحت عنوان )إعراب بيت لكعب  مبلُه عمى تبلميذِه الحاجب أابن  نّ كما قمُت سابقًا، فإو  
أىمَؾّذويّأصمياّ في)ذُووىا(ّراجعّإلىّالمرىفاتّأي:ّميرُّالضّّ"في إعرابو أنَّ  بّين، و (بن زىير

ّنفسو ّيعني ّنما ّوا  ّالمرىفات، ّعنوّفّْومَّّ،أصحاب ّفيـّ؛أخبر ّليـ، ّالمرىفاِت أصحاُبيا،ّّألّف
ّوتوكيداًّولكنّّ ّإظيارًا ّظاىرًا ّالفاعَؿ ّجعؿ ّأصحابُّألّنيّ؛و قبل ، وابن الحاجب (4)ّ"اتالمرىفّـ

وكبلم ابن الحاجب موافق لكبلم مير إلى المرىفات، مير بتأويل رجوع الضّ إضافة )ذو( إلى الضّ 
والمراد  ،وىي صفة ،مير في )َذُووىا( يعود عمى المرىفاتوّضح أن الضّ  اّلذيابن يعيش 

                                                           
 .109، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ (1)
أباد وأفني،  :: أي أتيناىم وقت الصباح، والمرىفات: ىي السيوف القواطع، وأبارالخزرجّيةَ  َصَبْحَنامعنى (2)

وىو إنما يضاف إلى اسم جنس ظاىر. ينظر:  ،إلى الضمير (ذوو)واألرومة: األصل. والّشاىد فيو إضافة 
شرحّديوافّ، الّتبريزيّ . ينظر: الخطيب 104،ديوانو. وينظر البيت: 109الّزمخشرّي، المفّصل في عمم العربية، 

المفّصؿّشرحّوابن يعيش،  538،العربّيةّالّمغةّفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ . و 1/617،الحماسةّألبيّتّماـ
شرحّ. وابن مالك، 1/211،الُمقّربّ. وابن عصفور، 1/344،الحاجب،ّأماليّابفّالحاجبوابفّ. 1/53،3/36،

، ىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامع، الّسيوطيّ . و 3/108:ّتسييؿّالفوائدّوتكميؿّالمقاصد،الّتسييؿ
 .2/150،الّدررّالّموامعّعمىّىمعّاليوامعّشرحّجمعّالجوامع، الّشنقيطيّ .و 2/424

 .109،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّينظر:  (3)
 .1/345أماليّابفّالحاجب،ينظر:  (4)
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لكنَّ ما دفعني إلى وضع ىذا و  ،(1)والّسيوف جنس ال يقاس عميو. ،وىو الّسيوف ،الموصوف
ق إليو تطرّ  اّلذيلم يقصد الموضوع  أنَّ ابن الحاجب و منرأيت ما متفّرقاتضمن الالبيت من 
نّ و بحد ذاتو،  الّنحاةوباقي  ،الّزمخشريّ   افةاإلضال من باب تبيان  راباإلعما وّضح ذلك من باب ا 

 في اسم )ذو(.

 إالّ ابن الحاجب أّن )ذو( ال يضاف  بّين (2) (المفّصل في شرح  اإليضاحوفي كتاب ) 
لم يتطّرق إلى  بّينفإّنو في كبل الكتا ،ابق، وبيذاالسّ  الّشعرت ، ولم يذكر بياألجناسإلى أسماء 

 ّا.  َعدَّ ذلك شاذّ  اّلذي الّزمخشريّ مير كما جاء عند إضافة)ذو( إلى الضّ 

، وىما  الّشعرّيةرورة ذلك من باب الضّ  (4)وابن عصفور ،(3)التّبريزيّ الخطيب يعدُّ و          
 ذوذ.في الشّ  الّزمخشريّ فقان مع يتّ 

 واألرّجحمير. أجازوا إضافة )ُذو(إلى الضّ  (7)الّشنقيطيّ و  ،(6)الّسيوطيّ و  (5)،لكنَّ ابن مالك         
اّلذي توافق مع رأي  ةاألغمبيّ وىو رأي  ،(8)يتوافق مع أبي حيان والجميور ألّنوىو رأييم؛  واألرّجح

 رأي الّزمخشرّي الذي عدُه شاذ.

          

  

                                                           
 .3/38،المفّصؿّشرحّينظر: ، (1)
(2) 1/433-434. 
 .1/617،شرحّديوافّالحماسةّألبيّتّماـينظر:  (3)
 .1/211،الُمقّربّينظر:  (4)
 .3/108،:ّتسييؿّالفوائدّوتكميؿّالمقاصدالّتسييؿشرحّينظر:  (5)
 ..2/424،اليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامعىمعّينظر:  (6)
 .2/149،الدُّررّالموامعّعمىّىمعّاليوامع.ّشرحّجمعّالجوامعينظر:  (7)
الدُّررّالموامعّعمىّىمعّ، الّشنقيطيّ . و 2/242 ىمعّاليوامع،ّفيّشرحّجمعّالجوامع، الّسيوطيّ ينظر:  (8)

 .2/142،اليوامعّشرحّجمعّالجوامع
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ّاإلعرابإلىّّالّتعريؼمفّّاالنتقاؿثامنًا:ّ

وّفتعريفُّّ،بلـاألعمفّّأوّمجموعٍّّمثّنىّكؿّّ"ّ:الّزمخشريّ (، قال األسماءفصول ) في أحد
جواز تعريف العمم  وّضح الّزمخشريّ ." ف(1)عاتٍّرِّوأذّّْوعرفاتٍّّفَّْيَّتّيَّوَعماَّّفَّيّْبانَّنحوّأَّّإالّّـّنحوّبالبّلّ
 ،وعرفات ،وَعمايتين ،أبانينوىي ) ،أربع كمماتولكّنو استثنى بكبلمو  ،، والجمع(مثّنى)ال

 قول رؤبة بن العجاج: ع، وأورد عمى تعريف العمم الجم(وأذرعات

ّ)البحرّالرجز(
ّتميماًّّ-23 ّ(2)لـّيكْفِّعّنيناّأناّابُفّسعٍدّأكرـُّالسَّعديَناّّّّّّّّإفَّ

ّ(3)ّ.عدين( م عمى )سعدين(، فأصبحت )السّ والبّل  األلفحيث دخمت 

"ّكأّنوّلمَّاّقيؿّ:ّأناّ: بيت الّشعر بعدما أمبلُه عمى طبلبو بقولوعمى ابن الحاجب  عّمقو 
ّسائبًلّسأؿ ّالسّّّ،ابُفّسعد،ّكأفَّ " (4)ّ.عديناوقاؿ:ّمفّىوّابُفّسعٍد؟ّفقاؿّلوّشخص:ّىوّأكرـُ
لم لكّنو أضاف في إعرابو أشباه كثيرة  ،الّزمخشريّ عدينا كأّنو وافق فعندما قال: ىو أكرُم السّ 

 ،لمبتدأ محذوف تقديره)ىو( اً مرفوعأّن كممة )أكرم( تأتي خبرًا  بّين. فالّزمخشريّ يتحّدث عنيا 
)أنا(؛ ألّن المضمرات كون  صفة ل ت حًا أنَّو ال يجوز أنْ موضّ مجرورة ِلَسْعٍد،  صفةوتأتي أيضًا 
دون  الّزمخشريّ قام بشرح كبلم  فقد (المفّصل في شرح  اإليضاحأّما في كتابو ) .(5)ال ُتوصف

صريح بتعريف ولكن دون التّ  ،أشار إليو األماليأّنو في كتاب ب، عممًا الّشعرت إلى بي اإلشارة
 .متفّرقاتمن ضمن ال البيتإلى جعل ىذا  الباحثةوىذا ما دفع  ،العمم الجمع

                                                           
 .14، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ (1)
، المفّصؿّفيّعمـّالعربيةحيث دخمت األلف والبلم في جمعو، ينظر: الّزمخشرّي،  ،الّشاىد فيو: في السعدينا (2)
 إاّل . أما باقي الكتب لم يرد 1/329،أماليّابفّالحاجبورد البيت  كامبًل عند ابن الحاجب، . وينظر: 15

ىّديوافّرؤبةّبفّالعّجاجّوعمىّأبياتّمفرداتّمنسوبةّمجموعةّأشعارّالعربّوىوّمشتمؿّعمصدره، ينظر: 
سّرّصناعةّ، جّنيّ . وابن 2/221،المقتضب، المبّرد . و 2/153،3/396،لكتاب. وسيبويو، ا193،إليو

 ..47-1/46،المفّصؿّشرحّ. وابن يعيش،  460،اإلعراب
 .15،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ ينظر:  (3)
 .1/329 ،أماليّابفّالحاجب (4)
 .1/329،أماليّابفّحاجبينظر:  (5)
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طر أورد الشّ  اّلذي ا جاء بو سيبويومَ فيو موافق لِ  ،الّزمخشريّ ا بخصوص ما جاء عند أمّ 
وضعو في باب جمع  اّلذي المبّرد ، كذلك (1)ساءجال والنّ ت في باب جمع أسماء الرّ من البي األّول

  . (2)ىي أعبلم اّلتي األسماء

يـّّفكيؼّاجتمعواّكمّّّ،قيؿ:ّفإذاّكانواّيستكرىوفّالزيدّوالعمروّفإفّّْ:"جّنيّ ابن  قالّ
ّاليزيديف..........ّبّيفافّماّو:َّشتَّعمىّاستحسافّالزيديِفّوالعمريِفّوالجعفريِف،ّ

ّالسْعديناّْعدٍّو:ّّّّّّّّأناّابُفّسَّ ّأكرـُ

ةّماّكّناّعمىّصحّّّثنيةّوالجمعّيدؿّّـّفيّالتّّؿّالبّلّفعموهّمفّتحمّّّاّلذيىذاّّفالجواب:ّأفّّ
ّأنّّقدّّ ّمف ّإنّّمناه ّأفّْيـ ّاستكرىوا ّنزعتّعنوّما ّقد ّتعريؼّما ّأرادوا ّإذا ّالزيدّّ،يقولوا عممية

قدّكافّفيياّعممًاّمعرفة،ّفرّدوهّلماّ،ّحاالُّنكيرّالتّّإلىّةّبوّلوّقبؿّحالوّّالمفضيّألفَّّّ؛والبكر
ّإلىّتعريفوّإلييا،ّفقالوا ّيقّوّ:احتاجوا ّكانوا هّإليوّ:ّلوفّقبؿّسمبوّتعريفوّوردّّجاءّزيد،ّكما

 ،ذين كانوا يستكرىون تعريف العمم المفردعن الّ  االً سؤ م يقدّ  الّنّص ّي في ىذا وابن جنّ ّ(3)جاءّزيد"
وراء  الّدافع بّينوي ،ي وُجمع، ومن ثّم ُيجيب عن السؤالفكيف يستحسنون تعريف العمم إذا ثُنّ 

 اّلذي جّنيّ وافق ابن  الّزمخشريّ  أنّ  يّتضحوالجمع واستحسانو. وبيذا الكبلم  مثّنىتعريف العمم ال
ّوالجمع.  مثّنىسبقو إلى تعريف ال

وسعدّّ،منيـّسعدّبفّمالؾّفيّربيعةّ،عودّفيّالعربّكثيرالسّّّألفّّ" وقال ابن يعيش: 
ورؤبةّمفّبنيّّ،وسعدّبفّىذيـّفيّقضاعةّ،وسعدّبفّبكرّفيّىوازفّ،بفّذبيافّفيّغطفاف

ذكر ابن يعيش مجموعة  الّنّص ، وفي ىذا (4)"رؼّوالعددبفّزيدّمناةّبفّتميـّوفييـّالشّّاسعدّ
ىي جمع  اّلتيوراء قول )الّسعدينا(  الّدافعسعد معّمبًل في ذلك  باسمتبدأ  اّلتي األسماءمن 

 )سعد(.

                                                           
 .396-3/395،الكتابينظر:  (1)
 .221-2/220،المقتضبينظر:  (2)
 .460-459،اإلعرابسّرّصناعةّ (3)
 .1/47،المفّصؿّشرح  (4)
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ومنيم من جاء بموضوع مقارب لما جاء  ،الّزمخشريّ  قفمنيم من وا الّنحاةنَّ ىؤالء ، فإوبيذا     
 بو.

نصب) أكرم( عمى وىو  خرين عمى ما جاء بو سيبويو،آوأضاف ابن الحاجب وجيين        
ابن الحاجب في الوجو ووافق نصب عمى الفخر والمدح،  إذ ،في ذلك ابن يعيش و، ووافق(1)الفخر
 (2) .الّنعتفض عمى وىو الخ ،الثّاني

ت حاضر عند وابن  الحاجب في ىذا البي الّزمخشريّ ما جاء بو   فإنّ ، وعمى ىذا        
ز زًا أكبر من حيِّ يأخذ موضوعو حيّ  الّزمخشريّ يما، لكنَّ بّينفي الموضوع  تبلفاالخين رغم يّ الّنحو 

 .الّنحاةموضوع ابن الحاجب عند ىؤالء 

 امي، فابالموضوعين من غيرىلمامًا إسيبويو وابن يعيش كانا أكثر  فإنّ  ،ضوء ذلكفي و          
 سبقا الّزمخشرّي وابن الحاجب في الحديث عّما جاءا بو.

ّيعفر:ّأّماّقوؿّأسودّبف
ّ)البحرّالكامؿ(

ّوابُفّالمُّحّْجَّّياّّّّّّعميُدّبنكبلُىمَّّ(3)وقبميّماتّالخالدافِّ ّ(4)ؿِّضمَّوافَّ

ّفي الّسابق البيت مع بو جاء قدف ،فيو ثنتحدّ  اعمّ  يبتعد لم البيت ىذا في الّزمخشريّ فّّّّّّّ
كان في نوع  تبلفاالخَلكنَّ  ،موالبّل  فاأللفي دخول  اىد فييما متماثبلً فكان الشّ  ،فصٍل واحد

                                                           
 .2/153،الكتابينظر:  (1)
 .1/47،المفّصؿّشرحّينظر:  (2)
ْشترّبفَّجْحواِفّبفَّفْقَعس،ّوخالدّبفّقيسّبفّالُمَضّمؿّبفّمالؾّاألخالدّبفَّنْضَمةّبفّوالخالدان ىما "  (3)

شرحّ. وابن يعيش، 403، إصبلحّالمنطؽّ، ينظر: ابن السكيت، بفُّمْنِقذّبفّطريؼّبفُّقَعْيفّغراألص
 .1/47 ،المفّصؿ

، المفّصؿّفيّعمـّالعربيةالّشاىد فيو: في الخالدين إدخال األلف والبلم في تثنية العمم، ينظر: الّزمخشرّي،  (4)
ّالنّّ، األنصاريّ . وينظر: 57،ديوانو. وينظر البيت: 15 ّفي ّوادر ّإصبلحّ. وابن الّسكيت448،الّمغة ،

ّّو .244 ،شتقاؽإالّّ. وابن دريد، 403،المنطؽ ّالّمغةجميرة  .1/442،2/657،2/1037)جحو(،  مادة،
أماليّ. وابن الحاجب، 1/46،المفّصؿشرحّ. وابن يعيش،  14،العربّيةّالّمغةّفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ و 

لسافّ. وابن منظور، 1/177،ييؿّالفوائدّوتكميؿّالمقاصدسالّتسييؿّ:ّتشرحّ.وابن مالك، 1/328،ابفّالحاجب
 . 14/133، مادة)جحا(، 11/369،(ضمل)، مادة 3/165مادة)خمد(،  العرب،،
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ت كما كان في البي اً وليس جمع ،(1)مثّنىحيث كان في ىذا البيت في قولِو)الخالدان(  ،العمم
ّ.ّابقالسّ 

إمَّاّصفٌةِّؿّ)الخالداف(،ّقال: فوابن الحاجب جاء بو في أماليو عمى إعراب كممة )عميد(،        
مّّ ّوا  ُّيثوىَّـ ّوال ّبدؿ. ّأنّّا ُّذكر ّفيما ّالجواز ـُ ّعد ّوموصوُفو ّفيّحكـّمثّنىوّمفرد ّىينا ّفإنَّيما ،

ُّشرِّؾّألّنيّ؛الواحدّالّشيء ّقد ّّوبّينما ّبحرؼّالعطؼ. ّالصّّّالّصفةيما ّتأتيّعمىّىذه ورة،ّتارة
ّ(2)وتارةّيقاؿ:ّجاءنيّزيدّوعمرّالعاقبلف،ّوجاءّالزيدافّالعاقبلف،ّوجاءّالزيدافّالعالـّوالعاقؿ"

 كونيا ظرفية. "(3)ظرؼّوىوّمعربّتقديراًّعمى أّنيا "  يوأعرب أيضًا قبم

.ّّوَمَوَت،ّومضارعأصل مات بقولو:"  بّينو        يموُت،ّفإذاّأردتّالفاعَؿّإلىّنفِسؾّقمت:ُّمتُّ
ّبالكسر  (4)" َخِوَؼّفيِّخْقتُّّمّثؿفيوّمفّماضيَّمِوَت،ّّ،وأمَّاِّمتُّ

في تعريف العمم  الّزمخشريّ والمبلحظ أّن ابن الحاجب لم يتطّرق لمحديث عّما جاء عند       
بمثابة  مثّنىإعراب بعض الكممات، وىو يعدُّ )الخالدان( العمم ال إلىوانتقل في الحديث  ،مثّنىال

، والمضارع، األمرفعل  بّين يكون ما قبمو مفرد، ثمّ  الواحد؛ وبذلك ال مانع من أنْ  الّشيء
 والماضي، من )مات(.

