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ُّ موقف  ُّ عثمان أبي من يوطيالس 
 "الهوامع همع"  كتابه في املازني 

 ةجندي ُّ عال

ُّ

ُّمل
 
 :صخ

   هلل الحمد
   للعاملين، رحمة املبعوث على الموالس   الةوالص   العاملين، رب 

د نانبي    ُمَحم 
 
 وعلى ،عليه هللا ىصل

ين يوم إلى بإحسان تبعه من  
 ..وبعد الد 

   وائل ابن ةقي  ب بن دم  مح بن بكر يعد  
  علماء من( هـ249 ت) املازني 

 
  القرن  في حووالن   غةالل

 
 الهجري، الثالث

تي ةرفي  والص   ةحوي  الن   املازني عثمان أبي آراء جمع إلى البحث ٰهذا فيسعى
 
تي يوطيالس   وافقها ال

 
 خالفها َوال

َك  ل 
ٰ
 البحث فبدأت ودراستها، وتحليلها بتوثيقها الباحثة وقامت( هـ911 ت" )الهوامع همع" كتابه في َوذ

  
   عند حوالن   بداية ،املدارس عن فيها ثتتحد   مةبمقد 

 على البحث واشتمل األخرى، واملدارس ينالبصري 

 :مبحثين

تي املازني عثمان أبي آراء فيها جمعت: لُّاألو ُّ املبحث
 
 .يوطيالس   وافقها ال

ُّ املبحثو
 
تي املازني عثمان أبي آراء فيها جمعت: انيالث

 
 .يوطيالس   خالفها ال

   بحثي وختمت      
م   وصياتوالت   تائجالن   بأهم 

َ
ْن ث  .واملراجع املصادر َوم 

 

ُّ

ُّ  
 :مةمقد 

  قامت حيث ،ةاملصري   املدرسة نحاة أحد يوطيالس   يعد  
 
 املدرسة عليه اعتمدت ما على فاتهمؤل

  ة،األندلسي   ة،البغدادي   ة،الكوفي   ة،ري  البص ةحوي  الن   املدارس من تقاءاالن من
 

 .ةامي  والش

 الد   األسود أبي يد على ابصري   حوالن   بدأ وقد
َ
 بعد احين   ر ويتطو   ،افشيئ   اشيئ   ينمو وأخذ ليؤ

  أن إلى ،حين
 
   قيادة متسل

 يديهما فعلى ،سيبويه وتلميذه ،أحمد بن الخليل ةحوي  الن   راساتالد 

 ع   ونضجت ئلهمسا رتتطو  
َ
 ل
ُ
 .(1)هُ ل

                                                           
  بن دمحم   عراء،الش   فحول  طبقات (1)
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م  
ُ
َك  بعد ظهر ث ل 

ٰ
 انتهى ىحت   بعده، جاء ومن ؤاس يالر   جعفر أبو رأسهم وعلى الكوفة نحاة ذ

ذيَن  وثعلب اءر  والَف  سائيالك   إلى األمر
 
 فنشأت املناظرات بينهم وجرت البصرة، نحاة نافسوا ال

 حيث من ة،القم   إلى ووصلت رتطو  ت قد ةالبصري   املدرسة كانت أن بعد ةالكوفي   ةاملدرس

   منيالز   العمر حيث من تعتبر فالكوفة ،ةحوي  الن   القواعد ونضج استقرار
 
 ميدان في رةمتأخ

 
 
   علماؤها اشتغل حيث حوي الن   شاطالن

 األشعار ورواية األنساب وعلم ة،القرآني   راساتبالد 

 .نامالز   من قرن  بنحو حوالن   علم دراسة إلى سبقتها قد البصرة كانت حين في ،وامللح

  ة،واألندلسي   ة،البغدادي   األخرى  املدراس جاءت ثم   ومن
 

 املدرسة وصلت أن إلى ةامي  والش

تي ةاملصري  
 
  ،ةاملصري   املدرسة نحاة من -ييوطالس   -هأن   غمالر   وعلى يوطيالس   إليها ينتمي ال

 
ال هُ  إ  ن 

َ
 أ

 على منهجه في اعتمد فقد ،بعينها بمدرسة االلتزام دون  حوالن   مدارس من االنتقاء على اعتمد

هُ  ،األخرى  واملدارس الكوفة نحاة ومن البصرة نحاة من األخذ ن  ك 
ٰ
  يكن لم َول

 
 إ  وَ  ،فحسب ناقال

 مان 

 منها القليل عن سكت وإن حتى   فضبالر   أو بالقبول  سواء املسائل من كثير في رأيه يبدي كان

 .املستقل   رأيه له كان فقد

هُ  بعينه، لرأي بيتعص   لم" الهوامع همع" كتابه في هنا فنجده ن  ك 
ٰ
 ةالوسطي   إلى يجنح كان َول

   بين
   ينالبصري 

 ،االستشهاد أحسن ْن َم  مذهَب  يرتض ي األحيان من كثير في وجدناه بل ين،والكوفي 

م  
ُ
ن   بيد ،كان اأي   واالحتجاج عليل،الت   ث

َ
تي اآلراء أ

 
   فيها وافق قد ناقشها ال

ا أكثر ينالبصري  م   وافق م 

  
ْن  ،ينالكوفي  ك 

ٰ
ا أكثر املازني خالف قد هنا نجده َول م   رأي الباحثة لدى اجحالر   وكان وافقه م 

َك  وسنرى  ،يوطيالس   ل 
ٰ
 . اآلتية املباحث في اواضح   ذ
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لُّ املبحث  األو 

ُّ موافقات  املازني آلراء يوطيالس 

ُّ املضارع إعراب: األولى املسألة
 
 الجماعة واو أو االثنين ألف به صلاملت

   أبواب من ادسالس   الباب في يوطيالس   ذكر
َك  املضارع الفعل عن يابةالن  ل 

ٰ
 به صلات   إذا َوذ

 ،"يدون الز   يقومون " كــ جمع واو أو" يقومان يدانالز  " كـ اضمير   أو" يدانالز   يقومان" كـ اثنين ألف

ن   إلى وسيبويه الخليل ذهب .( 1)"يقومون  يدون الز  " أو
َ
 ويقومون  ،يقومان"  األفعال إعراب أ

 .(2)األحرف على رةمقد   بحركات" وتقومين

ا م 
َ
ن   إلى فذهبا املازني وافقه و األخفش أ

َ
  الحروف قبل ما على رةمقد   بحركات اإلعراب أ

 
 الثةالث

ها عليها؛ دليل ون والن   ،وتقومين ،يقومون  ،يقومان نحو في ن 
َ
 ،صبوالن   الجزم حالتي في تحذف أل 

َك  ل 
ٰ
ذ  .(3)إعراب عالمة ليست فهي ل 

ا م 
َ
   أ

ها ىعل املازني أستاذه وافق فقد داملبر  ن 
َ
 هي وليس اإلعراب على تدل   رةمقد   حركات أ

ذي والقول : "قال حيث اإلعراب،
 
ن   ونزعم نختاره ال

َ
 أن فينبغي اب،إعر  حرف كانت إذا األلف أ

ها ونحوها، زيد في الالد   في كان كما غيرها، هو إعراب فيها يكون  ن  ك 
ٰ
  اإلعراب؛ على دليل َول

َ
هُ أل   ال ن 

  إعراب يكون  وال فيه، إعراب وال إعراب حرف يكون 
 

ال  .(4)"الحرف في إ 

  قبل رةمقد   بحركات اإلعراب: وقيل: "يوطيالس   قال
 
 قول  عليها ليلوالد   ون،والن   الثةالث

َك  إلى الحاجة بعد مالك ابن هورد   هيلي،والس   واملازني، األخفش ل 
ٰ
 .(5)"له ون الن   ةصالحي   مع ذ

   ولم
 
َك  على يوطيالس   قيعل ل 

ٰ
  الجمهور  قول  الباحثة لدى اجحوالر   ،ذ

َ
أ   تعرب هان  ب 

 
: أي بوت؛بالث

   صبالن   تيحال في ون الن   وحذف فعالر   حالة في ون الن   ثبوت
 .والجر 

                                                           
 .175ص /1ج امع،الهو  همع (1)
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ُّ املسألة
 
 املضمر: انيةالث

ُّ مائرالض ُّ بعض مجيء
 
ها على مرفوعة باألفعال صلةاملت ن 

َ
 فاعل أ

 ل فاألو   ،ومنفصل صلمت   قسمان ،*الكناية ىويسم   املضمر مبحث ٰهذا: يوطيالس   قال

  يقع الما  منها: ألفاظ تسعة
 

ال  :ألفاظ خمسة وهي ،امرفوع   إ 

   مضمومة وهي ،املفردة اءت  ال :أحدها
 
 .للمخاطبة ومكسورة ،للمخاطب ومفتوحة ،مللمتكل

ُّ
 
 ،هندات يا اذهبن: نحو ،وغائبات مخاطبات ،اإلناث لجمع وهي ،املفردة ون الن   :انيالث

 .(1)"اأبد   مفتوحة وهي ،ذهبن والهندات

ُّ
 
  لجمع الواو :الثالث

 
 .وتضربون  ويضربون  ،واوضرب ،ضربوا كما ،غائبين أو مخاطبين ،كور الذ

  ىللمثن   األلف :ابعالر ُّ
 
 مؤن   أو ،كان ار  مذك

 
 ،ويضربان ،وضربا ،ضربا كما اغائب   أو امخاطب   ،اث

 .وتضربان

 .تضربين وأنت ،اضربي: نحو للمخاطبة، وهي الياء :الخامس

 لها" متقا" في أنيثالت   كتاء عالمات حروف ،والياء والواو واأللف ون الن   ،األربعة وقيل

 .(2)األخفش ووافقه املازني رأي وعليه الفعل في مستكن   ضمير والفاعل ،ضمائر

 وعَ 
 
ن  " املازني شبهة يوطيالس   لل

َ
ا ميرالض   أ ـم 

َ
 ثنيةالت   في استكن   ،فعلت ،فعل في استكن   ل

 .(3)"للفرق  فعلت في اءبالت   جيء كما ،للفرق  بالعالمات وجيء والجمع

ُُّّ.رأيه في املازني وافق قد يوطيالس   نجد وهنا

                                                           

   وآخر مقصود، غير ظاهر واحد معنيين على يعتمد لفظ هو الكناية* 
 كوفي مصطلح وهي املقصود، وهو مخفي 

 .ميرالض   أو املضمر مصطلح البصرة مدرسة في ويقابله

 .194ص /1ج الهوامع، همع (1)

 .194ص /1ج م. س: (2)

 .195ص /1ج م. س: (3)
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ُّ املسألة
 
 ةاملفعولي ُّ على نصوبامل" اإي ُّ" في ميرالض ُّ: الثةالث

 :مالك ابن قال

  ذووَ 
ْ
اب  انـــ صــــــــــــــــــــَ   يفـــ ت 

ْ
ال  انـــ صــــــــــــــــــــَ   ف 

َ
ال عـــ 

 جـــُ

 

اَي وَ    فــــْ الــــتــــ  إيـــــــ 
َ

يــــُع لــــ  يــــْ ر 
َ

ال كــــ 
ْ

 (1)َس ُمشـــــــــــــــــ

)ُّ   وعالن   يوطيالس   كرذ
 
 واحد، لفظ وهو صبللن   ما: "قال حيث املنفصل، املضمر من انيالث

َك  ل 
ٰ
  م من يراد ما ويليه" اإي  " َوذ

 
  اتذكير   ،اوجمع   وتثنية اإفراد   غائب أو مخاطب وأ ،متكل

 
 ،اوتأنيث

 إي   ،اكماوإي   ،اك  إي   ،إياك ،اناإي   ،ايإي  : فيقال
ُ
 .(2)"اهن  إي   ،اهمإي   ،اهماإي   ،اهاإي   ،اهإي   ،ن  اك

ه     َوٰهذ 
 
   حروف قواحالل

  الحال نتبي 
 

  ،أنتن   ،أنتم ،أنتما ،أنت ،في حقةكالال
 
 اسم في واحقوكالل

ها إلى مالك ابن واختاره واملازني الخليل وذهب والفارس ي، سيبويه، مذهب ٰهذاوَ  ،اإلشارة ن 
َ
 أ

ذي ميرالض   إليها أضيف مضمرة أسماء
 
 اوإي   اهفإي  "  قولهم في اإلضافة لظهور " اإي  " هو ال

 
 

