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2021العدد التاسع/ الجزء الثاني تشرين األول   

 .آراء سيبويه النحوية والصرفية من خالل كتاب الجمل للزجاجي، دراسة وصفية تحليلية
Sybawia's ideas and opinion grammatical through the Elzajaji 
sentences  book – descriptive analytical study.   

 .جامعة كردفان –كلية التربية  –أ. مشارك  –د. حمزة آدم يوسف حسن        
 

 الملخص.                                                  
تناولت هذه الدراسة: آراء سيبويه النحوية والصرفية من خالل كتاب الجمل للزجاجي، دراسة وصفية تحليلية، 
وهدفت إلى بيان أهمية آراء سيبويه النحوية والصرفية في كتاب الجمل للزجاجي، وإبراز أثرها في الدراسات 

ردة، ة المتقدمين، وصاحب مدرسة نحوية متفالنحوية، وإظهار مكانة سيبويه بين النحاة بوصفه أحد كبار النحا
وتأتي أهمية هذه الدراسة من كونها تهتم بإحصاء ودراسة آراء سيبويه النحوية من خالل كتاب الجمل للزجاجي، 
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي اإلحصائي لمناسبته مثل هذه الدراسات، وتوصلت إلى عدد من النتائج 

بويه في كتاب جمل الزجاجي ثالث عشرة مرة، وافقه الزجاجي في سبع مسائل منها موافقة منها: وردت آراء سي
تامة، لم يبِد رأيه في قول سيبويه في مسألتين، وفي أحايين قليلة يوافق سيبويه في المسألة ويخالفه في جزء 

ي بدراسة ة، أو العكس، نوصمنها، أو يوافقه في وجه من الوجوه، ولم يبِد رأيه في الوجه اآلخر في نفس المسأل
 آراء سيبويه النحوية في شرحي ابن عصفور وابن هشام األنصاري لجمل الزجاجي. 

 الكلمات المفتاحية: 
 .النحوية –آراء  –خالف  –وافق  –الزجاجي  –سيبويه 

ABSTRACT: 
This study dealt with: Sibawayh’s grammatical views and infletions through Al-
Zajzi’s book Al-Gamal, an analytical descriptive study, and it aimed to clarify the 
importance of Sibawayh’s grammatical and morphological views in Al-Zajzi’s book 
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Al-Gamal, and to highlight their impact on grammatical studies, and to show 
Sibawayh’s position among grammarians as one of the most advanced 
grammarians, and the author of A unique grammatical school, and the importance 
of this study comes from the fact that it is concerned with the statistics and study 
of Sibawayh's grammatical views through Al-Zajzi's book Al-Gamal. Al-Zajzi 
agreed with him on seven issues, including complete agreement, he did not express 
his opinion in Sibawayh’s statement on two issues and in a few cases he agreed 
with Sibawayh on the issue and disagreed with him in part of it, or agreed with him 
in one way, and he did not express his opinion on the other side on the same 
issue, or vice versa. Studying Sibawayh's grammatical opinions in Ibn Asfour and 
Ibn Hisham al-Ansari's commentary on Jamal al-Zajji. 
Key words: 
Sybawia – opinion / idea –Elzajaji –Grammatical  -agree –disagree. 

 
  .المقدمة 

ُيعدُّ سيبويه من أشهر علماء اللغة العربية والنحو الذين يتردد اسمهم في المنابر العلمية، وقد بلغ من المكانة  
والشأو مبلغًا، وإن كان الخليل بن أحمد الفراهيدي هو من وضع اللبنة واألساس لعلم النحو العربي؛ فإنَّ سيبويه 

فهو إمام النحاة وُحجة العرب، ولعلَّ المكانة التي حظى بها ترجع من تولَّى هذا الغرس بالرعاية وغاية االهتمام، 
)الكتاب(، والذي ُيعدُّ موسوعًة حقيقية في النحو والصرف، ومن كبار النحاة  –مرجعها هو ِسفره الخالد  –إلى 

ي، فالمتقدمين، وقد أجمع النحاة على إمامته في النحو، وستظل آراؤه محل اهتمام في الدرس النحوي والصر 
فقد تناولها عدٌد كبير من العلماء والباحثين واستلهموها في كتبهم ومؤلفاتهم جياًل بعد جيل، فجاءت هذه الدراسة 

، الستقراء وبيان (دراسة وصفية تحليلية - الموسومة بـ)آراء سيبويه النحوية والصرفية في كتاب الجمل للزجاجي
 يفية تناول الزجاجي لها ومناقشتها.هذه اآلراء، والتثبُّت من صحة نسبتها إليه، وك

 مشكلة الدراسة
 في كتاب الجمل للزجاجي.والصرفية تكمن مشكلة هذه الدراسة في دراسة آراء سيبويه النحوية 
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 أهمية الدراسة
 تنبع أهمية الدراسة من اآلتي: 

 ( إحصاء آراء سيبويه من خالل كتاب الجمل في النحو للزجاجي.1)
لنحو العربي والتطرُّق لبعض اآلراء النحوية األخرى لكفاية الموضوع، وبيان مدى أثر ( الغوص في أعماق ا2)

 سيبويه في مسيرة الدرس النحوي. 
 أهداف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة إلى اآلتي:
 ( بيان أهمية آراء سيبويه في كتاب الجمل للزجاجي، وإظهار مكانته بين النحاة.1)
 اآلراء لسيبويه، وكيفية تناول الزجاجي لها. ( التثبُّت من صحة نسبة هذه2)
 ( إثراء المكتبة العربية بمثل هذا النوع من الدراسات.3)

 أسباب اختيار الدراسة
 تمَّ اختيار الدراسة لعدة أسباب، من أهمها:

 ( إظهار المكانة العلمية التي يتمتع بها سيبويه بين النحاة.1)
 من خالل كتاب الجمل في النحو. ( بيان موقف الزجاجي من آراء سيبويه2)

 الدراسات السابقة:
لم أقف على دراسة تحمل نفس العنوان، ولكن هنالك دراسات تناولت آراء سيبويه في عدد من المؤلفات    

 منها:
ربية ي، رسالة ماجستير، كلية التجنجاة عبد الرحمن الياز  الدارسة، معطيآراء سيبويه في شرح ألفية ابن  -

 .المكرمة ةللبنات، مك
آراء سيبويه النحوية في كتاب إعراب القرآن ألبي جعفر النحاس، للدارس عبد الفضيل رباب إبراهيم، رسالة  -

 م، جامعة األزهر، وغيرها. 1997دكتوراة، 
 منهج الدراسة

لنوع ا تقتضي طبيعة هذه الدراسة أن ُيسلك فيها المنهج الوصفي التحليلي اإلحصائي، وذلك لمناسبته لمثل هذا 
من الدراسات، وذلك بذكر النص الذي أورده الزجاجي عن سيبويه، ثم بيان موقف الزجاجي من هذا النص بعد 
بسط أقوال العلماء حوله  لكفاية الموضوع من النقاش، وُختمت الدراسة بنتائج وتوصيات تعيِ ن الدارسين على 

 جع التي اعتمدت عليها الدراسة.مواصلة جهودهم في هذا المجال، ثمَّ قائمة للمصادر والمرا
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 :محتوى الدراسة
 تشتمل الدراسة على المباحث اآلتية:

 .المبحث األول: سيبويه وكتابه
هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، من بالد فارس، وال تعرف التراجم عن آباء سيبويه إال اثنين هما: أبوه 

ه ُقنبر، وهو وأسرته مواٍل لبني حارث بن يع كعب أو آلل الربيع بن زياد، أو أن ه آل والؤه لبني الرب عثمان وجد 
بعد بني الحارث، أم ا أمَّه فكانت فارسية، ولم يحدد التاريخ زمن ومكان والدته، ولكن ُيروى أنَّه ُولد بالبيضاء 

 . (1)بفارس في العام الخامس والثالثين بعد المائة تقريباً 
 :علمه وثقافته

يروي كثير من المؤرخين أنَّ سيبويه لم يطلب النحو أول ما طلب، بل كان يطلب الفقه واآلثار، أي: الحديث  
كان سيبويه يستملي على حم اد بن سلمة، فقال حم اد يومًا: قال صلى "وتاريخ الغزوات، قال نصر بن علي: 

رداء، الدرداء، فقال سيبويه: ليس أبو الدهللا عليه وسلم: ليس أحٌد من أصحابي إال وقد أخذُت عليه ليس أبا 
 .  (2)"فقال حم اد: لحنت؛ ليس أبا الدرداء، فقال سيبويه: ال جرم ألطلبن علمًا ال تلحني فيه أبدًا، وطلب النحو

 
 :أساتذته

حفظ التاريخ عددًا من أساتذة سيبويه الذين أخذ عنهم مادة النحو، وهم: الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو   
، وهذا دليل "لمرحبًا بزائر ال ُيم"ظم أساتذته أثرًا فيه وأكثرهم اتصااًل به وأخذًا عنه، وكان الخليل يقول له: أع

على قربه منه، ومن أساتذته: عيسى بن عمر الثقفي مؤلف كتابي )اإلكمال والجامع في النحو(، وزيد األنصاري، 
 .  (3)األخفش الكبير وأبو عمرو بن العالءويونس بن حبيب، ومن أساتذته في اللغة: أبو الخطاب 

  :تالميذه
ترك سيبويه من بعده تالميذ حملوا الراية من بعده، وكان من أشهرهم: أبو الحسن األخفش والناشئ وأبو علي  

 .  (4)قطرب

                                      
  . 10 – 9م، ص 2017سيبويه حياته وكتابه، تأليف أحمد أحمد بدوي، مؤسسة هنداوي،  (1)
  . 12سيبويه حياته وكتابه، أحمد أحمد بدوي، ص  (2)
معجم األدباء، ياقوت الحموي، أبو عبد ياقوت بن عبد هللا الرومي، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت،  (3)

  .    160، ص 11م، ج1993، 1ط
  .    21أحمد أحمد بدوي،  ص  سيبويه، حياته وكتابه، (4)
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 : وفاته
 . (5)كانت وفاة سيبويه في شيراز أو بساوة بالقرب منها، سنة ثمانين ومائة تقريباً 

 : كتابه
لقد كان لكتاب سيبويه شهرة وفضل منقطعي النظير، حيث ُيعدُّ َعَلمًا عند النحويين البصريين منهم والكوفيين، 

، وأيضًا (6)يه، استصعابًا لما ف"هل ركبت البحر؟"وكان المبرد إذا أراد أحٌد أن َيقرأ عليه كتاب سيبويه يقول له: 
، أم ا عن الشواهد (7)ًا في النحو بعد كتاب سيبويه؛ فاليستِح(من أراد أن يعمل كتابًا كبير "كان المبرد يقول: 