ّنما أشار إلى أّن و ، الّشعرت ( لم يذكر بيالمفّصل في شرح  اإليضاحوفي كتابو )       ا 
أّنو في أماليو ب، عممًا الّزمخشريّ وىو بيذا يوافق  ،فتعرّ  اّلتي اةالمثنّ  األعبلمن( من )الخالدا

 .الّشعرت أخرى في بيفي تبيين ثنائيات تّم واى ،تجاىل الموضوع

ّأتىّّ"في  البيته( ىذا 244ووضع ابن الّسكيت)ت     ّّّ ّالّناسّمفّأّمثّنىبابّما سماِء
ّ.لمّزمخشريّ وىذا مطابق ّ(5)ّ"يفاالسمفاؽّتّّاّل

                                                           
 .14،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّينظر:  (1)
 .1/328،أماليّابفّالحاجبينظر:  (2)
 .1/328،نفسو (3)
 .1/328،أماليّابفّالحاجب (4)
 .403،إصبلحّالمنظؽ (5)
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ذاّأريدّّ،ينكراّ(الخالداف)ىّنّّوّلماّثٌّاىدّفيوّأنّّووجوّالشّّ:" ابن يعيش الّشاىد قائبلً  بّينو ّّّّّّ وا 
ّعرّّ ّبالبّلّتعريفيما ّالتّّّ،ـفيما ّبعد ّتعريفيما ّتعريؼّوصار ّكاف ّأف ّبعد ّعيد ّتعريؼ ثنية

 .(1)"ةعمميّّ

م عمى العمم والبّل  فاأللفي دخول  لمّزمخشريّ وتوضيح ابن يعيش ىذا يّدل عمى موافقتو        
 . (2). وقد سار عمى طريقيما في ذلك ابن مالكمثّنىال

ن اّلذي الّمغة وبخبلف عمماء  ،البيت بكثرةىذا  قوا إلىلم يتطرّ  الّنحووالمبلحظ أن عمماء      
وابن  ،(3)ه(321)تديّ األز ومن ىؤالء  الكتاب،ة في ُذكر عندىم البيت أكثر من مرّ 

لكن و  ،الخالدينمعنى ثوا عن فيؤالء جميعيم تحدّ  ،(5)ه(1205)ت، والزبيديّ (4)ه(71)تمنظور
 ابن الحاجب.و  الّزمخشريّ  بو جاء ّماثوا علم يتحدّ 

ّ  

                                                           
 .1/47،المفّصؿّشرحّ (1)
 .1/177،:ّتسييؿّّالفوائدّوتكميؿّالمقاصدالّتسييؿشرحّينظر:  (2)
 .1/442،2/657،2/1037مادة)جحو(،ّالّمغةّجميرةّينظر:  (3)
 .14/133، مادة)جحا(،11/396، مادة )ضمل(،3/165، مادة)خمد(،لسافّالعربينظر:  (4)
 .37/325،)جحو(،29/356، مادة )ضمل(،تاجّالعروسّمفّجواىرّالقاموسينظر:  (5)
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ّاللةةّإلىّالدّّيّّالّنعتالعدوؿّعفّالجممةّتاسعًا:ّ

ث عن فيو يتحدّ " (1)دؽّوالكذبيدخمياّالصّّّاّلتيويوصؼّبالجمؿّ: " الّزمخشريّ قال         
ولكن  (،صفة) اً نعت اإلنشائيةوقد تقع الجممة ، خبرّيةقع نعتًا، ويجب أن تكون جممة الجممة حين ت

 عمى ذلك رجز العّجاج: الّزمخشريّ القول، وأورد  بتقدير
 (2)الذئَبّقطّّْرأيتَِّّبَمْذٍؽَّىؿّّْجاؤواّ-24

ألنَّ الجممة  ؛( )ىل رأيت( وقعت صفة ل)مذق( بتقدير القولاالستفيامّية) اإلنشائّية فالجممة   ّّّ
 .(3)ةإنشائيّ  توليس ،خبرّيةإذا كانت  إالّ ال تكون صفة 

وبيذا فإّن  ".(4)َسمارٌّّألّنوْرَقِتِو؛ّندهّىذاّالقوؿ؛ِّلّز"ينعتوفّع: بقولوذلك  الّزمخشريّ وعّمل      
 ظاىرّيًا؛ ألنّ  )ىل رأيت( صفة االستفيامّيةى إلى وقوع الجممة أدّ  اّلذيبب السّ  وّضح الّزمخشريّ 

ساعد  اّلذي، وتقدير القول ىو اإلنشائّيةوليست الجممة  ،ة ىي القول المحذوفيّ الحقيق الّصفة
 : عمى مذٍق مقول فيو ىل رأيت؟التّقدير، و عمى ذلك

ّية في الّنحو في توضيح المسألة   الّزمخشريّ يق مم يسمك طر فأمَّا ابن الحاجب في أماليو        
نّ و  ،جزىذا الرّ  وّيصفيـّمعناهّأنّّ :جاؤوا": عمى تبلميذه ُمْممياً قال ف ،ما ذىب إلى توضيح المعنىا 

ّفيّترؾّإكراـّمفَّنزؿّبيـ.ّوباَلغّفيّأنّّبالبخؿّوالمّّ ماّفيوّمعّّبِوّمعّواّبماّأتواّتيـّلـّيأـؤ
ّ ّجانبّمفّالمّّّإالّّالمـؤ َّسْعيّواختباطّومضيِّ ّبعد ّيأتّوّـّّثيؿ. ّذلؾّلـ ِّشيَبّّإالّّّابعَد بمبفّقد

                                                           
 .115، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ (1)
. والّشاىد فيو أن قولو ) ىل رأيت وقع صفة مذق بتقدير ىذا عجز بيت صدره )حتى إذا كاد الظبلم يختمط( (2)

ّ. 15، المفّصؿّفيّعمـّالعربيةالقول؛ ألن الجممة إنما تكون خبرية، أما الجممة اإلنشائية فبل. ينظر: الّزمخشرّي، 
ّضاحاإليّواتّالقّراءالُمحتسبّفيّتبييفّوجوهّّشواذّ، جّنيّ . وينظر: ابن 46،ديوانوينظر البيت: 

. وابن 2/407،أماليّابفّالّشجري. والعموي، 115،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ . و 2/165،عنيا
. وابن 3/53،المفّصؿّشرحّ. وابن يعيش، 98،الكوفّييفّوّالبصرّييفّبّيففيّمسائؿّالخبلؼّّصاؼاإلن، األنباريّ 

شرحّ. وابن مالك ، 1/141شرحّجمؿّالّزّجاجّي،. وابن عصفور، 1/465، أماليّابفّالحاجبالحاجب، 
. 3/310،ابفّمالؾّألفّيةأوضحّالمسالؾّإلىّ. وابن ىشام، 3/173،:ّتسييؿّالفوائدّوتكميؿّالمقاصدالّتسييؿ
 .1/272،2/647،األعاريبعفّكتبّّالّمبيبومغنيّ

 .115،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّينظر:  (3)
 .115،نفسوينظر:  (4)
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اىر الظّ   االّتجاهف (1)َّسماٌر،ّأْي:ّمشوٌبّبالماء."ّألّنوّ؛قتوّرئبّلّزىّصارّكموفّالذّّبالماءّحتّّ
 . دالليّ  جاهٌ تّ اجز عند ابن الحاجب في أماليو الرّ في ىذا 

بخصوص وصف  الّزمخشريّ قام بشرح كبلم  (المفّصل في شرح  اإليضاحوفي كتابو )      
لم يكن البن  ،وعمى ىذا ،الّشعرر إلى بيت شِ و لم يُ لكنّ ، (2)ّدق والكذبيدخميا الصّ  اّلتيالجمل 

 جز.في ىذا الرّ  الّزمخشريّ ما جاء بو  اّتجاهالحاجب رأي 

ن استشيدوا في ىذا البيت أمثال ابن اّلذي الّنحاة أغمبيتوافق مع  الّزمخشريّ وما جاء بو        
،  وابن (8)، وابن ىشام(7)، وابن عصفور(6)ابن يعيش، و (5)األنباريّ ، وابن (4)، والعمويّ (3)جّنيّ 
 .(13)الّشنقيطيّ ، و (12)الّسيوطيّ ، و (11)األزىريّ ، و (10)العينيّ ، و (9)عقيل

ّأفَّّقال:" فبيانًا واضحًا اىد وا الشّ بّينن اّلذي الّنحاة بّينل من يوكان ابن عق        ّىذا ّفظاىُر
ّة،ّولكفّليسّىوّعمىّظاىره،ّبؿّ"صفةّؿ"َّمَذٍؽ"ّوىيّجممةَّطَمبيّّّّطّْقَّّبَّالذِّئّّْتََّأيّْقولو:"َّىْؿّرَّ

:ِّبَمْذٍؽَّّمقُوٍؿّفيوّىؿّرأيتّالّتقديرمُقوؿّلقوؿّمضمرّىوّصفةّ"َّمْذٍؽ"،ّّوّ"الذئَبّقطّّْرأيتََّّىؿّْ
ّ.الّزمخشريّ وكبلم ابن عقيل موافق ومطابق لما جاء بو ّ(14)الذئبّقط"

                                                           
 .1/465،أماليّابفّالحاجب ((1

(2) ،1/443 ،444. 
 .2/165،عنياّضاحاإليّواتّالقّراءالمحتسبّفيّتبييفّوجوهّشواذّينظر:  (3)
 ..2/407،أماليّابفّالشجريّّينظر:  (4)
 .98،الكوفّييفّوّالبصرّييفّبّيففيّمسائؿّالخبلؼّّصاؼاإلنينظر:  (5)
 .3/53،المفّصؿّشرحّينظر:  (6)
 .142-1/141،شرحّجمؿّالّزّجاجيّّينظر:  (7)
 .1/272،األعاريبعفّكتبّّالّمبيبومغنيّ. 310-3/309،ابفّمالؾّألفّيةأوضحّالمسالؾّإلىّينظر:  (8)
 .200-3/199،:ّشرحّابفّعقيؿينظر (9)

 .1556-4/1555"،الكبرىالّشواىدّ.ّالمشيورّبّ"ّشرحّاأللفيةفيّشرحّشواىدّّالّنحوّيةالمقاصدّينظر:  (10)
 .117-2/116،الّنحوفيّّالّتوضيحبمضموفّّالّتصريحأوّّالّتوضيحعمىّّالّتصريحشرحّينظر:  (11)
 .3/119،ىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامعينظر:  (12)
 .2/366،الدُّررّالموامعّعمىّىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامعينظر:  (13)
 .3/200، شرحّابفّعقيؿينظر:  (14)
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بن المشوب تعني المّ  اّلتيكممة المذق  إالّ وا يوّضحجز لم في ىذا الرّ  الّنحاةوأجدُّ أنَّ        
 ،(1)ئبى صار شبييًا بمون الذّ حتّ  ،الماءب ختبلطور بياضو اليبالماء،  ومراد الراجز بذلك تغي

ن سعوا إلى اّلذيجز داللّيًا أكثر من غيره ع في توضيح الرّ وبذلك أرى أّن ابن الحاجب توسّ 
 كما جاء في المسألة. فيو يّ الّنحو اىد توضيح الشّ 

ّ  

                                                           
شرحّ. وابن يعيش، 2/165 عنيا،ّضاحاإليّواتّالقّراءالُمحتسبّفيّتبييفّوجوهّشواذّ، يّ ينظر: ابن جنّ  (1)

. 4/1555 الكبرى"،الّشواىدّالمشيورّب"ّشرحّّألفّيةأوضحّالمسالؾّإلىّ. وابن ىشام، 3/173،المفّصؿّ
خزانةّ، البغداديّ .و 2/116،الّنحوفيّّالّتوضيحبمضموفّّالّتصريحأوّّالّتوضيحعمىّّالّتصريحشرحّ، األزىريّ و 

 .2/110،ولّبُّلبابّلسافّالعربّاألدب
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ّاللةنازعّإلىّالدّّالعدوؿّعفّالتّّعاشرًا:ّ
الفاعل في الفعل  نّ ، أ: ضربني وضربت زيداً نحو قول نازع فيفي باب التّ  الّزمخشريّ  بّين     
وىذا بدليل نصب )زيدًا(، أّما في قولو: ضربت  ،)ضربت( الثّانيُأضمر؛ إلعمال الفعل  األّول

)ضربت(؛ إلعمال  األّولحذف المفعول في الفعل تّم فوضربني زيٌد، وضربت وضربني قوُمك، 
قرب )الفعل األفإّن الفعل  ،وىذا بدليل رفع )زيٌد، وقوُمك(. وعمى ىذا ،)ضربني( الثّانيالفعل 
، وأورد عمى ذلك (1)الّزمخشريّ وىو قميل عند  ،األّوليعمل، وقد يعمل الفعل  اّلذي( ىو الثّاني

 :الّشاعرل قو 
ّ(الّطويؿ)البحرّ

َؿّفاسإذاّىيّلـَّتْسَتْؾِّبُعوِدّأَّّ-25  (2)اكْتّبوّعوُدّإْسِحؿِّتراَكٍةُّّّّّتُنخِّ

)تُُنّحل( في معمولو)عود  األّولففي قولِو )تُُنّخَل فاستاكْت بو عوُد إْسِحل( أعمل الفعل       
ّ. (3)ّوىو )فاستاكْت( الثّانيفي الفعل  واإلْضَمار ،إسحل(

ياُّيتخيَّرّلياّيعني:ّأنّّ : ُمْممياً قال فتوضيح معناه،  ت عمىواقتصر ابن الحاجب في ىذا البي    
إلىّّإالّّعدؿّمسواؾ،ّفإذاّلـَّتْسَتْؾّبوّألمرّلـّتَّلىوّالمختارّعندىـّّاؾاألّراؾّبو.ّوعوُدّستماّتُّ

ضح أّن ابن والوا ،(4)"اؾاألّروفّماُّيختارّمنوّلجودتوُّيقاربّفيكُّّ،ْسِحؿاالؿّوُّيختارّمفّماُّيتنخَّّ
نازع(، في )التّ  الّزمخشريّ ، لكّنو لم يتطّرق إلى ما جاء بو المفّصل ت عن الحاجب أممى ىذا البي

قام بشرح كبلم  فقد (المفّصل في شرح  اإليضاح، أّما في كتابو )البيتوانتقل إلى توضيح معنى 

                                                           
 . 19،20، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ (1)
شرحّأبياتّ، الّسيرافيّ .و 1/78،الكتاب. ينظر سيبويو، 89،ديوانو، نسب البيت لطفيل الغنويّ  (2)

. وابن يعيش، 97، الّنحاةعمىّّالّردّّكتابّ، القرطبيّ . و 20،العربّيةعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ . و 1/130،سيبويو
:ّتسييؿّالفوائدّالّتسييؿشرحّ.وابن مالك، 1/444،أماليّابفّالحاجب. وابن الحاجب، 1/79 المفّصؿّشرحّ

المشيورّب"ّشرحّّاأللفّيةفيّشرحّشواىدّشروحّّالّنحوّيةالمقاصدّ، العينيّ . و 2/102،وتكميؿّالمقاصد
شرحّي الّدين، يمحي محّمد. ونسب البيت لعمر بن أبي ربيعة، ينظر: عبد الحميد، 3/1031،الكبرى"الّشواىدّ

 .490 ،ديوافّعمرّبفّأبيّربيعةّالمخزوميّّ
 .20، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّينظر:  (3)
 .1/444،أماليّابفّالحاجب (4)
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ما  اّتجاهبخصوص )التّنازع(، لكّنو لم يذكر البيت. وبيذا لم يكن البن الحاجب رأي  الّزمخشريّ 
  (1)ّ.فيومن شاىد  الّزمخشريّ جاء بو 

لَ  األّولفي إعمال الفعل  الّزمخشريّ  كبلموقد وافق            (2)،سيبويوكبًل من:  ()تُُنخِّ
 األّولإعمال الفعل  القيسيّ ر قدّ و   ،(6)مونيّ األشو  (5)،العينيّ و   (4)،وابن يعيش  ،(3)الّسيرافيّ و 

لو أعمل بقولو: "  (تُ اكَ تَ اسْ فَ ) الثّانير إعمال الفعل ِل فاْسَتاِكُت بو"، وقدّ :" تُُنّخَل عوُد ِإْسحِ بقولوِ 
ِة انكسار ُرورَ عمالو في ىذا البيت لضَ إأنَّو ال سبيل إلى  بّينِحِل"، و ُت ِبُعوِد إسْ اكَ تَ اسْ فَ  لَ تُنِّخَ 

 .(7)البيت

ّإعماؿ"حون يرجّ ف البصرّيونأمَّا  ،(8)األّولعمال إة في أولويّ  الكوفّيينة حجّ  كانت ،بيذاو ّّّّّّ
إذّالّفرؽّفيّالمعنىّّ،وليسّفيّإعمالوّتغييرّالمعنىّ،أقربّإلىّالمعموؿّألّنو،ّوذلؾّالثّاني
سبق  مّما. و  (9)" المجاورةةّوتكتسبّبوّرعايةّجانبّالقربّوحرمّ،الثّانيّوّاألّوؿإعماؿّّبّيف

ّ اىد.في ىذا الشّ   الكوفّيينة سار عمى حجّ  الّزمخشريّ أّن  يّتضح

ـّ:ّ"ّثّّالّشنقيطيّ وقال  (10) مير المجرور وىو )بو(الضّ ت عن ي ىذا البيفابن مالك  ثتحدّ و ّّّّّ
ؿ:ّميرّفيّ"بو"ّقاؿ:ّومفّمنعّذلؾّتأوّّفيوّبدؿّمفّالضّّّ،"عودّإْسِحؿ"ّقاؿّفيّروايةّمفّجرِّّ

ّعمىّأراكةٍّّميرّفيبوّعودّإْسِحؿ،ّعمىّأفّيكوفّالضّّ ّعائدًا ّبو" ص ابن خصَّ و  ، (11)لْفظاًّّ"
حديثيما في ىذا البيت عن )بو(، وىما بيذا انتقبل إلى موضوع ثالث غير  الّشنقيطيّ مالك، و 

                                                           
(1) 1/163 ،164. 
 .1/78،الكتابينظر:  (2)
 1/130،شرحّأبياتّسيبويوينظر:   (3)
 .1/79المفّصؿّشرحّينظر:   (4)
 .3/1032" الكبرىالّشواىدّالمشيورّب"ّشرحّّاأللفّيةفيّشرحّشواىدّّالّنحوّيةالمقاصدّ.ينظر: (5)
 2/331" ابفّمالؾّألفّيةإلىّالّسالؾّابفّمالؾّالمسمى"ّمنيجّّاأللفّيةعمىّّاألشمونّيّشرحّينظر:  (6)
 1/98،اإليضاحإيضاحّشواىدّنظر:  ي (7)
"، الكبرىالّشواىدّالمشيورّب"ّشرحّّاأللفّيةفيّشرحّشواىدّشروحّّالّنحوّيةالمقاصدّ، العينيّ ينظر:  (8)
3/1032. 