 .(3)"وابالش

هُ  إلى اجج  الز   ذهب ن 
َ
  مظهر اسم: "أ

ُ
 وَ  املضمرات، سائر إلى باإلضافة ص  وخ

َ
   موضع في هان  أ

 جر 

 :تعالى قوله منها كثيرة وهي" اإي  " على القرآن من شواهد وهناك (4)"باإلضافة

يُنُّ" -1 ع 
َ

ْست
َ

اَك ن ي  ْعُبُد وإ 
َ

اَك ن  .(5)"إي 

2- "ُّ
َ

وا َوال
ُ

ل
ُ

ت
ْ

ق
َ

ُّ ت
َ

ْوال
َ

ْمُّأ
ُ

ُّ َدك
َ

َية
ْ

ش
َ

ُّ خ ق 
َ

ْحُنُّ إ ْمال ْرُزُّ ن 
َ

ُهْمُّن
ُ

ْمُّ ق
ُ

اك ي  ُّ َوإ  ُهْمُّ إ ن 
َ

ل
ْ

ت
َ

اَنُّ ق
َ

ًئا ك
ْ

ط ب يرا خ 
َ

 .(6)"ك

ُروا" -3
ُ

ك
ْ

ه ُّ َواش
 

ل ْمُّ إ ْنُّ ل 
ُ

نت
ُ

اُهُّ ك ي  ْعُبُدوَنُّ إ 
َ

 .(7)"ت

 

                                                           
   جمال عبدهللا أبو رف،والص   حوالن   في مالك ابن ةألفي   (1)
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ا م  َك  للمازني يوطيالس   موافقة الباحثة لدى ضحيت   سبق َوم  ل 
ٰ
 ذهب: " قوله خالل من َوذ

ن   على يدل   ٰهذاوَ " مالك ابن واختاره واملازني يلالخل
َ
 اي،وإي   ،اهإي  : نحو في بعدها ملا مضافة" اإي  " أ

  وكما
َ
ن   نرى  نان  أ

َ
 إضافتها يجوز  فال ،معرفة لكونها بعدها ما إلى تضاف ال املضمرة األسماء أ

 .لغيرها

 ةدعائي ُّ صلة الواقعة الجملة تكونُّ أن املازني تجويز: ابعةالر ُّ املسألة

 :مالك ابن قال

 
 
ة

َ
لـــــــ مـــْ ْل  أوْ  َوجـــُ ي ُوصــــــــــــــــــــ  ذ 

 
ا الـــــــ هـــــــَ هـــُ بـــْ  شـــــــــــــــــ 

 

ه    َمْن  بـــــ 
َ
ي ك د 

نـــــْ ي ع  ذ 
 

هُ  الـــــ ْل  اْبنـــــُ فـــــ 
ُ
 (1)ك

)ُّ  الخبر بلفظ كانت إذا ،ةدعائي   صلة الواقعة الجملة تكون  أن املازني تجويز" يوطيالس   كرذ

ذي: نحو
 
ذي: نحو ،هيوالن   األمر ملةبج الوصل الكسائي ز وجو   ،زيد هللا يرحمه ال

 
 ال أو أضربه ال

 فيها ملا ،أولى بل موافقته الكسائي مذهب ومقتض ى: "قال حيث انحي   أبو ووافقه (2)زيد   تضربه

 .(3)"الخبر صيغة من

تي الجمل من وقوله: "يعيش ابن قال
 
تي الجمل من يريد ،صفات تقع ال

 
  توضح ال

 
   تيال

 حتوض 

  
   الجمل وهي ،نوتبي 

 
 أن وجاز ،كذب أو ،صدق فيه: يقال أن فيها وصح   ،الخبر باب في نةاملتمك

 .(4)كرةالن   صفة تقع

ذي: "به يوصل أن يجوز  فال االستفهام افأم  
 
ذي جاءني" يجوز  وال" وأخواتها ،ال

 
 أبوه أزيد   ال

َك وَ " قائم ل 
ٰ
ذ

َ
ها من ذكرناه ملا ،هيوالن   األمر ك ن 

َ
   تحتمل تكان إن ةكر للن   صفة تقع ال أ

 دقالص 

   ولم .(5)"والكذب
 
َك  على يوطيالس   قيعل ل 

ٰ
ه   في ذ هُ  الباحثة تجد لذا املسألة، ٰهذ  ن 

َ
 املازني وافق قد أ

 .ذكرناه فيما

                                                           
 .14 ص رف،والص   حوالن   في مالك ابن ةألفي   (1)

 .295ص /1ج الهوامع، همع (2)

 .7ص /3ج كميل،والت   ذييلالت   (3)

 .388ص /2ج ل،املفص   شرح (4)

 .388ص /2ابق، جاملرجع الس   (5)
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تي األفعال: الخامسة املسألة
 
ُّ ال  مفاعيل ثالثة إلى ىتتعد 

تي األفعال في حاةالن   اختلف
 
تي املفاعيل حذف حيث نم مفاعيل ثالثة إلى ىتتعد   ال

 
 بعدها ال

 .أوجه ةعد   إلى

ه   حذف يجوز : "يوطيالس   قال   املفاعيل ٰهذ 
 
 ابكر   ازيد   أأعلمت: قولك بدليل وبعضها الثةالث

 .(1)؟اقائم  

هُ  إلى سيبويه وذهب ن 
َ
 ال املفعولين حذف يجوز  ال أ

 
  انيث

 
 املفعول  على واالقتصار الثوالث

َك  صخص   وقد ،(2)ل األو   ل 
ٰ
ذ  اباب   ل 

 
 مفاعيل ثالثة لىع فعله اهيتعد   الباب ٰهذا: "قال حيث كتابه في ا

  دون  منهم واحد مفعول  على تقتصر أن يجوز  وال
 
ن   الثة؛الث

َ
 الباب في كالفاعل ناهُ ٰه  املفعول  أل 

ذي ل األو  
 
َك  ،معنى هقبل ال ل 

ٰ
 وأعلم ،فالن أبا امر  ع ازيد   أتونب   ،أباك ازيد   ابشر   هللا أرى : قولك َوذ

 .(3)"منك اخير   اعمر   ازيد  

ا م 
َ
  املفعولين حذف جواز إلى ذهب فقد املازني أ

 
  انيالث

 
 ل األو   املفعول  على واالقتصار الثوالث

 ".ازيد   أعلمت" تقول  أن فيجوز 

ا: "قال حيث املازني يوطيالس   وافق وقد م 
َ
 مذاهب ففيه دليل لغير الحذف وهو ،االقتصار أ

   منهم األكثر وعليه أحدهما
 بشرط ل األو   حذف ويجوز : مالك ابن حهورج   كيسان وابن داملبر 

  ذكر
َ
  حذف أو نيْ رَ اآلخ

َ
  بحذف اسمين   كبشك أعلمت:" كقولك ل األو   ذكر بشرط نيْ رَ اآلخ

َ
عل

ُ
 ،مامل

  بحذف ازيد   علمت أو
 
  انيالث

 
م بذكر فائدة من الكالم يخل لم إن الثوالث

َ
عل

ُ
 ورةالص   في به امل

  األولى
َ
ْعل

ُ
  ورةالص   في به موامل

 
 .(4)"انيةالث

                                                           
 .250ص /2ج الهوامع، همع (1)

 .41ص /1ج الكتاب، (2)

 . 41ص /1ج م. س:( 3)

 .250ص /2ج الهوامع، همع (4)



ة  ُّعال  جندي 

 152 صفحة ،(2019) 14املجمع، العدد 

  
َك  يمنع مانع وجود لعدم تبعه؛ ومن املازني رأي هنا الباحثة حوترج  ل 

ٰ
  ؛ذ

َ
هُ أل   بين خالف ال ن 

  ن  ال
  املفاعيل حذف جواز في ينحوي 

 
َك  ،الفاعل على واالقتصار الثةالث ل 

ٰ
ذ : نقول  أن يجوز  ال ل 

هُ  تعلم أن من أكثر تريد وال" اد  زي أعلمت" ن 
َ
  إعالم منك وقع قد أ

 
 .املذكور  خصالش

ُّ املسألة ُّ أفعل كان إذا الحال عامل: ادسةالس 
 
 فضيلالت

َك  الالح عامل في حاةالن   اختلف ل 
ٰ
 وزيد" "ارطب   منه أطيب اُبسر   ٰهذا: "حاةالن   قاله فيما َوذ

 ".اقاعد   منه أحسن اقائم  

ن   لىإ املازني ذهب
َ
   من حال افبسر   الحالين، في العامل هي فضيلالت   أفعل أ

 في املستكن 

 سيبويه إلى القول  ٰهذا ونسب ،(1)أطيب فيهما والعامل فيه، ميرالض   من حال اورطب   ،(أطيب)

   وذهب. (2)انحي   أبو واختاره
ُهما" إلى داملبر  ن 

َ
 إذا ٰهذا: قديروالت   ةام  الت   كان إضمار على منصوبان أ

ُهْم :" قوله في اجج  الز   وذهب ،( 3)"ارطب   كان إذا منه أطيب ابسر   كان ن 
َ
 بين يفصلوا أن أرادوا أ

  ،عليه لواملفض   لاملفض  
 

  فلذا ،لاملفض   هماأي   يعلم وال ،التباس يقع لئال
ُ
  ق

  ،لاملفض   مد 
ُ
  وأ

 
 رخ

 .(4)"عليه لاملفض  

   على وجب بل: "يوطيالس   قال
 إ  وَ  ،حالين بين أفعل طتوس   األصح 

 ملختلفي معه يجيئان مان 

هُ  واألصح   ،ذات أو ،حال ن 
َ
 . (5)"فيهما يعمل أ

ه   في نجد وهنا ن   املسألة ٰهذ 
َ
   جالل أ

 . عنه وسكت املازني وافق قد يوطيالس   ينالد 
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ُّ املسألة  الجملة تمييز: ابعةالس 

ن   إلى حاةالن   ذهب
َ
 :(1)هما قولين، في نيتعي   مييزالت   ناصب أ

ن   إلى ،حاةالن   من تابعهما ومن واملازني، سيبويه إليه ذهب ما :لُّاألو ُّ
َ
 من مهتقد   زمييالت   ناصب أ

 .له العمل أصل لوجود وشبهه فعل

ُّ
 
ن   عصفور  ابن حهصح   :انيالث

َ
تي الجملة نفس فيه العامل أ

 
 ،الفعل ال تمامها عن انتصب ال

  االسم وال
 
ن   كما ،مجراه جرى  ذيال

َ
ذي االسم نفس ناصبه املفرد تمييز أ

 
 عن انتصب ال

 .تمامه

 ما لوجود ،وشبهه فعل من فيها ما هماأصح   قوالن، الجملة ناصب وفي: "قوله يوطيالس   ذكر

   واملازني سيبويه وعليه ،له العمل أصل
 .(2)دواملبر 

ا  م     م 
 
ه   في ليدل َك  للمازني يوطيالس   موافقة على املسألة ٰهذ  ل 

ٰ
 .عنه سكت حينما ضحيت   َوذ

ُّا املسألة
 
 املحذوف توكيد: امنةلث

 .(3)"خالف املحذوف توكيد في: "يوطيالس   قال

 فيقال املحذوف توكيد ،واملازني وسيبويه الخليل فأجاز ،املحذوف توكيد في حاةالن   اختلف

ذي في
 
ذي: فيقول  زيد نفسه ضربته ال

 
؛ هنفس ضربت ال  .(4)ضربته أي زيد 

  ج   وابن والفارس ي األخفش ومنع
ن  ب   انحي   أبو حهوصح   ين 

َ
 وكيدالت   بين الفصل يجوز  ال هُ أ

 
 
ن   عالقة؛ بينهما ليس بما دواملؤك

َ
  فتدافعا؛ ،لالختصار والحذف ،اإلطناب بابه وكيدالت   أل 

َ
هُ أل   ال ن 

 وَ  املحذوف؛ على دليل
َ
َك  إجازة ن  أل  ل 

ٰ
 .العرب عن سماع إلى حتاجت ذ

   ولم
 
ه   على هنا يوطيالس   قيعل ا ٰهذ  م   .للمازني موافقته على يدل   م 
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ُّ املسألة
 
 همزة املبني ألف إبدال: اسعةالت

 امطلق   األلف وإبدال ،الهاء ولحوق  وإقرارها ،همزة املبني ألف إبدال ويجوز : "يوطيالس   قال

  ختاروامل. (1)" لغة واو أو ،ياء أو همزة
 
   للمازني اوفاق

  ،عصفور  وابن دواملبر 
 
 الوقف للجمهور  اوخالف

َك  اءالقر   ومنع ،(يك لم) نون  وترد ،خلف( كائن) وفي ،ون بالن  ( إذن) على ل 
ٰ
ا ذ م   موافقة على يدل   م 