 -واألصول التي اعتمد عليها؛ فقد استشهد سيبويه من مصدرين من الشواهد، هما: القرآن الكريم وكالم العرب 
أشعارهم وأمثالهم وِحكمهم، وبذل جهده في تخيُّر شواهد كتابه، فأخذها عن الجاهليين والمخضرمين وشعراء 

 . (8)ألمويين، كما أخذ األقوال عن الِثقات الذين ُيحتج بكالمهما
 : منهجه

أبرز ما يميِ ز منهج سيبويه اتسامه بالقياس، حيث كان يقيس على األكثر، وقد امتأل كتابه بكثير من األصول 
ي بعد أستاذه العربوالتعليالت الجيِ دة والترجيحات السديدة التي تؤكد على علو كعبه في إرساء دعائم النحو 

، كما يتسم منهجه بالنقل، ومم ا يؤكد ذلك؛ األقوال التي ُنسبت إليه مثل: سمعنا من العرب (9)الخليل بن أحمد
، وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم ُيقال له: كيف أصبحت؟ فيقول: (10)"انطلقت الصيف"الفصحاء يقولون: 

أنَّ مرحلة سيبويه تعدُّ من المراحل المهمة التي نضجت فيها فكرة  ، وعليه، يمكن القول(11)"حمُد هللا وثناء عليه"
النحو باإلضافة إلى كونه سار على نهٍج متفرد يظهر جديته وحذقه وأمانته وعلمه، فما أجدره من ِسفٍر وما 

رب يون بالعكما كان النحو "أرهفه من حٍس استطاع به رسم أصول النحو، وقد شهد له ابن جني بذلك فقال فيه: 
الحقين وعلى سمتهم آخذين وبألفاظهم متحلِ ين ولمعانيهم وقصدهم آمين، جاز لصاحب هذا العلم سيبويه الذي 

                                      
  .   19المرجع نفسه، ص  (5)
م، 1964بو سعيد الحسن بن عبد هللا، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، أخبار النحويين البصريين، السيرافي، أ (6)

  .    39ص
  .    25سيبويه، حياته وكتابه، أحمد أحمد بدوي، ص  (7)
  .    36 – 35المرجع نفسه، ص  (8)
، 1رة، طصرية، القاهالكتاب، سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق عبد السالم محمد هرون، المكتبة الم (9)

 .  101، ص 2م، ج1977
 .111، ص 1المصدر نفسه، ج (10)
 .  161، ص 1المصدر نفسه، ج (11)
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جمع شعاثه وَشَرح أوضاعه ورسم أشكاله ووسم أغفاله وَفَلح أشطانه، وبعج أحضانه وزمَّ شوارده وأفاء فوارده، 
 وا، والسيما القياس إليه ُمْصٍغ وله قابل وعنه غيرأن يرى فيه نحوًا مم ا رأوا ويحذوه على أمثلتهم التي حذ

 . (12)متثاقل(
 .المبحث الثاني: الزجاجي وكتابه

هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق، من أهل الصيمرة الواقعة بين ديار الجبل وجبال خوزستان، نشأ بنهاوند  
الزجاج البصري وقرأ عليه النحو حتى برع فيه ، لزم (13)جنوبي همذان، وانتقل إلى بغداد ينهل من حلقات العلم

، وذكر ابن خلكان أنَّه خرج إلى دمشق مع ابن الحارث عامل (14)وُكني بهذا االسم نسبة إلى شيخه الزجاج
 . (15)الضياع اإلخشيدية

 :علمه وثقافته
لنحو والصرف شاملة ل أم ا عن علمه؛ فكان من أكثر العلماء طلبًا للعلم وأنشطهم في التأليف، وقد كانت تآليفه 

، أم ا (16)واللغة وحروف الهجاء والمعاني والعروض واألدب، وكان عارفًا ببعض اللغات المعروفة في عصره
ثقافته؛ فكانت ثقافة العالم الذي عاش في أواخر القرن الهجري الثالث، وأدرك أربعين سنة في القرن الرابع، هذا 

 .(17)سالمية في أوج نضجها ورقي هاالقرن الذي حفل بنتاٍج خصٍب للعقلية اإل
 

 :شيوخه

                                      
، شعاثه: متفرقه، 358، ص1الخصائص، ابن جني، تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، ج (12)

رسم أغفاله: جمع غفل وهو ما ال سمة له، فلح أشطانه: جمع شطن وهو الجبل الطويل، بعج أحضانه: فتق، زمَّ شوارده وأفاء 
ع.   فوارده: رج 

بن أبي بكر، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت،  الرحمنبغية الوعاة، السيوطي، جالل الدين عبد  (13)
 .   77، ص 2م، ج1998 –هـ 1419

 .  136، ص 3وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، تحقيق د. إحسان عباس، بيروت، ج (14)
 .  136، ص 3المصدر نفسه، ج (15)
م، 1960، 1الزجاجي، حياته وآثاره ومذهبه النحوي من خالل كتاب )اإليضاح(، مازن المبارك، دار الفكر، دمشق، ط (16)

 .  13م، ص 1984 –ه 1404، 2ط
  .13المرجع نفسه، ص  (17)
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تتلمذ الزجاجي على عدد من شيوخ عصره في علوم العربية والفقه والحديث والتفسير، منهم: الزجاج، وهو من  
: ابن السراج، (19)، ومن شيوخه(18)أبرز أساتذته الذين لزمهم، وبكثرة مالزمته له ُأطلق عليه نسبة الزجاجي

وابن األنباري، والحامض، وابن كيسان، وابن ُدريد، والطبري، وابن شقير، وابن الخياط واألخفش األصغر، 
ونفطويه، وغيره، وهكذا نلمح أنَّ للزجاجي شيوخًا ُكثر أخذ عنهم جميعًا بقسط وافر، مم ا أتاح له ثقافة واسعة 

 في علوم العربية، وخاصة علم النحو والصرف.
 :تالميذه

، (21)، وأبو محمد بن أبي نصر(20)قرأوا عليه: أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي  من أشهر تالميذه الذين 
، (23)، وأبو بكر أحمد بن أحمد بن سلمة بن شرام النحوي (22)وأحمد بن علي الجبال الحلبي، وأبو الحسن السبتي

لنحوي ا وأبو علي الحسن بن علي السفلي، والحسين عبد الرحيم المعروف بأبي الزالزل، ومحمد بن سابقة
 ، وغيره. (24)الدمشقي، وأبو يعقوب إسحاق بن أحمد الطائي

ونالحظ أنَّ أكثر تالمذة الزجاجي كانوا من دمشق، ولعلَّ سبب ذلك أن ه أقام في "ويقول الدكتور مازن المبارك: 
 . (25)دمشق أكثر مم ا أقام في غيرها، وفيها حدَّث وأملى وألَّف

 :مؤلفاته
، وهي: (26)من الكتب النفيسة في اللغة والنحو والفقه، وقد ذكر التاريخ بعضًا منهاألَّف الزجاجي مجموعة 

الجمل في النحو، وهو أكثر مؤلفاته شهرة، واإلبدال والمعاقبة والنظائر، واإليضاح في علل النحو، وحروف 

                                      
 . 136، ص 3وفيات األعيان، ابن خلكان، ج (18)
م له الدكتور علي توفيق الحمد،  (19) كتاب الجمل في النحو، صن فه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق الزجاجي، حققه وقد 

 .  12 – 8م، ص 1985 –ه 1405، 2مؤسسة الرسالة، األردن، ط
 .  72 – 71، ص 1وفيات األعيان، ابن خلكان، ج (20)
 .  515، ص 1بغية الوعاة، السيوطي، ج (21)
 . 11-10م،ص1974ماء هللا الحسنى،الزجاجي، تحقيق عبد الحسين المبارك، النجف األشرف، مطبعة النعمان،كتاب أس (22)
 .  161، ص 2م، ج1986 –ه 1406، 1إنباه الرواة عن أنباه النحاة، القفطي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط (23)
 .  13كتاب الجمل في النحو، الزجاجي، ص  (24)
 . 11آثاره ومذهبه النحوي، مازن المبارك، ص الزجاجي حياته و  (25)
 .  299، ص 3األعالم، الزركلي، ج (26)
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، وشرح (29)ب الهجاء، وكتا(28)، ومجالس العلماء والالمات، والكافي في النحو(27)المعاني، وأسماء هللا الحسنى
 ، وغيره.  (31)، واألذكار بالمسائل الفقهية(30)رسالة سيبويه

 : وفاته
كانت وفاة الزجاجي في رجب سنة سبٍع وثالثين وثالثمائة، وقيل سنة تسٍع وثالثين وثالثمائة، وقيل في شهر 

 . (32)وتاريخ الوفاةرمضان سنة أربعين بدمشق، وقيل بطبرية، ولكن األرجح ما ذكره ابن خلكان عن مكان 
 :كتابه الجمل في النحو

يعدُّ كتاب الجمل من كتب النحو الجامعة، وهو على رأس مؤلفات الزجاجي النحوية، وقد تحدَّث بعض العلماء 
هو كتاب المصريين وأهل المغرب وأهل الحجاز واليمن والشام؛ إلى أن "عن أهمية الكتاب، حيث قال القفطي: 

هو كتاب نافع لوال كثرة "، وقال ابن خلكان: (33)"مع البني جني واإليضاح ألبي علي الفارسياشتغل النَّاس باللُّ 
، والتي قيل (35)، وليس أدل  على أهمية الكتاب واهتمام الناس الواسع به؛ من كثرة شروحه وشارحيه(34)"األمثلة

بمكة، وكان إذا فرغ من باب منه  ، فهو كتاٌب مبارك ألَّفه وصنَّفه الزجاجي(36)إن ها بلغت مائة وعشرين شرحاً 
 .(37)طاف أسبوعًا ودعا هللا أن يغفر له وينتفع به قارئه

 :(38)ومن خالل االطالع على كتاب )الجمل( للزجاجي، يمكن تلخيص منهجه في اآلتي

                                      
 . 11، ص 3ه، ج1334األمالي، الزجاجي، مطبعة السعادة، مصر،  (27)
 . 77، ص 2بغية الوعاة، السيوطي، ج (28)
 . 27كتاب الجمل في النحو، الزجاجي، ص  (29)
، 3اإليضاح في علل النحو، الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق، تحقيق مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، ط (30)

 . 7م، ص 1979 –ه 1399
م، 2001 –ه 1422، 1األشباه والنظائر في النحو، السيوطي، وضع حواشيه فريد الشيخ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (31)

 .  257، ص 4ج
 .  136، ص 3ت األعيان، ابن خلكان، جوفيا (32)
 .  161، ص 2إنباه الرواة، القفطي، ج (33)
 . 136، ص 3وفيات األعيان، ابن خلكان، ج (34)
 . 23كتاب الجمل في النحو، الزجاجي، ص  (35)
 . 357، ص 2م، ج1988شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد، عبد الحي أبو الفالح، بيروت،  (36)
 .  136، ص 3وفيات األعيان، ابن خلكان، ج (37)
 .  180، 165، 134النحو، الزجاجي، ص  كتاب الجمل في (38)
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/ سار الزجاجي في ترتيب كتابه على منهج القدماء الذي يتناول أبواب النحو والصرف واألصوات والتاريخ 1
 ضرورات الشعرية.وال
/ يذكر القاعدة النحوية التي ينضوي تحتها الباب، ويفضل في ذلك أن يورد لكل مسألة شاهدًا من القرآن 2

الكريم أو الشعر بما يتطلبه الشرح والبيان، ويوثق كل آية وينسب األبيات إلى قائليها، باإلضافة إلى إيراده 
 لبعض األمثال واألقوال المشهورة.