 .1/79،المفّصؿّشرحّابن يعيش،  (9)
 .102-2/101، :ّتسييؿّالفوائدّوتكميؿّالمقاصدالّتسييؿشرحّينظر:  ((10
 .1/117،الّموامعّعمىّىمعّاليوامعّشرحّجمعّالجوامعالدُّرُر  ((11
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اىد لم موطن الشّ  فإنّ  ،وعمى ىذا ،جاء بو ابن الحاجب اّلذي، و الّزمخشريّ جاء بو  اّلذيالموضوع 
 في شاىده. لمّزمخشريّ موافقين  جاؤواولكنَّ أغمبيم  ،الّنحاةعند  اً يأِت موحد

، (2)العينيّ و  ،(1)الّسيرافيّ أمثال  الّنحاةت عند بعض وقد ظير توضيح معنى ىذا البي    
 ،اىدالشّ  بّينوابن الحاجب في أنَّيم جمعوا  الّزمخشريّ زوا عن تميّ  الّنحاةوىؤالء   .(3)والقيسيّ 

 عًا منيما في إثراء ىذا البيت.والمعنى في آٍن واحد، فكانوا أكثر توسّ 

ّّ

ّ

ّ  

                                                           
 .131-1/130،شرحّأبياتّسيبويوينظر:  (1)
-3/1031" المشيورّب"ّشرحّشواىدّالكبرىّاأللفّيةفيّشرحّشواىدّشروحّّالّنحوّيةالمقاصدّينظر:  (2)

1032. 
 .1/99،اإليضاح:ّإيضاحّشواىدّينظر (3)
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ّإلىّالداللةّالّصرؼمفّّاالنتقاؿالحاديّعشر:ّ

 ، وىي : ك أربعة أضرب في معنى )َفَعاِل(أّن ىنا الّزمخشريّ  بّين       

 : نحو نزاِل وتراِك، وبراِك ... إلخ األمرمعنى  :أّوالًّ

 لمجمود... إلخ. ادِ مَ ، وجَ ةَ رَ سَ لمميْ  ارِ سَ لَمفجرة، ويَ  ارِ جَ ثانيًا: معنى المصدر والمعرفة: نحو : فَ 

 ... إلخ. ، وغبلبِ طامِ ، وقَ كحذامِ نحو:  األعبلمثالثًا: المعدول عن فاعمة في 

... إلخ،  اعِ كَ ، ويا لَ باثِ ، ويا خَ ساقِ داء، نحو: يا فَ ، في قوليم في النّ الّصفةرابعًا: المعدول عن 
 :الّشاعر، وأورد عمى ذلك قول (1)... إلخبلحِ لمحرب، وكَ  رامِ ، وصَ بلقِ داء، نحو: حَ وفي غير النّ 

ّ)البحرّالوافر(
َّسْوٍءَّّّّّّّّدَلْفُتّلوّفأكويِوَّوقاعِّّ-26 ّ(2)وكنُتّإذاُّمِنيُتّبخصـِ

، وقال (3)مت عممًا عمى تمك الكية المخصوصةاستعم الّصفةف)َوقاع( المعدولة عن       
موّإلىّوقيؿّفيّطوؿّالرأسّمفّمقدّّّ،وىيّسمةّعمىّالجاِعرتيفّ،وكويتوّوقاع: "الّزمخشريّ 

اللي كما والدّ  يّ الّصرف االّتجاهجو إلى ت اتّ في ىذا البي الّزمخشريّ فإّن  ،وعمى ىذا "(4)ره.مؤخّّ
 من كبلمو. يّتضح

: ُبميت. كذلك (ُمنيتُ )كممةّّح معنىووضّ  ،المفّصل ت عن ابن الحاجب ىذا البيأممى و         
حقيق، وىذا عمى أّنو ال يراد الكّي في التّ  الّشعرت ح في بيوضّ  ، ثمّ قصدُتو فَكويْتو )َدَلْفُت( لو أي:

. وابن (5)مكروه، فيكون بمنزلة الكّي الإّنما يريد أّنو يعمل بو عمبًل يبمغ بو غايًة  ،مثيلسبيل التّ 
                                                           

 .155،156،157،158،159، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ  (1)
 ،الّمغةجميرةّ، ديّ األز و . 431،الّمغةّالنوادرّفيّ، األنصاريّ . ينظر: وصاألحنسب البيت لعوف بن   (2)
شرحّ. وابن يعيش، 159،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ . و 161،اءالّشعّرمعجـّ، يّ . والمرزبان2/945

. 2/374،شرحّجمؿّالّزّجاجيّّ. وابن عصفور، 1/463،  أماليّابفّالحاجب. وابن الحاجب، 4/59، المفّصؿّ
 . 8/405،َعربلسافّالونسب لقيس بن زىير، ينظر: ابن منظور، 

 .159،العربّيةفيّّالمفّصؿّ (3)
 .159، نفسو (4)
 .1/463،أماليّابفّالحاجبّينظر: (5)



137 
 

ّنما انتقل إلى تو و ، الّصرففي  الّزمخشريّ الحاجب بيذا لم يتطّرق إلى ما جاء بو  ضيح معنى ا 
ّ.في )فأكويِو( الّشاعرإلى توضيح مراد  افةاإلضب(،َّدَلْفتُ و ،ُّمِنيتُ كممتين وىما )

 ،ربعة في معنى )َفَعاِل(األضرب األأشار إلى   (1) (المفّصل في شرح  اإليضاحوفي كتابو )     
 .الّشعرلكّنو لم يذكر بيت 

بمضمون يتوافق مع ما  (وقاع)معنى  وّضحا (3)وابن منظور ،(2)ديّ األز أمثال  الّمغة وعمماء      
 .الّزمخشريّ جاء بو 

خذوا مم يتّ فوغيرىم  ،الّسيوطيّ و  ،وابن عقيل ،وابن مالك ،المبّردو  ،كسيبويو الّنحوعمماء  أمَّا     
 الّزمخشريّ توافق مع  اّلذي ،(4)ة ما عدا ابن عصفوريّ الّنحو من ىذا البيت شاىدًا عمى مسائميم 

 اىد.في مواطن الشّ 

عميق عمى )وقاع( دون التّ  الّدالّلةجنح إلى  اّلذيما جاء بو ابن الحاجب  فإنّ  ،وعمى ىذا     
 الّزمخشريّ وىذا عمى عكس ما جاء بو  ،ميًا كما جاء عند غيره من العمماءجلم يظير صرفّيًا 

 .الّنحوو  الّمغة شمل في شاىده ما جاء بو أىل  اّلذي

ّ  

                                                           
(1)  1/500-501. 
 .2/945،الّمغةّجميرةّينظر:  (2)
 .8/405،لسافّالعربينظر:  (3)
 .2/373،شرحّجمؿّالّزّجاجيّّينظر:  (4)
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ّاللةإلىّالدّّّالّشأفمفّضميرّّاالنتقاؿعشر:ّّالثّاني

ة، ويأتي والقصّ  الّشأن ى ضميرَ يأتي قبل الجممة يسمّ  اّلذيمير أّن الضّ  الّزمخشريّ  بّين    
قائم، وقد يكون ضمير  صبًل نحو: ظننتو زيدٌ منفصبًل نحو: ىو زيد منطمق، ومتّ  الّشأنضمير 
 قال: اّلذيذلك في قول أبي خراش  بّين، و (1)ثإذا كان في الكبلم مؤنّ  اً ثصل مؤنّ المتّ  الّشأن

ّ(الّطويؿ)البحرّ
نَّماّّّّّنوكَُّؿّعمىّأنَّياّتعُفوّالُكمُّّ-27 فّّْيناألدبوـُّوا  ّماّيمضيّوا  ّ(2)َجؿَّ

 .(3)ٌّث وىو )الُكموُم(ثًا؛ ألنَّ في الكبلم مؤنّ صل )ىا( مؤنّ المتّ  الّشأنف) أنَّيا(  جاء ضمير    

عمى"ّىذهّتقعّفيّشعرّ" قالفت عن معنى)عمى(، ث في ىذا البيتحدّ فقد  ،ابن الحاجب اأمَّ    
ضرابّعفّّوالمعنىّفيياّاستدراؾٌّّ،العربّوكبلميـّكثيراًّ في  في قول أبي خراشوذلك  ،"األّوؿوا 

 قبمو: اّلذيالبيت 

ّ(الّطويؿ)البحرّ
ّ(4)ضاألّرَشْيُتّعمىّوّّّّبجانبّقوسيّماّمُتّئّْفوّالِلّالّأنسىّقتيبًلُّرّز

ّالعادةّنسياُفّالمصائبّإذاّتطاولت،ّّّ؛موـُّقاؿ:ّعمىّأنَّياّتعفوّالك"ّثـّّّ ّالمعنى:ّعمىّّأفَّ ألفَّ
َّتَقدَّـّوالَجَزُعّعمىّماّكافّمفّالمصائبّقريُبّالعيد، مفّقولو:ّالّّوىذاّإضراٌبّواستدراؾّلما

، ولكن لم يتطّرق إلى ما المفّصل وبيذا أجد أّن ابن الحاجب أممى قول أبي خراش عن (5)" أنسى
نَّما انتقل لمحديث عن معنى )عمى(و  ،المؤّنثصل المتّ  الّشأنعن ضمير  الّزمخشريّ جاء فيو   ،ا 

                                                           
 134-133  ،العربّيةفيّعمـّّالمفّصل ينظر:  (1)
ّالُيذلّييفينظر:  (2) ّ، المبّردو  .2/158،ديواف ّفي ّالكامؿ . 1/321،األماليلقالي، او  .2/135،األدبّوّالّمغة
سمطّالآلليّفيّشرحّونبّي، األ. و 2/170،الخصائص، يّ . وابن جنّ 21/218غاني،إالّّالفرج،ّأبو، فيانيّ األصو 

فيّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ . و 1/515تَّماـ،ّشرحّديوافّالحماسةّألبي، الّتبريزيّ . والخطيب 1/601،القاليّّأماليّ
ّ ّالحاجب.وابن الحاجب، 134،العربّيةعمـ ّابف ّكتبّ. وابن ىشام، 1/453،أمالي ّعف ّالبيب مغني

 . 406-5/405،ولّبُّلبابّلسافّالعربّاألدبخزانةّ، البغداديّ . و 1/155،األعاريب
 .134-133،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّينظر:  (3)
 .2/158،الُيذلّييفديوافّ (4)
 .1/453، أماليّابفّالحاجب (5)
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فقال:  المؤّنث الّشأن( عن ضمير المفّصل في شرح  اإليضاحفي كتابو ) تحّدث  وأنً  ماً مْ عِ 
الّّالمناسبةّّوثًاّإذاّكاَفّفيّالكبلـّمؤنٌث،ّوكأنَّيـّقصدواّإلىّ"ويكوفّمؤنّّ فالمعنىّسواٌءّمذكراًّّا 

وليس المعنى، وبعد ىذا  الّمفظ ق بأنيث يتعمّ التّ  أنّ  وّضح". وابن الحاجب بكبلمو (1)ثاًّمؤنّّّـكاَفّأ
 .الّشعرت ة أخرى دون الّتّطرق إلى بيمّثممى أق ابن الحاجب ععمّ الكبلم 

ل، وما المّتص الّشأنبخصوص ضمير  الّزمخشريّ ما جاء بو  بّينجمع  (2)التّبريزيّ الخطيب و      
 لة في معنى )عمى( في البيت الّسابق.  جاء بو ابن الحاجب من دال

 .معنى )عمى( وتوضيحوسار عمى نيج ابن الحاجب في ذكر  ، فإّنوُ (3)ابن ىشامبخصوص و     

 المؤّنث الّشأنضمير عمى  الّزمخشريّ لكبلم  اً ومشابي اً فقد جاَء كبلمو موافق (4)،البغداديّ أمَّا ّّّ
ّفقال الكوفّيينو  البصرّيينمن  موقف كلّ  بّينفي )أنَّيا(، و  ّعف ّوالمنقوؿ جوازّّالبصرّييف:"

نّّبياّجاريتاؾّذاىمِوّمؤنث؛ّنحو:ّإنّّالمنُعّماّلـّيّالكوفّييفة،ّوعفّقصّّأنيثّإلرادةّالالتّّ ياّتاف،ّوا 
ّإنَّّ ّنحو: ّمؤنث، ّبو ّمذكرّشّبو ّأو ّأوّنساؤؾّذاىبات، ّجاريتؾّ، ّفمٌر ّتأنيث،ّيا ّبعبلمة فعٌؿ

(5)ٱَّ حك جك مق  حق ُّٱٱكقولوّتعالى:
ةّعمىّتذكيرهّباعتبارّ  فيرّجعّتأنيثوّباعتبارّالقصَّ

ّالتّّّ،الّشأفباعتبارّ ّالمسائؿّالثبلث: ّلكفّالراجحّالتّّذكيرّوالتّّفيجوزّفيّىذه ّأنيث، أنيث؛ّألفَّ
ّتحس ّمشاكمًة ّفيو ّف ّالقصّّّالّمفظ ّإذا ّبذلؾ، ّالمعنى ّيختمؼ ّّووال ّواحد"بمعنّالّشأفة ّ،(6)ى
بشكل مطمق دون وضع  المؤّنث الّشأن ضميرَ  أجازوا البصرّيينأّن  البغداديّ والواضح من كبلم 

و إذا لم يم المؤّنث الّشأنوا ضمير ن منعاّلذي الكوفّيينشروط لذلك، وىذا بخبلف ما جاء عند 
رفين الطّ أجد أنَّ  ،بما وضعوه من شروط الكوفّيونو  البصرّيونإلى ما جاء بو  الّنظرث، وبمؤنّ 

 .الّشعرفي )أنَّيا( في بيت  الّشأنفي تأنيث ضمير  الّزمخشريّ توافقا مع 

                                                           
 .1/473، ابفّالحاجب (1)
 .516/شرحّديوافّالحماسةّألبيّتماـينظر:  ((2

 .1/155،األعاريبمغنيّالبيبّعفّكتبّينظر:  (3)
 .5/405،ولّبُّلبابّلسافّالعربّاألدبخزانةّينظر  (4)
 .46الحج،ّ (5)
 .5/405،ولّبُّلبابّلسافّالعربّّاألدبخزانةّ (6)
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، ومع ما الّزمخشريّ ؛ ألنَّ كبلمو توافق مع ما استشيد بو التّبريزيّ أنا أميل لقول الخطيب و    
، ومنيم من وافق ابن الّزمخشريّ فمنيم من وافق  الّنحاةسبة لباقي بالنّ  جاء بو ابن الحاجب، أمَّا

لف عنيما، ولكن أجدُّ أنَّ وجاء بموضوع مغاير ومخا ،ي الموضوعالحاجب، ومنيم من خالفيم ف
 .اآلخرأحدىما عمى  َكفة حترجّ  ين ثابتة دون أنْ يّ الّنحو مع ىذين  الّنحاةنسبة توافق 
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ّالّردّّمفّالفصؿّإلىّّاالنتقاؿعشر:ّّالثّالث  

ّ: "الّزمخشريّ في فصل من فصول )الكنايات( قال  ّفصؿ ذا ّنصب،ّومميّّّخبرّيةالّبّيفوا  زىا
ّرجبًل. ّالدار ّفي ّكـ ُفصمت عن  خبرّيةف)كم( ال ،الّزمخشريّ "فالمثال وّضَح كبلم (1)ّكقولؾ:

وأورد عمى ذلك أيضًا  ،)رجبًل( الّتمييز؛ ولذلك نصب (ارفي الدِّ )زىا )رجبًل( بالجار والمجرور مميّ 
 :قول القطاميّ 

ّ)البحرّالبسيط(
ّّّّّّّّّّّإْذّالّأكاُدّمفّّ-28 ّنالنيّمنيـّفضبًلّعمىَّعَدـٍ ـْ ّ(2)َأْحَتِمُؿ.ّاإلقتارَِّك

 (3))فضبًل(. الّتمييزنصب  ممّيزىا "كم"" و  بّينا فصل ممّ ف      

  (4)ّ(ابن برىان)عمى قول  دِّ رَ كَ  ، وجاء بوالمفّصل ت عن ىذا البي ابن الحاجبأممى و  
( وقع اإلقتارِ فالجار والمجرور )من  (6()5):ّمفعوٌؿّلوّيعمؿّفيوّأحتمؿ".اإلقتارِّومفّ" :جعل اّلذي

 نصب مفعول ألجمو يعمل فيو الفعل المضارع )أحتمُل(. وقع في محلّ 

ّلػّّالّيصحّّ" :عمى تبلميذه ُمْممياً قال ف ،ابن الحاجبىذا لم يعجب و  أفّيكوفّمعمواًل
ّيكفّمفّأجؿّإقتارّتماؿاالح"أحتمُؿ"ّلفسادّالمعنىّإذّ ـْ ّصُوّبالّنفيّّفيخصِّّّ،ل ّنماّيصحُّ ّمّثؿ،ّوا 

ّينفيوّمخصِّّّ،ذلؾّمّثؿعّمبًلّبقصَدّإلىّشيءّيصّحّأْفّيكوفّمُّّذلؾّلوّكافَّ ـّ صًاّلوّكقولؾ:ّماّث

                                                           
 .180، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ (1)
فيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ ، و 3/60، المقتضب،المبّرد . و 2/165، الكتاب. ينظر: سيبويو، 30، ديوانو (2)