 .للمازني يوطيالس  

 األصغر االشتقاق: العاشرة املسألة

  إنشاء: "األصغر االشتقاق في يوطيالس   قال
 
 ذاوه   ناهمع وعلى عليها يدل   ةماد   من بمرك

ا– االشتقاق  .(2)"خالف فيه -أيض 

   واملازني وسيبويه الخليل ذهب
 غير وبعضه ،مشتق   بعضه الكلم أن   إلى وغيرهم دواملبر 

  
   من طائفة وذهب .(3)مشتق 

 
  أهل ري متأخ

 
  الكلم أن   إلى ،غةالل

 
 املذهب ٰهذا نسب وقد مشتق   هكل

ن   ظرالن   أهل من قوم وزعم ،(4)اجج  لز  ل
َ
  الكلم أ

 
 منهم (5)غيره من اشتق   ش يء منه وليس ،أصل هكل

  ج   ابن
ن   على كتابه في ذكر فقد ين 

َ
  تأخذ أن: "هو األصغر، االشتقاق أ

 
 لتجمع األصول  من أصال

ى معانيه بين   لنا ذكر وقد (6)"مبانيه صيغة اختلفت وإن َحت 
 

: قال حيث( م ل س) كتركيب مثاال

ن ك" إ 
َ
 وسلمى وسلمان، وسالم ويسلم، سلم نحو فه،تصر   في المةالس   معنى منه ذتأخ ف

 : ليموالس   المة،والس  
 
  عليه أطلق ديغالل

 
 .(7)"المةبالس   تفاؤال

   ولم 
 
ه   على يوطيالس   قيعل ا املسألة ٰهذ  م   .للمازني موافقته على يدل   م 
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ُّ املبحث
 
  انيالث

ُّ اعتراضات  املازني عثمان أبي آراء على يوطيالس 

 والبناء اإلعراب في الخالف: األولى املسألة

  والجزم والجر   صبوالن   فعالر   أربعة، اإلعراب أنواع يوطيالس   ذكر
 
   للمازني اخالف

 ين،والكوفي 

 الفضالت، رابإع وهو صبوالن   العمد، إعراب وهو ،فعالر  : أربعة اإلعراب أنواع:" قال حيث

  والفضلة؛ العمدة بين امل والجر  
َ
هُ أل    ن 

 
 : والجزم صب،الن   من وأثقل ،فعالر   من أخف

 
 للمازني اخالف

هُ : قوله في ن   إ  وَ  ،بإعراب ليس إ 
 .(1)"اإلعراب يشبه هو مان 

ن   إلى سيبويه ذهب
َ
 ذكر وقد والجزم، فعوالر   والجر   صبالن   وهي ،أربع اإلعراب عالمات أ

َك  ل 
ٰ
 صبالن   على مجار ثمانية على تجري  وهي: "قال حيث ةالعربي   في الكلم أواخر مجاري  باب في ذ

 والجزم بالكسرة والخفض ةم  بالض   فعوالر   بالفتحة صبالن  : أي والجزم؛ والخفض فعوالر  

 .(2)"كون بالس  

ا م 
َ
ن   إلى فذهب املازني أ

َ
ن   والجر   صبوالن   عفالر  : ثالثة اإلعراب أنواع أ

َ
 من ليس الجزم َوأ

ى االسم ن   بمعنى املضارع، عليه يحمل َحت 
َ
 هو املضارع الفعل جزم: أي ،اإلعراب قطع الجزم أ

 يقوم برجل مررت: مثل اسم، موقع وقع إذا يعرب املضارع فالفعل ،عنه اإلعراب قطع

َك وَ  قائم، برجل مررت: قديروالت   ل 
ٰ
ذ

َ
 الفعل وقع وقد منطلق دمحم  : قديرلت  ا ينطلق، دمحم   ك

 .(3)البناء وهو أصله إلى فرجع االسم فيه يقع ال اموقع  

   املشاركة من فاته ام  عَ  كالعوض فيه ليكون  الفعل؛ بالجزم وخص  : "يوطيالس   قال
 ،والجر 

   ليكون 
 صبالن  و  فعالر   له االسم: أي ؛(4)"اإلعراب من أوجه ثالثة املعرب صنفي من وجه لكل 

 .والجزم صبوالن   فعالر   له والفعل ،والجر  
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هُ  حيث للمازني، يوطيالس   معارضة بوضوح نرى  هنا ومن ن   فعالر  : أربعة اإلعراب أنواع ذكر إ 

ا ،والجزم والجر   صبوالن   م 
َ
ها إلى فذهب املازني أ ن 

َ
 .الجزم واستبعد ،ر  والج صبوالن   فعالر   ثالثة أ

ا م   .للمازني يوطيالس   مخالفة على يدل   م 

ُّ املسألة
 
ُّ األسماء إعراب في الخالف: انيةالث  

ُّالس 
 
 ةت

 :مالك ابن قال

 
ْ

ف لــــــــــ 
َ
األ ن  بــــــــــ  بــــــــــَ صـــــــــــــــــــــــ 

ْ
َواو  وان ْع بــــــــــَ

َ
 َواْرفــــــــــ

 

اء   واْجُرْر   يــَ ا ب  َن  مــَ ا م  مــَ   األســــــــــــــْ
ْ

ف صــــــــــــــ 
َ
 (1)أ

)ُّ    األسماء إعراب في الخالف: يوطيالس   كرذ
 : هبمذا ةعد   على وهي ةت  الس 

   جمهور  مذهب :أحدها
   من وغيرهم ينالبصــــــري 

 
ن  " وهو ريناملتأخ

َ
ه   أ   الحروف ٰهذ 

 
 األلف الثةالث

 .(2)"الحركات عن نيابة والياء والواو

ُّ
 
ـــــيبويه مذهب :انيالث ــ ها مالك وابن ســـ ن 

َ
 وَ  ،الحروف من رةمقد   بحركات معربة أ

َ
 ما فيها بعات   هان  أ

ــله ،أُبوك قام :قلت فإذا ،لآلخر اآلخر قبل ــ ــ ــ  ،الواو لحركة الباء حركة فأتبعت ،أُبُوك فأصــ

ـــحبت ــ م   أبوك، فأصــ
ُ
ـــــتثقلت ث ــله ،أباك رأيت: قلت وإذا فحذفت، الواو على ةم  الضـــــــ   اســ ــ  فأصـــ

 : قلت وإذا أباك، فأصبحت األف   فقلبت قبلها، ما وانفتح الواو كتتحر   أبَوك
 
 ،أبيك على متسل

م   أبوك فأصــلها
ُ
 على الكســرة فاســتثقلت أبو ك على فصــارت الواو لحركة الباء حركة أتبعت ث

 .(3)ياء فانقلبت كسرة وقبلها وسكنت فحذفت الواو،

   من سبق ما ونظير 
 

  قول  عرالش
 

 : اعرالش

بـــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــاإن  أبـــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــا وَ 
َ
بـــــــــــــــــــــا أ

َ
 أ

 

  
َ

 بَ  ْد قـــــ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــاا في غـــــال ــــاهـــــاغـــــايَ  د  جـــــْ َم لـ  (4)تـ

)ُّ  
 

 ( أباها: )هنا اهدالش
 
   موضع في وهي انيةالث

  فأعربت ،جر 
 
 رةمقد   بالكسرة امجرور   إليه امضاف

  أعربت( غايتاها: )اأيض   إليه، مضاف والهاء مضاف وهي األلف، على
 

 بالفتحة امنصوب   به مفعوال
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 في والهاء مضاف وهي األلف ىاملثن   يلزم من لغة على عذرالت   ظهورها من منع األلف، على رةاملقد  

  
   محل 

 . إليه مضاف جر 

ُّ
 
ها املازني مذهب :الثالث ن 

َ
َك  اإشباع   الحروف وجاءت ،الحروف قبل بالحركات معربة أ ل 

ٰ
ذ  حيث ،ل 

هُ  إلى اإلشباع ورد ن 
َ
   رورةللض   أ

 
  قال كما ة،عري  الش

 
 :اعرالش

نـــي نـــ 
َ
 يـــْ حـــَ  َوأ

ُ
ـــــاثـــ ي مــ نـــ 

ْ
ثـــ  ري صـــــــــــــــــَ بَ  وى الـــهـــَ  يـــَ

 

 يْ َح  ْن م   
ُ
ـــــاث  ســــــــــــــَ  مــ

َ
  كوال

َ
وُر  نودْ أ

ُ
ظ

ْ
ن
َ
أ

َ
 (1)فـــــــ

)ُّ  
 

ُر " :هنا اهدالش
ُ
ظ

ْ
ن
َ
أ
َ
ى م  الض   فأشبع" ف   َحت 

 
 .الواو منها دتول

ن   املشهور  وهو: يوطيالس   قال
َ
ه   أ  وتجر   وتنصب بالواو ترفع" اإلعراب هي نفسها األحرف ٰهذ 

 .(2)"الياءب

ا م  ه   في الباحثة لدى اجحوالر   للمازني، طييو الس   مخالفة على يدل   م   الجمهور  رأي املسألة ٰهذ 

  في
َ
   األسماء ن  أ

 القواعد في معروف هو كما بالياء، وتجر   باأللف وتنصب بالواو ترفع ةت  الس 

 .ةحوي  الن  

ُّ املسألة
 
ُّامل وجمع ىاملثن ُّ في الخالف: الثةالث

 
ُّ رذك  المالس 

 :كمال ابن قال

ْع 
َ

واو   َواْرفــــــــ ا بــــــــ  يــــــــَ ُرْر  َوبــــــــ  ب   اجــــــــْ صـــــــــــــــــــــ 
ْ
 وان

 

ب  نـــــــ 
ْ
ذ ر  َومـــــــُ امـــــــ  ع  عـــــــَ

مـــــــْ َم جـــــــَ الـــــــ   (3)ســــــــــــــــــــَ

)ُّ ه   في حاةالن   آراء اختلفت ن   على اجيج  والز   اجج  والز   ،وقطرب ،مالك ابن منهم ،املسألة ٰهذ 
َ
 أ

ن  : "إلى سيبويه وذهب املذكورة، بالحروف والجمع ىاملثن   إعراب
َ
 نفسها والياء والواو األلف أ

ها" األخفش ورأى ،(4)"افيه رةمقد   بحركات فاإلعراب إعراب، حروف ن 
َ
 قبلها فيما رةمقد   حركات أ

ها" املازني ورأى ،( 5)"يدينوالز   ،يدون والز   ،يدانالز   من الالد   وهي ن 
َ
 وال إعراب حركات ليست أ

                                                           
 .78ص /1ج الكفاية، على ض يالر   شرح (1)

 .122-123ص ص /1ج الهوامع، همع (2)

 .11ص رف،والص   حوالن   في كمال ابن ةألفي   (3)

 .18ص /1ج الكتاب، )4(

 .161ص /1ج الهوامع، همع (5)
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ها ،إعراب حروف ن  ك 
ٰ
ن  : "إلى ون الكوفي   وذهب ،(1)"اإلعراب على تدل   َول

َ
 في والياء والواو األلف أ

ها في والكسرة ةم  والض   الفتحة بمنزلة والجمع ةثنيالت   ن 
َ
ها: أي ؛(2)إعراب أ ن 

َ
تي كالحركات إعراب أ

 
 ال

 .موقعها ربتغي   رتتغي  

  على بعق   فقد يوطيالس   اأم  
ٰ
َك ذ  أو ،قبلها رةبمقد   والجمع ىاملثن   في اإلعراب وليس: "بقوله ل 

 خ واالنقالب بالبقاء أو ،بدالئل أو ،فيها
 
 .(3)"لزاعميها االف

ه   في لنا ضحويت   ن  : " قوله من ٰهذا لنا نوتبي   للمازني يوطيالس   مخالفة املسألة ٰهذ 
َ
 اإلعراب أ

 إ  وَ  عليها، بدالئل أو فيها، أو ها،قبل رةقد  بم ليس والجمع ىاملثن   في
. إعراب حروف نفسها هي مان 

ن   الباحثة وترى 
َ
ن   واب؛الص   إلى األقرب هو تبعهم نوم يوطيوالس   سيبويه رأي أ

َ
 القواعد أل 

ها هي والجمع ثنيةالت   في املشهورة ن 
َ
 .بالياء وتجر   وتنصب بالواو ترفع أ

 املرفوعات أصل في الخالف: ابعةر ُّال املسألة

 العكس؟ أم منه فرع والفاعل أصل هو املبتدأ هل ،املرفوعات أصل في حاةالن   اختلف

 في اختلف: "قال حيث مذاهب ةعد   املرفوعات أصل في الخالف مسألة يف يوطيالس   ذكر

هُ  ووجهه (4)سيبويه إلى القول  ٰهذا اوعز  منه، فرع والفاعل ،املبتدأ: فقيل املرفوعات أصل ن 
َ
 أ

هُ وَ  الكالم في به مبدوء ن 
َ
 ،متقد   إذا تهفاعلي   تزول والفاعل ،رتأخ   وإن مبتدأ كونه عن يزول ال أ

ن  وَ 
َ
 ب   املازني ووافقه غير ال معمول  والفاعل ومعمول  عامل هُ أ

َ
 .(5)"املبتدأ هو املرفوعات أصل ن  أ

                                                           
 .162ص /1ج م. س: (1)

 .34ص /1ج الخالف، مسائل في اإلنصاف( 2)

 .161ص /1ج الهوامع، همع (3)

ن  ، حيث ذكر سيبويه 23ص /1الكتاب، ج (4)
َ
ن  قوله: "واعلم باملبتدأ هو األصل  أ

َ
له( ل )أحوا-االسم أو أ

 االبتداء.