اء نحويين مشهورين من أعالم المدرستين: البصرية والكوفية، ويسندها إلى أصحابها بعد مناقشتها، / يورد آر 3
 ولعل  في ذكره هؤالء األعالم دليل على دقته وأمانته العلمية.

 / وأحيانًا قليلة يذكر بعض الخالفات بين البصريين والكوفيين.4
 .خالل كتاب )الجمل في النحو( للزجاجيالمبحث الثالث: آراء سيبويه النحوية والصرفية من 

 :المسألة األولى: تقديم الخبر على المبتدأ
اعلم أنَّه يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه، تقول: زيٌد قائٌم وقائٌم زيٌد، كل ذلك جائٌز عندنا، وإذا "قال الزجاجي:  

، ألنَّه خبر الزيدون، ثنيت )قائمًا( وجمعتهقلت: قائٌم زيٌد، قلت في التثنية: قائمان الزيدان، وفي الجمع: قائمون 
 . (39)"مقدم، وال يجيز سيبويه غير ذلك

ز البصريون تقديم الخبر، نحو: تميميٌّ أنا ومشنوٌء من يشنئوك، إذا لم يحصل عارض "وقال األشموني:  جوَّ
، وأشار السيوطي (40)"المراديمنع ذلك، وهو تساوي المبتدأ والخبر في التعريف والتنكير أو لعدم وجود قرينة تبيِ ن 

إلى عدم جواز التقديم عند الكوفيين مفردًا أو جملًة، فإذا قلت: قائٌم زيٌد، وضربته زيٌد، فذلك يؤدي إلى تقديم 
ضمير االسم على ظاهره، ففي قولك: قائٌم زيٌد، كان في )قائم( ضمير )زيد( بدليل ظهوره في التثنية والجمع، 

، كما ذهب ابن الطراوة إلى جواز التقديم في: زيٌد أخوك، دون: قائٌم (41)ائمون الزيدون فتقول: قائمان الزيدان وق

                                      
  .37كتاب الجمل في النحو، الزجاجي، ص  (39)
شرح األشموني، نور الدين علي بن محمد، على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة البابي  (40)

 .  284، ص 1م، ج1939 –ه 1358مصر، الحلبي وأوالده، 
 –ه 1427 2همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي، تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (41)

 .  334 – 333، ص 1م، ج2006
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، ومنعه ابن عصفور بالكلية ألنَّه ال يجوز جعل المبتدأ النكرة والخبر المعرفة إال في ضرورة الشعر نحو (42)زيدٌ 
ر )قائم( هو المبتدأ ال خبرًا مقدمًا، و   :(43)مم ا جاء من ذلك قولهقولك: )قائٌم زيٌد(، على أن تقدِ 

 قفي قبل التَّفرُِّق يا ُضباعا * وال َيُك موِقٌف منك الَوداعا
 .(44)الشاهد هنا قوله: وال يك موقف منك الوداعا، إذ جاء اسم )كان( نكرة وجاء الخبر معرفة، وهذا للضرورة

الجمع معًا، مم ا زيٌد، في حالة التثنية و ذكر الزجاجي رأي سيبويه في إجازة التقديم في الوجهين: زيٌد قائٌم، وقائٌم 
 يدلَّ أن ه وافقه في هذه المسألة.

( بعد تمام خبرها:المسألة الثانية   : العطف على اسم )إنَّ
وتقول في العطف: إنَّ زيدًا قائٌم وعمٌرو، وعمرًا، بالرفع والنصب، أمَّا النصب؛ فعلى العطف "قال الزجاجي: 

ثالثة أوجه: أحدها: أن تعطفه على المضمر في )قائم(، واألجود في ذلك أن تؤكد على لفظ )زيد(، والرفع على 
( قبل دخولها، وهو األحسن عند  المضمر فتقول: إنَّ زيدًا َقائٌم هو وعمٌرو، واآلخر: أن تعطفه على موضع )إنَّ

رفعه باالبتداء وتضمر الث: أن تسيبويه، ألنَّها داخلة على المبتدأ والخبر ولم تغيِ ر في المعنى شيئًا فتعطفه، والث
 .(45)"له خبرًا فيكون التقدير: إنَّ زيدًا قائٌم وعمٌرو قائٌم، لداللة ما تقدم عليه

إلى نفس الرأي في إجازة الوجهين، ولم يتطرقا إلى الوجه الثالث الذي ذكره  (47)وابن جني (46)وذهب ابن عقيل
: لى الموضع في حالتي الخفض والنصب كما في قولهالزجاجي ووافق فيه سيبويه، وجاء نظير هذا العطف ع

لى ، وقد ذكر الزجاجي أنَّ سيبويه أنشد شاهدًا واحتج به ع"ما زيٌد بجباٍن وال بخيٍل، وما زيٌد بجباٍن وال بخيالً "
 :(48)هذه المسألة وهو قوله

 ُمَعاِوي إنَّنا بشٌر فاْسِجح * فَلْسنا بالجباِل وال الَحديدا
                                      

 . 333، ص 1المصدر نفسه، ج (42)
 .  367، ص 2البيت من شواهد الكتاب، سيبويه، ج (43)
م له ووضع هوامشه وفهارسه فواز الشعار،  (44) شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد، قدَّ

 .     338، ص 1م، ج1998 –ه 1419، 1إشراف الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .    55كتاب الجمل في النحو، الزجاجي، ص  (45)
ى ألفية ابن مالك، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطالئع للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة، شرح ابن عقيل عل (46)

 .    174، ص 1م، ج2009
 .     96 – 95م، ص 1981اللمع في العربية، ابن جني، تحقيق حامد المؤمن، عالم الكتب، النجف األشرف،  (47)
، والقائل هو ُعقيبة بن هبيرة 352، 34، ص 1، وانظر الكتاب، سيبويه، ج55كتاب الجمل في النحو، الزجاجي، ص  (48)

 األسدي.    
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فنصب )الحديد( حماًل على موضع )بالجبال( ألنَّها موضعها "قال الدكتور عبده الراجحي شارحًا هذا البيت: 
 النصب لكونها خبر )ليس(، ومن زعم أنَّ الرواية )وال الحديِد( بالخفض فقد أخطأ، ألنَّ البيت الذي بعده: 

 أديُروها بني حرٍب عليكم * وال ترموا بها الغرَض البعيدا
وي المنصوب في قصيدة واحدة، والنصب على الموضع في العطف أكثر وال وي المخفوض ال يكون مع الرَّ رَّ

، وهنا أيضًا ُيالحظ أنَّ الزجاجي وافق سيبويه فيما ذهب في هذا (49)"من أن ُيحصى وأوفر من أن ُيستقصى
 الوجه من العطف، وهذا ُيشعر به ظاهر كالمه.

  بـ)يمين هللا(:: القسم المسألة الثالثة
 :(50)، واستشهد بقول امرئ القيس")يمين هللِا( في القسم ُيروى بالرفع، والنصب أجود"قال الزجاجي: 

 فقلُت يميُن هللِا أْبَرُح قاعدًا * ولو َقطَُّعوا رأسي لديِك وأْوصالي
، وألفه "ثم قال:  ت لدخولها ألف وصل إال أنَّها ُفتحومم ا ال يكون من القسم إال مرفوعًا قولهم: أيمُن هللِا ألفعلنَّ

على اسم غير متمكن، كذلك يقول سيبويه، واشتقاقه عنده من اليمن والبركة، واستدلَّ على ذلك بقول بعضهم: 
 :(52)، ويقول الشاعر(51)ِايُمُن هللِا، بكسر األلف، ولو كانت ألف قطٍع لم ُتكسر

 َليُمُن هللِا ما َنْدري  فقال فريُق القوِم لمَّا نشدُتُهم * َنَعْم وَفِريقٌ 
 .(53)يريد: ال أيمُن هللا، فحذف األلف في الوصل

ذهب الكوفيون إلى أنَّ )أيمن( جمع يمين على وزن )أْفُعل(، ومعنى أيمن هللا: عليَّ أيُمُن هللِا، أي: إيماُن هللِا 
 :(54)عليَّ فيما أقسم، واستشهدوا بقول زهير

ماءُ َفُتجمُع أيمٌن منَّا ومنكم * بُمقسَ   مٍة تموُر بها الدِ 

                                      
 .     144م، ص 1988دروس في المذاهب النحوية، عبده الراجحي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  (49)
 .     32، ص م1119 5ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط (50)
 .    147، ص 2، وانظر الكتاب، سيبويه، ج73كتاب الجمل في النحو، الزجاجي، ص  (51)
هـ، من شواهد 108القائل هو: ُنصيب بن رباح، شاعر إسالمي أموي حجازي، مدح عبد العزيز بن مروان، توفى سنة  (52)

 .    169، ص 2الكتاب، سيبويه، ج
 .    73كتاب الجمل في النحو، الزجاجي، ص  (53)
 –ه 1408 1ديوان زهير بن أبي سلمى، شرحه وقدم له األستاذ علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (54)

 ، والمقسمة: الموضع الذي ُيحلف فيه، تمور: تجري وتسيل.    19م، ص1988
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فاألصل في همزة )أيمن( أن تكون همزة قطع ألنَّه جمع، إال أنَّها ُوصلت لكثرة االستعمال، بينما يرى البصريون 
أنَّ )أيمن( مفرد وليس جمع )يمين(، إذ لو كانت جمع )يمين( لوجب أن تكون همزتها همزة قطع، ومم ا يدل 

(: )مِن هللِا(، ولو كانت جمعًا لما جاز حذف جميع حروفه إال حرفًا واحدًا، على ذلك أنَّهم قالوا في )ايمن هللا
 وال نظير لذلك في كالم العرب، فدلَّ على أنَّه ليست بجمع، واحتجوا بقول ُنصيب السابق: فقال فريق القوم ...