شرحّ. وابن يعيش، 362، الكوفّييفّوّالبصرّييفّبّيففيّمسائؿّالخبلؼّّاإلنصاؼ، األنباريّ . وابن 181، العربّية
، شرحّعمدةّالحافظّوعدةّالبلفظ. وابن مالك، 1/383، أماليّابفّالحاجب. وابن الحاجب، 4/131، المفّصؿّ

"، الكبرىالّشواىدّالمشيورّبػّ"شرحّّاأللفّيةفيّشرحّشواىدّشروحّّالّنحوّيةالمقاصدّ، العينيّ . و 1/535
 .278-2/277، الجوامعىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّ، الّسيوطيّ . و 4/2001

 .181-180، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ ينظر:  (3)
 ديّ األسالقاسم  أبوّي عبد الواحد بن عمي بن عمر بن إسحاق بن إبراىيم بن َبْرَىان، الّنحو "ىو ابن برىان  (4)

سنة ست وخمسين  األّولوالتواريخ وأيام العرب، وتوفي في جمادى  الّمغة و  العربّية، صاحب يّ الّنحو  العكبريّ 
 . 415، 2/414، فواتّالوفاياتبن شاكر،  محّمدوأربعمائة، ببغداد". الكتبي، 

 .1/384، أماليّابفّالحاجبابن الحاجب،  (5)
 .2/431، شرحّالُممع، العكبريّ  (6)
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"...ّ ّبرؾ ّفي ّطمعًا ما جاء بو ابن برىان في جعل )من  ح ابن الحاجب أنّ ووضّ  .(1)جئتؾ
وقد  ،)أحتملُ ( غير جائز؛ ألّن ذلك يفسد المعنى المقصود من وجية نظره ل( معمواًل اإلقتارِ 
ابن الحاجب  فإنّ  ،أمبله، وبيذا اّلذي نّصوو في بّينعمى جواز قول ابن برىان في مثال آخر  مّثل

 .الّزمخشريّ جاء بو  اّلذيينتقل إلى موضوع مغاير لمموضوع 

ُبّعنَدّالّنصّّوالمختاُرّ( قال: "المفّصل في شرح  اإليضاحلكن ابن الحاجب في كتابو )
،ّالمضاِؼّوالمضاِؼّإليوّضعيؼّبّيفالمختاُرّمضاُؼّإلِيو،ّوالفصُؿّّالّتقديرفيّّألّنوّ؛الفصؿِّ

ّ ." وابن الحاجب (2)بُّالّنصّّوىوّّالّتمييزولمَّاّضعَؼّأْفّيكوَفّمضافًاّإليوُّنِقَؿّإلىّإعراِبّعموـِ
 .موفيما جاء بو في مفصّ  لمّزمخشريّ موافقتو  أظيربيذا الكبلم 

وكبلم ابن  ،الّزمخشريّ و موافق لكبلم أجد أنّ  ،عمى ما جاء بو سيبويو وباالّطبلع 
لمفصل  خبرّية( في نصب تمييز )كم( الالمفّصل في شرح  اإليضاحالحاجب في كتاب )

فّشاَءَّرَفَعّفجعؿّكـّالِمرارَّ" : سيبويو في )فضبًل( الّرفع عمى الفاعمّية، وأجاز (3)يمابّين ّاّلتيّوا 
مفعوٌؿّّيٌدّفاعٌؿّوَكـّْقدّأتانيّزيٌد،ّفّزّـِّي،ّفصارّكقولؾ:ّكَّنِّعّالفضُؿّبَنالَّفِّياّالفضُؿ،ّفارتَّنالوّفي

وجيين في )فضل(،  أجازسيبويو ف (4).أتاهّفييا،ّوليسّزيٌدّمفّالمرار"ّاّلتيراُرّفييا،ّوىيّالمِّ
ّ(،المفّصل في شرح  اإليضاحوابن الحاجب في كتابو ) الّزمخشريّ ب كما جاء عند الّنصّ وىما: 

ب دون الّنصما اكتفيا بنّ ا  و ، وابن الحاجب الّزمخشريّ  كل  من ق إلى ىذا الوجوالرفع، ولم يتطرّ و
 فع .الرّ 

     

  

                                                           
 .1/384، أماليّابفّالحاجبابن الحاجب،  (1)
(2) 1/526. 
 .165-2/164، الكتابينظر:  (3)
 .2/165، نفسو (4)
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في نصب  الّزمخشريّ ن وافقوا اّلذي، أّما (1)سار عمى نيج سيبويو في ذلك المبّرد و 
وابن  ،(2)األنباريّ يم ابن ف، المبّرد )فضبًل( دون الّتطّرق إلى رفعيا كما جاء عند سيبويو و 

 .(8)الّشنقيطيّ ، و (7)البغداديّ ، و (6)الّسيوطيّ ، و (5)العينيّ ، و (4)، وابن مالك(3)يعيش

 االسمفيما ذىبوا إليو في خفض  الكوفّيينبعوا أّنيم لم يتّ  يّتضح الّنحاةومن أقوال بعض 
ن اّلذي (9)البصرّيون"كم" في الخبر )بظرف أو حرف جّر(، وقد خالفيم  بّينُو و بّينعند الفصل 

وليس خفضو، واحتجَّ  االسمفي نصب  الّنحاةوبعض من وافقُو من  ،الّزمخشريّ سار عمى مذىبيم 
ّقمنافي ذلك حيث قالوا:  البصرّيون ّىيّالعاممةّفيماّّ؛الجرّّإّنوّالّيجوزّفيوّّ:"إّنما ّ"كـ" ألفَّ
ّ ّالجرّّبعدىا ّألّني؛ ُّفِصَؿ ذا ّوا  ّبعده، ّيضاؼّإلىّما ّعدد ّبمنزلة ّبّينا ّأوّحرؼّجر  ّبظرٍؼ يما
ّ ّّ؛افةاإلضبطَمِت ّالفصَؿ ّوحرؼّّبّيفألفَّ ّبالّظرِؼ ّوالمجرور ّاختيارِّّالجرّّالجار ّفي ّيجوُز ّال
عدم  ونيوّضحبكبلميم ىذا  البصرّيونوّ(10)".يمابّينِّب؛ّالمتناعّالفصؿِّالّنصّّ،َّفُعِدَؿّإلىّالكبلـِّ
ب؛ وذلك الّنصّ  إالّ  الجرّ عامميا ال يجوز فييا  بّينيا و بّينإذا ُفصل  خبرّيةال ؛ ألّن كمالجرّ جواز 
(، ىما والبصريّ  – )الكوفيّ  بّينالمذى بّينن جمعوا اّلذي الّنحاةومن يما. بّينالفصل  المتناع

 .(12)الّشنقيطيّ و  (11)الّسيوطيّ 

، ولكّنو لم لمّزمخشريّ  المفّصل ت عن أّن ابن الحاجب أممى ىذا البي بّينتسبق  مّماو 
ّنما و زىا، ومميّ  خبرّيةكم ال بّينمن الحديث عن الفصل  الّزمخشريّ يتطّرق في أماليو لما جاء بو  ا 

                                                           
 .3/60، المقتضبينظر:  (1)
 .263، الكوفّييفّوّالبصرّييفّبّيففيّمسائؿّالخبلؼّّصاؼاإلنينظر:  (2)
 .4/131، المفّصؿّ:ّشرحّينظر (3)
 .1/535، شرحّعمدةّالحافظّوعّدةّالبلفظينظر:  (4)
 .4/2002" الكبرىالّشواىدّالمشيورّبػّ"شرحّّاأللفّيةفيّشرحّشواىدّشروحّّالّنحوّيةالمقاصدّينظر:  (5)
 .2/277، ىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامعينظر:  (6)
 .6/469، ولّبُّلبابّلسافّالعربّاألدبخزانةّينظر:  (7)
 .1/540، الّدرُرّالّموامعّعمىّىمعّاليوامعّشرحّجمعّالجوامعينظر:  (8)
 .261، الكوفّييفّوّالبصرّييفّبّيففيّمسائؿّالخبلؼّّصاؼاإلن، األنباريّ ينظر: ابن  (9)

 .262 ،نفسو  (10)
 .278-2/277، ىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامعينظر:  (11)
 .541-1/540، الّدرُرّالّموامعّعمىّىمعّاليوامعّشرحّجمعّالجوامعينظر:  (12)
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( وافق المفّصل في شرح  اإليضاحكتابو )أّنُو في بعمى قول ابن برىان، عممًا  الّردّ انتقل إلى 
 مو بخصوص الفصل. عمى ما جاء في مفصّ  الّزمخشريّ 

في موضوع الفصل،  الّزمخشريّ أجدُّ أّن معظميم وافق  الّنحاةلما جاء بو  تتّبعيومن 
تناول الحديث  الّنحاةمن  اً وىذا بخبلف ما جاء بو ابن الحاجب في أماليو، حيث لم أجد أحد

 عمى ابن برىان. الّردّ بخصوص قضية 

، وىذا بخبلف الثّانيت كان في الّشطر ّن تركيز ابن الحاجب في ىذا البيوالمبلحظ أ
ابن برىان وقع تركيزه . ولكّن األّولالّشطر  حديثيم عنكان  ناّلذي الّنحاةوباقي  الّزمخشريّ تركيز 

 ىو وبيذا يكون .(1)زىاّفيّالكبلـ،ّ..."ومميّّ" "َكـّّْبّيفيجوزّالفصؿّأّنُو " بّينو  ،ينعمى الّشطر 
 اّلذي، ما عارضو فيو ابن الحاجب بّينو  ،الّزمخشريّ  بوما جاء  بّينجمع  اّلذيّي الّنحو العالم 

 .عميو( الّردّ وضع البيت تحت عنوان )قول البن برىان و 

ّ  

                                                           
 .2/431، شرحّالّممع (1)
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ّاللةوالدّّّاإلعرابداءّإلىّمفّالنّّّاالنتقاؿالرابعّعشر:ّ

بماّّ:يوصؼّبشيئيفّ،ّفأيُّّاإلشارةّواسـُّ،ّشيئافّأيّّّوالمنادىّالمبيـُّ: "الّزمخشريّ قال 
ّ ّوالبّلّّاأللؼفيو ّمقحمة ّكممةُّبّينـ ّّ،نبيوالتّّّيما ّأيُّاإلشارةوباسـ ّيا ّكقولؾ: ّالرجؿُّ، ّوياّيا ،

إشارة، وأورد عمى  واسمن من أّي أّن المنادى المبيم يتكوّ  نّصوح في وضّ  الّزمخشريّ ." ف(1)يذاأيُّّ
 ة:قول ذي الّرمّ  إلى  اإلضافةبذلك مثالين، 

ّ(الّطويؿ)البحرّ
ّ(2)أّييذاّالباخُعّالوجُدّنفَسوّّّّّّّّّّلشيٍءَّنَحْتُوّعفَّيَدْيِوّالمقاِدُر.ّالّّأّ-29

 (3))ىذا(. اإلشارة باسم( وصف المنادى المبيم وىو )أّي( أّييذاففي قولو  )

بكممة )الوجد(، فقال  نيبيّ عراإين وجيين يوجاء بو في تب ،تبيالوابن الحاجب أممى ىذا 
وّ...،ّبخعّالوجُدّنفسّاّلذي:ّالّتقدير"ّإّماّفاعؿّ"الباخع"ّفبلّضميرّفيّ"الباخع"،ّّو"الوجدُّ: ُمْممياً 

ّيرجعّإلىّالموصوؿّ ّماّمفعوؿّمفّأجمو،ّفيكوفّفيّ"الباخع"ّضميٌر و،ّبخعّىوّنفسّاّلذيوا 
في عمم العربّية  المفّصل وىذا موافق لما جاء في حاشية كتاب  (4)أجؿّالوجد".َكياّمفّأي:ّأىمَّ

نَّما و لم يتطّرق إلى ذلك في كبلمو،  الّزمخشريّ لكنَّ  (5)،لمّزمخشريّ  بلمو حول المنادى ك ارتكزا 
 ابق.ت السّ المبيم في البي

في شرح  اإليضاحوما جاء بو ابن الحاجب في أماليو مطابق ِلَما جاء في كتابو )
ّّوقال فيو: "  اّلذي( المفّصل ّالفاعِؿ ّعمى ّالرفُع ّالوجِد ّفي ّمفّالّنصّّوجاَء ّالمفعوِؿ ّعمى ُب

                                                           
 .39،العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ (1)
، المفصؿّفيّعمـّالعربيةّالّشاىد فيو: وصف المنادى المبيم وىو )أي( باسم اإلشارة. ينظر: الّزمخشرّي، (2)
ّمقاييسّ. وابن فارس، 4/259، المقتضبالمبّرد ينظر: و . 118، ديوانو. ينظر البيت:  40 ّمعجـ ، الّمغة
أماليّ. وابن الحاجب، 2/7، المفّصؿّشرحّ. وابن يعيش، 39، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ . و 1/206

 .8/5مادة )بخع(، لسافّالعربّ. وابن منظور، 1/474، ابفّالحاجب
 .39، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّينظر:  (3)
 .475-1/474، أماليّابفّالحاجب (4)
 .40، المفّصؿّفيّعمـّالعربّيةينظر:  (5)
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ين تمحور في الحديث عن وجي بّينأّن كبلم ابن الحاجب في الكتا يّتضح." وبيذا (1)أجموِّ
 .الّشعرت إعرابيين لكممة )الوجد( في بي

، وابن (2)المبّردتوافق مع كبلم  الّزمخشريّ أجدُّ أّن كبلم  الّنحاةلكبلم  تتّبعيومن  
الّسابق شاىدًا عمى  الّشعرن أّيدوىم بالقاعدة دون اّتخاذ بْيت اّلذي الّنحاة، وغيرىما من (3)يعيش

ّ:بن ىبيرة ضراألخبقول استشيد  اّلذيذلك، ومن أمثال ىؤالء ابن عصفور 

ّ(الّطويؿ)البحرّ
ّ(4)عمىّنأيياُّمْستبسؿّمفّورائيا.ّّّّبُحّالّسيدّإّننيّّّّّاأّييذاّالنّّّالّّأ

في البيت الّسابق. وابن  الّزمخشريّ جاء بو  اّلذيوىذا الّشاىد موافق تمامًا لموطن الّشاىد 
 .في ذلك الّزمخشريّ وافقا  (6)وابن عقيل (5)ىشام

كان اىتماميم في ىذا البيت توضيح معنى )الباخع(، ووّضح ابن فارس ف الّمغة أّما عمماء    
ّ(7):ّ"ىوّالقتؿّوماّداناهّمفّإذالٍؿّوقير".معنى بخع بقولو

أوّغّماًّّ"َبَخَعّنْفَسوّوقال ابن منظور:  ُبخوعًا:ّقتَمياّغْيظاًّ  (8)".َيْبَخُعياَّبْخعاًّ

 جي يه ُّٱو تعالى: واستحضر كل  من ىذين العالمين في ىذا المعنى قول 

(9)َّ مي خي  حي
 

                                                           
(1) 1/273. 
 .4/259، المقتضبينظر:  (2)
 .2/7، المفّصؿّشرحّينظر:  (3)
ّالكتابّالمكنوف، الحمبيّ  الّسمين، و 1/176، الُمقّربّينظر:  (4) ،ّ، وشراب1/186، الّدُرّالمصوفّفيّعمـو

 .1/84،85، الّنحوّيةفيُّأّماتّالكتبّّالّشواىدّالّشعرّيةشرحّ
 .4/35، ابفّمالؾّألفّيةأوضحّالمسالؾّإلىّينظر:  (5)
 .3/269 ابفّعقيؿ،ّشرحينظر:  (6)
 .1/206، الّمغةّّمعجـّمقاييس (7)
 .، مادة )بخع(لسافّالعرب (8)
 .18/6، الكيؼ (9)
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ياّقال: " اّلذيويظير أثر ىذا المعنى في توضيح معنى البيت كامبًل عند ابن الحاجب      
ّ(1)مفّأْىَمَؾّنفَسوّالوجُدّأوّأىمَكَياّمفّأجؿّالوجدّألمرّأزالتوّعفَّيدْيوّالمقاديُر".