 .3ص /2ج الهوامع، همع (5)
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هُ : ووجهه ،للخليل القول  ٰهذا اوعز  عنه مرفوع واملبتدأ ،أصل الفاعل: "وقيل ن 
َ
 عامله أ

ما ،املبتدأ عامل من أقوى  وهو ،لفظي   ن  إ 
َ
 املبتدأ يسول ،به املفعول  وبين بينه فريقللت   رفع ف

َك  ل 
ٰ
ذ

َ
 .(1)"املعاني بين للفرق  يكون  أن اإلعراب في واألصل ،ك

 واختاره. عنه فرع وال اآلخر على بمحمول  أحدهما وليس ،أصالن كالهما: وقيل

 لأص هو هل اختلف: املبتدأ: "يوطيالس   الق .اجر  الس   وابن األخفش عنه ونقله ،(2)ض يالر  

  -واملختار الفاعل؟ أو
 
ل   -ض يللر   اوفاق

ُ
 .(3)"أصل ك

ه   في وهنا ن   نرى  املسألة ٰهذ 
َ
   جالل أ

 أبو إليه ذهب ما رأيه في يخالف يوطي،الس   ينالد 

ن   في املازني عثمان
َ
ن   الباحثة ترى  حيث املرفوعات، أصل هو املبتدأ أ

َ
 األقرب هو املازني رأي أ

 .وابالص   إلى

 اوجوبًُّ املبتدأ على الخبر تقديم: الخامسة املسألة

 : وهي ة،عد   ألسباب قديمهت ووجوب الخبر تأخير منع يوطيالس   ذكر

ُّأو ُّ
ً

َك  يستعمل أن: ال ل 
ٰ
ذ

َ
ن   مثل؛ في ك

َ
   في:" كقولهم ،رتغي   ال األمثال أل 

 (4)" سعد بنو واد   كل 

: نحو إليه واملضاف عمرو؟ وكيف زيد؟ أين: نحو كاالستفهام صديرالت   واجب يكون  أن: اثانيًُّ

   صبح
 حرف كان إذا الخبر تقديم يجب: "قال حيث لس ياألند انحي   أبي رأي ٰهذاوَ  فرالس   يوم أي 

؟ أين: نحو استفهام،    صبح: نحو إليه، مضاف أو زيد 
َك  ونظير (5)"فر؟الس   يوم أي  ل 

ٰ
 من ذ

  
 

 : امتم   أبي قول  عرالش

ُّ

                                                           
 .3ص /2همع الهوامع، ج )1(

 .185ص /1ج الكفاية، على ض يالر   شرح (2)

 .3ص /2ج م. س: (3)

 .35ص /2ج الهوامع، همع (4)

 .1107ص /3ج ب،رَ الض   ارتشاف (5)
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َن  يـــــــْ
َ
   أ

 الـــــــر 
ُ
ة ْل  وايـــــــَ   بـــــــَ

َ
َن أ ومُ  يـــــــْ جـــــــُ ا الـــــــنـــــــ   َومـــــــَ

 

وهُ  
ُ
اغ ْن  صـــــَ ُرف   م 

ْ
ب   ْن م  وَ  فيها ُزخ ذ 

َ
 (1)ك

)ُّ ُّثال
ً
  أو ،الخبرية( كم) يكون  أن :اث

 
 .؟أنت غالم كم وصاحب ؟مالك درهم كم: نحو إليها، امضاف

  إشارة اسم يكون  أن :ارابعًُّ
 
 : نحو ،اظرف

َ
 " ( 2)وقرئ . عمرو  وهنا ،زيد م  ث

َ
 ما على شهيد هللا م  ث

  ،اإلشارات سائر على القياس تقديمه ووجه (3)"ن يفعلو 
َ
 إ  ف

 .ٰهذا زيد: تقول  وال ،زيد ٰهذا: تقول  كن 

   تقديمه يكون  أن :اخامًسُّ
  وهو كرةبالن   لالبتداء اح  مصح 

 
 .سبق كما والجملة واملجرور رفالظ

  يكون  أن :اسادًسُّ
 

 لم رأخ   فلو" كدر   هلل: "نحو أخير،بالت   يفهم وال ،قديمبالت   يفهم ما على داال

ذيا بعج  الت   معنى منه يفهم
 
 أم نذرتهمأأ عليهم سواء" -تعالى قوله ومنه ،قديمالت   في منه يفهم ل

َك وَ  (4)"يؤمنون  ال تنذرهم لم ل 
ٰ
ذ

َ
ن   على" قعدت أم أقمت علي   سواء  : القول  ك

َ
 على سواء  : املعنى أ

  خبره وسواء مبتدأ الهمزة فمدخول  وعدمه ،القيام
ُ
  ق

  ؛اوجوب   مد 
َ
هُ أل   امعالس   ملتوه   رتأخ   لو ن 

ن  
َ
   أ

 
 والجملة ،مبتدأ هو: وقيل. خبره والجملة املبتدأ هو" سواء: "وقيل حقيقة، مستفهم ماملتكل

 ُم  فاعل
ْ
 .(5)قعدت أم أقمت عندي استوى : قديروالت   الخبر عن ن  غ

ا م 
َ
 ،القول  يمكن رأيهما وعلى استفهام أداة كان إذا الخبر، تأخير زاجو   فقد واألخفش املازني أ

  لقواعد إرباك فيه أيالر   ٰهذاوَ . (6)؟أين واملسكن ؟متى املسير ؟كيف حالك
 
  ة؛العربي   غةالل

َ
هُ أل   ن 

ن   املعلوم من
َ
ه   له ليس وما ،الكالم من دارةالص   له ما إلى الكالم تقسيم أ   .دارةالص   ٰهذ 

                                                           
 .33ص /1ام، جشرح ديوان أبي تم  ( 1)

 .446ص /1ج اء،للفر   القرآن معاني (2)

 .46: اآلية يونس، ورةس (3)

 .6: اآلية البقرة، سورة (4)

 .35ص /2ج الهوامع، همع (5)

 .34ص /2ج م. س: (6)
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   إن ويمنع:" قال حيث الخبر تقديم وجوب ألةمس على يوطيالس   بوعق  
  مقد 

 
 ،كتأخيره مثال

  درالص   كان أو
 
 .(1)"واملازني لألخفش اخالف

 .رأيه في للمازني صريحة مخالفة رأيه في يوطيالس   مخالفة نلمح هنا من

ُّ املسألة  مبتدأين بعد الخبر مجيء: ادسةالس 

ه   في حاةالن   اختلف  .مبتدأين بعد لخبرا مجيء حول  املسألة ٰهذ 

   املازني ووافقه سيبويه ذهب: "يوطيالس   يقول 
  إلى دواملبر 

َ
 بخبر مبتدأين بعد جئنا إذا نان  أ

ن  " قائم وعمرو  زيد: نحو واحد إ 
َ
  وخبر ل لألو   خبر هو املذكور  ف

 
ن  : أي محذوف انيالث

َ
" قائم" أ

هُُّوَُّ: "تعالى قوله ومنه (2)"محذوف خبره وعمرو  ،لزيد خبر هي
 
هُُّ الل

ُ
ُّ َوَرُسول َحق 

َ
ن أ

َ
ُّ ُيْرُضوهُُّ أ

ْ
ن  إ 

وا
ُ
ان

َ
ُّ ك

َ
ين ن  م 

ْ
 .(3)"ُمؤ

َك  ونظير ل 
ٰ
  قول  ذ

 
 :طيمخال بن قيس اعرالش

 
َ

ـــــابـــــــــ   ُن حـــــــــْ نـــــــــ ــ ـــــاَد نـــــــــْ عـــــــــ   مــ ــ  وَ  نــ
َ
 أ
ْ

ـــابـــــــــ   َت نـــــــــ ــ ــ  مــ

 

 الــــــر  وَ  راض   َك َد نـــــــْ عــــــ   
ْ
 مــــــُ  ُي أ

ْ
 لــــــ  تــــــَ خــــــ

ُ
 (4)ف

)ُّ  
 

   في مبني منفصل ضمير( نحن) هنا اهدالش
 نحن) قديروالت   ذوفمح وخبره مبتدأ رفع محل 

 (.راضون 

هُ  إلى عصفور  وابن اجر  الس   ابن وذهب ن 
َ
  خبر هي قائم: أي (5)العكس أ

 
 ل األو   خبر ن  وأ ،انيللث

   ولم ،محذوف
 
ه   على يوطيالس   قيعل ْن  فضالر   أو بالقبول  املسألة ٰهذ  ك 

ٰ
 وقال: "قوله خالل من َول

   تقديم في رمخي   أنت آخرون
هُ  لي ضحات   ،(6)"شئت هماأي  ن 

َ
 الباحثة لدى اجحوالر   املازني يخالف أ

                                                           
 .34ص /2ج م. س: (1)

 .39ص /2ج الهوامع، همع (2)

 .62: اآلية وبة،الت   سورة )3(

 .81 ص الخطيم، بن قيس ديوان (4)

 .39ص /2ج الهوامع، همع (5)

 .39ص /2ج م. س: (6)
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  يوطي؛الس   رأي
َ
 القول  يمكن حيث ،جائز وكالهما املعنى يختل   ال ذاك أو ٰهذا مناقد   لو نان  أل 

 ".قائم ي  وعل د  محم  "

ُّ املسألة ُّ جمع بناء عالمة: ابعةالس 
 
ُّ ثاملؤن ُّ ال بعد المالس 

 
 للجنس افيةالن

ن   حاةالن   أجمع
َ
 اونصب   ،ةم  بالض   ارفع   بالحركات املعربة األسماء من المالس   ثاملؤن   جمع أ

 ب   للجنس افيةالن  ( ال) لـ ااسم   وقوعه في حاةالن   اختلف وقد ،بالكسرة اوجر  
َ
 نصبها عالمة اءالت   ن  أ

 .الوجهين أجاز من ومنهم الكسرة؟ أم الفتحة

 :أقوال ففيه المالس   ثاملؤن   جمع وأما: "المالس   ثاملؤن   معج باب في يوطيالس   قال

  الكسر؛ على بنائه وجوب :لُّاألو ُّ
َ
هُ أل   .نصبه عالمة ن 

ُّ
 
 (1)"اءالت   بفتح لك مسلماَت  ال أقول : " قال حيث املازني وعليه ،الفتح على بنائه وجوب :انيالث

 .الفارس ي يهوعل

ُّ
 
 .(2)األمرين جواز :الثالث

  ج   ناب ذكر
هُ  ين  ن 

َ
ه   فتح أصحابه يجز لم: "أ   ،الجماعة في اءالت   ٰهذ 

 
ال  عثمان أبو قاسه اشيئ   إ 

  ،اءالت   بفتح" لك مسلمات ال" أقول : فقال املازني
 
ن  "  قوله لوعل

َ
( مسلمات) لــ ليس الفتحة أ

 إ  وَ  وحدها
 .(3)قبلها( ال) ولــ لها هي مان 

 وبالوجهين ،أشهر والفتح ،وفتحها اءالت   بكسر ىيرو :" لقا حيث الوجهين مالك ابن وأجاز

 .(4)"اأيض  

  قول  وأنشد
 

 :اعرالش

  

                                                           
  ج   ابن الخصائص، )1(

 .305ص /3ج ي،ن 

 .200ص /2ج الهوامع، همع (2)

  ج   ابن الخصائص، (3)
 .305ص /3ج ي،ن 

  شرح (4)
 
 .55ص /2ج سهيل،الت
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غـــــــات ال واءَ  وال ،ســــــــــــــــــــابــــ 
ْ
أ   جـــــــَ

 
ة

َ
لـــــــ  بـــــــاســـــــــــــــــ 

 

  
َ
ُنوَن، قيت

َ
َدى امل

َ
يفاء  اســــــــــــــْ  ل  (1)آجال   ت 

)ُّ  
 

 على البناء فيه فجاز ال، لــ ااسم   المالس   ثاملؤن   جمع وقع حيث( سابغات ال) هنا اهدالش