همزة وضم )إيُمن( بكسر الأيُمن، ُيقال فيه: "، ويجوز أن ُيقال فيه: )إيمُن( بالكسر والضم، قال السيوطي: (55)
الميم، وُيقال فيه: )أيَمن( بفتحها، و)إْيَمن( بالكسر والفتح، والسبب في تصرفهم فيها كثرة االستعمال، واألصح 
في همزتها أنَّها همزة وصل، بدليل سقوطها بعد تحرك كقوله: فقال فريُق القوم ... والصحيح أنَّه مفرد، ولو 

ح والقطع، وميمه الضم، ولجاء مرفوعًا ومنصوبًا، واألصح على اإلفراد أنَّه مشتق كان جمعًا للزمت همزته الفت
 .(56)"من )اليمين(، وُحكى عن سيبويه أنَّه مشتق من اليمن

ذكر الزجاجي آراء سيبويه وشواهده في رفع ونصب )يمين(، ووجوب رفع )ايمن هللا( الذي ألفه ألف وصل، 
 ما استشهد بقوله في كسر ألفه، ولم يبِد رأيه، في هذه المسألة.وأنَّه اشتقاق من اليمن والبركة، ك

 
 المسألة الرابعة: ما لم ُيسم فاعله:

وإذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين؛ رفعت األول "قال الزجاجي متحدثًا عن حاالت بناء الفعل للمجهول:  
ه مفعول أُْعِطَى زيٌد درهمًا، رفعت )زيدًا( ألنَّ منهما فأقمته مقام الفاعل وتركت اآلخر منصوباً على حاله، كقولك: 

ما لم ُيسم فاعله، ونصبت )الدرهم( ألنَّه مفعول ثاٍن، فبقى على أصله، وإن شئت قلت: نصبته ألنَّه تعدى إليه 
م نصبته ألنَّه خبر ما ل"، وتقريبه على المتعلِ م أن تقول: (57)"فعُل مفعوٍل هو بمنزلة الفاعل، وهو قول سيبويه

 . (58)"ُيسم فاعله، وليس هذا من ألفاظ البصريين، ولكنه تقريب على المبتدئ

                                      
حمن ن والكوفيين، تأليف ابن األنباري، كمال الدين أبي البركات عبد الر اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريي (55)

م له ووضع هوامشه وفهارسه حسن حمد، بإشراف الدكتور إميل بديع يعقوب، منشورات محمد علي  بن أبي الوفاء بن عبيد هللا، قد 
 .     379 – 377، ص 1م، ج1998-هـ1418 1بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .     396 – 394، ص 2همع الهوامع، السيوطي، ج (56)
 .    19، ص 1، وانظر الكتاب، سيبويه، ج78كتاب الجمل في النحو، الزجاجي، ص  (57)
 .     78المرجع نفسه، ص  (58)



 

 

13 
 

وسار على هذا الرأي السيوطي حيث نقل عن سيبويه وعن جمهور البصريين: رفع )زيٌد( ونصب )درهمًا( 
، وقد أنكر بعض النحاة (59)بتعدي الفعل، كما أشار إلى مسألة بناء للفعل للمجهول ومسوغات هذا البناء

نصب بتعدي الفعل، وقالوا: إنَّما هو منصوب بفعل الفاعل، لم ا ُبنى الفعل للمفعول في: أعطيت زيدًا درهمًا، ال
فبقى )درهمًا( منصوبًا على أصله بفعل الفاعل، واختار هذا الرأي الزمخشري، وذهب الفرَّاء وابن كيسان إلى 

 .(60)أنَّه منصوب بفعل مقد ر، أي: وَقِبل أو أخذ
ل الخالف في نصب )درهمًا( وناصبه؛ فمن النحاة من ذهب إلى أنَّه منصوب أصاًل، أي: أنَّه باٍق إذن، فأص

على النصب قبل بناءه للمفعول ألنَّ األصل: أعطى عمٌرو زيدًا درهمًا، فلم ا قلت: أُعِطى، رفعت )زيدًا( إلقامته 
لم  صفور ألنَّ العامل إذا ذهب لفظًا وتقديرًا،مقام الفاعل، وبقى )الدرهم( على نصبه، وقد ردَّ هذا القول ابن ع

يبَق عمله، ومن النحاة من ذهب إلى نصبه بالتعدية، أي: أنَّه منصوب بفعل المفعول الذي هو بمنزلة الفاعل 
بعد بناءه للمجهول، واالختيار عند ابن عصفور إقامة األول مقام الفاعل في المعنى في باب )أعطيت(، وإقامة 

 .(61)لمبتدأ في األصل في باب )ظننت(األول مقام ا
أمَّا انتصابه على أنَّه خبر ما لم ُيسم فاعله، فهو مذهب الزجاجي، فقد وافق سيبويه في تعدي الفعل للمفعول، 
وأيضًا في كيفية بناء الفعل للمجهول ومسوغات هذا البناء في القولين، ولكن ه خالفه في بناء الفعل الالزم 

در كما في قولك: ُقِعد القعوَد وُضِحك الضحُك، لحجة أنَّ الفعل الالزم إذا ُحذف فاعله للمجهول بإضمار المص
، وكذلك خالفه في تسمية المنصوب خبرًا لما لم (62)لم يبق منه شيء، فال يجوز ردَّ الفعل إلى ما لم ُيسم فاعله

 ُيسم فاعله.
 

 :المسألة الخامسة: األمثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل

                                      
 .     524، ص 1همع الهوامع، السيوطي، ج (59)
 .     524، ص 1المرجع نفسه، ج (60)
م، 1971-هـ1391 1المقرب، ابن عصفور، تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد هللا الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، ط (61)

 .    571، ص 1، وانظر شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور، ج81، ص 1ج
 .     117، ص 1، وانظر الكتاب، سيبويه، ج77كتاب الجمل في النحو، ص  (62)
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إنَّ األمثلة التي تعمل عمل اسم الفاعل؛ هي: َفُعوٌل وَفع ال وِمْفعاٌل وَفِعٌل وَفِعيٌل، ويتصرَّف ما "قال الزجاجي:  
تعمل فيه كما يتصرَّف ما يعمل فيه اسم الفاعل، وذلك قولك: هذا ضروٌب زيدًا، كما تقول: هذا ضارٌب 

 .(63)"زيداً 
، واستشهد عليه (64)ول( ورد كثيرًا، ولهذا اتفق عليه جميع البصريينيرى ابن هشام األنصاري: أنَّ إعمال )َفعُ 

 : (65)بقول الشاعر
يِف ُسوَق سمانها * إذا َعِدُموا زادًا فإنَّك عاِقرُ   ضروٌب بنصل السَّ

، وقد أسند الزجاجي هذا القول (66)وفي هذا الشاهد أُعمل )ضروب( عمل الفعل ونصب بها المفعول )سوق(
وفي "...، وقال:  (67)في هذا اإلعمال، وذكر أنَّه أنشد البيت السابق: ضروب بنصل السيف لسيبويه، ووافقه

 :(69)، قال الشاعر(68))َفِعل( اختالف، وسيبويه يجريه مجرى هذه األمثلة
 َحِذٌر أمورًا ال تضيُر وآِمٌن * ما ليس ُمْنِجيه من األقدارِ 

 . (70)سيبويه )حذر( مجراه في العملوالشاهد فيه: )حِذٌر( مبالغة )حاذر(، وقد أجرى 
ه وإعمالها قليل، فلذا خالف سيبويه فيها قومًا من البصريين ووافق"قال ابن هشام وهو يتحدث عن إعمال )َفِعل(: 
 :(72)، ومنه قول زيد الخيل )رضي هللا عنه((71)آخرون منهم: الجرمي، لكونه على وزن الفعل"

 الَكْرَمِلين لها فِديدُ أتاني أنَّهم َمِزقوَن ِعرضي * جحاُش 

                                      
 .    92و، الزجاجي، ص كتاب الجمل في النح (63)
 .    393شذور الذهب في معرفة كالم العرب، ابن هشام األنصاري، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة، ص  (64)
القائل هو أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب، عم النبي )صلى هللا عليه وسلم(، ُولد قبل النبي )صلى هللا عليه وسلم(  (65)

ن سنة، وتوفى في النصف من شوال في السنة العاشرة من النبوة، وهو ابن تسٍع وثمانين سنة، من شواهد شذور بخمسة وثالثي
 .     393الذهب، ابن هشام األنصاري، ص 

 .    58، ص 3همع الهوامع، السيوطي، ج (66)
 .    92كتاب الجمل في النحو، الزجاجي، ص  (67)
 .    92المصدر نفسه، ص  (68)
 .    58، ص 1من شواهد سيبويه، الكتاب، ج (69)
 .    93كتاب الجمل في النحو، الزجاجي، ص  (70)
 .    395شذور الذهب، ابن هشام األنصاري، ص  (71)
 .    53، ص 3من شواهد شرح ابن عقيل، ج (72)
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والشاهد فيه قوله: )مزقون عرضي(، حيث أعمل صيغة المبالغة: )مزقون عرضي(، الذي هو جمع )مزق( 
 .(73)عمل الفعل، فنصب به المفعول به )عرضي(

 (74) وذهب ابن عقيل إلى إعمال )َفِعل( هو ما أنشده سيبويه: حذٌر أمورًا ... 
، أم ا "يبويهوأنشد س"وافق سيبويه في إعمال )فعول(، والدليل على ذلك قوله:  ومم ا سبق يتبيَّن أنَّ الزجاجي

إعمال )َفِعل(، فذكر أنَّ في إعمالها اختالف بين النحاة، ولكن سيبويه يجريها ويعملها، ولم يبد رأيه في المسألة، 
 وقد ساق أمثلة وشواهد نسبها لسيبويه وأثبتناها له.