في ىذا البيت ارتكز عمى قاعدة نحوّية أساسّية وجدت عند  الّزمخشريّ فإّن  ،وعمى ىذا   
 إالّ  جدْ و تطّرق إلى ثنائّيات نحوّية ولغوّية لم ت اّلذي، وىذا بخبلف ابن الحاجب ّنحاةالغيره من 

 .الّمغة في الحواشي وكتب 

ّ  

                                                           
 .1/475، أماليّابفّالحاجب (1)
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ّاإلعرابإلىّّالّصادّمفّّالزّايالعدوؿّعفّإبداؿّالخامسّعشر:ّ

اؿّاكنةّإذاّوقعتّقبؿّالدّّالسّّّالّصادّّوالساكن: " الّصاد بشأن إبدال حرف  الّزمخشريّ  قال 
ّالعرب ّمف ّفصحاء ّلغة ّفي ّخالصة ّزايًا ّإبداليا بخصوص إبدال  الّزمخشريّ وكبلم  .(1)"جاز

 :الّشاعرقول بعمى ذلك  مّثلو اكنة واضح، السّ  الّصاد 

ّ(الّطويؿ)البحرّ
ّمزدراصَّوَدعّذاّاليوىّقبَؿّالِقمىّترُؾّذيّاليوىّّّّّّّّّمتيَفّالقوىّخيٌرّمفّالّ-30  (2).ـر

: في قولو الّصاد من  الّزايعمى إبدال  المفّصل في  الّزمخشريّ فجاء ىذا البيت عند 
 (3)كان أصميا )مصدرا(. اّلتي)مزدرا( 

ّنما عمل عمى و ، الّزمخشريّ أّما ابن الحاجب، فمم يتطّرق في أماليو إلى ما جاء بو  ا 
رى في األخإلى إعراب بعض الكممات  اإلضافةإعراب كممة )مزدرا( عمى أّنيا حاٌل من الّصرم، ب

ّيكوفّ: "عمى تبلميذه ُمْممياً فقال ، وعمل أيضًا عمى توضيح معنى البيت، (4)البيت ّأف يجوز
ّ؛معناه:ّوَدْعّذا،ّأي:ّأقمؿّمنوّوأقصر،ّويجوزّأفّيكوفّ"ذا"ّبمعنىّصاحب،ّفيرادّبوّالمحبوب

ّفيّّالمحبوبَّّتباراالعتعّمؽّبوّاليوى،ّفيكوفّصاحُبّاليوىّبيذاّّاّلذيّألّنو ....ّوترُؾّالمحبِّ
ابن الحاجب  اّتجاهف (5)القوىّحبَّوّخيٌرّمفّأْفّتقَعّالمفارقُةّعمىّزعموّ...".ّحاؿّكونوّمتيفَّ

( المفّصلفي شرح  اإليضاحو في كتاب )اّتجاىأما  ،داللّياً و  اً نحويّ  اً اّتجاى( كان األماليفي كتابو )
 حيث مّثل عمى ذلك نحو:  ،فيو يوافقو فيما جاء بو ،الّزمخشريّ كما جاء عند  اً صرفيّ  اً اّتجاىكان ف

                                                           
 .373، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ  ((1

 .373، المفّصؿّفيّعمـّالعربيةاليجران. ينظر: الّزمخشرّي، ي، والصرم: القو  القمى: العداوة، والمتين:(2)
فيّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ . و 1/196، اإلعرابسّرّصناعةّ، جّنيّ البيت لم ينسبو أحد لقائل. ينظر: ابن وينظر: 

. وابن 1/312، أماليّابفّالحاجب. وابن الحاجب، 10/52، المفّصؿّشرحّ. وابن يعيش، 373 ،العربّيةعمـّ
. والّزبيدي، مادة 4/448، مادة )صدر(، العربلسافّ. وابن منظور،  1/412، الممتُعّفيّالتّصريؼعصفور، 
 .12/294)صدر(، 

 .373، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ:ّينظر (3)
 .1/312، :ّأماليّابفّالحاجبينظر (4)
 .1/312، أماليّابفّالحاجب (5)
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وقعت قبل الّدال ُأبدلت زايًا تمامًا كما  اّلتياكنة السّ  الّصاد ، ف(1)َيْصُدُق: َيْزُدُق، وَمْصَدٍر: َمْزَدرٍ 
 ابق.ت السّ في البي الّزمخشريّ استشيد بيا  اّلتيجاء في كممة )مزدرا( 

في ىذا الّشاىد، ووافقيم في ذلك ابن  (2)جّنيّ ابن  سار عمى درب الّزمخشريّ والواضح أّن 
تجعمياّصادًاّخالصةّّأفّّْاألّوؿ:"ّوجيين آخرين ىما: يّ اإلبدالأضاف إلى ىذا الوجو  اّلذييعيش 
ّ ّّوّاألصؿوىو ّالثّاني.... :ّ ّأفّّْ،الزّاييضارعّبيا ّتشربّّومعنىّالمضارعة ّمفّّالّصاد شيئًا
 في ذلك. الّزمخشريّ  (4)ابن عصفور عَ َوتَبِ   (3)".بّيفّبّيففتصيرّّ،الزّايصوتّ

ن اّلذي الّنحاةوغيره من  الّزمخشريّ وجَد عند  اّلذيّي الّصرف  االّتجاهأّن  يّتضحتقّدم،  مّماو 
عند  ّدالليّي والالّنحو ين الّظاىرين، وىما: االّتجاىالغالب في ىذا البيت عمى   االّتجاهوافقوه ىو 

 ابن الحاجب في أماليو.

  

                                                           
 (1)2/414. 
 .1/196، اإلعرابسّرّصناعةّينظر:  (2)
 .10/53، المفّصؿّشرحّ (3)
 .18، الّصرؼفيّعمـّّالمفّصؿّالمعجـّ، األسمر ، و 1/412، الّتصريؼالممتعّفيّينظر:  (4)
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ّإلىّمعنىّ)ِمْف(ّاإلبداؿمفّّتقاؿاالنالسادسّعشر:ّ

والياءُّأبدلتّمفّأختييا،ّومفّاليمزة،ّومفّ: " الّزمخشريّ وفي إبدال بعض الحروف، قال       
ّالتّّ ّحرفي ّالنّّأحد ّومف ّوالتّّضعيؼ، ّوالعيف، ّوالسّّوف، ّوالباِء، ّوالثّّاِء، " وحديث (1)ّ.اءِّيف،

قول  )ترك الباء(اء، وأورد عمى ياء بحرف البفي ىذه المسألة كان عن إبدال حرف ال الّزمخشريّ 
 :الّشاعر

ّ)البحرّالبسيط(
ّتُتَّّلياّ-31 ّّّّّّّّّّمفّالثّّأشاريُرّمفّلحـٍ ُرهُّ ّ(2)عاليَّوَوْخٌزّمفّأراِنَييامِّ

 األصل، و ثعالب، و)أرانييا( األصلي( و عالاء ياًء في كممتي )ثّ إبدال الب الّشاعر ففي قول     
 (3).أرانب

، وىو بيان الّزمخشريّ جاء بو  اّلذيفقد جاء بموطن شاىد آخر غير  ،أّما ابن الحاجب
:ّأّما:ّمفّلحـّتتمره،ّفييّ"ّوِمْفّفيّالمواضعّالّثبلثة:  ُمْممياً قال ف ،معنى "ِمْن" في ىذا البيت

واحدةّمنيماّّمفّأرانييا،ّفيجوزّفيّكؿّّّالّثعالي،ّووخزواية.ّوأمَّا:ّمفّيفّعمىّىذهّالرّّبيلمتّّ
ّالثّالثلمحـ،ّوفيّّالثّانيلؤلشارير،ّوفيّّاألّوؿةّومبعِّضة،ّفالّتبييفّفيّمبّين:ّأْفّتكوفّرافاألم

ىي:ّّاّلتيىّمبعِّضةّعمىّىذهّالّروايةّاألّولبعيضّظاىرّفييما.ّوالّيجوزّأْفّتكوفّلموخز.ّوالتّّ
ّلمحـّ؛ُهُّرّمَِّّتّتُّ ّصفٌة ّ"تتمره" ّاألشاريروىيّّ،ألّف ّالّمحـ ّفكيؼُّيقاؿ: ّّاّلذي، بعضّّاألشاريرىو

                                                           
 .363، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ((1

وأرانييا" فإن  عاليثقيل البيت في وصف فرخة عقاب تسمى قبة كانت لبني يشكر. والّشاىد فيو قولو " ال (2)
توضيحّالمقاصدّأصميما من الثعالب ومن أرانبيا جمع أرانب فأبدلت الباء الموحدة فييا ياء. ينظر: المرادي، 

، الكتاب ينظر: في قائل البيت، فسيبويو نسبو لرجل من بني يشكر، الّنحاةاختمف  .6/1564، والمسالؾ
. 4/93، مادة )تمر( 1/434، مادة )رنب(، العربلسافّ، . ونسبو ابن منظور ألبي كاىل اليشكريّ 2/273

 ابفّمالؾ،ّألفّية،ّتوضيحّالمقاصدّوالمسالؾّبشرحّألبي كاىل النمر بن توليب اليشكريّ  المراديّ ونسبو 
سّرّ، جّنيّ . وابن 1/395شرحّأبياتّسيبويو،ّ، الّسيرافيّ . و 1/382، المقتضب، المبّرد . وينظر: 6/1564

 المفّصؿّ، الّزمخشريّ . و 151، الّشعركتابّالّصناعتيفّالكتابةّّوىبلل العسكرّي،  وأب. و 742، راباإلعصناعةّ
، الممتعّفيّالّتصريؼ. وابن عصفور، 1/327، أماليّابفّالحاجب. وابن الحاجب، 365 ،العربّيةفيّعمـّ

1/369. 
 .365، العربّيةفيّعمـّّالمفّصؿّ، الّزمخشريّ ينظر:  (3)
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ذكر ثبلث  اّلذي)من( الجرّ معنيين لحرف  بّين نّصوفابن الحاجب في ّ(1)؟ّىذاّخمؼ".األشارير
بيين، أمَّا معنى التبعيض فييا معنى التّ  إالّ ى ال تفيد األّولالّسابق، ف )من(  الّشعرمرات في بيت 

 بّينبعيض كما بيين والتّ ة فيما يفيدان التّ الثّالثة و الثّاني، وبخصوص )من( هوُيفسد المعنى ريغيّ ف
 في كبلمو.

ت في باب إبدال ( أورد ابن الحاجب البيالمفّصل في شرح  اإليضاح) وفي كتاب
ّّإالّّـّيأِتِّتّلَّااِءّفمفّأْردأّالمغيِفّوالتّّاِءّوالسّّعفّالعيِفّوالب"ّوأمَّاّإبداُؿّالياءّّالحروف، فقال:
، فيو واذاء من الشّ أّن إبدال حرف الياء بحرف الب بّينجب بكبلمو ." فابن الحا(2)فيّأبياٍتّشاذةٍّ

 واذ.ولكن من باب الشّ  ،الّزمخشريّ ز ما جاء بو ، وبيذا فيو يجوّ الّمغة في  رديئاً  اإلبداليعدُّ ىذا 

أمثال  الّنحاةأجُد أّن موطن الّشاىد في ىذا البيت عند  ،الّنحوكتب عدد من ل يومن تتّبع
، (7)، وابن عصفور(6)ه( 395، وأبو ىبلل العسكرّي )ت (5)جّنيّ ، وابن (4)المبّرد، و (3)سيبويو

مع يتوافق ، جميعيم (12)الّشنقيطيّ ، و (11)الّسيوطيّ ، و (10)العينيّ ، و (9)المراديّ ، و (8)الّرضيّ و 
  وأرانييا(. –في إبدال الباء ياء في قولو: )الّثعالي  الّزمخشريّ 

 اّلتي األسبابواحد، لكنَّ بعضيم اختمفوا في  الّنحاةفإّن موطن الّشاىد عند ىؤالء  ،وبيذا
اء في غير الّنداء الّشعر مت ، فسيبويو وضع ىذا البيت تحت باب ما رخّ اإلبدالأّدت إلى ىذا 

                                                           
 .1/327، أماليّابفّالحاجب (1)
 .2/402، المفّصؿّفيّشرحّّاإليضاحابن الحاجب،  ((2

 .2/273، الكتابينظر:  (3)
 .1/382، المقتضبينظر:  ((4

 .392، اإلعرابسّرّصناعةّينظر:  (5)
 .151، الّشعركتابّالّصناعتيفّالكتابةّّوينظر:  (6)
 .1/369، :ّالممتُعّفيّالّتصريؼينظر (7)
 .3/212، شرحّشافيةّابفّالحاجبينظر:  (8)
 .6/1564، ابفّمالؾّألفّيةتوضيحّالمقاصدّوالمسالؾّبشرحّينظر:  (9)

 .4/2111، األلفّيةفيّشرحّشواىدّشروحّّالّنحوّيةالمقاصدّينظر:  (10)
 .258، ىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامعينظر:  (11)
 .1/397، الدُّررّالّموامعّعمىّىمعّاليوامعّشرحّجمعّالجوامعينظر:  (12)



152 
 

اقتضت ذلك في  اّلتيبالمنادى، لكّن الّضرورة ىي  يختّص ، والمعروف أّن الّترخيم (1)اضطراراً 
أّدى إلى حذف الباءين من الكممتين، الّتعويض عنيما بياء  اّلذي األمروأرانييا(  –قولو )الّثعالي 

 .(3)ال الّترخيم اإلبداليعدُّ ذلك من باب  الّشنقيطيّ ، و (2)ساكنة

عند اضطراره عمى تسكين حرف  الّشاعربعدم قدرة  اإلبدالأيضًا ىذا  المبّرد ووّضح 
أّدى إلى إبدال حرف الباء ياء إذا كان قبمو كسرة؛  اّلذي األمرالباء المتحّرك في كمتا الكممتين، 

، ويصّح الوزن، وبيذا فيو ال ُيجوز بقاء الباء اإلعرابألّن الياء إذا كانت كذلك لم تحّرك، فيسمم 
 لمّضرورةأبدل في ىذا البيت حرف الباء ياء  المبّرد أي أن  (4)،الكممتين حّتى ال ينكسر البيتفي 

 .الّشعرّية لمّضرورة

"ويحتمؿّعنديّأفّتكوفّ"الّثعالي"ّفي كممة )ثعالي(، بقولو:  اإلبدال جّنيّ ابن  بّينوي
 (5)عالي"".وىوّالّثعمب،ّوأرادّأفّيقوؿّ"ثعائؿ"ّفقمب،ّفقاؿ:ّ"ثَّّ،جمعّ"ُثعالة"

، لكنَّ أبا ىبلل العسكرّي اإلبدالىذا  بخصوص الّنحاةىذِه نبذة عن بعض حجج 
، ويعدُُّه من االستعمالمن إبدال حرف الباء ياء، ويرى أّنو مكروُه  الّشعربيت  فييعارض ما جاء 
تشين الكبلم، وتقبحُو، وتذىُب بمائو، وعمَّل استعمال القدماِء في أشعارىم  اّلتيباب الّضرورات 

 (6)مزلة. والبدايةُ  ،ليا لعدم عمميم بقباحتيا؛ ألّن بعضيم كان صاحب بداية

 المبّرد أمثال سيبويو و  الّنحاةوالمبلحظ أّن أبا ىبلل العسكرّي يوّجو كبلمو لكبار 
، فسيبويو ال الّنحوُعِرفوا ببراعتيم، وعمميم الواسع في مجال  الّنحاةوغيرىم، فيؤالء  الّزمخشريّ و 

بعدُه، وبيذا ال  الّنحاةعبثًا دون غاية، ودليل ذلك ما سار عميو أغمب  اإلبداليمكن أن يأتي بيذا 

                                                           
 .2/269، الكتابينظر:  (1)
، ىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامع، الّسيوطيّ ، و 1/369، الممتعّفيّالّتصريؼينظر: ابن عصفور،  (2)
2/57-58. 

 .1/397، الدُّررّالّموامعّعمىّىمعّاليوامعّشرحّجمعّالجوامعينظر:  (3)
 .382-1/381، المقتضبينظر:  (4)
 .743، اإلعرابسّرّصناعةّ (5)
 .151-150، الّشعركتابّالّصناعتيفّالكتابةّّو: ينظر (6)
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في إبدال حرف الباء  الّنحاةما جاء عميو  أرّجحقول أبي ىبلل العسكرّي وأميل إليو، بل  أرّجح
 عمى ذلك. األغمبيةاء؛ لموافقة بحرف الي

، فيذا ما كان الّزمخشريّ بما استشيد بو  الّنحاة بّين جداالً أثار  الّشعروالواضح أّن بيت 
أّنو غير موطن الّشاىد من إبدال الباء ياء إلى  أجدف ،ابن الحاجبخصوص يم، أّما ببّينشائعًا 

، وىذا أمر مشّجع لعالم الّشعربمعنى )ِمْن( لوجود ىذا الحرف ثبلث مّرات في بيت  االستشياد
وضع ليا في كّل موضع في ىذا البيت، وىو  اّلتيابن الحاجب لكي يكتشف المعاني  مّثلنحوّي 

أّنُو تطّرق إلى ما جاء بو ب، عممًا الّنحاةبذلك يأتي بموطن شاىد آخر غير الّشاىد المألوف عند 
رديء في  ألّنومن الشواذ؛  اإلبدالوَعدَّ ذلك  ،(المفّصل في شرح  )اإليضاحفي كتابو  الّزمخشريّ 

 .الّمغة 

 المفّصل يات عن كتاِب األبمن  مجموعةً أورد ّويظير في ىذا الفصل أن ابن الحاجب
، الّزمخشريّ جاء بو  اّلذيكان ينتقل إلى موضوع مغاير عن الموضوع  وفي مجمميا، لمّزمخشريّ 

خصصو لشرح كبلم  اّلذي( المفّصل في شرح  اإليضاحكان ُيشير إلييا في كتابو ) وفي بعضيا
 اإلشارةدون  الّزمخشريّ كبلمو، ومسائل يكتفي بشرح كبلم  في الّزمخشريّ ، وكان يوافق الّزمخشريّ 
من شواىد  الّزمخشريّ ، وبيذا ال يكون لديو رأي أو موقف بخصوص ما ورد عند الّشعرإلى بيت 
الموافق   االّتجاهبكانت تسير  الّنحاةراء آأّن  الفصليات، والواضح في ىذا األبفي ىذه 
وىذا بخبلف ابن الحاجب  ،ونحويّ  صرفيّ  اّتجاهسار عميو ىو  اّلذي  االّتجاه؛ ألنَّ لمّزمخشريّ 

ي، وىذا ما جعل الّنحو   االّتجاهوالقميل من  الليّ الدّ   االّتجاهيات إلى األبغمب أجو في اتّ  اّلذي
 .الفصلفي ىذا  الّزمخشريّ يميمون إلى ما جاء بو  الّنحاة
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ّالخاتمة

ىدانا  ناء عميو أنْ اكرين، والثّ الحات، والحمد هلل حمد الشّ الصّ تّم بنعمتو ت اّلذيالحمد هلل 
ى اهلل عميو )صمّ  محّمدداه ما اىتدينا، والّصبلة والّسبلم عمى أشرِف خمق اهلل، ولوال ىُ  ،ليذا

 وعمى آلو وصحبو أجمعين، وبعد:  وسمم(،

 ما يأتي:  بّينفي أماليو ت لمّزمخشريّ  المفّصل فبعد استقراء ما أمبلُه ابن الحاجب عن 

مغ عددىا ب اّلتيالمسائل الّنحوّية ب  قتعمّ أربعين مسألة، وكان ُجّميا ي : ناقشت الّرسالةأوالً 
مسائل،  ثبلث، فقد بمغ عددىا الّصرفبق تتعمّ  اّلتيمَّا بخصوص المسائل أاثنتين وثبلثين مسألة، 
الّصرف  بّيندمجت  اّلتيالّنحو والّدالّلة وكان عددىا اثنتين، والمسائل  بّينوىناك مسائل دمجت 