 .(2)بالوجهين البيت روي وقد الفتح، عن نيابة الكسر على البناء أو الفتح

َك  على بوعق   العرب، عن ماعللس   حيحالص   وهو األمرين جواز: "يوطيالس   قال ل 
ٰ
 بوجهين ذ

   من
 

 :وهما عرالش

  قول 
 

  اعرالش
 

 :ميميالت   جندل بن ةمسال

ْوَدى 
َ
بـــاُب  أ

 
ي الشــــــــــــــ ذ 

 
د   الـــ هُ  َمجـــْ بـــُ  َعَواق 

 

  فـــــــيـــــــه   
َ

 نـــــــ
َ

 لـــــــ
 
  الوَ  ذ

َ
الـــــــ

 
 لـــــــ   ت  ذ

 
ب  يـــــــْ لشــــــــــــــــــــ

(3) 

)ُّ  
 
  قول  هو انيوالث

 
 :اعرالش

غـــــــات ال واءَ  وال ،ســــــــــــــــــــابــــ 
ْ
أ   جـــــــَ

 
ة

َ
لـــــــ  بـــــــاســـــــــــــــــ 

 

  
َ
ُنوَن، قيت

َ
َدى امل

َ
يفاء  اســــــــــــــْ  ل  (4)آجال   ت 

)ُّ    جالل مخالفة بوضوح نرى  وهنا
ن   حيث ،املازني عثمان ألبي يوطيالس   ينالد   أجاز املازني إ 

ا ،الفتح على المالس   ثاملؤن   جمع نصب م 
َ
 .وابالص   وهو الوجهين أجاز فقد يوطيالس   أ

ُّ املسألة
 
ُّ جواز: امنةالث

 
 معه املفعولُّ على صبالن

  ب   الباب ٰهذا مسائل: "يوطيالس   قال
 
 :(5)أقسام خمسة معه واملفعول  العطف إلى ةبَ ْس الن

  وهو معه، ول املفع على صبالن   يجوز  وال العطف فيه يجب ما :لُّاألو ُّ
 

  الواو ميتقد   أال
 

ال  امفرد   إ 

َك  ل 
ٰ
   غير جملة الواو ميتقد   وأن ،"ورأَيَك  أنت:" نحو َوذ

 أعلم أنت: " نحو فعل معنى نةمتضم 

 .مجاز إليه العلم ونسبة أنت على عطف وهو ،بمالك: واملعنى" ومالك

  

                                                           
 .مجهول  البيت قائل ،201ص /2ج الهوامع، همع (1)
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ُّ
 
ل   (1)العطف فيه يجوز  وال صبالن   فيه يجب ما :انيالث

ٰ
 أو ة،اسمي   جملة الواو متتقد   أن َك َوذ

   ةفعلي  
  لم مرفوع أو ،مجرور صلمت   ضمير الواو وقبل الفعل معنى نةمتضم 

 
 نحو بمنفصل ديؤك

 المتناعه العطف يجوز  وال ،معه املفعول  على صبالن   نعي  فيت( اوزيد   شأنك ما)و( اوزيد   مالك)

 
 

ال   قول  في جاء ما وعليه رورةالض   في إ 
 

 :اعرالش

 
َ

ـــــافــــــــ ــ   مـ
َ

 الــــــــتــــــــ  وَ  َك لــــــــ
َ

  َل وْ َد حــــــــَ د  لــــــــ
َ

 د  جــــــــْ نــــــــ

 

 وَ  
َ
  ْد ق

َ
 هاَم ت   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت ص  غ

ُ
  ب   ة

 (2)جــــــــــــــــــال  الر 

)ُّ  
 

 الت  : )هنا اهدالش
َ
  أعربت حيث( دَ د  ل

 
  بالفتحة امنصوب   معه مفعوال

 
 .آخره على اهرةالظ

ُّ
 
َك وَ  صبالن   جواز مع العطف فيه يختار ما :الثالث ل 

ٰ
  اضمير   أو اظاهر   املجرور يكون  أن ذ

 
 منفصال

  في ورفعه ل األو   في زيد جر   فاألحسن" وزيد أنت وما ،وزيد عبدهللا شأن ما: نحو
 
 نمكا ال ،انيالث

 .(3)األصل وهو للعطف

َك  ،العطف جواز مع صبالن   فيه يختار ما :ابعالر ُّ ل 
ٰ
ْن  العطف شروط جتمعت أن َوذ ك 

ٰ
 يخاف ل

   األكل يعجبك ال: نحو املقصودة ةاملعي   اتفو  منه
 

  : أي ،عبَ والش
 

ن   عبَ الش
َ
 مراد بين صبالن   أل 

  
 
 .بينه ال والعطف ماملتكل

  معنى العامل بتضمين ل األو   على العطف جواز إلى ملازنيا وذهب
 
 ،املتعاطفين على به طيتسل

 .(4)"اولبن   اخبز   أكلت: نحو اإلفراد في يجوز  ال ما العطف في يجوز :" قال حيث ميرْ الَج  واختاره

َك  واء،الس   على به واملفعول  ،العطف فيه يجوز  ما :الخامس ل 
ٰ
  إذا َوذ

 
 صلاملت   فعالر   ضمير دأك

  : "أي" والحائط رأسه: "ونحو ،"؟وأباك أنت صنعت ما: "نحو
 .(5)"دع" أو" خل 

ه   في يوطيالس   ونرى  ا ،"مفرد بعد العطف:" قال حيث املازني يخالف املسألة ٰهذ  م 
َ
 املازني أ

ا ،"األفراد في يجوز  ما العطف في يجوز  ال: "قال فقد م   .يللمازن يوطيالس   مخالفة على يدل   م 

                                                           
 .241ص /3ج م. س: (1)

  شرح (2)
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ُّ املسألة
 
ُّ هاء في القولُّ: اسعةالت

 
 "جلالر ُّ هاي ُّأ يا"  في نبيهالت

ن   وقيل: "يوطيالس   ذكر  من ةمبقا بل( أي) بـــ صلةمت   يستل جلالر   هأي   يا في نبيهالت  ( هاء) إ 

 استئناف جلالر   ٰهذاوَ  ،بموصوف ليس ىمناد( أي  ) فــ ،(جلالر   ٰهذا أي   يا) واألصل. اإلشارة اسم

 .(1)"عليها جلالر   داللة من بها اكتفاء" ذا" وحذف ،إبهامه لبيان هو بتقدير

ن   إلى سيبويه ذهب
َ
ن   واعلم: "كتابه في قال حيث( ٰهذا) بمنزلة أي   أ

َ
تي املبهمة األسماء أ

 
 ال

تي باألسماء توصف
 
  األلف فيها ال

 
نَزل  موالال

ُ
، منزلة ت الء   ٰهذا وهي أي 

ُ
  َوٰهؤ

ٰ
 وما ئك،وأول

 اسم بمنزلة بعده وما املبهم صار جالن،الر   ٰهذان   ويا جل،الر   ٰهذا يا: تقول  فعندما ،(2)"أشبهها

َك  ؛واحد ل 
ٰ
ذ ، يا: ل تقو  أن تستطيع ال ل    وتسكت؛ هاأي   يا وال أي 

َ
هُ أل   فصار فسيرالت   يلزمه مبهم ن 

ن ك واحد اسم بمنزلة جلوالر   هو
َ
أ
َ
 .(3)"رجُل  يا: قلت ك

ا م 
َ
ن   إلى فذهب األخفش أ

َ
" أي  " صلة والجملة ،محذوف ملبتدأ خبر واملرفوع موصولة أي  : "أ

 ب   ،املازني هورد  
َ
  لوصلت موصولة كانت لو هان  أ

 
 كمال ابن هورد   ،ةالفعلي   والجملة واملجرور رفبالظ

هُ ب   -اأيض  – ن 
َ
 .(4)املبتدأ ظهور  لجاز قال ما صح   لو أ

 ب   انحي   أبو وأجاز
َ
ُهْم : "يقول  أن له ن  أ ن  ن   الباب؛ ٰهذا في حذفه التزموا إ 

َ
   أل 

 حذف باب داءالن 

  جواز بدليل وتخفيف
 
 .(5)غيره خالف فيه رخيمالت

 ب   اجج  الز   هورد  
َ
  لوجب موصولة نتكا لو هان  أ

 
ال

َ
  أ

ُ
   في يبنى ال هألن   ؛م  ضَ ت

ن   يوصل؛ ما داءالن 
َ
 أل 

  
 .تمامه من لةالص 

                                                           
 .52ص /3ج الهوامع، همع (1)
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ن   في املازني قول  على يوطيالس   ورد  
َ
  لوصلت موصولة كانت لو: أي   ،أ

 
 واملجرور رفبالظ

 ب   وأجيب:" قال حيث ،ةالفعلي   والجملة
َ
  ن  أ

ٰ
َك ذ ُهْم : "يقول  أن له إذ ،يلزم ال ل  ن   اضرب   فيها التزموا إ 

   من
   من اضرب   فيها التزموا كما ،لةالص 

 ".رأيكم على فةالص 

ا م  ه   في يدل   م  ن   على املسألة ٰهذ 
َ
 . رأيه في املازني خالف قد يوطيالس   أ

ُّ: العاشرة املسألة
 
ُّالت  وصفته منه املستثنى بين طوس 

   اأم   وطييالس   قال
  بأحد مررت ما: نحو وصفته منه املستثنى بين طاملتوس 

 
ال " منك خير إ 

  االتباع فيه فيجوز 
 

   االستثناء على صبوالن   ،بدال
 
 .(1)"ركاملتأخ

هُ : "سيبويه ذهب ن 
َ
 إذا البدل على االتباع أو ،االستثناء على صبالن   املستثنى في يجوز  ال أ

 : نحو من (2)وصفته منه نىاملستث نبي املستثنى طتوس  

  أحد   جاءني ما -
 

ال   إ 
 
 .منك خير زيدا

  القوم قام ما -
 

ال   إ 
 
 .زيدا

  بأحد   مررت ما -
 

ال  .منك خير زيد   إ 

 .صبالن   واختياره سيبويه موافقة عنه ونقل ،وجوبه بل ،صبالن   اختيار إلى املازني وذهب

ا قائم والخالف م  ن ك سيبويه؛ يأر  على إ 
َ
   لم أل 

ا ،قائم فاإلبدال ،املستثنى على مهتقد  م   على َوإ 

ن ك املازني؛ رأي
َ
 .املستثنى بعد بصفة جئت أل 

َك  املازني مخالفة إلى يوطيالس   وذهب ل 
ٰ
 اأيض   املختار هو فيه واالتباع: "قوله خالل من َوذ

 ".املازني عن قلالن   واختلف ،(3)بويهسي مذهب ٰهذاوَ  ،للمشاكلة مثله

 ب   ى نر  وهنا
َ
   جالل اإلمام ن  أ

: يقول  رأيه كان حيث املازني لرأي امعارض   يقف يوطيالس   ينالد 

 ".املختار هو فيه واالتباع"

                                                           
 .257ص /3ج الهوامع، همع (1)

 .336ص /2ج الكتاب، (2)

 .336ص /2ج م. س: )3(
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ُّ تقديم: عشرة الحادية املسألة
 
 عامله على مييزالت

   بين ما عامله، على مييزالت   تقديم في حوالن   علماء آراء دتتعد  
َك  دمؤي  ل 

ٰ
ذ  :له معارض بين وما ل 

ُّأو ُّ
ً

 طاب انفس  : يقال فال ،عامله على مييزالت   تقديم منع إلى تابعه ومن سيبويه ذهب املنع، :ال

َك  من ورد وما ،املفرد تمييز في قديمالت   يمتنع كما ،ازيد   ل 
ٰ
 قول  في جاء ما ومنه ،(1)رورةللض   فهو ذ

 
 

 :اعرالش

 
َ
 أ
َ

  اســــــــــــــــــــــ  ْف نـــــــــ
َ

 بـــــــــ   طـــــــــيـــــــــُب تـــــــــ
َ

  ل  يـــــــــْ نـــــــــ
ُ

ـــىاملـــــــــ ــ ــ  نــ

 

 وَ  
َ

 (2)اهــــــــارَ ادي جــــــــ  نــــــــيــــــــُ  نــــــــون  داعــــــــي املــــــــ

)ُّ   موطن
 

 فعل هأن   مع" تطيب" عامله على مييزالت   متقد   حيث( تطيب اأنفس  : )اهدالش

  
 .(3)والجمهور  سيبويه عند بندرة الجواز الحال تقديم وحكم ف،متصر 

   املازنيو  ميرْ الَج  ذهب الجواز، :اثانيًُّ
 طبشر  عامله على مييزالت   تقديم جواز إلى والكسائي دواملبر 