 :شبهة باسم الفاعلالمسألة السادسة: الصفة الم
إنَّما تعمل في ما كان من سببها مثل: مررُت "قال الزجاجي في معرض حديثه عن الصفة المشبهة وإعمالها:  

برجٍل حسٍن وجُهُه، بنعت الرجل بـ)حسٍن(، ورفع )الوجه( به، ألنَّ الفعل للوجه، وذكر جملة من الوجوه إلعمال 
إضافة مررُت برجٍل حسِن وجِهِه، ب"الصفة المشبهة، وأشار إلى أنَّ سيبويه أجاز وجهًا انفرد به، وهو قولك: 

، وخالفه جميع النَّاس في ذلك من ")الوجه(، وإضافة )الوجه( إلى الضمير العائد على الرجل)حسن( إلى 
 .(75)"هو خطأ، ألن ه قد أضاف الشيء إلى نفسه، وهو كما قالوا"البصريين والكوفيين، وقالوا: 

الثاني: و يرى ابن يعيش أنَّ الصفة المشبهة تعمل عمل الفعل في شيئين ال غير: أحدهما: ضمير الموصوف، 
ما كان من سبب الموصوف، وال تعمل في األجنبي، تقول: مررُت برجٍل حسٍن، فيكون في )حسن( ضمير 
يعود إلى الموصوف، وهو في موضع مرفوع بـ)حسن(، وتقول: مررُت برجٍل حسٌن وجُهُه، فترفع )الوجه( 

 . (76)م تجز المسألةبـ)حسن(، وهو من سبب )رجل(، ولوال )الهاء( العائدة على رجٍل من وجهه، ل
وإذا كانت الصفة المشبهة غير متصرفة وُقرنت بـ)أل(، نحو: مررُت بالرجل الحسن الوجه األحمر، فالضمير 

، ألنَّ سيبويه يرى أنَّ الصفة المشبهة تعمل (77)في موضع جر  عند الفرَّاء، وفي موضع نصب عند سيبويه
 . (78)موضوعًة على معنى اإلطالق عمل فعلها بدون شرط، كما جاء في أسماء الفاعلين،

                                      
 .    395شذور الذهب، ابن هشام األنصاري، ص  (73)
 .    53، ص 3شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج (74)
 .    98 – 94كتاب الجمل في النحو، الزجاجي، ص  (75)
ل، ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي، مكتبة  (76)  .     82، ص 6، القاهرة، جالمتنبيءشرح المفص 
 .     65، ص 3همع الهوامع، السيوطي، ج (77)
 .     194، ص 1م، ج1966الكتاب، سيبويه، طبعة دار العلم للماليين،  (78)
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نقل الزجاجي عددًا من أمثلة سيبويه في إعمال الصفة المشبهة، وقد أخذ برأيه في أغلبها ومنه قوله: مررُت 
برجٍل حسِن وجٍه، بترك التنوين في )حسن( وخفض )وجه( على اإلضافة، وإنَّما جاز ذلك ألنَّه قد ُعلم أنَّه ال 

 :(80)الذي أشار النحاة إلى أنَّه من شواهد سيبويه (79)، وذكر قول ُحميد األرقطيعني من الوجوه إال وجهه
 والِحُق بطٍن بَقرًا َسِمينِ 

وغيره من الشواهد، أم ا الوجه الذي أجازه وحده وخالفه فيه النحاة وهو قولك: مررُت برجٍل حسِن وجِهِه، فالصواب 
 .(81)شبهوه بحسنة الوجه، وأضاف أنَّ ذلك رديء أنَّ سيبويه ذكر أنَّ هذا الوجه جاء في الشعر، وقد

وقد ألمح الزجاجي إلى أنَّه يخالف رأي سيبويه في هذا اإلعمال: مررُت برجٍل حسِن وجِهِه، بإضافة )حسن( 
إلى )الوجه( وإضافة )الوجه( إلى الضمير، كما سبقت اإلشارة إلى أنَّه وافقه في ترك التنوين في )حسن( في 

 برجٍل حسِن وجٍه.قوله: مررُت 
 قال الزجاجي:  المسألة السابعة: )كم(:

إذا دخل على )كم( حرف خفض؛ فيكون فيما بعدها وجهان: النصب على التمييز، فإذا قلت: بكم درهمًا "
اشتريَت ثوبك؟ تقديره: أبعشرين درهمًا اشتريت ثوبك؟، والوجه الثاني: الخفض على إضمار )من(، فإذا قلت: 

 .(82)ريَت ثوبك؟ تقديره: بكم من درهٍم اشتريت ثوبك؟ ، فأضمرت )من( وخفضت بهابكم درهٍم اشت
قول سيبويه في إضمار )من(، وأنَّ سبب اإلضمار هو كثرة االستعمال في الخفض، فلذا  –بعد ذلك  –وذكر 

(، وال يوجد خالف فيه بين النحويين أجمعين  .(83)جاز اإلضمار، كما ُأضمرت )ربَّ
ان كم رجٍل أكرمت، ك"( على القياس في االسم المخفوض بعد )كم( في الخبر، فإذا قلت: ويأتي إضمار )من

، وفي هذا السياق علَّق ابن هشام (84)"التقدير فيه: كم من رجٍل أكرمت، بدليل أنَّ المعنى يقتضي هذا التقدير
، أم ا مسألة (85)"لمت بهوال يجوز إضمار حرف خفٍض إال في هذا الموضع، ألنَّ العرب تك"األنصاري قائاًل: 

                                      
هو ُحميد بن مالك التميمي، ُلقب بـ)األرقط( آلثار كانت في وجهه، شاعر إسالمي من شعراء الدولة األموية، معاصر  (79)

 ع.     الرزون: المكان المرتفظهر، ِميفاعه على الرزون، الالحق: الضامر، القرا: الللحجاج بن يوسف، وصدر البيت: غيَر أنَّ 
 .     101، ص 1، وانظر الكتاب، سيبويه، ج95كتاب الجمل في النحو، الزجاجي، ص  (80)
 .    102، ص 1الكتاب، سيبويه، ج (81)
 .   135كتاب الجمل في النحو، الزجاجي، ص  (82)
 .    135ص  ، كتاب الجمل في النحو، الزجاجي،293، 233، ص 1الكتاب، سيبويه، ج (83)
 .     283، ص 1اإلنصاف في مسائل الخالف، ابن األنباري، ج (84)
هـ 1406، 2شرح جمل الزجاجي، ابن هشام األنصاري، دراسة وتحقيق علي محسن عيسى مال هللا، عالم الكتب، بيروت، ط (85)
 .     114م، ص 1986 -
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الخفض والنصب وتقدير حرف الخفض، فيتوقف على نوع )كم(، ولكن المشهور في تمييز )كم( الخبرية وجوب 
 .(86)الخفض، وفي االستفهامية النصب، وال يجوز جر ه مطلقًا خالفًا للفرَّاء والزجاج وآخرين

، (87)األهمية، إذا ُأريد بها التفسير، أي: التمييز وعند ابن السراج أنَّ إدخال )من( وإخراجها بدرجة واحدة من
وه إلى معنى )كم(، وفي قوله تعالى: )(88)( جي حي  خي مي  جهمه  جهمن هن كما في قوله تعالى: )  ُّ، فرد 

ر(89)(جه جه جه جهِّ ّٰ  ، وقد اعترض بعض النحاة على تمييز )كم( إذا ُجر ت (90)، فجاء على لفظ المفس 
، وفي جر  تمييزها أ قوال: الجواز والمنع، فإن ُجر ت هي بحرف الجر نحو: بكم درهٍم اشتريت؟ هي بحرف الجر 

، ومنه (92)، وزعم قوٌم أنَّ في لغة تميم، جواز النصب في )كم( الخبرية إذا كان الخبر مفرداً (91)جاز، وإال فال
 :(93)قول الفرزدق

 كم عمًة لك يا جريُر وخالًة * َفْدعاُء قد َحَلْبت عليَّ ِعشاِري 
)عمة وخالة( على رأي التميميين، أو على أنَّ )كم( استفهامية، وُأريد باالستفهام التهكم، أم ا جمهرة فنصب 

 (94)العرب فتوجب جرَّه وتجيز إفراده وجمعه فيقولون: كم درهٍم أنفقت؟
ومن هنا يتضح أنَّ الخالف جرى في جر  )كم(، وفي نصب وخفض تمييزها، أم ا تقدير )من( المضمرة الذي 

عالقة مباشرة بتمييز )كم( المخفوض، فال خالف فيه، وقد ذكر الزجاجي أنَّ هذا القول هو لسيبويه، مم ا  له
 يدل  على أنَّه وافقه فيما ذهب إليه. 

                                      
محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت،  مغنى اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري، تحقيق (86)

 .     209، ص 1م، ج1995-ه1416
م، 1985األصول في النحو، ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري، تحقيق عبد المحسن الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  (87)

 .    223، ص 1ج
 (.     26سورة النجم، اآلية ) (88)
 (.     4سورة األعراف، اآلية ) (89)
 .     223، ص 1األصول في النحو، ابن السراج، ج (90)
 .      209، ص 1مغنى اللبيب، ابن هشام األنصاري، ج (91)
 .     209، ص 1المرجع نفسه، ج (92)
م له األستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (93) م، 1987-ه 1407 1ديوان الفرزدق، شرحه وصنعه وقد 

 .      312ص
 1شرح التصريح على التوضيح، خالد األزهري، خالد بن عبد الرحمن، تحقيق محمد باسل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (94)

 .      280، ص 5ه، ج1420



 

 

18 
 

 : المسألة الثامنة: ترتيب المعارف
داً أجناس المعارف:  ، والمضمر والمعارف خمسة أجناس: األسماء األعالم نحو: زيد، وعمرو"قال الزجاجي معدِ 

نحو: أنا وأنت وأنتم، والمبهم نحو: هذا وذلك، وما ُعرِ ف باأللف والالم نحو: الرجل والغالم، والمضاف نحو: 
غالم زيٍد وصاحبك، وأعرف المعارف: أنا ثم أنت ثم هو ثم زيد ثم هذا، هذا مذهب سيبويه، وقال الفرَّاء: هذا 

 . (95)("أعرف من )زيد
المضمرات ثم األعالم ثم المشارات ثم ما ُعرِ ف  –يعني المعارف  -ذه األصناف، وأعرف ه"قال ابن عصفور: 

باأللف والالم والمضاف إلى معرفة من هذه المعارف، إضافة محضة بمنزلة ما ُأضيف إليه في التعريف، إال 
 .(96)"المضاف إلى المضمر فإن ه في رتبة العلم

ات، وحجته في ذلك أنَّ االسم ال ُيضمر إال بعد تقدم ذكره وعند ابن يعيش أنَّ أعرف وأخص المعارف المضمر 
ومعرفة المخاطب على من يعود ومن يعني، ثم يأتي العلم في المرتبة الثانية، ثم المبهم، ثم ما ُأضيف إلى 

، وذهب ابن السراج إلى أنَّ (97)معرفة من المعارف، ثم ما فيه األلف والالم، وذكر أنَّ ذلك مذهب سيبويه
أعرف المعارف ألن ه ُيتعرف بالقلب والعين وغيره ُيتعرف بالقلب ال غير، وما ُيتعرَّف بشيئين أعرف مم ا  المبهم

 .(98)ُيتعرَّف بشيٍء واحد، ثم يأتي بعده العلم، ثم المضمر، ثم ما فيه األلف والالم
زيٌد الشخصي مثل: )ذكر السيوطي أنَّ ترتيبها عند جمهور النحاة بعد لفظ الجاللة، المضمرات، ثم العلم 

وعمٌرو(، ثم المبهم مثل: )هذا وهؤالء(، ثم ما فيه األلف والالم نحو: )الرجل(، واالسم الموصول، ثم ما ُأضيف 
 .(99)إلى أحد هذه المعارف

 .(100)ومن النحاة من ذهب إلى أنَّ العلم أعرف ألنَّه معرفة بنفسه، والضمير معرفة بما يعود إليه فهو أقل أعرفية
ونسب ابن مالك والسيوطي إلى الكوفيين قولهم: أنَّ اسم اإلشارة أعرف من العلم، واستدلوا بوجهين: أحدهما: 
أنَّ اسم اإلشارة مالزم للتعريف غير قابل للتنكير، والعلم بخالف ذلك، فكان تعريفه دون تعريف اسم اإلشارة، 