 مسائل.  والّداللة كان عددىا ثبلث

وافقو فييا  اّلتيائل ثانيًا: ظير موقف ابن الحاجب جميًا من آراء الّزمخشرّي، وكانت المس
 خالفو فييا.  اّلتيأكثر من المسائل 

 ى.األّولفي الّدرجة  الّشعرّية باألبيات نوقشت تختّص  اّلتيثالثًا: كانت أغمب المسائل 

عشرة مسألة، وكان منيا اثنتا عشرة مسألة  فق ابن الحاجب الّزمخشرّي في خمَس رابعًا: وا
في أغمب ىذه  لمّزمخشريّ نحوّية، وثبلث مسائل صرفّية، وكان ابن الحاجب يعّبر عن موافقتو 

فقد عّبر  ،في مسألة عطف البيان إالّ والزيادة عميو،  ،توضيحوو  ،المسائل بذكر كبلم الّزمخشريّ 
. وبخصوص آراء األكثرعمى  األمرمخشرّي، بنى عن موافقتو فيو بجممة واضحة، فقال: نعم، الزّ 

ما قلَّ  إالّ وابن الحاجب،  لمّزمخشريّ كانت في أغمبيا موافقو ف الفصلُذكرت في ىذا  اّلتي الّنحاة
 المخالفين ليما.  الّنحاةمن 

 الثّانيلفصل خالف فييا ابن الحاجب الّزمخشرّي في ا اّلتيخامسًا: بمغ عدد المسائل 
مستقيم، ب: )غير مستقيم، وليس المستخدمة لممخالفة ىي األلفاظفي الّنحو، وكانت   مسائل عشرَ 

ألفاظ  الباحثةمن وجية نظر  األلفاظمفيد، وىو فاسد(، وىذه بد، وليس جيّ بوال يستقيم، وليس 
 األلفاظالّزمخشرّي، ولعلَّ ما دفع ابن الحاجب إلى وضع ىذه  مّثلعالم نحوّي كبير  اّتجاهجريئة 
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اّلذين كان ليم آراء في  الّنحاةنو من المعمومة من جية، ومن جية أخرى أنَّ أغمب تمكّ ىو 
 مّزمخشرّي. لالمؤيدين  الّنحاةما قلَّ من  إالّ كانوا في أغمبيم مؤيدين لو،  الفصلمسائل ىذا 

عشرة مسألة، منيا إحدى عشرة مسألة نحوّية،  عمى ستَ  متفّرقاتسادسًا: احتوى فصل ال
ن دمج فييا الّنحو مع الّدالّلة، وثبلث مسائل دمج فييا الّصرف مع الّدالّلة، وجميع ااّلتومس

ذكرىا الّزمخشرّي فييا  اّلتيق بأبيات شعرّية، حيُث كان مواطن الّشواىد تتعمّ  الفصلمسائل ىذا 
 آخر غير الموضوع اّلذي جاء بو اً موضوع يختار كان عّما كان يذكرُه ابن الحاجب اّلذي ةمغاير 

يم أغمب أجُد أنْ  ،من آراء بخصوص ىذه المسائل الّنحاةعمى ما جاء بو  وباالطبلعالّزمخشرّي، 
 اّتجاه األبياتُو في ىذه اّتجاىفي مواطن الّشواىد؛ ألنَّ  عمى ما سار عميو الّزمخشريّ  سار
الصرفّي في بعضيا، وىذا بخبلف ابن الحاجب اّلذي   االّتجاهإلى القميل من  باإلضافة ،نحويّ 

يميمون إلى ما جاء بو  الّنحاةالّنحوّي؛ لذلك كان   االّتجاهالّداللّي والقميل من   االّتجاهسار عمى 
 الّزمخشرّي.

 ؛( البن الحاجبالمفّصل في شرح  اإليضاحخبلل الّرجوع إلى كتاب ) نسابعًا: م
أغمب ىذه المسائل  ة أنّ الباحث، وجدت متفّرقاتالّزمخشرّي في مسائل ال من مّتعرف عمى موقفول

ات الّشعر في ىذا وردت عمى أبي اّلتيلم يكن البن الحاجب فييا موقف من مواطن الّشواىد 
في  إالّ ابن الحاجب كان يكتفي بشرح كبلم الّزمخشرّي دون ذكر بيت الّشعر  ل؛ وذلك ألنّ الفص

قميمة  موطن الّشاىد، وكانت ىذه المسائل فيث ظير فييا موقفو بالموافقة القميل من المسائل، حي
حى التّاّمة، والمنادى أضعشرة مسألة وىي :  جدًا، حيث بمغ عددىا ثبلث مسائل من أصل ستَ 

بدال الباء ياء.الّنكرة  ، وا 

ل وأرتجيو أن يكون ىذا العم ،وفيقداد والتّ وفي الختام أسأل اهلل سبحانو وتعالى السّ 
 العالمين.   وآخر دعواتنا أن الحمد هلل ربّ  ،الحينمني في الصّ خالصًا لوجيو الكريم، وأن يتقبّ 

  



156 
 

ّ

ّ

ّالفنيةّالفيارس
 فيرس المصادر والمراجعأواًل: 

 ثانيًا: فيرس اآليات القرآنية

ّثالثًا: فيرس األشعار
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ّ:ّفيرسّالمصادرّوالمراجعّأّوالًّ

 .القرآفّالكريـ 

الطالعّالسعيد:ّالجامعّألسماءّالفضبلءّوالرواةّه(، 1347أدقوي، جعفر بن ثعمب ) ت  .1
 م. 1914، القاىرة، 1، المطبعة الجمالية، طبأعمىّالصعيد

فيّمعرفةّّاألدبجواىرّه(،  631) محّمد، عبلء الدين بن عمي بن بدر الّدين بن اإلربميّ  .2
 ، )د، ط( ، )د.ت(.كبلـّالعرب

ّالّتصريحّه(،  905عبد اهلل )ت  ، خالد بناألزىريّ  .3 ّأو ّالّتوضيح ّعمى ّالّتصريح شرح
، 1باسل عيون السُّود، دار الكتب العممية، ط محّمد، تحقيق: الّنحوبمضموفّالّتوضيحّفيّ

 م.2000بيروت، 

، تحقيق: إميل بديع يعقوب، دار الكتب الّصرؼفيّعمـّّالمفّصؿّالمعجـّ، راجي، األسمر .4
 م.1997العممية، د. ط، بيروت، 

ّاألشمونيّّشرحّه(، 929بن عيسى أبو الحسن نور الدّين )ت محّمد، عمي بن األشمونيّ  .5
ّإلىّّألفّيةعمىّ  محيي محّمد"، تحقيق: ابفّمالؾّألفّيةابفّمالؾّالمسّمىّ"منيجّالّسالؾ،

 م.1955، بيروت، 1الدّين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، ط

، تحقيق: عبد الكريم إبراىيم العزباوي، ومحمود انياألغه(،356، أبو الفرج )تفيانيّ األص .6
 م. 1993غنيم، الييئة المصرية العامة لمكتاب، د.ط،  محّمد

، مكتبة أطمس، د.ط، دمشق، ديوافّالعجاجه(، 216، عبد الممك بن قريب )ت معياألص .7
 م.1969

 ه(:577بن أبي سعيد )ت  محّمد، أبو البركات عبد الرحمن بن األنباريّّ .8

البيطار، مطبوعات المجمع العممي العربي،  تبيج محّمد، تحقيق: العربيةأسرارّ  -
 د.ط، دمشق، د.ت.
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ّّاإلنصاؼ - ّالخبلؼ ّمسائؿ جودة  الّدكتور، تحقيق: الكوفّييفّوّالبصرّييفّبّيففي
 م. 2002، القاىرة، 1مبروك، مكتبة الخانجي، ط محّمدمبروك 

مفّّتصاؼاالنومعوّكتابّّيفالكوفيّّّوّالبصرّييفّبّيففيّمسائؿّالخبلؼّّاإلنصاؼ -
 ين عبد الحميد، دار الفكر، )د.ط(، )د.ت(.الدّ  محيي محّمد حقيق:، تصاؼاإلت

ّالقرآف - ّإعراب ّغريب ّفي طو عبد الحميد طو، المكتبة  الّدكتور، تحقيق: البياُف
 م. 1970العربية، د.ط، مصر، 

العاني، مطبعة ، تحقيق: سامي مكي ديوانوّه(، 51، كعب بن مالك )ت صارياألن .9
 م.1966، بغداد، 1المعارف، ط

، تحقيق: عبد القاليّّسمطّالآلليّفيّشرحّأماليّه(،  487ونبى، أبو عبيد البكري )ت األ .10
 م.1935العزيز الميمني، دار الكتب العممية، د.ط، 

، 1، طاإلعبلمدار  الياقوتّوالمرجافّفيّإعرابّالقرآف،، محّمدنوري بن  محّمدبارتجي،  .11
 م.2002عمان، 

إبراىيم ُحور،  محّمدتحقيق:  الحماسة،ه(، 284الُبحتري، أبو ُعبادة الوليد بن ُعَبيد )ت  .12
 م.2007المجمع الثقافي، د.ط،  ،عبيد، أبو ظبي لمثقافة والتراث محّمدوأحمد 

ّالبصرّيةه(، 656البصري، صدر الّدين عمي بن أبي الفرج بن الحسن )ت  .13 ، الحماسة
 د.ط، مصر، د.ت. ،بلمياإلسعادل جمال سميمان، لجنة إحياء التراث  الّدكتورتحقيق: 

ّأدبّّتضاباالقه(، 521السَّيد )ت محّمدعبد اهلل بن  محّمدالبطمّيوسي، أبو  .14 ّشرح في
حامد عبد المجيد، المكتبة العربية، د.ط،  الّدكتورمصطفى السقا، و  تاذاألس، تحقيق: الُكتّاب

 م.1983القاىرة، 

تحقيق:  ولّبُّلبابّلسافّالعرب،ّاألدبخزانةّه(، 1093، عبد القادر بن عمر )تالبغداديّ  .15
 م.1997، القاىرة، 4ىارون، مكتبة الخانجي، ط محّمدعبد الّسبلم 
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معجـّماّاستعجـّمفّأسماءّالببلدّه(، 487البكرّي، أبو ُعبيد عبد اهلل بن عبد العزيز )ت  .16
 ب، )د.ط(، بيروت، )د.ت(.تحقيق: مصطفى السَّقا، عالم الكت والمواضع،

، الُمطوؿّشرحّتمخيصّمفتاحّالعمـوه(، 792التفتازاني، سعد الّدين مسعود بن عمر )ت  .17
 م.1971، بيروت، 3عبد الحميد ىنداوي، دار الكتب العممية، ط الّدكتورتحقيق: 

َميّنا، دار الكتب  .عبدأ تاذاألستحقيق:  ديوانو،ه(،  40 -35ابن ثابت، حّسان )ت  .18
 م.1994، بيروت، 2ية، طالعمم

 ه(:471)ت  محّمد، أبو بكر عبد القاىر بن عبد الرحمن بن جانيّ الجرّ  .19

 م.1972العربية، د.ط، دمشق،  الّمغة ، تحقيق: عمي حيدر، مكتبة مجمع الجمؿ -

 ر، )د.ط(، د.ت(.كشا محّمد، تحقيق: أبو فير محمود جازاإلعدالئؿّ -

 م.1986والنشر، د.ط، بيروت،  ، دار بيروت لمطباعةديوانوه(، 114جرير)ت  .20

، تحقيق: الّنحوةّفيّالجزوليّّّالمقّدمةه(،  607، أبو موسى بن عبد العزيز )ت الجزوليّ  .21
 ، جامعة أم القرى، د.ط، مكة المكرمة، د.ت. محّمدشعبان عبد الوىاب  الّدكتور

ّه(، 23بن سبلم )ت  محّمد، يمحالج .22 ّفحوؿ  محّمد، تحقيق: محمود اءالّشعّرطبقات
 شاعر، دار المدني، د.ط، جدة، د.ت. 

 ه(:392، أبو الفتح عثمان )ت جّنيّ ابن  .23

 عمي النجار، دار الكتب المصرية، )د.ط(، )د.ت(. محّمد، تحقيق: الخصائص  -

- ّ ّصناعة ، دمشق، 2حسن ىنداوي، دار القمم، ط الّدكتور، تحقيق: اإلعرابسّر
 م.1993

 الكتب الثقافية، د.ط، الكويت، د.ت. المُّمع في العربية، تحقيق: فائز فارس، دار -
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ّيالمحتسبّفيّتب - ّشواذ ، تحقيق: عمي الّنجدي عنياّاإليضاحاتّّوالقرّاءيفّوجوُه
عبد الحميم الّنجار، دار  الّدكتورمبي، و شعبد الفتاح إسماعيل  الّدكتورناصف، و 
 م.1986، 2سركين، ط

- ّ ّعثماف ّأبي ّالّتصريؼّلئلماـ ّلكتاب ، تحقيق: البصريّّّيّّالّنحّوّالمازنيّّالمنصؼ
 م 1954، 1إبراىيم مصطفى، وعبد اهلل أمين، إدارة إحياء التراث القديم، ط

ّطبقاتّه(، 654بن عمي )ت محّمدالجوزي، شمس الّدين أبو الخير  .24 ّفي ّالّنياية غاية
 م.2006، بيروت، 1، دار الكنب العممية، طالقرّاء

إرشاُدّالّسالؾّه(،767بن قيم )ت  بن أبي بكر بن أيوب محّمدالجوزية، برىان إبراىيم بن  .25
ّ ّحّؿ ّمالؾ،ّألفّيةفي ، 1السيمي، ط محّمدبن عوض بن  محّمد الّدكتورتحقيق:  ابف
 م.2002

 ه(:646ابن الحاجب، أبو عمر وعثمان )ت  .26

فخر صالح سميمان قدارة، دار عمَّار، د.ط،  الّدكتور، تحقيق أماليّابفّالحاجب  -
 عمان، د.ت، دار جيل، د.ط، بيروت، د.ت.

موسى بناي العميمي، إحياء التراث  الّدكتور، تحقيق: المفّصؿّفيّشرحّّاإليضاح -
 ، د.ط، العراق، د.ت.بلمياإلس

كشؼّالظنوفّعفّأساميّالكتبّه(، 1067حاجي، خميفة، مصطفى بن عبد اهلل )ت  .27
 شرف الّدين يالتقايا، دار إحياء التراث العربي، د.ط، بيروت، د. ت. محّمدتحقيق:  والفنوف،

يوسف نجم، دار بيروت لمطباعة  محّمدتحقيق:  ديوانو،ق. ه(،  98ابن حجر، أوس )ت .28
 والنشر، د.ط، بيروت، د.ت. 

ّالّمغوّيةّالمتجّددةّاليباألسبالوافيّمعّربطوّّالّنحوحسن، عّباس،  .29 ، دار الّرفيعةّوالحياة
 ، مصر، د.ت.3المعارف، ط
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 ،روميةاألجالكواكبّالّدرّيةّعمىّمتّممةّه( ، 954الرعيني )ت  محّمدبن  محّمدالحطاب،  .30
، بيروت، 1، مؤسسة الكتب الثقافية، طدلاألىبن أحمد بن عبد الباري  محّمدتحقيق: 
 م.1990

ّالكتابه(، 880) ت الّدمشقيّ بن عادل أبو حفص، عمر بن عمّي  .31 ّعمـو ّفي ، الّمباب
سعد  محّمد الّدكتورمعّوض، و  محّمدتحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ عمي 

، بيروت، 1المتولي الدسوقي حرب، دار الكتب العممية، ط الّدكتوررمضان حسن، و 
 م. 1998

 ه(: 754بن يوسف )ت  محّمدأبو حّيان،  .32

-  ّ ّالعربارتشاؼ ّلساف ّمف ، ورمضان عبد محّمد، تحقيق: رجب عثمان الّضرب
 م.1998، القاىرة، 1التواب، مكتبة الخانجي، ط

ّال - ّالتفسيرمحييالبحر ّفي جميل، دار الفكر لمطباعة  محّمد، تحقيق: صدقي ط
 م. 2010والنشر، د.ط، بيروت، 

 محّمد، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ عمي طمحييتفسيرّالبحرّال -
أحمد النجولي الجمل، دار  الّدكتورزكريا عبد المجيد النوتي، و  الّدكتورمعّوض، و 

 م. 2010، بيروت، 3الكتب العممية، ط

، تحقيق: الّمغةّكتابّالنوادرّفيّه(، 251الخزرجي، أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت )ت  .33
 م.1981، القاىرة، 1عبد القادر أحمد، دار الشروق، ط محّمد الّدكتور

 ه(: 502) ت محّمد، أبو زكريا يحيى بن عمي بن التّبريزيّ الخطيب  .34

 م.1992، بيروت، 1، تحقيق: مجيد طراد، دار الكتاب العربي، طديوافّعنترة  -

ّتّماـ، - ّألبي ّالحماسة ّديواف تحقيق: غريد الشيخ، وأحمد شمس الّدين، دار  شرح
 م. 2000، بيروت، 1الكتب العممية، ط
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وفياتّه(، 681بن أبي بكر )ت  محّمد، أبو العباس شمس الّدين أحمد بن خّمكانابن  .35
ّالزمافّاألعياف ّأبناء إحسان عباس، دار صادر، د.ط، بيروت،  الّدكتور، تحقيق: وأنباء
 م. 1977

ّّاإلعرابةّنعفيّصّالمفّصؿّشرحّه(، 617الخوارزمي، القاسم بن الحسين ) ت .36 الموُسـو
، 1، طبلمياإلسمين، دار الغرب يثعبد الرحمن بن سميمان الع الّدكتور، تحقيق: بالتخمير
 م. 1990بيروت، 

عراُبُوّوبياُنوعمي طو،  محّمدالدُّرَّة،  .37 ، دمشق، 1، دار ابن كثير، طتفسيرّالقرآفّالكريـّوا 
 م.2009

 م.1992، حمص، 3، طشاداإلر ، دار وبيانوإعرابّالقرآفّالكريـّي الّدين، محييالّدرويش،  .38

 ه(:321بن الحسن )ت  محّمدابن دريد، أبو بكر  .39

 م.1991، بيروت، 1ىارون،  دار الجيل، ط محّمد، تحقيق: عبد الّسبلم تقاؽاالش -

- ّ ّجميرة ، بيروت، 1،  تحقيق: رمزي منير بعمبكي، دار العمم لممبليين، طالّمغة
 م.1987

 ه(:748بن أحمد بن عثمان )ت  محّمدالذىبي، أبو عبد اهلل شمس الدين  .40

ّالنّّ  - ي ىبلل محيي الّدكتوربّشار عّواد معرُوف، و  الّدكتور، تحقيق: ببلءسيرّأعبلـ
 م.1985، بيروت، 1، طالّرسالةالسرحان، مؤسسة 

السعيد بن بسيوني زغمول، دار  محّمد، تحقيق: أبو ىاجر العبرّفيّخبرّمفّغبر -
 م.1985، بيروت، 1الكتب العممية، ط

ّالّرجاؿّاالعتداؿميزافّ - البجاوي، دار المعرفة، د.ط،  محّمد، تحقيق: عمي فيّنقد
 بيروت، د.ت. 
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، بيروت، 1ه(، ديوانو، تحقيق: أحمد حسن بسج، دار الكتب العممية، ط117ذو الرُّمة )ت  .41
 م.1995

الحاجبّمعّشرحّّشرحّشافيةّابفه(، 646باذي )ت ار ستاإلالّرضّي، محّمد بن الحسن  .42
نور الحسن،  محّمد، تحقيق: األدبصاحبّخزانةّّالبغداديّّشواىدّلمعالـّالجميؿّعبدّالقدارّ

ن عبد الحميد، دار الكتب العممية، د. ط، بيروت، يمحييي الدّ  محّمدالزفزاف،  محّمدو 
 م.1982

يوسف نجم، دار  محّمد الّدكتورتحقيق:  ديوانو،ه(، 85الّرقيات، عبيد اهلل بن قيس )ت  .43
 صادر، د.ط، بيروت، د.ت.