   الفعل كون 
 متصر 

 
َك  استشهد ولقد ،(4) اف ل 

ٰ
ذ   بقول  مالك ابن ل 

 
 :اعرالش

 
َ
 أ
َ

  رُ جـــــــُ هـــــــْ تـــــــ
َ

 لـــــــى لـــــــ  يـــــــْ لـــــــ
ْ

ـــابـــــــيـــــــبـــــــَ حـــــــَ  راق  فـــــــ  لـــــــ ــ  هــ

 

  كـــــاَن  مـــــاوَ  
َ
  راق  الف  بـــــ   اســــــــــــــــــ  ْف ن

َ
 (5)طيـــــُب ت

)ُّ ُّ موطن
 

 ". انفس   تطيب" واألصل" تطيب" عامله على" انفس  " مييزالت   تقديم: اهدالش

ن   على بناء ،اجزم   عصفور  ابن فمنعه الفعل على ديمهتق اوأم  : يوطيالس   قال
َ
 له اصبالن   أ

 إ  وَ  ،الفعل هو ليس
 ما: "يقال فال. بإجماع امتنع ،اجامد   الفعل كان فإن بأسرها، الجملة هو مان 

 
 

  وال ،"كذا ازيد   أحسب رجال
 

 .بإجماع اجامد   عامله كان إذا يمتنع كما" بزيد رجال

   جالل اإلمام نجد وهنا
 مييزالت   تقديم في رأيه، في املازني عثمان أبا يخالف يوطيالس   ينالد 

هُ  حيث ،عامله على ن  ا ،اجامد   الفعل كان إذا بإجماع املنع يرى  كان إ  م 
َ
 جواز يرى  فكان املازني أ

 .العامل على قديمالت  

                                                           
 .71ص /4ج الهوامع، همع (1)

 .305 -304ص/2ج املسالك، أوضح )2(
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ُّ املسألة
 
ُّ مسألة: عشرة انيةالث  رب 

 :(1)مذاهب ةعد   فيها لعلماءا آراء رب   مسألة في يوطيالس   ذكر

ها :لُّاألو ُّ ن 
َ
   من واملازني واألخفش سيبويه، كــ األكثر قول  وهو ،ادائم   قليلللت   أ

 والكسائي ينالبصري 

   من وهشام اءوالفر  
َك  ومثال ين،الكوفي  ل 

ٰ
 "كأم   تلده لم لك أخ رب  : "العرب قول  ذ

ُّ
 
ها يذكر ولم درستويه، نواب الخليل وعليه ،ادائم   كثيرللت   :انيالث ن 

َ
 العرب كـقول  قليلللت   تجيء أ

 .(2)"يقومه لن وقائمه يصومه، لن صائمه رب   يا"  رمضان انقضاء عند

ُّ
 
ها :الثالث ن 

َ
 .يوطيالس   رأي ٰهذاوَ  ،(3) انادر   كثيروالت   اغالب   ليلقللت   أ

  قليلللت   :ابعالر ُّ
 

  مغني في هشام ناب واختاره ،اكثير   كثيروللت   ،قليال
 
 وليس: "قال حيث بيب،الل

  ا،دائم   قليلللت   معناها
 
  ادائم   كثيرللت   وال لألكثرين، اخالف

 
 كثيرللت   ترد بل درستويه، البن اخالف

  قليلوللت   ا،كثير  
 

 .(4)"قليال

ن   في املازني يوطيالس   خالف وقد
َ
  تاراملخ وهو ثالثهما: "قال حيث ادائم   قليلللت   رب   أ

 ) عندي
 
ها وطائفة نصر أبي( للفارابي اوفاق ن 

َ
 .(5) انادر   كثيروالت   ،اغالب   قليلللت   أ

 .للمازني يوطيالس   خالفةم لي ضحات   هنا ومن 

ُّ املسألة
 
 حاشا مسألة: عشرة الثةالث

  صببالن   وعدا ،خال ،وبحاشا: "يوطيالس   قال
 

 هأن   واألصح   ،فاعل بال: قيل ،( 6)جامدة أفعاال

  والجر   املصدر: وقيل ،البعض ضمير
 
   احروف

 
 أو   ،كغيرها قةمتعل

 
  أو ،ائدكالز   ال

 
( غير) كـــ هامحل

 : أقوال

                                                           
 .174ص /4ج الهوامع، همع (1)

 .104ص /2ج األشموني، شرح )2(

 .175ص /4ج الهوامع، همع (3)

  مغني (4)
 
 .134ص /1ج األنصاري، هشام ابن بيب،الل

 .175ص /4ج الهوامع، همع (5)

 .282ص /3ج م. س: (6)
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ن   إلى سيبويه ذهب
َ
ى" تجر   كما بعده ما يجر   حرف" حاشا أ  معنى وفيه بعدها، ما" َحت 

َك  ،(1)االستثناء ل 
ٰ
ى) على اقياس   َوذ تي( َحت 

 
   حرف هي ال

  كقول  بعدها ما تجر   جر 
 

 :اعرالش

ا
َ

اشـــــــــــــــــــــــــــ بـــــــــــــ   حـــــــــــــَ
َ
اَن  أ ْوبـــــــــــــَ

َ
ه   إن   ثـــــــــــــ  بـــــــــــــ 

 

اضـــــــــــــــــــَ     نـــــــ 
َ
ن  املـــــ

م  عـــــَ
تـــــْ

 
اة  َوالشـــــــــــــــــــ

حـــــــَ
ْ

 (2)لـــــ

)ُّ   سيبويه مذهب على يوطيالس   بوعق  
 

   وأكثر سيبويه وأنكر: قائال
 والعذر ،تهافعلي   ينالبصري 

هُ  لسيبويه؛ ن   إ  وَ  ،لنقله( بحاشا) صبالن   يحفظ لم إ 
 .(3)اءوالفر   األخفش نقله مان 

ا م 
َ
   وبعض املازني أ

ها: "املغني في هشام ابن واختار سيبويه، مذهب وافقوا فقد ينالبصري  ن 
َ
 أ

  ال
 
  ائدة؛الز   كالحروف قتتعل

َ
هأل   وَ  ،عنه تزيله بل االسم معنى توصل ال ان 

َ
هأل    بمنزلة ان 

 
ال  غير وهي ،إ 

  
 
 صبالن   شواهد ومن ،بها استثنى إذا( غير) كــ الكالم تمام من نصب موضعها: وقيل ،(4)قمتعل

  قول  لها
 

 :اعرالش

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ   حـــــاشــ
ُ
 يْ رَ ق

 
  اشـــــــــــــــــــ

َ
  هللاَ  ن  إ  فـــــ

َ
 ضــــــــــــــ  ف

َ
 ْم هُ ل

 

 ر  لـــى الـــبـــَ عـــَ  
  وَ  الم  ســــــــــــــــْ اإل  بـــــــ   ة  يـــــــ 

 (5)يـــن  الـــــــد 

)ُّ ا م 
َ
ها: "قالف يوطيالس   أ ن  " هلل حاشا: "بعضهم قراءة بدليل نزيهللت   مرادف مصدر اسم إ 

 ".هللا معاذ كـــ"  باإلضافة" هللا حاشا: "مسعود ابن وقراءة "وبراءة هلل اتنزيه  : "يقال كما نوينبالت  

ا م   .للمازني يوطيالس   مخالفة على يدل   م 

ُّ  

                                                           
 .349ص /2ج الكتاب، (1)

 .368ص املغني، شواهد شرح (2)

 .286ص /3ج الهوامع، همع (3)

  نيمغ )4(
 
 .121ص /1ج بيب،الل

 .283ص /3ج الهوامع، همع (5)
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 املخفوض ميرالض ُّ على العطف: عشرة ابعةالر ُّ املسألة

   عود يجب وال: "يوطيالس   قال
ل   لورود ضميره؛ على العطف في الجار 

ٰ
 بغير الفصيح في َك ذ

وا: "تعالى قال ،(1)"عود
ُ

ق َهُّ َوات 
 

ي الل ذ 
 

وَنُّ ال
ُ

َساَءل
َ

ْرَحام ب ه ُّ ت
َ ْ

   (2)"َواأل
َك  ،بالجر  ل 

ٰ
 قراءة إلى ااستناد   َوذ

   سورة في اتي  الز   حبيب بن حمزة بها قرأ محكمة قراءة وهي متواترة ةسبعي  
 
َك  ساء،الن ل 

ٰ
   َوذ

 بحر 

ها كما الخافض، ادةإع بدون  املخفوض ميرض  ال على اعطف   األرحام ن 
َ
 من جماعة بها قرأ قراءة أ

 والن   ،(3)البصري  والحسن اسعب   ابن أمثال من الحالص   لفوالس   حابةالص   كبار
َ
 وقتادة عيخ

هاإ  : " انحي   أبو يقول  كما القول  وجملة ،(4)واألعش ى   –هللا رسول  عن متواترة قراءة ن 
 
 هللا ىصل

  عليه
 
   عثمان كــــ حابةالص   اءقر   بأكابر صلتوات   ة،األم   سلف بها قرأ -موسل

 مسعود وابن وعلي 

  ثابت، بن وزيد
ُ
بي   حابةالص   وأقرأ

ُ
 .(5)"كعب بن أ

  املخفوض ميرالض   على العطف يجوز  ال هأن   إلى ون البصري   وعليه املازني وذهب
 

ال  بإعادة إ 

 .(7)املنصوب ميرالض   على اقياس   وز يج هأن   إلى ون الكوفي   وذهب ،(6)"الخافض

 ،واحدة بمنزلة واملجرور الجار   ألن   يجوز؛ ال هإن   قلنا ماإن  : قالوا بأن وافاحتج   ون البصري   اأم  

   الحرف على االسم عطفت كفكأن   املجرور، ميرالض   على عطفت فإذا
 على االسم وعطف ،الجار 

 . يجوز  ال الحرف

                                                           
 .268ص /5ج م. س: (1)

   سورة (2)
 
 .1: اآلية ساء،الن

 .78ص /3ج ل،املفص   شرح )3(

 .157ص /3ج املحيط، البحر تفسير (4)

 .157ص /3ج م. س: (5)

 .381ص /2ج الكتاب، هامش من املازني رأي (6)

 .157ص /4ج يوطي،للس   ظائر،والن   األشباه (7)
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هُ  على أجمعنا: قال بأن كتمس   من نهموم ن 
َ
 املظهر على املجرور ميرالض   عطف يجوز  ال أ

ن   ؛"وك بزيد مررت: يقال أن يجوز  فال (1)املازني مذهب ٰهذاوَ  ،املجرور
َ
 واملعطوف املعطوف أل 

  أحدهما يدخل ال ،شريكان عليه
 

ال  مررت: "يقال أن يجوز  ال فكما اآلخر، في دخل ما إ 

 ".وزيد بك مررت يجوز  ال" وك بزيد

َك  قلنا ماإن  : "بقولهم البعض وذهب ل 
ٰ
 فينبغي نوين؛الت   عن اعوض   صار قد ميرالض   ألن   ؛ذ

 .(2)نوينالت   على العطف يجوز  ال كما ،عليه العطف يجوز  ال أن

   رأي األنباري  ابن أورد ولقد
 على ليلالد  : واقال بأن وافاحتج   ون الكوفي   اأم  : "بقوله ينالكوفي 

َك  جاء قد يجوز  هأن   ل 
ٰ
وا: "(3)تعالى قوله في ذ

ُ
ق َهُّ َوات 

 
ي الل ذ 

 
وَنُّ ال

ُ
َساَءل

َ
ُّ ت ه  ُّ ب  ْرَحام 

َ ْ
 بالخفض (4)"َواأل

  : أي
 .(5)اتي  الز   حمزة قراءة وهي ،به املخفوض ميرالض   على اعطف   األرحام بجر 

   موافقته إلى أشار فقد مالك ابن اأم  
 : قوله خالل من نيالكوفي 

ْودُ  افـــــــ   َوعـــــــَ
َ

َدى ض  خـــــــ
َ

ف   لـــــــ
ْ

طـــــــ ـــىعـــــــَ  عـــــــَ ــ  لــ

 

مــــيــــر    ض   ضــــــــــــــــــَ
فــــْ

َ
ا خــــ ْد  الزمـــــــ 

َ
عــــ   قـــــــ

 جــــُ
َ
  ال

 

)ُّ

 وَ 
َ

ز   دينـــــــــْ عـــــــــ   َس يـــــــــْ لـــــــــ
َ
اال   مـــــــــ 

ْ
ْد  إذ

َ
  قـــــــــ

َ
تـــــــــ

َ
  أ

 

م   في 
ْ
ظ ر   الن 

ْ
ث حيح   َوالن  ا الصــــــــــــــ  َبتـــــــَ

ْ
 (6)ُمث

ن  : البيت شرح (
َ
هُ  حاة؛الن   عند الزم أمر -ميرالض   على العطف عند -الخافض عود أ ن  ك 