                                      
 . 178كتاب الجمل في النحو، الزجاجي، ص  (95)
 .  223 – 222، ص 1المقرب، ابن عصفور، ج (96)
 .  149، ص 1شرح المفصل، ابن يعيش، ج (97)
  .56، ص 3األصول في النحو، ابن السراج، ج (98)
 . 200 – 193، ص 1همع الهوامع، السيوطي، ج (99)
 . 222، ص 1المقرب، ابن عصفور، ج (100)
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لعين عقلي ال غير، يعني: أنَّ اسم اإلشارة ُيعَرف با واآلخر: أنَّ تعريف اسم اإلشارة حسي وعقلي، وتعريف العلم
 . (101)والقلب، أم ا االسم العلم فال ُيعرف إال بالقلب وحده، وتعريف من جهتين أقوى من تعريف من جهة واحدة

وخالصة القول أن ه بالرغم من نسبة القول إلى سيبويه في ترتيب المعارف؛ إال أنَّه لم ُيوجد نص صريح لسيبويه، 
د المعارف بقوله: "فالمعرفة خمسة أشياء: األسماء التي هي أعالم خاصة و  غاية ما قاله في الكتاب أن ه عدَّ

، ولعل  (102)والمضاف إلى المعرفة؛ إذا لم ترد إلى معنى التنوين، واأللف والالم واألسماء المبهمة واإلضمار"
، ولم ُيثبت (103)لما جاء في الترتيب في بابها ما ُنسب إليه من قول بأنَّ المضمرات أعرف المعارف؛ ذلك نظراً 

ما ُنسب إليه سواء كان المضمر أعرفها أم العلم، أو أنَّ المضمر والعلم بمنزلة واحدة عنده، وكالهما أعرف من 
 .(104)المبهم، فلم يرتِض بعض النحاة هذا التدرُّج الذي درج عليه سيبويه

ارف؛ وإنَّما وقع الخالف بينهم في طبيعة المقاييس التي اعتمدوا إذن لم يقع الخالف بين النحاة في أنواع المع
لوا هذا الترتيب  عليها في ترتيب هذه المعارف، وخاصة ترتيب المضمر والمبهم والعلم، فيبدو أنَّ النحاة قد تأوَّ

و األول هعند سيبويه في تقديم المضمر وفقًا لما أورده الزجاجي وابن يعيش، أم ا عند ابن السراج فالمبهم 
 والمضمر الثالث، وقد ماال إلى سيبويه، ووافقاه في الرأي.

 :المسألة التاسعة: إجراء القول مجرى الظن
اعلم أنَّ قال وقلُت ويقوُل وتقوُل، وما أشبه ذلك، إن ما وقعت في كالم العرب للحكاية، وإنَّما "قال الزجاجي:  

ُيحكى بها ما كان كالمًا قائمًا بنفسه، فمن الحكاية قولك: قال زيٌد عمٌرو منطلٌق، ترفعه باالبتداء والخبر، 
( بعد ال ولك: قول مكسورة الهمزة للحكاية في قوالجملة في موضع نصب بوقوع الخبر عليها، ولذلك وقعت )إن 

قال زيٌد إن  عمرًا منطلقًا، وكذلك لو سمعت رجاًل يقول: محمٌد عالٌم، لقلت له: قلَت حقًا، فأعملت فيه القول 
فنصبته، ولم يجز غير ذلك، وكذلك مجرى القول في كالمهم إال )أتقوُل( في االستفهام، فإن  من العرب من 

                                      
م، 1990-ه1410 1شرح التسهيل، ابن مالك، تحقيق د. محمد بدوي المختون، دار هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط (101)

 .      192، ص 1، وهمع الهوامع، السيوطي، ج117، ص 1ج
 .     219، ص 1ه، ج1316، بوالق، 1الكتاب، سيبويه، ط (102)
 .     219، ص 1المصدر نفسه، ج (103)
 .      149، ص 1ن يعيش، جشرح المفصل، اب (104)
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ي االستفهام خاصًة، فيعملها عملها كقولك: أتقول زيدًا منطلقًا؟ كأنك قلت: أتظن زيدًا ُيجريها مجرى )أتظن( ف
 :(106)، قال: وأنشد سيبويه(105)منطلقًا؟

اُر َتْجمُعنا  أم ا الرَّحيُل َفُدون َبعِد غٍد * فمتى تقوُل الدَّ
 :(107)وأنشد أيضاً 

واِسما * ُيْدِنيَن ُأمَّ قاسٍم وقاسِ   ماً متى تقوُل الُقُلَص الرَّ
وذكر الزجاجي أنَّ جمهور النحاة يجيزون إجراء القول مجرى الظن، ما عدا بني سليم فإنَّهم يجرونه فينصبون 
به، وُنسب هذا القول لسيبويه، وقد ذهب األشموني أيضًا إلى أنَّ رواية نصب المفعولين بـ)قلت( وما يتصرف 

 . (108)منها؛ لغة جماعة من العرب ونسبها إلى سيبويه
واعلم أنَّ )قلت( في كالم العرب إن ما وقعت على أن ُيحكى بها، وإن ما ُيحكى بعد القول ما كان "سيبويه:  وقال

  جه جه جه جه جه جه  جه جهكالمًا ال قواًل نحو: قلت زيٌد منطلٌق، وتصديق ذلك قوله تعالى: )

)...(109)) ( بفتح همزة )إنَّ  .(110)، ولوال ذلك لقال: )أنَّ
 . (111)النحاة منهم: ابن عصفور إلى أنَّه ال ُينصب بالقول بل ُيحكىووافق سيبويه جماعة من 

ومن هذا يتضح أنَّ سيبويه لم يجز إجراء )قلت( مجرى )ظننت( على إطالقه ومعه جماعة من النحاة، ألن  
( بداًل من كسرها، فسيبويه ناقل فقط لرأي بعض الن اة حأصلها الحكاية، وجعلها مثلها يترتب عليه فتح همزة )إن 

في اإلعمال، الدليل على ذلك أن ه ذكر شاهدين في موضع واحد، أحدهما: لم ُتعمل فيه )قلت(، والثاني: فيه 
كما في قول  (112)إعمال بنصب المفعولين كما ذكر الزجاجي، فإذا لم ُترد الحكاية؛ فتحَت الهمزة ونصبتَ 

 : (113)الشاعر
                                      

 .     327 – 326كتاب الجمل في النحو، الزجاجي، ص  (105)
 . 63، ص 1من شواهد الكتاب، سيبويه، ج (106)
، 328، وانظر كتاب الجمل في النحو، الزجاجي، ص27، ص 2القائل هو هدبة بن خشرم، من شواهد شرح ابن عقيل، ج (107)

 ، الرواسم: جمع راسمة من الرسم، نوع من سير اإلبل.      والقلص: جمع قلوص وهي الشابة من النوق 
 .     62، ص 1ج م،1983-ه1403عالم الكتب، بيروت، ، وانظر الكتاب، سيبويه، 121، ص 2شرح األشموني، ج (108)
 (.     45سورة آل عمران، اآلية ) (109)
 .      62، ص 1الكتاب، سيبويه، ج (110)
 .      50، ص 3شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور، ج (111)
 .121، ص 2شرح األشموني، ج (112)
 .     120، ص 2من شواهد شرح األشموني، ج (113)
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 الَوليَّة بالهجرِ إذا قلت أنِ ي آِئٌب أهَل بلدٍة * َوضعُت بها عنه 
ففي هذا البيت أجرى )قلت( مجرى )ظننت(، ولم يحِك به الجملة التي بعده، والدليل على ذلك أنَّ الرواية جاءت 

 .(114)(  جه جه  بفتح )أن ي(، كما في قوله تعالى: )أن ي
ه قد تقدمومن أجاز إجراء القول مجرى الظن؛ اشترط شروطًا، وهي: أن يكون القول فعاًل مضارعًا لمخاطب 

 :(116)، ومن ذلك قول الشاعر(115)أداة استفهام غير مفصول بينها بأحد مفعولي القول أو بظرف أو مجرور
رت  عالَم تقوُل الرُّمَح ًيثِقُل عاتقي * إذا أنا لم أْطَعن إذا الخيُل كسَّ

 .(117)حيث أجرى )تقول( مجرى الظن، فنصب مفعولين، هما: الرمح، وجملة: يثقل عاتقي
 :(118)ُفصلت بالمفعول نحو قوله أم ا إذا

 َأُجهااًل تقوُل بني لؤيٍء * لعمُر أبيك أم ُمَتجاِهلينا
 .(119)فنصب به مفعولين هما قوله: بني لؤيٍء، وقوله: أجهاالً 

 : (120)وإذا ُفصلت بالظرف مثل قوله
 َأْبعَد ُبعٍد تقول الداَر جاِمعًة * شملي بهم أم تقوُل الُبعَد َمَحُتوما

لين: األول: )الدار(، والثاني: )جامعة(، وقد فصل بالظرف )بعد بعد(، ومنه: أفي الدار تقول فنصب به مفعو 
 .(121)زيدًا، فصل بالجار والمجرور

 .(122)فإعمال )القول( مجرى )الظن(؛ إذا اجتمعت الشروط، جائز ال واجب، كما تجوز الحكاية مراعاًة لألصل
ى )الظن( في االستفهام، كما ذكر األشموني أنَّ رواية نصب ذكر الزجاجي قول سيبويه في إجراء )القول( مجر 

المفعولين بـ)قلت( لغة جماعة من الناس ونسبها إلى سيبويه أيضًا، ولم يبديا رأيهما في المسألة، مم ا يتبيَّن أنَّ 

                                      
 (.     30سورة مريم، اآلية ) (114)
 .   112، ص 2شرح األشموني، ج (115)
 .   112، ص 2من شواهد األشموني، ج (116)
 .   115، ص 2المرجع نفسه، ج (117)
 .     63، ص 1، وانظر الكتاب، سيبويه، ج119، ص 2ئل هو الكميت بن زيد األسدي، من شواهد شرح األشموني، جالقا (118)
 .    119، ص 2شرح األشموني، ج (119)
 . 117، ص 2لم ُينسب لقائل معين، من شواهد شرح األشموني، ج (120)
 .      119، ص 2المرجع نفسه، ج (121)
 .    505، ص 1همع الهوامع، السيوطي، ج (122)
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لك من استشهاده ذ الزجاجي يتابع سيبويه في كثير من أقواله وال يعلِ ق عليها، ويوافق فيها أحيانًا، وليس أدلَّ على
 بشواهده المختلفة. 