 ه(:384الرُّماني، أبو الحسن عمي بن عيسى بن عمي بن عبد اهلل )ت  .44

 امرائي، دار الفكر، د.ط، عمان، د.ت. ، تحقيق إبراىيم السّ رسالةّالحدود  -

، 1، المكتبة العصرية، طالّدمشقيّ ، تحقيق: عرفان بن سميم حسُّونة معانيّالحروؼ -
 م.2005بيروت، 

ّالقاموسه(، 1205ُمرتضى الحسيني) ت  محّمدالّزبيدي،  .45 ّجواىر ّالعروسّمف ، تاج
 م.2001، الكويت، 1، طراث العربيّ تحقيق: مصطفى حجازي، التّ 

ّينصرؼه(، 311الزّجاج، أبو إسحاق )ت  .46 ّال ّوما ّينصرؼ  دو محمتحقيق: ىدى ، ما
 م.1971قراعة، د.ط، القاىرة، 

، تحقيق: مازن كتابّالبّلماته(، 337الّزّجاجّي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ) ت .47
 م.1985، دمشق، 2المبارك، المطبعة العممية، ط

ّمفّّاإلعبلـه(، 1396الزركمي، خير الّدين )ت  .48 ّوالنساء ّالّرجاؿ ّألشير قاموسّتراجـ
 م.2002، بيروت، 1، طوالمستشرفيف،ّدارّالعمـّلممبلييفّبّيفالعربّوالمستعّر

 ه(:538، أبو القسم جار اهلل محمود بن عمر ) تالّزمخشريّ  .49
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ّالببلغةّ - ، 1، تحقيق: محّمد باسل عّيون السُّود، دار الكتب العممية، طأساس
 م.1989بيروت، 

ّالك - ّتفسير ّوعيوف ّالّتنزيؿ ّحقائؽ ّعف ّالتأويؿّاويؿاألقّشاؼ ّوجوه ، تحقيق: في
 م.2009، بيروت، 3خميل مأمون شيحا، دار المعرفة، ط

، تحقيق: المفّصؿّفيّشرحّأبياتّّالمفّصؿّفيّعمـّالعربّيةّوبديموّكتابّّالمفّصؿّ -
 ه.1323، بيروت، 2، دار الجيل، طالحمبيّ بدر الّدين أبي فراس النعساني  محّمد

طبقاتّه(، 771السبكي، تاج الّدين أبو نصر عبد الوىاب بن عمي بن عبد الكافي )ت  .50
ّالكبرى الحمو، دار إحياء  محّمدالطناحي، وعبد الفتاح  محّمد، تحقيق: محمود الشافعية

 الكتب العربية، )د.ط(، )د.ت(.

ؼّإالّّيةّألربعةّّنحّوالفيُّأمَّاتّالكتبّّالّشعرّيةشرحّالّشواىدّحسن،  محّمد محّمدسراب،  .51
 م.2007، د. ط، بيروت، الّرسالة، مؤسسة شاىدّشعري

 الّدكتور، تحقيق: الّنحوفيّّاألصوؿه(، 316بن سيل )ت  محّمدابن الّسراج، أبو بكر  .52
 م.1996، بيروت، 3، طالّرسالةعبد الحسين الفتمي، مؤسسة 

، تحقيق: أحمد إصبلحّالمنطؽه(، 244ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )ت  .53
 ىارون، د. ط، دار المعارف، د. ط، مصر، د. ت. محّمدبلم شاكر، وعبد السّ  محّمد

، ساباألنه(، 562بن منصور التميمي )ت  محّمدالّسمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن  .54
 م.1980، 2تحقيق: الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعممي اليماني، ط

ّالكتابّالمكنوفه( 756) ت فحمد بن يوسأ، الحمبيّ  الّسمين .55 ّالمصوفّفيّعمـو ، الدُّرُّ
 الخّراط، دار القمم، د.ط، دمشق، د. ت. محّمدأحمد  الّدكتورتحقيق: 

ّالّسييميه(، 581الّسييمي، أبو القاسم عبد الّرحمن بن عبد اهلل ) ت  .56 ، تحقيق: أمالي
 إبراىيم الَبّنا، مطبعة السعادة، )د.ط(، )د.ت(. محّمد
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، تحقيق: عبد الّسبلم لكتابه(، ا180بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ) ت سيبويو، أبو .57
 م.1991، بيروت، 1ىارون، دار الجيل، ط محّمد

ه(، 458) ت دلسيّ األن غويّ المّ  يّ الّنحو ابن سيده، أبو الحسن عمي بن إسماعيل  .58
 ، دار الكتب العممية، د. ط، بيروت، د. ت.المخّصص

ّه(،385يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد اهلل بن المرزبان )ت  محّمد، أبو الّسيرافيّ  .59
عمي الّريح ىاشم، دار الفكر، د.ط، القاىرة،  محّمد الّدكتور، تحقيق: شرحّأبياتّسيبويو

 م.1974

 ه(:911، جمال الّدين عبد الّرحمن بن أبي بكر )ت الّسيوطيّ  .60

ّّباهاألش  - ّفي عبد العال سالم مكّرم، مؤسسة  الّدكتور، تحقيق: الّنحووالّنظائر
 م.1958، بيروت، 1، طالّرسالة

أبو الفضل إبراىيم، مطبعة  محّمد، تحقيق: الّنحاةبغيةّالوعاةّفيّطبقاتّالّمغوييفّّو -
 م.1965، 1، طالحمبيّ عيسى البابي 

، 1أبو الفضل إبراىيم، ط محّمد، تحقيق: حسفّالمحاضرةّفيّتاريخّمصرّوالقاىرة -
 م.1967

، الّشنقيطيّ بن التبلميد التركزي محمود  محّمد، تحقيق: الشيخ المغنيّشرحّشواىد -
 لجنة التراث العربي، )د.ط(، )د.ت(.

، 1، تحقيق: أحمد شمس الّدين، دار الكتب، طىمعّاليوامعّفيّشرحّجمعّالجوامع -
 م.1998بيروت، 

بلصةّالمقاصدّالشافيةّفيّشرحّالخُّه(، 790الشاطبي، أبو إسحاق إبراىيم بن موسى )ت .61
، 1عبد الرحمن بن سميمان العثيمين وآخرون، جامعة أم القرى، ط الّدكتور، تحقيق: الكافية

 م.2007مكة المكرمة، 
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أبو شامة، شياب الّدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراىيم بن عثمان المقدسي الدمشقي  .62
ّبه(، 665الّشافعي ) ت ّالمعروؼ ّوالسابع ّالسادس ّالقرنيف ّرجاؿ عمىّّؿاّلذيتراجـ

 م.2002، بيروت، 1، تحقيق: إبراىيم شمس الّدين، دار الكتب العممية، طالروضتيف

 ه(:542بن حمزة الحسينّي العموّي )ت  محّمدابن الّشجرّي، ىبة اهلل بن عمّي بن  .63

-  ّ ّالّشجرّي، ّابف الطناحي، مكتبة الخانجي،  محّمدمحمود  الّدكتورتحقيق: أمالي
 م.1992، القاىرة، 1ط

ّالعربمختاراتّش - ، بيروت، 1البجاوي، دار الجيل، ط محّمد، تحقيق: عمي عراء
 م.1992

الّدررّالّموامعّعمىّىمعّاليوامعّشرحّجمعّه(، 1331مين، )ت األ، أحمد بن الّشنقيطيّ  .64
 م.1999، بيروت، 1باسل عُيون السُّود، دار الكتب العممية ط محّمدتحقيق:  الجوامع،

ابفّّألفّيةعمىّّاألشمونيّّشرحّّالّصّبافّاشيةحه(، 1206بن عمي ) ت محّمدان، بّ الصّ  .65
، وف سعد، المكتبة التوفيقية، د.ط، تحقيق: طو عبد الّرؤ مالؾّومعوّشرحّالّشواىدّلمعيني

 د.ت.

ديوافّمجموعاتّمفّعيوفّ ،ه(178بن عمي بن سالم )ت  محّمدل بن ، المفضّ بيّ الضّ  .66
ىارون، دار المعارف،  محّمدشاكر، وعبد الّسبلم  محّمد، تحقيق: أحمد ات(ميّّ)المفضّّّالّشعر

 ، القاىرة، د.ت.1ط

مفتاحّالسعادةّومصباحّالسيادةّفيّه(، 968طاش كبرى زاده، احمد بن مصطفى ) ت  .67
،  م.1985، بيروت، 1دار الكتب العممية، ط موضوعاتّالعمـو

ّابفّطولوفّه(، 953بن عمي ) ت  محّمدابن طولون، أبو عبد اهلل شمس الّدين  .68 شرُح
الفّياض الكبيسي، دار الكتب  محّمدعبد الحميد جاسم  الّدكتورتحقيق:  ابفّمالؾ،ّألفّيةعمىّ

 م.2001، بيروت، 1العممية، ط
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ّالّتمخيص،ه(، 963العّباسي، عبد الّرحيم بن أحمد )ت   .69   معاىدّالّتنصيصّعمىّشواىد
 م.1947الحميد، عالم الكتب/ د.ط، بيروت، ي الّدين عبد محيي محّمدتحقيق: 

ّربيعةّه(، 1392ي الّدين ) تمحيي محّمدعبد الحميد،  .70 ّأبي ّبف ّعمر ّديواف شرح
 م.1952، مصر، 1مطبعة السعادة، ط المخزومي،

ناصر الدين، دار الكتب  محّمدتحقيق: ميدي  ديوانو،ف.ه(،  86ابن العبد ، طرفة )ت  .71
 م.2002، بيروت، 3العممية، ط

، دار الّدالليّّّ–ّيّّالّنحّومدخؿّلدراسةّالمعنىّّالّدالّلةّوّالّنحوحماسة،  محّمدالّمطيف،  عبد .72
 م.2000، القاىرة، 1روق، طالشّ 

، تحقيق: وؿّالخمسوفالفصه(، 628ابن عبد المعطي، زين الّدين أبو الحسن يحيى )ت  .73
 وشركاه، )د.ط(، )د.ت(.   الحمبيّ الطناجي، مطبعة عيسى البابي  محّمدمحمود 

، 4، طاباآلد، مطبعة ديوانوق. ه(، 22العبسي، عنترة بن شداد بن معاوية بن قراد )ت  .74
 م.1893بيروت، 

ّالعبيدي، رشيد عبد الّرحمن،  .75 ّعثماف ّأبو ّّالمازنيّّكتاب ّفي ، الّنحوّوّالّصرؼومذاىبو
 م.1969، د.ط، بغداد، األعظميمطبعة سممان 

أشعارّالعربّوىوّمشتمؿّعمىّديوافّرؤيةّبفّّمجموعّه(،145ابن العجاج، رؤبة )ت  .76
ّإليو ّمنسوبة ّمفردة ّأبيات ّوعمى ، تحقيق: وليم بن الورد، دار ابن قتيبة، د.ط، العّجاج

 الكويت، د.ت.

 ه(:852، أحمد بن عمي بن حجر )ت العسقبلنيّ  .77

 ّمدمح، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود عمي فيّتمييزّالّصحابةّاإلصابة  -
 م.1995، بيروت، 1، دار الكتب العممية، طضو عم
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، 1، طبلميةاإلس، تحقيق: سميمان عبد الفتّاح أبو غدَّة، دار البشائر لسافّالميزاف -
 م.2002بيروت، 

ّفيوّّه(،382العسكرّي، أبو أحمد الحسن بن عبد اهلل بن سعيد )ت  .78 ّيقُع ّما شرح
وأوالده،  الحمبيّ ، تحقيق: عبد العزيز أحمد، مطبعة مصطفى البابي حريؼالّتصحيؼّوالتّّ

 م.1963، مصر 1ط

كتابّالّصناعتيفّالكتابةّه(، 395العسكرّي، أبو ىبلل الحسن بن عبد اهلل بن سيل )ت  .79
أبو الفضل إبراىيم، دار إحياء الكتب العربية،  محّمدالبجاوي، و  محّمدتحقيق: عمي  ،الّشعرّو
 م.1952، 1ط

 ه(:669بن عمّي )ت  محّمدابن عصفور، أبو الحسن عمي بن مؤمن بن  .80

ّالّزّجاجيّّ  - ّجمؿ ، بيروت، 1، تحقيق: فّواز الّشعار، دار الكتب العممية، طشرح
 م.1998

، بيروت، 1فخر الّدين قباوة، دار المعرفة، ط الّدكتور، تحقيق: الممتعّفيّالّتصريؼ -
 م.1987

، مطبعة العاني، ، وعبد اهلل الجبوريّ ار الجواريّ تّ ، تحقيق: أحمد عبد السّ الُمقرب -
 م.1971بغداد، 

المحّررّالوجيزّفيّتفسيرّالكتابّه(، 541عبد الحّق بن غالب ) ت محّمدة، أبو ابن عطيّ  .81
 م.2001، بيروت، 1، دار الكتب العممية، طمحّمد، تحقيق: عبد الّسبلم عبد الّشافي العزيز

، شرحّابفّعقيؿّومعوّكتابّمنحةّالجميؿ  ه(:769)ت ابن عقيل، بياء الّدين عبد اهلل  .82
 م.1980، القاىرة، 2ي الّدين عبد الحميد، دار التراث، طمحيي محّمدتحقيق: 

، تحقيق: بيافّفيّإعرابّالقرآفالتّّه(، 616، أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين )ت الُعكبريّ  .83
 م.1976، د.ط، الحمبيّ ، مطبعة عيسى البابي البجاويّ  محّمدعمي 
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 الّدكتورتحقيق:  شرُحّالمُّمع،ه(، 456ي)ت األسد، أبو القاسم عبد الواحد بن عمّي الُعكبريّ  .84
 م.1984، الكويت، 1راثّية، طمسة التّ فائز فارس، السّ 

العكرّي ، )ت  محّمد، شياب الّدين أبو الفبلح عبد الحّي بن أحمد بن ابن العماد الحنبميّ  .85
رناؤوط، دار ابن كثير، األ، تحقيق: محمود ارّمفّذىبشذراُتّالّذىبّفيّأخبه(، 1089

 م.1989، دمشق، 1ط

ّيةّفيّشرحّالّنحّوالمقاصدّه(، 855، بدر الّدين محمود بن أحمد بن موسى )ت العينيّ  .86
ّ"شرحّالّشواىدّالكبرى"،ّاأللفّيةشواىدّشروحّ فاخر، دار  محّمدتحقيق: عمي  المشيورّبػ

 م. 2010، القاىرة، 1السبلم، ط

، 1، تحقيق: حّسان فبلح أوغمي، دار صادر، طديوانوق.ه(، 13، طفيل )تالغنويّ  .87
 م.1997بيروت، 

، تحقيق: عبد الّمغةّمعجـّمقاييسّه(، 395)ت ابن فارس، أبو الحسسين أحمد بن زكريا  .88
 م.1979ىارون، دار الفكر، د.ط،  محّمدالسبلم 

، تحقيق:  العضديّّّاإليضاحه(، 377ار )ت ، أبو عمي حسن بن أحمد بن عبد الغفّ الفارسيّ  .89
 م.1969، 1حسن شاذلي فرىود، ط

 الّدكتورتحقيق:  ،الّنحوَشْرحّكتابّالُحدودّفيّه(، 972الفاكيي، عبد اهلل بن أحمد )ت  .90
 م.1988، د.ط، المتولى رمضان أحمد الدميريّ 

 م.1981 ،1ه(، دار الفكر، ط604بن ضياء الدين عمر )ت  الّرازي محّمدفخر الّدين  .91

 ت..، مصر، د1المطبعة الحسينية، ط ،ّالمختصرّفيّأخباِرّالبشر،أبو الفداء، عماد الّدين .92

 ه(:749)ت  المراديّ قاسم،  ابن أمّ  .93

-  ّ ّبشرح ّوالمسالؾ ّالمقاصد ّمالؾّألفّيةتوضيح ، تحقيق: عبد الرحمن عمي ابف
 م.2001، القاىرة، 1ُسميمان، دار الفكر العربي، ط
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 محّمد تاذاألسو ، ةفخر الدين قباو  الّدكتور، تحقيق: حروؼّالمعانيالجنىّالّدانيّفيّ -
 م.1992، بيروت، 1نديم فاضل، دار الكتب العممية، ط

، الييئة المصرية العامة األماليكتابّه(، 356، أبو عمي إسماعيل بن القاسم )ت القاليّ  .94
 م.1975لمكتاب، د.ط، 

ّالّشعره(، 276عبد اهلل بن عبد المجيد بن مسمم بن قتيبة )ت  محّمدابن قتيبة، أبو  .95
 ، دار المعارف، د.ط، القاىرة، د.ت. الّشاعر محّمد، تحقيق: أحمد اءالّشعّرّو

ّالقرآفّه(، 671بن أحمد بن أبي بكر )ت  محّمد، أبو عبد اهلل القرطبيّ  .96 الجامعّألحكاـ
 م. 2006، بيروت، 1، طالّرسالةمؤسسة  نتوّمفّالّسنةّوآيّالفرقاف،لماّتضمّّّمبّيفوال

شوقي ضيف،  الّدكتورتحقيق:  ،الّنحاةعمىّّالّردّّكتابّه(، 592، ابن مضاء )تالقرطبيّ  .97
 دار المعارف، د.ط، القاىرة، د.ت.