ٰ
 ليس َول

ا ورد قد إعادته عدم ألن   مالك؛ ابن عند بالزم ا، ثرالن   وفي ظمالن   في مثبت  َدْين   مع   العرب؛ عن الوار 

   أْمر   هإن  : أي
ا حيحةالص   األمثلة دهتؤي  ا، نظم  ُت  ونثر  ب 

ْ
ث
ُ
  ليست إعادته أن   وت

 
 .(7)زمةبالال

                                                           
 .431ص /1ج اس،ح  للن   القرآن، إعراب (1)

 .467ص /2ج اإلنصاف، (2)

 .463ص /2ج اإلنصاف، (3)

   سورة (4)
 
 .1: اآلية ساء،الن

 وإعراب ،501-502ص /1ج عشر، األربعة القراءات في البشر فضالء وإتحاف ،188ص القراءات، ةحج   (5)

 .431ص /1ج الكريم، القرآن

 .42ص رف،والص   حوالن   في مالك ناب ةألفي   (6)

 .354ص /3ج مالك، ابن ةألفي   إلى املسالك أوضح (7)
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   عود يجب وال: "قال عندما املازني عثمان أبا خالف قد يوطيالس   بأن  : نرى  هنا ومن
 في الجار 

َك  على واستدل   ضميره على العطف ل 
ٰ
ا: "تعالى بقوله ذ

َ
ن

ْ
ْمُّ َوَجَعل

ُ
ك

َ
ا ل يهَ ْمُّ َوَمن َمَعاي َشُّ ف 

ُ
ْست

 
ُهُّ ل

َ
 ل

يَنُّ ن  : قالوا حيث ،(1)"ب َراز ق   في املخفوض ميرالض   على بالعطف خفض موضع في" من" كلمة إ 

 ". ملك"

 حبل في يحطب كان يوطيالس   إن   حيث للمازني، يوطيالس   مخالفة سبق امم   لنا ضحيت   وهنا 

  
   منهج على يسير املازني كان ما بخالف ينالكوفي 

  االسم عطف جواز عدم في ينالبصري 
 
 اهرالظ

  املخفوض ميرالض   على
 

ال  .لخافضا بإعادة إ 

 والعكس الفعل على االسم عطف: عشرة الخامسة املسألة

 زيد على معطوف خالد فــ" وخالد زيد جاء: "نحو االسم على االسم عطف حاةالن   أجاز

 على معطوف جلس فالفعل" وجلس دمحم   جاء" الفعل على الفعل وعطف مثله، مرفوع

ر ُجُّ": تعالى قوله نحو الفعل على االسم وعطف ،جاء الفعل
ْ

خ ُّ يُ َحي 
ْ

َنُّ ال ُّ م  ت   
ي 

َ ْ
ُّ امل

ْ
 ر ُجَُّوُمخ

ُّ ت   
ي 

َ ْ
َنُّ امل ُّ م  َحي  

ْ
 "  تعالى قوله نحو االسم على الفعل عطف ويجوز  (2)"ال

 
 ".ويقبضن اتصاف

 ال فكما ثنيةالت   أخذ العطف ألن   وعكسه؛ الفعل على االسم عطف منع فقد املازني اأم  

َك  ،اسم إلى فعل فيها ينضم   ل 
ٰ
ذ

َ
 .(3)اآلخر على أحدهما يعطف ال ك

   إليه ذهب ،املنع يف ازنيامل إليه ذهب وما
 على ااسم   تعطف ال كأن   اعلم: "قال حيث داملبر 

  وال اسم،
 

  ةالعربي   من موضع في فعل على فعال
 

ال  وعمرو، بزيد مررت: بقولك مثله، كان إذا إ 

 على االسم عطف جواز عدم إلى عصفور  ابن وذهب ،(4)"وأكرمك آتيك وأنا ،اوعمر   ازيد   ورأيت

  عكسال أو الفعل
 

ال َك  ذكر وقد العكس، أو اسم موضع في فيه الفعل يكون  موضع في إ  ل 
ٰ
 ذ

                                                           
 .20: اآلية الحجر، سورة )1(

 .95: اآلية األنعام، سورة )2(

 .272ص /5ج الهوامع، همع (3)

 .387ص /4ج املقتضب، )4(
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  كتابه في
 

  االسم على الفعل وال الفعل على االسم عطف يجوز  وال: "قائال
 

ال  يكون  موضع في إ 

  لنا حوض   وقد ،(1)"الفعل موضع في االسم أو االسم موضع في فيه الفعل
 

 املوضع على مثاال

 
 
َك : "قال حيث الفاعل اسم كـ الفعل موضع فيه سماال  يكون  ذيال ل 

ٰ
ذ ل 

َ
 الفعل عطف يجوز  ف

  زيد قام"و" وقام اربالض   جاءني: "ل فنقو  هنا االسم على
 
 .(2)"وقائم ضربني ذيال

َك  العكس أو الفعل على االسم عطف أجاز فقد انحي   أبو اأم   ل 
ٰ
 عطف ويجوز : "بقوله َوذ

 " تعالى كقوله االسم على الفعل
 
 يخرج: "تعالى كقوله الفعل على واالسم" ويقبضن اتصاف

   من ي  الح
   ومخرُج  تاملي 

   من ت  املي 
َك  يكون  وال" الحي  ل 

ٰ
  ذ

 
 تقدير في منهما واحد كل   كان إذا إال

 .(3)"اآلخر

 االسم على الفعل عطف جواز في األندلس ي مالك ابن إليه ذهب انحي   أبو إليه ذهب وما

َك  رذك وقد وعكسه، ل 
ٰ
 االسم وعطف االسم، على الفعل عطف جواز على هتنب   ثم  : "كتابه في ذ

 قوله في االسم على الفعل عطف فمن ،(4)"اسمين أو بفعلين لهماتأو   سهل إذا الفعل، على

ْمُّ": تعالى
َ

َول
َ

َرْوا أ ى يَ
َ
ل ر ُّ إ 

يْ
 

ُهْمُّ الط
َ
ْوق

َ
ُّ ف ات 

 
ْضَنُّ َصاف ب 

ْ
 قوله علالف على االسم عطف ومن ،(5)"َوَيق

ر ُجُّ" : تعالى
ْ

خ ُّ يُ َحي 
ْ

َنُّ ال ُّ م  ت   
ي 

َ ْ
ر ُجُّ امل

ْ
ُّ َوُمخ ت   

ي 
َ ْ
َنُّ امل ُّ م  َحي  

ْ
 .(6)"ال

َك  ونظير ل 
ٰ
   من ذ

 
 : اجزالر   قول  عرالش

ـــــا ــ  ج  واهــــــــــ  الــــــــــعــــــــــَ  َن مــــــــــ   ضـــــــــــــــــــــــاءَ يْ بــــــــــَ  ُرب   يـــ

 

  
ُ
  صـــــــــــــــــــــــَ  م  أ

ي    بــــــــــ 
َ

ـــــاحــــــــــَ  ْد قــــــــــ ــ ــ   بـ
َ
ج  دار   ْو أ

(7) 

)ُّ    . العنق طويلة: العواهج

                                                           
 .248ص /1ج عصفور، ابن ل،الجم   شرح (1)

 .249ص /1ج م. س: (2)

 .2022ص /4ج ب،رَ الض   ارتشاف (3)

  شرح )4(
 
 .387ص /4ج سهيل،الت

 .19: اآلية امللك، سورة (5)

 .95: اآلية األنعام، سورة (6)

 .345ص /2ج األدب، خزانة (7)
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 على واملفرد املضارع على واملاض ي الفعل على االسم عطف يجوز  ال" فقال يوطيالس   اأم  

 في) املفرد على والجملة املاض ي على واملضارع ،االسم على الفعل أي" وبالعكوس الجملة

  
 واملاض ي ،الفعل يشبه االسم كان بأن( أويلبالت  ) عليه عطوفوامل املعطوف أي( حداات   إن األصح 

  أو صفة يكون  بأن املفرد تأويل في والجملة باملعنى ماض ي عاملضار  أو ،املعنى مستقبل
 

 ،حاال

  أو اخبر   أو
 

   مفعوال
ر ُجُّ: "نحو (1)لظن 

ْ
خ ُّ يُ َحي 

ْ
َنُّ ال ُّ م  ت   

ي 
َ ْ
ر ُجُّ امل

ْ
ُّ َوُمخ ت   

ي 
َ ْ
َنُّ امل ُّ م  َحي  

ْ
 .(2)"ال

ه   في املازني خالف قد يوطيالس   أن   نرى  هنا نوم  .املسألة ٰهذ 

ُّ املسألة ُّ أسماء تصغير: عشرة ادسةالس 
 

 هورُّالش

  وال:" يوطيالس   قال
ُ
 .(3)"الفعل عمل العاملة األسماء رصغ  ت

  أسماء تصغير يجوز  ال هأن   إلى سيبويه ذهب
 

 شهور  أسماء رتحق   وال: قوله في وذهب ،هور الش

  املعلم غير االسم يحتقر ماوإن   ،رتحق   ال هرالد   من ذكرنا ما فعالمات ،نةالس  
 
 ش يء كل   لزمي ذيال

 .(4)"وأشباهها وامرأة رجل: نحو ،تهأم   من

   ووافقه املازني اأم  
 ماإن   صغيرالت   ألن  :" قال حيث نةالس   شهور  أسماء تصغير أجازواف داملبر 

 : لقلت زيد غالم رتصغ   لو كأن   ترى  أال ،ل األو   االسم على يقع
ُ
 غ
َ
َك  ،زيد ميْ ل ل 

ٰ
ذ

َ
ك

َ
 وما ٰهذا ف

 .(5)أشبهه

 ،ُصفير ،ُمحيرم: "فيقولون  نةالس   شهور  أسماء تصغير في املازني مذهب ون الكوفي   وافقو 

عيبان ،ُرجيب ،ُجميد ،ُربيع
ُ

ويويل ،وُرميضان ،ش
ُ

وي  ،وش
ُ
وي  ،القعدة وذ

ُ
 .(6)ةالحج   وذ

                                                           
 .271ص /5ج الهوامع، همع (1)
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 .(1)"فيها وما ،وصفر مكاملحر  : نةالس   شهور  أسماء تصغير يجوز  ال هأن   ذكر فقد يوطيالس   اأم  

   جالل نجد وهنا
  ألسماء تصغيره عدم في املازني خالف اأيض   يوطيالس   ينالد 

 
 حيث هور الش

   سائر من املازني انفرد
ه   تصغير بإجازة ينالبصري  َك وَ  األسماء ٰهذ  ل 

ٰ
ذ

َ
   وجدنا ك

 قد بعده من داملبر 

َك  على وافقه ل 
ٰ
   حبل في يحطب كان فقد ذ

 .ينالكوفي 

 . للمازني يوطيالس   مخالفة على يدل   امم  

ُّ املسألة  األسبوع امأي ُّ تصغير: عشرة ابعةالس 

  ال: "يوطيالس   قال
ُ
 ،سيبويه مذهب على قبلها وما ،واألحد ،بتكالس  : األسبوع امأي   رغ  صَ ت

 .(2)كيسان ابن واختاره

   يقول ف ،األسبوع امأي   تصغير أجازوا فقد ( 3)ون الكوفي   وافقهم ميرْ والَج  املازني اأم  
حي 

ُ
 ،دأ

نيان
ُ
ليثاء ،وث

ُ
ريبعاء ،وث

ُ
   ،وأ

مي 
ُ
 .وُسبيت ،وُجميعة ،سوخ

ُهْم  كتابه في هيَد س   ابن ذكر كما حاةالن   بعض وكان ن 
َ
   كانوا أ

 اليوم" نقول  أن بين قون يفر 

 تصغير جاز اليوم رفع فإذا ،اليوم فيرفع" بتالس   اليوم" نقول  أن وبين اليوم فينصب" بتالس  

 في ويبطل صبالن   في صغيرالت   يجوز : وقبل ،صغيرالت   يجوز  فال نصبت إذا اأم   ،بتوالس   الجمعة

 .(5)صبوالن   فعالر   في تصغيرهما أجاز فقد املازني اأم   ،(4)فعالر  

   جالل نجد وهنا
ه   في املازني عثمان أبا يخالف يوطيالس   ينالد   املازني إن   حيث املسألة، ٰهذ 

   حبل في يحطب كان حيث ،األسبوع امأي   تصغير أجاز
   باقي بخالف ين،الكوفي 

 وعلى ينالبصري 

  حاةالن   شيخ رأسهم
 
َك  يجيزوا لم ذينال ل 

ٰ
 منهج على منهجه في يريس اأيض   يوطيالس   فوجدنا ،ذ

  
  ينالبصري 

 
 .األسبوع امأي   تصغير يمنعون  ذينال

                                                           
 .151ص /6ج م. س: (1)
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ُّ املسألة
 