  المسألة العاشرة: حكايات األسماء األعالم بـ)من(:
إذا قال الرجل: رأيت زيدًا، قلت له: ومن زيدًا؟ فـ)من(: في موضع رفع باالبتداء، و)زيدًا(: في "قال الزجاجي: 

عًا للتوهم، السؤال عن )زيد( بعينه، دفموضع خبره، فجئت به حكايًة للفظ القائل، محكيًا حتى يعلم القائل أنَّ 
بأنَّ السؤال عن غيره، وإذا قال: مررُت بزيٍد!، قلت: ومن زيد؟، قال سيبويه: وقد روى بعض العرب قال: دعنا 
من تمرتاِن، حكاية لقوله: عندي تمرتان، وحكى عن سيبويه قوله: وإذا دخل عطف قبل المحكى بطلت الحكاية 

محمدًا، فقلت: ومن محمٌد؟، فرفعت ال غير، وحكاية مثل هذا من األسماء غير نحو إذا قيل لك: خاطبت 
، قال (123)"المضمرة جاز على مذهب من قال: دعنا من تمرتان، وهو قبيح شاذ جدًا، ليس ممَّا ُيعمل فيه

وبعض العرب تحكي "الزجاجي: وال ُيحكى من هذا الباب غير األسماء األعالم خاصة، وقال ابن عصفور: 
ئر المعارف، وإن لم تكن أعالمًا، وذلك قليل، إنَّما يكون على لغة من يقول: دعنا من تمرتان، وليس بقرشيًا، سا

 . (124)"إال أن يكون االسم معرفة مضمرًا أو ُمشارًا، فإنَّه ال يجوز حكايته
ك بما في ذل وبينما عدَّ السيوطي حكاية المضمر شاذة ونادرة؛ ذهب يونس إلى إجازة حكاية جميع المعارف

 .(125)أسماء اإلشارة والمضاف
ز النحاة الحكاية بـ)من( إذا لم يتقدم عليها عاطف، كما جوَّزوا حكاية األعالم دون سائر  إذن فقد جوَّ

 .(126)المعارف
وعليه؛ فإنَّ الحكاية في العطف لم تمتنع عند ابن عصفور خالفًا لسيبويه، كما أشار السيوطي إلى شذوذ حكاية 

قد وافقا الزجاجي فيما ذهب إليه، وفيما رواه عن سيبويه في حكاية األعالم والحكاية في العطف، المضمر، و 
 .ممم ا يدلَّ على أنَّ الزجاجي وافق سيبويه في الحكاية في العطف، وخالفه في حكاية غير األعال

  المسألة الحادية عشر: حكاية األسماء النكرات بـ)من(:

                                      
 .      403، ص 1، وانظر الكتاب، سيبويه، ج333 – 331كتاب الجمل في النحو، الزجاجي، ص  (123)
 .      55، ص 3شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور، ج (124)
 .      229، ص 3همع الهوامع، السيوطي، ج (125)
 .      41، ص 4شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج (126)
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، "فإذا وصلت كالمك قلت: من يا هذا؟ على كل حال"قال الزجاجي في باب حكاية األسماء النكرات بـ)من(: 
 : (127)أم ا قول الشاعر

، قلت: ِعُموا َظالما  أَتْوا ناري، فقلُت: َمُنون أنتم * فقالوا: الجنُّ
لم ُيسمع مع في هذا البيت وحده، و فذكر سيبويه أنه شاذ غير معمول عليه ألنَّه جمع )من( في الوصل، وإنَّما سُ 

 .(128)بعده في غيره، وال ُيعرف قبله في كالم فصيح وال في شعر
ذهب ابن عصفور إلى أنَّ )الواو واأللف والياء والنون( في الرفع والخفض والنصب إذا ُوصلت ُتحذف سواء 

، ي وَمنين وَمَنان(، فإن ُوصلت ُحذفتكان االسم مفردًا أو غير مفرد، مذكرًا أو مؤنثًا، ففي: )َمُنون وَمنا وَمن
فنقول: )من يا فتى(، أم ا ما جاء من إثبات عالمة الجمع في الوصل، فهذه اللغة من الندور بحيث ال ُيقاس 

)  .(129)عليها، ولكن من العرب من يجري سائر المعارف مجرى النكرة في االستثبات بـ)من( وبـ)أيٍ 
: وحكم من حكى بـ)من( في الوقف تقول: فإذا قيل: جاء قوٌم، فقل: وعلى نفس الرأي، مال ابن عقيل قائالً 

)َمُنوْن(، وإذا قيل: مررُت بقوٍم أو رأيت قومًا، فقل: )َمنيْن(، أم ا )من( إذا ُوصِلت لم ُيحَك فيها شيٌء من ذاك، 
لياًل )منون( عر قلكن تكون بلفٍظ واحد في الجميع فتقول: )من يا فتى( لقائل جميع ما تقدم، وقد ورد في الش

 وصاًل، ومنه قول الشاعر: 
 أتوا ناري فقلت منون أنتم ...

 . (130)والقياس: )من أنتم(
ذكر الزجاجي قول سيبويه في حكاية )من( في حالة الوصل، وذكر ابن عصفور أن ها لغة نادرة غير مقيسة، 

ويه ن، وجميعهم نقل هذا الرأي عن سيبوسار ابن مالك على رأيهما مشيرًا إلى أن  القياس فيها حذف الواو والنو 
 واستشهد بالشاهد المنسوب إليه، وقد وافقوه في الرأي. 

 : المسألة الثانية عشر: حكايات الجمل
اعلم أنَّ الجمل ال تغيِ رها العوامل، وهي كل كالم عمل بعضه في بعض، وهي ُتحكى على "قال الزجاجي: 

ألفاظها كقولك: تعلمُت الحمُد هلل رب العالمين، ولو سميت رجاًل )قام زيٌد( وما أشبهه لبقى على لفظه، فتقول: 

                                      
، 402، ص 1البيت رواه أبو زيد األنصاري في نوادره، وهو سعيد بن أوس بن ثابت، من شواهد الكتاب، سيبويه، ج (127)

 وعموا ظالمًا: انعموا في ظالمكم.     
 .     403ص  ،1، وانظر الكتاب، سيبويه، ج336كتاب الجمل في النحو، الزجاجي، ص  (128)
 .       300 – 299، ص 1شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور، ج (129)
 .     41 – 40، ص 4شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج (130)
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نه، فإن نقلته ضع الذي نقلته عرأيُت قام زيٌد، قال سيبويه: فإن سميته )وزيٌد( لزمك أن تحكيه على حسب المو 
عن مرفوع، تركته على حاله محكيًا مرفوعًا فقلت: رأيت وزيٌد، وجاءني وزيٌد، ومررت بوزيٌد، وكذلك إن نقلته 

 .(131)"من المنصوب أو المخفوض وإن سميته نحو قولك: لزيٌد وبزيد، تركته على حاله
شبه الجملة على حالها، فال تتغير بالعوامل، في كل وإلى هذا الرأي مال ابن عصفور في بقاء الجملة أو ما ي

اسم عمل بعضه في بعض، وكذا إذا سميت بحرف عطف ومعطوف، فتبقيه على حاله الذي حكيته فيه أو 
وأم ا تأبط شرًا وبرق نحَرَه، وقولك: زيٌد قائٌم، وما أشبه ذلك من الجمل المحكية ". وقال الزجاجي: (132)نقلته عنه

 . (133)"جمع وال ُتر خم، وهذا حكم جميع ما ُيحكى، وذكر أنَّ هذا مذهب سيبويه وجميع البصريينفال ُتثنى وال تُ 
فإن زعم زاعٌم أنَّه ُيثنى من هذا شيء أو ُيجمع، فقل له: كيف ُتثني رجاًل سميته: )أحقُّ الخيِل "قال سيبويه: 

، (135)نبِك من ذكرى حبيٍب ومنزِل( ، وكيف تجمعه؟، أو كيف ُتثني رجاًل سميته: )قفا(134)بالركض المعاٌر(
ل له في القصة، لتبيِ ن له فساد ما ذهب إليه، ويصح عنده ما قلناه ، وقد أجاز السيوطي حكاية الجملة (136)"وطوِ 

المسمى بها كـ)برق نحره( و)تأبط شرًا(، وكذلك المسمى بحرف عطف ومعطوف، فُيحكى عنده كما ُتحكى 
ه الضمير أو العمل كـ)قام أبوه، وضارُب زيدًا، وغالُم زيٍد(، قال أبو حيان في الجمل، أمَّا إذا كان قد ُنوى في

 .(137)"ويتأثر بالعوامل فتقول: قام قائٌم أبوه، ورأيت قائمًا أبوه، ومررت بقائٍم أبوه"االرتشاف: 
لمسمى ا وخالصة ما تقدم يمكن القول بأنَّ السيوطي قد وافق سيبويه والزجاجي وابن عصفور في حكاية الجمل

بها وكذلك االسم المسمى بحرف عطف ومعطوف، وخالفهما في تأثُّر هذه الجمل بالعوامل رفعًا ونصبًا وجر ًا، 
وتجدر اإلشارة هنا إلى أنَّ الزجاجي ذكر قول سيبويه في حكاية الجمل، المسمى بها المعطوف وعدم تثنية 

 وجمع هذه الجمل، ولم يبِد تعليقًا على هذه المسألة.
 : سألة الثالثة عشر: أبنية األفعالالم

                                      
 .     68 – 66، ص 2، وانظر الكتاب، سيبويه، ج339كتاب الجمل في النحو، الزجاجي، ص  (131)
 .     62، ص 3شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور، ج (132)
 .     65 – 64، ص 2، وانظر الكتاب، سيبويه، ج341كتاب الجمل في النحو، الزجاجي، ص  (133)
هذا عجز بيت وصدره: أعيروا خيلكم ثم أركضوها، وُنسب إلى بشر بن أبي خازم، شاعر جاهلي قديم، من شواهد سيبويه،  (134)

 .    65، ص 2ج
واهد الكتاب، ش القائل هو امرئ القيس، ولم يوجد في ديوانه، من، هذا صدر بيت وعجزه: بسقط اللوى بين الدخول فحومل (135)

 .     64، ص 2ج
      .65 – 64ص ، 2الكتاب، سيبويه، ج (136)
 . 232، ص 3همع الهوامع، السيوطي، ج (137)
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اعلم أنَّ األفعال على ثالثة أحرف وعلى أربعة أحرف، وتبلغ بالزيادة ستة أحرف، وما كان من "قال الزجاجي: 
)َفِعل( بكسر العين فمستقبله )َيْفُعل(، وقد جاء في أربعة أفعال من الصحيح في المستقبل الكسر والفتح، وذلك 

 :(139)، قال: وأنشد سيبويه للفرزدق(138)"ُب وَيبس َيْيِبُس وَيِئس َيْيِئُس وَنِعَم َيْنِعُم وَيْنَعُم،قولهم: َحِسب َيْحسِ 
 وَكوٍم َتْنَعُم األضياُف عينًا * وُتْصِبُح في َمَباِرِكها ِثقاالً 