ّديوانو،القطامي .98 ، 1قافة، ط، وأحمد مطموب، دار الثّ امرائيّ إبراىيم السّ  الّدكتورتحقيق:  ،
 م.1960

ّأنباهّه(، 624ن أبي الحسن عمي بن يوسف )ت ي، جمال الدّ القفطيّ  .99 ّعمى واة ّالرُّ إنباه
 م.1986، القاىرة، 1أبو الفضل إبراىيم، دار الفكر العربي، ط محّمدتحقيق:  ،الّنحاة

ّميموفّشىاألعابن قيس،  .100 حسين، المطبعة  محّمد الّدكتوره(، تحقيق: 7)ت  الكبير
 ة، )د.ط(، )د.ت(.موذجيّ النّ 

ّق.ه(، 6القيسي، أبو عمي الحسن بن عبد اهلل )ت  .101 ّ: ، تحقيقاإليضاحإيضاحّشواىد
 م.1987، بيروت، 1، طبلمياإلس، دار الغرب بن حمود الدعجانيّ  محّمدّالّدكتور

إحسان عباس،  الّدكتور، تحقيق: ياتفواتّالوفه(، 764بن شاكر )ت  محّمد، الكتبيّ  .102
 دار صادر، د. ط، بيروت، د.ت. 
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البدايةّه(، 774ابن كثير، عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر الحافظ )ت  .103
، 1، دار ىجر، طعبد اهلل بن عبد المحسن التركيّ  الّدكتور، تحقيق: اريخيايةّفيّالتّّوالنّّ

 م.1998

، مؤسسة فّتراجـُّمَصّنفيّالكُتبّالعربّيةمعجـّالمؤلفيه(، 1408كحالة، عمر رضا )ت  .104
 م.1993يروت، ، ب1، طالّرسالة

ّه(، 940ابن كمال باشا، شمس الدّين بن سميمان )ت  .105  الّدكتورتحقيق:  ،الّنحوأسراُر
 م.2002، 2أحمد حسن حامد، دار الفكر، ط

، رصؼّالمبانيّفيّشرحّحروؼّالمعانيه(، 702، أحمد بن عبد الّنور )ت المالقيّ  .106
 م.2002، دمشق، 3الخراط، دار القمم، ط محّمدتحقيق: أحمد 

 ه(:672بن عبد اهلل )ت  محّمدابن مالك، جمال الّدين  .107

 ه.1319ة، ، مكّ 1ة، ط، المطبعة الميريّ تسييؿّالفوائدّوتكميؿّالمقاصد  -

ّوتكميؿّالمقاصدالّتسييؿشرحّ - ّتسييؿّالفوائد عبد القادر عطا،  محّمد، تحقيق: :
 م.2001، بيروت، 1ة، طّيد، دار الكتب العمميّ وطارق فتحي السّ 

- ّ ّعمدة ّالبّلفظشرح ّوعّدة ، تحقيق: عدنان عبد الرحمن الدُّوري، مطبعة الحافظ
 م.1977العاني، د.ط، بغداد، 

ّالّشافية - ّالكافية ي، دار المأمون دعبد المنعم أحمد ىري الّدكتور، تحقيقي: شرح
 م.1982ة المكرمة، ، مكّ 1راث، طلمتّ 

 ه(:285بن زيد )ت محّمد، أبو العّباس المبّرد  .108

أبو الفضل إبراىيم، دار الفكر العربي،  محّمد، تحقيق: األدبّوّالّمغةّالكامؿّفيّ  -
 م.1997، 3ط
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، القاىرة، 1عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث، ط محّمدتحقيق:  المقتضب، -
 م.1994

ّبن عمران موسى،  محّمدالمرزباّني، أبو عبيد اهلل    .109 ، تحقيق: فاروق اءالّشعّرمعجـ
 م.2005بيروت، ، 1ميم، دار صادر، طالسّ 

ديوافّشرحّالحماسةّألبيّه(،  421بن الحسن )ت  محّمد، أبو عمي أحمد بن المرزوقيّ  .110
براىيم شمس الدّين، دار الكتب العممية، طّتماـ ، بيروت، 1، تحقيق: غريد الشيخ، وا 

 م. 2003

شرحّابفّالناظـّعمىّه(، 711بن مكرم )ت  محّمدابن منظور، أبو الفضل جمال الّدين  .111
 م.2000، 1ة، طباسل عيون الّسود، دار الكتب العمميّ  محّمدتحقيق:  ابفّمالؾ،ّةألفيّّ

تحقيق: نوري حمودي القيسي،  ديوانو،ق .ه(، 23بن يعفر )ت  وداألسأبو نيشل،  .112
 )د.ط(، )د.ت(.

 م.1965الدار القومية، د.ط، القاىرة،  ديوافّاليذلييف،اء، الّشعر اليذليون،  .113

، تحقيق: زىّيةّفيّعمـّالحروؼاأّلكتابّه(، 415ي )ت الّنحو  محّمداليروي، عمي بن  .114
 م.1993عبد المعين المّموحي، )د.ط(، 

 ه(: 761عبد اهلل جمال الّدين بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل )ت  محّمدابن ىشام، أبو  .115

ي الّدين عبد الحميد، دار محيي محّمدتحقيق:   ابفّمالؾ،ّألفّيةأوضحّالمسالؾّإلىّ -
 ، بيروت، د.ت.الفكر، د.ط

عباس ُمصطفى الصالحي، دار  الّدكتورتحقيق:  تخميُصّالّشواىدّوتمخيُصّالفوائد، -
 م.1986، بيروت، 1الكتاب العربي، ط

أحمد محمود اليرميل، مكتبة الخانجي،  الّدكتورتحقيق:  ،الّنحوالجامعّالّصغيرّفيّ -
 م.1980د.ط، القاىرة، 
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أبو الفضل عاشور، دار  محّمدتحقيق:  شرحّشُذورّالّذىبّفيّمعرفةّكبلـّالعرب، -
 م.2001، بيروت، 1إحياء التراث، ط

عمي حمد  محّمدمازن مبارك، و  الّدكتور، تحقيق: األعاريبمغنيّالّمبيبّعفّكتبّ  -
 م.1964، دمشق، 1اهلل، دار الفكر، ط

 (: ه626 ت) الّدين شياب الحموي، ياقوت .116

الّدكتور إحسان عباس، دار ، تحقيق: يباألدإلىّمعرفةّّاألريباءّإرشادّاألدبمعجـّ -
  م.1993، بيروت، 1، ط بلمياإلسالغرب 

 ، دار صادر، د.ط، بيروت، د.ت.معجـّالُبمداف -

إدارة الطباعة المنيرية، د.ط،  ،المفّصؿّشرحّ  ه(:643ابن يعيش، موّفق الدين )ت  .117
 مصر، د.ت.

 ثانيًا:ّّالّرسائؿّالجامعّية:ّ

 رسالة) ،الكريـّالقرآفّفيّوابعالتّّّلتداِخؿّيّّالّنحّوّوجوُّالتّّ براىيم،إ سالم موسى جميدان، أبو .1
 .م2017، فمسطين غزة، ، بلميةاإلس الجامعة ،(دكتوراة

ّبن حمود محّمدالّدعجافي،  .2 ،ّ ّكيساف ، رسالة ماجستير، جامعة الممك عبد يّّالّنحّوابف
 م.1978العزيز، المممكة العربّية السعودّية، 
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ّالكريمةّالقرآنّيةّاآلياتيرسّثانيًا:ّفّ

السورة 
 ورقميا

 الصفحة اآليةرقم  الكريمة اآلية

 البقرة
2 

  
 

َّ يل ىل  مل يك ىك مك ٱُّٱ  42 76 

َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ  96 36،38 

َّ خفحف جف مغ جغ مع جع مظ  ُّٱ  105 83 

َّ  مغجغ مع جع ُّٱ  214 100 
 النساء
4 

ٱَّ ين ىن من خن حن ُّٱ  46 62 

 المائدة
5 

 19 95  َّ مض  خض حض جض ٱُّٱ

رافاألع  
7 

  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ
َّ 

4 59 

 التوبة
9 

َّ زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ  108 84 

 يوسف
12 

َّ زن رن ُّٱ  42 58,59 

َّ ىنمن خن حن ُّٱ  64 25 
 الحجر
15 

َّ زث رث يت ىت ُّٱ  7 90 

راءاإلس  
17 

َّ لك اك يق ُّٱ  80 21 

 الكيف 
18 

َّ مي خي  حي جي يه ُّٱ  6 145 

 الحج
22 

َّ حك جك مق  حق ُّٱ  46 138 

 سبأ
34 

 62 11  َّ مل  يك ىك ٱُّٱ
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 يس
36 

 56 30ٱَّ ٰرٰذ يي ىي ُّٱ

 غافر
40 

َّ من خن  حن ُّٱ  67 72 

قافاألح  
46 

َّ مت  زت رت يب ُّٱ  31 84 

 الفتح 
48 

َّ خن حن جن ُّٱ  16 27 

 المجادلة
58 

َّ مبهئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ُّٱ  11 3 

 الجن
72 

 61 11  َّ  جغ مع جع مظحط مض خض  حض جض مص ٱُّٱ
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ّاألشعارفيرسّثالثًا:ّ

رقم  القائل البحر  
 الصفحة

 145 ىبيرة بن ضراألخ الّطويل البحر ورائيا .......... أّييذا إالّ   .1
 مرة بن لقيط الّطويل البحر ناُبيا .............وقد َجَعمْت   .2

 ياألسد
39 

 مالك بن كعب الّطويلبحر  الكرِب  ............. ُأقاِتُل   .3
 صارياألن

21 

 قيس بن اهلل عبيد المنسرح البحر الُعَمِب  ................. لم  .4
 الّرقيان

45 

 51 نييك بن حارث الّطويل البحر الّطواِئحُ  ............ ِلُيْبكَ   .5
 118 القائل مجيول الكامل البحر َعُضدُ  .................. أبنيّ   .6
 بن الواسع عبد الّطويل البحر جميُدىا ...... َفَعبلتي وِمنْ   .7

 أسامة
110 

 54 القائل مجيول البسيط البحر جارِ  ............ لعنةُ  يا  .8
 112 العبسيّ  عنترة الوافر البحر َوُتْسَتطارا ............ متى  .9

 144 الّرمة وذ الّطويل البحر المقاِدرُ ........... أّييذا إالّ   .10
 42 مجيول القائل البسيط البحر َديَّارُ  .............وما ُنبالي   .11
 16 مجيول القائل الرجز بحر دبْر  .............أقسَم   .12
 59 الرُّمة وذ الّطويل البحر َىْوَبرُ  ........... َعِشيَّةَ   .13
 147 القائل مجيول الّطويل البحر مزدرا ............. ذا وَدع  .14
 120 العبد بن طرفة الرمل بحر ُفُخْر  .......... زاُدوا ثم  .15
 137 خراش وأب الّطويل البحر ضاألر  عمى............اهللِ  فو  .16
 135 وصاألح بن عوف الوافر البحر َوقاعِ  .............. وكنتُ   .17
 107 ُسْمَمى بن جبار الكامل البحر ْحَماقِ األ ........... ُقرُّ  يا  .18
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 36 الرمة وذ الوافر البحر االَقذَ  .............ومّيُة   .19
 132 الغنوي طفيل الّطويل البحر إْسِحلِ  عودُ .......... ىي إذا  .20
ْمَسلِ  .......... َيْسُقونَ   .21  58 حسان بن الثابت الكامل البحر السَّ
 126 يعفر بن أسود الكامل البحر المضمِّلِ .............. وقبمي  .22
 140 القطامي البسيط البحر َأْحَتِملُ   ............... َكمْ   .23
 76 مختمف النسب الّطويل البحر وَتْجَيلِ  ُتسفَّو تّم .....َتشْ  وال  .24
 33 شىاألع   المنسرح البحر َمَيبل .............إّن َمَحبّلً   .25
 48 كميتال البسيط البحر َقَزمُ  وال ............. شم    .26
 92 الرّمة وذ الوافر البحر يستديمُ  ........... ِلَعّزةَ   .27
 79 الدؤلي وداألس وأب الكامل البحر َعظيمُ  ......... تَْنوَ  ال  .28
 124 العجاج بن رؤبة الرجز البحر ِعّنينا ........ سعدٍ  ابنُ  أنا  .29
 122 زىير بن كعب الوافر البحر َذُووىا ............ َصَبْحَنا  .30
 30 عبد يغوث الحارثي الّطويل البحر وعادَياً   .............وقْد   .31
 86 الّنسب مجيول الرجز البحر خْيَبِريّ  ........ َىْيَثمَ  ال  .32
 137 خراش وأب الّطويل البحر يمضي ما ............. عمى  .33
 115 يغوث عبد الّطويل البحر تبلِقيا ال .......... راكباً  فيا  .34
 149 الّنسب مجيول البسيط البحر أراِنَييا من ............. ليا  .35
 61 وثيل بن ُسَحيم الوافر البحر َتْعرفوني........ ابنُ  أنا  .36
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ّالمحتوياتفيرسّ

 ب.............................................................ّداءاإلى.................ّ
 ّج.......................................................................الّتقديرالشكرّّو
 د..............................................................................الممخص 
 Abstractّ..........................................................................و 
 1..............................................................................ّالمقّدمة 
 ...............ّ4...............................................................التمييد 
 64 -15..................الّزمخشريّّّالحاجبّابفّفيياّوافؽّاّلتيّالقضاياّ:األّوؿّالفصؿ 

 16............................................................عطف البيان -
 21...................................مجيء المصدر عمى وزن اسم المفعول -
 24....................سًا".....................يز في " هلل َدرُّه فار ي)فارسًا( تم -

 27................. . َّ منخن حن جن ٱُّٱرفع )يسممون( في قولو تعالى:  -

 30............................................... .الّشعرقمُب الواِو ياًء في  -
 33........................................................حذف خبر إّن.  -
 36............................................. حكم إضافة أفعل التّفضيل. -
 39..........................وليس أحدىما فاعبًل.  الغائبيناّتصال الّضميرين  -
 42......وضع الّضمير المّتصل موضع المنفصل. ......................... -
 45...............................جواز صرف العمم الّثبلثّي الّساكن الوسط.  -

 48.....................................   المبالغة صيغة من الجمع عمل -
 51........رفع الفاعل بفعل ُمضَمر. ....................................... -
 54......................................................... حذف المنادى. -
 58.............إقامة الُمضاف إليو مقام المضاف بعد حذفو. ............... -
قامة  -  61................................... مقامو. الّصفةحذف الموصوف وا 

 ّ104ّ-65...............الّزمخشريّّّالحاجبّابفّفيياّخالؼّاّلتيّ:ّالقضاياالثّانيالفصؿ 
 66 ............................................................ حّد الكممة. -
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 70...............................................................حّد الّتوابع -
 76........................ المعّيةب في المضارع بعد واو الّنصّ جواز الجزم و  -
 81...................................... "ِمْن" المزيدة ال تأتي البتداء الغاية. -
 85..............................................لنفي الجنس.  اّلتياسم "ال"  -
 89.................................................... حروف الّتحضيض. -
 92.........................عمييا.  المقّدمة الّنكرةحال من المعرفة أولى من ال -
 95........................................... المنفي المضاف ببلم اإلضافة -
 99.............................................................َحدُّ المبني.  -
 102..............................................العَمُم الواقع عمى الجنس.  -

 152ّ-105ّّ...........................................متفّرقاتالّ:ّفصؿّالثّالثّالفصؿ
 107..................إقحام المضاف. ......................................... -
ذا الّشرطّية. -  110................................................ أضحى التاّمة وا 
 112............................................ من الحال إلى العطف. تقالاالن -
 115................................ من المنادى إلى الكبلم عمى ) أْن(. تقالاالن -
 118........................................ .إلى اسم ليس تثناءاالسمن  تقالاالن -
  120..................... من عمل المبالغة إلى فتح ىمزة )أّن( وكسرىا . االنتقال -
 122.........................................شذوذ إضافة )ذو( إلى الّضمير. ... -
 124.......................................... اإلعرابإلى  الّتعريفمن  االنتقال -
  129......................................ّية إلى الّداللة. الّنعتالعدول عن الجممة  -
 132............................................. العدول عن التّنازع إلى الّداللة. -
 135........................................... إلى الّداللة. الّصرفمن  االنتقال -
 137....................................... إلى الّداللة. الّشأنمن ضير  االنتقال -
 140............................................... .الّردّ من الفصل إلى  االنتقال -
  144........................والّداللة. ............ اإلعرابمن الّنداء إلى  االنتقال -
  147................... ........اإلعرابر إلى الّصاد من  الّزايالعدول عن إبدال  -
 149.......إلى معنى )ِمْن( ................................. اإلبدالمن  االنتقال -
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