عٍل ف ويجئ الفعل َفِعل َيْفَعُل في المستقبل، وهذا هو األصل، وكل  "، قال ابن عقيل: (140)بكسر وفتح )تنعم(
ماٍض سمعته مكسور العين، فاعلم أنَّ مضارعه مفتوح العين، كما يجئ مكسور العين في الماضي والمضارع 

 .   (141)جميعًا، وهو شاٌذ ونادر"
ر السهيلي كسر )عين( الفعل مشابهًة لباب َفِزع وَحِزن وَمِرض، ولذلك جاءت حركة العين كسرًا، ألنَّ  وقد برَّ

، ويرى السيوطي (142)خفاٌء له، فشاكل اللفظ المعنى، ولم يذكر بناء الفعل المضارعالكسر خفٌض للصوت أو إ
، (143)أنَّ أكثر األفعال التي جاءت على )َفِعل( الزمة كـ)َحِزن وَفِرح(، ولم يتعرض لبناء الفعل المضارع منها

قياس القاصر كـ)َفِرح( فوأم ا )َفِعل( "وقال ابن هشام األنصاري في معرض حديثه عن أوزان الفعل الثالثي: 
 . (144)"مصدره الَفَعل كالَفَرح وغيره، ومضارعه َيْفَرح

ذكر ابن عقيل أنَّ األصل في الفعل المكسور العين أن يجئ مضارعه مفتوحها، وقد يأتي مكسور العين في 
لفعل المضارع ا الماضي والمضارع، ولكنَّه على وجه الندور والشذوذ، أم ا السيوطي والسهيلي فلم يتعرضا لبناء

 من الفعل المكسور العين، وقد ألمح ابن هشام إلى فتح مضارعه ومصدره. 
إذن كلَّ هؤالء لم يتمثلوا باألمثلة التي أوردها الزجاجي عن سيبويه، مم ا يدلَّ على أنَّ الزجاجي يوافق سيبويه 

أثير سيبويه سيبويه، ومن هنا تبيَّن تفي أحايين كثيرة، ويحتج بآرائه، وغالبًا ما يسوق أقوااًل هي في األصل ل
 على الزجاجي، وليس أدلَّ على ذلك من ورود هذه اآلراء والشواهد التي بلغت ثالثة عشر رأيًا وشاهدًا.

                                      
 .      397كتاب الجمل في النحو، الزجاجي، ص  (138)
      .422ديوان الفرزدق، ص  (139)
 .     227، ص 2الكتاب، سيبويه، ج (140)
 .      129، 122، ص4شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج (141)
نتائج الفكر في النحو، السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا، تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا، جامعة قار  (142)

 .     65م، ص 1978 –ه 1398يونس، 
      .264، ص 3يوطي، جهمع الهوامع، الس (143)
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ابن هشام األنصاري، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية،  (144)

 .      210، ص 3م، ج1996 –ه 1417بيروت، 



 

 

26 
 

 الخاتمة
الحمد هلل الذي منَّ عليَّ بإعداد هذه الدراسة مؤمِ اًل أن أكون قد ُوفقت فيها لتقديم عمٍل علميٍ  ُيفاد منه، وأنا  

أعلم أنَّ شأنه شأن أيِ  جهٍد ُيبذل وقد تعتريه بعض الِهنات، ولعل ه من المناسب بعد هذا ذكر بعض النتائج التي 
 خلصت إليها وهي كما يلي:

 وشواهد سيبويه في كتاب جمل الزجاجي ثالث عشرة مرة.وردت آراء  – 1
 وافق الزجاجي آراء سيبويه في سبعة مسائل، وهي: – 2
 المسألة األولى: القول في تقديم الخبر على المبتدأ. -
( بعد تمام خبرها. -  المسألة الثانية: العطف على اسم )إنَّ
 المسألة السابعة: القول في جر  )كم(. -
 ثامنة: القول في ترتيب المعارف.المسألة ال -
 المسألة العاشرة: الحكاية في العطف. -
 المسألة الحادية عشر: حكاية )من( في حالة الوصل. -
 المسألة الثالثة عشر: القول في أبنية األفعال.  -
 وافق الزجاجي سيبويه في جزٍء من المسألة وخالفه في اآلخر، في مسألتين، هي: – 3
الرابعة: وافقه في تعدي الفعل للمفعول، وخالفه في بناء الفعل للمجهول بإضمار المصدر، وتسمية المسألة  -

 المنصوب خبرًا.
المسألة السادسة: وافقه في إعمال الصفة المشبهة في ترك التنوين في )حسن( في قوله: مررت برجٍل حسِن  -

 رُت برجٍل حسِن وجِهِه.وجٍه، وخالفه في إعمال الصفة المشبهة بـ)حسن( في قوله: مر 
 وافق الزجاجي سيبويه في جزٍء من المسألة، ولم يبِد رأيه في الجزء اآلخر، في مسألة واحدة، هي: – 4
 المسألة الخامسة: وافقه في بناء )َفُعول(، ولم يبِد رأيه في بناء )َفِعل(. -
 لم يبِد رأيه في مسألتين، هي: – 5
م بـ)أيمن هللا( ورفعه، وكونه اشتقاق من اليمن والبركة، والقول في كون ألفه المسألة الثالثة: القول في القس -

 ألف وصل مكسورة. 
 المسألة التاسعة: إجراء القول مجرى الظن. -
 لم يبِد رأيه في وجٍه من المسألة، وقد خالفه في الوجه اآلخر، في مسألة واحدة، هي: – 6
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قول في حكاية الجمل المسمى بها المعطوف، وقد خالفه في حكاية المسألة الثانية عشر: لم يبِد رأيه في ال -
 غير األعالم.

 أظهرت الدراسة مكانة سيبويه بين النحاة من خالل االحتجاج بشواهده وآرائه. – 7
 : التوصيات

/ أوصي بدراسة آراء سيبويه النحوية في شرح جمل الزجاجي، البن عصفور، كما أوصيهم بدراسة آراء سيبويه 1
 نحوية في شرح جمل الزجاجي البن هشام األنصاري.ال
/ إثراء المكتبة العربية بتكثيف الدراسات حول سيبويه ودوره في مسيرة النحو العربي باعتباره صاحب مدرسة 2

 متفردة.   
 .المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. -
لحلبي، ، مطبعة مصطفى البابي اأخبار النحويين البصريين، السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد هللا - 1

 م.1964القاهرة، 
 2األشباه والنظائر في النحو، السيوطي، وضع حواشيه غريد الشيخ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط – 2

 م.2001 –ه 1422
األصول في النحو، ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري، تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة،  – 3

 م.1985 1بيروت، ط
 ه.1324األمالي، الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق، مطبعة السعادة، مصر،  – 4
 م.1986 –ه 1406 1ة، طإنباه الرواة عن أنباه النحاة، القفطي، دار الفكر العربي، القاهر  - 5
اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين، تأليف ابن األنباري، كمال الدين أبي  – 6

م له ووضع هوامشه وفهارسه حسن حمد بإشراف الدكتور  البركات عبد الرحمن بن أبي الوفاء بن عبيد هللا، قد 
 م.1998 –ه 1418 1دار الكتب العلمية، بيروت، طإميل بديع يعقوب، منشورات محمد علي بيضون، 

 –ه 1399، 3اإليضاح في علل النحو، الزجاجي، تحقيق مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، ط – 7
 م.1979

بغية الوعاة، السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة  – 8
 م.1998 –ه 1419العصرية، بيروت، 

 الخصائص، ابن جني، أبو الفتح عثمان، تحقيق محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت. – 9
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 م.  1988دروس في المذاهب النحوية، عبده الراجحي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  – 10
 م.1119 5ف، القاهرة، طديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعار  – 11
م له األستاذ علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط – 12  1ديوان زهير بن أبي سلمى، شرحه وقد 

 م.1988 –ه 1408
م له األستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط – 13 ه 1407 1ديوان الفرزدق، شرحه وصنعه وقد 

 م.1987-
ثاره ومذهبه النحوي من خالل كتاب )اإليضاح(، مازن المبارك، دار الفكر، دمشق، الزجاجي، حياته وآ – 14

 م.1984 –ه 1404 2م، ط1960 1ط
 م.2017سيبويه، حياته وكتابه، تأليف أحمد أحمد بدوي، مؤسسة هنداوي،  – 15
التوزيع لنشر و شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطالئع ل – 16

 م.2009والتصدير، القاهرة، 
شرح األشموني، نور الدين علي بن محمد، على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،  – 17

 م.1939 –ه 1358مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، 
طباعة والنشر، القاهرة، ط شرح التسهيل، ابن مالك، تحقيق د. محمد بدوي المختون، دار هجر لل – 18

 م.1990 –ه 1410
شرح التصريح على التوضيح، خالد األزهري، خالد بن عبد الرحمن، تحقيق محمد باسل، دار الكتب  – 19

 ه.  1420العلمية، بيروت، ط 
م له ووضع هوامشه وفهارسه  – 20 شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد، قد 

 م.1998 –ه 1419 1فو از الشعار، إشراف الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
ت، لكتب، بيرو شرح جمل الزجاجي، ابن هشام األنصاري، دراسة وتحقيق على محسن مال هللا، عالم ا – 21

 م.1986 –ه 1406 2ط
 شرح المفصل، ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي، مكتبة المتنبئ، القاهرة. – 22
 م.1988شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد، عبد الحي أبو الفالح، بيروت،  – 23
ي الدين عبد الحميد، شذور الذهب في معرفة كالم العرب، ابن هشام األنصاري، تأليف محمد مح – 24

 القاهرة.
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كتاب أسماء هللا الحسنى، الزجاجي، تحقيق عبد الحسين المبارك، النجف األشرف، مطبعة النعمان،  – 25
 م.1974

كتاب الجمل في النحو، الزجاجي، تحقيق وتقديم الدكتور علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، األردن،  – 26
 م.1985 –ه 1405 2ط

سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق عبد السالم محمد هرون، المكتبة المصرية، الكتاب،  – 27
 م.1977 1القاهرة، ط

 م.1981اللمع في العربية، ابن جني، تحقيق حامد المؤمن، عالم الكتب، النجف األشرف،  – 28
قيق إحسان عباس، دار الغرب معجم األدباء، ياقوت الحموي، أبو عبد ياقوت بن عبد هللا الرومي، تح – 29

 م.1993 1اإلسالمي، بيروت، ط
مغنى اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة  – 30

 م.1995 –ه 1416العصرية، بيروت، 
 1المقرب، ابن عصفور، تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد هللا الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، ط – 31

 م.1971 –ه 1391
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي، تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت،  – 32

 م.2006 –ه 1427 2ط
 ان، ابن خلكان، تحقيق د. إحسان عباس، بيروت.وفيات األعيان وأنباء أبناء الزم – 33
    
 

 