ُّ عند الوصل ألف إزالة: عشرة امنةالث

 
 صغيرالت

  يوطيالس   قال
ُ
 أم ،اسم ،ابن كـــ" اثنائي   أكان سواء فيه هي ما تصغير عند الوصل ألف زالت

 ل أو   بتحريك إليها الحاجة لزوال ،وغيرها واشهيبان ،واستضراب ،وانطالق ،افتقار كـــ" أكثر

 مثال على بقي واءوس ،وغيرها وشهيبي ،ونطيليق ،وفتيقير ،وُسمي   ،ُبني  : فيقال ،راملصغ  

حذف ما باب في ذكر كما سيبويه مذهب ٰهذاوَ  ،(1)ال أم األسماء
ُ
  بنات من وائدالز   منه ت

 
 الثةالث

َك : "قال حيث ،وصولةامل األلفات أوائله امم   ل 
ٰ
 األلف حذفنا تضيريب،: استضراب في قولك َوذ

  فحذفت تحريكه، من البد   بعدها من يليها ما ألن   املوصولة
َ
ُهْم أل   استغناء حالة في هاأن   علموا قد ن 

 كانت إذا ائدةالز   ألن   اء؛الت   تحذف وال يليها، ما كلتحر   األلف حذفت االفتقار رتصغ   وإذا... عنها

  بنات من ثانية
 
   حرف رابعهن   خمسة حروفه عدد االسم وكان الثة،الث

 
 ش يء منه يحذف لم ين،الل

 .(2)"مفاعيل مثال على يجيء هألن   للجمع؛ تكسيره في

 مثال على يكون  أن الوصل همزة فيه امم   راملصغ   في البد  : "هأن   إلى فذهب املازني اأم  

ق: وافتقار انطالق تصغير في ول فتق ،(3)"األسماء لي 
ُ
ر ،ط قي 

ُ
ى ،بالحذف وف  مثال على يصير َحت 

  
لي 

ُ
طيليق،: انطالق في يجز ولم ،بك

ُ
 : افتقار في وال ن

ُ
 ،األسماء في مثال امله ليس هماألن   تيقير؛ف

ى يحذف بل ليق: فيقال األسماء مثال إلى يصير َحت 
ُ
قير ،ط

ُ
 .(4)ف

  خالف فقد ثعلب اإلمام اأم  
 
 حال في الوصل همزة أثبت هإن   حيث الحذف أجازوا ذينال

  فحذف ،"أضيريب: "اضطراب في فيقال ،يسقطها ولم صغيرالت  
 
 افتعل تاء من بدل هاألن   اء؛الط

 .(5)مقد  بالت   فضلتها ألن   الوصل؛ همزة وأبق  زائدة وهي

                                                           
 .152ص /6ج م. س: (1)

 .434-433ص ص /3الكتاب، ج )2(
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  بل ،وافتعال بانفعال امختص   املازني خالف وليس: "األندلس ي انحي   أبو وقال
 

 في رطالش

   راملصغ  
 
 .(1)األسماء مثال على يكون  أن هكل

  بصري  هأن   من غمالر   على املازني نجد وهنا
 

 فنجد سيبويه، حاةالن   شيخ مذهب خالف هأن   إال

 . املازني ويخالف سيبويه مذهب يذهب يوطيالس  

 . للمازني مخالفته على يدل   امم  

ُّ املسألة
 
ُّ) تصغير: عشرة سعةاالت

 
ُّ تيال

 
 (تيوالال

 واملوصول  ،اإلشارة اسم: اتاملبني   من ويستثنى" اإلشارة أسماء تصغير في يوطيالس   قال

   األسماء يشبه هألن   ؛رانفيصغ  
 
  أبق  حين صغيرالت   قاعدة بهما خولف وقد ،نةاملتمك

 
 هماأول

   من فات اعم   اعوض   ألف آخرهما في وزيد ،الفتح على
  وفي ،ل األو   ضم 

 
 : وفروعه ذيال

 
االل  ،ذي 

 
 
اوالل   ،تي 

 
  ،ذيانوالل

 
  ،تيانوالل

 
  وكذا ،بفتحها وقيل ،ذيون والل

 
 ،بفتحها وقيل ،هابكسر  ،ذيينالل

 
 
  تياتوالل

 
ياوالل

َ
  وفي وت

 
 .(2)"تيالال

  تصغير في وتقول 
 
  ذيال

 
 : تيوال

 
  ذياالل

 
 وفتح ،قبلها ما وفتح ،ثالثة غيرصالت   ياء بزيادة تياوالل

  الياء
 
  حكي وقد ،العوض لفأ لتسلم صغير؛الت   ياء بعد تيال

 
  ،ذياالل

 
   تياوالل

 بين اجمع   األولى بضم 

 .(3)منه ضواملعو   العوض

 :اجج  الَع  قال

  َد عـــــــــْ بـــــــــَ 
 

 ا وَ يـــــــــ  تـــــــــَ الـــــــــلـــــــــ
 

 ا وَ يـــــــــ  تـــــــــَ الـــــــــلـــــــــ
 

ـــيالـــــــــ ــ ــ  تــ

 

 ذا عـــــــــــَ إ   
َ

 تـــــــــــْ لـــــــــــ
َ
 هـــــــــــا أ
ْ

  س  فـــــــــــُ نـــــــــــ
َ

 (4)ت  د  رَ تـــــــــــ

)ُّ

                                                           
 .364ص /1ج ب،رَ الض   ارتشاف (1)

 .150ص /6ج الهوامع، همع )2(

 .288ص /1ج االستراباذي، ض يللر   الحاجب، ابن شافية شرح (3)

  تصغير: هنا اهدوالش   ،289ص /2ج واملقتضب، ،488ص /3ج سيبويه، انظر (4)
 
  على تيال

 
 .اتي  الل
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  يتثن   إذا كأن   سيبويه ويرى 
 
  ذيال

 
 : "قولك في تيوال

 
  ،ذياالل

 
ه   حذفت" تياوالل  كما األلفات ٰهذ 

َك  اكنين،الس   الجتماع ثنية؛الت   عالمتي قبل فحذفها ،الكالم في لكثرتها ذواتا؛ األلف تحذف ل 
ٰ
ذ

َ
 ك

 : فيقول  الجمع في
 
  ذيون الل

 
   ذيينوالل

 : تقول  ثنيةالت   وفي وكسرها، الياء بضم 
 
  ذيانالل

 
 ".(1)تيانوالل

  تثنية في سيبويه وافق فقد األخفش اأم  
 
  ذيانالل

 
 : "فيقول  الجمع اأم   ،تيانوالل

 
 ،ذيون الل

 وا
 
 .(2)كاملقصور  بالفتح" ذيينلل

 " تصغير في اأم  
 

  ال العرب أن   سيبويه فيرى " تيالال
ُ
  صَ ت

 
  رغ

 
 الواحد بجمع تغنوااس: "فقال تيالال

 : قلت إذا -راملصغ   -راملحق  
 
  ،تيانالل

ُ
  صَ ت

 
 ) رغ

 
  املبهم غير من بالجمع تفعل كما وتجمعها( تيال

 
 ذيال

 .(3)"دهواح -رغ  صَ يُ  أي -رق  َح يُ 

 " تصغير األخفش وأجاز
 

 : فقال" تيالال
 
  ،وياالل

 
 : ئيوالال

 
ا وياالل  .(4) "أيض 

 " تصغير أن   فيرى  املازني اأم  
 

 ": تيالال
 
َك  ،تياالل ل 

ٰ
 ابق،الس   البيت في العرب عن ورد ملا ااستناد   َوذ

 ا األلف يعني ،أولى ائدالز   فحذف ،الحذف من البد   كان إذا: "وقال
 
  بعد تيل

 
  رفتصغ   ،مالال

 
 ،تيالال

  كتصغير
 
 .(5)سواء تيال

  رتصغ   إذا: "اءالفر   وقال
 
  ،فقلت األصل لىإ رددتها واتيالل

 
 جهتها على رتهاصغ   فإذا ،تياتيالل

  قلت
 
 : قلت همزتها على رتهاصغ   ولو ،وياتيالل

 
 .(6)وياتيالل

                                                           
 .488ص /3ج الكتاب، (1)

 همع ،393ص /1ج ب،رَ الض   ارتشاف ،289ص /2ج واملقتضب، ،288ص /1ج الحاجب، ابن شافية شرح (2)
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  تصغير يجوز  ال هأن   حيحوالص  : "قال حيث رهماتصغي يجوز  ال هأن   فيرى  انحي   أبو اأم  
 

 ،ئيالال

 
 

  ،يوالآل
 
  بجمع استغناء   واتيوالل

 
َك  عن تياالل ل 

ٰ
ه   وتصغير ،سيبويه مذهب ٰهذاوَ  ،ذ  ال األسماء ٰهذ 

 .(1)"ماعالس   مورد فيه ىيتعد   ال أن فينبغي ،قياس يقتضيه

 حيث حاةالن   شيخ إليه ذهب ما إلى وذهب ،رأيه دوعض   سيبويه وافق فقد يوطيالس   اأم   

 قياس ألن   قياس، يقتضيه وال العرب، عند يثبت لم هألن   حيح؛الص   هو سيبويه ومذهب: "قال

ه     األسماء ٰهذ 
 

  أال
ُ
  وال ماعالس   مورد فيه وقفنا ا،شيئ   منها العرب ترَ غ  صَ  فمتى ر،صغ  ت

َ
 .(2)اهتعد  ن

ه   وفي    لجال نجد املسألة ٰهذ 
 في وجدناه بل سيبويه، إليه ذهب ما إلى يذهب يوطيالس   ينالد 

  املازني ويعارض جواره، إلى يقف املسائل أغلب
 
   حبل في يحطب كان ذيال

 .ينالكوفي 

ُّ نُّاملنو ُّ املقصورُّ إبدال: العشرون املسألة
ً
 .الوقف عند األف

 :(3) مذاهب ةد  ع وفيه باأللف عليه يوقف ن املنو   املقصور  أن   يوطيالس   ذكر

  أشهر أن   رذك كما حيح،كالص   ن املنو   املقصور  إن  : "قال حيث سيبويه مذهب :لُّاألو ُّ
 
 فيه غاتالل

 ،بفتى ومررت ،فتى قام: نحو املفتوح من األف   وإبداله ،واملكسور  املضموم من نوينالت   حذف

 .فتى ورأيت

ُّ
 
  الض   حالة يفف ،باأللف الوقوف" أن   على العرب أجمع :انيالث

  فلاأل هي والكسر م 
 
 في كانت تيال

 .(4)"نوينالت   من بدل هافإن   ،املفتوح في اأم   ،ويننالت   مع ساكنة اللتقائها وحذفت ،الكلمة آخر

ُّ
 
 اونصب   ارفع   امطلق   تنوينه من األلف إبدال إلى" وهو األخفش ووافقه املازني مذهب :الثالث

   األحوال في نوينلت  ا ألن   قال: "قال ،اوجر  
 
 همألن   ،ازيد   رأيت: في نوينالت   فأشبه ،فتحة قبله هاكل

 .(5)"والياء كالواو فيها ثقل ال األلف وألن   األف   باإلبدال ازيد   رأيت على وقفوا ماإن  

                                                           
 394ص /1ج ب،رَ الض   ارتشاف ،150ص /6ج الهوامع، همع (1)
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ه   وفي َك  املسألة ٰهذ  ل 
ٰ
ذ

َ
 ومذهب: "قال حيث سيبويه مذهب وافق قد يوطيالس   وجدنا ك

   فعالر   حالة يف نوينالت   حذف فيه حيحكالص   ن املنو   املقصور  أن   حاةالن   روأكث سيبويه
 ،والجر 

ه   في يخالف ووجدناه مذهبه، يستحسن هأن   على يدل   امم  " صبالن   حالة في األف   وإبداله  ٰهذ 

 .املسائل أغلب كشأن شأنه املازني املسألة

 

 الخاتمة

  قوف البحث إعداد من االنتهاء بعد
 
  ةالخط

 
   في ذكرتها تيال

 أبرز  أعرض أن بي يجدر مة،املقد 

 : اآلتي حوالن   على ونتائج، وحقائق أفكار من فيها ورد ما

ُّ
 
 :تائجالن

  علماء من املازني د  عَ يُ  -1
 
  القرن  في األوائل رفوالص   حووالن   غةالل

 
 حيث الهجري، الثالث

  اعلم   رفالص   علم يجعل وأن رف،والص   حوالن   بين يفصل أن استطاع
 

 بذاته مستقال

 مؤ  خالل من
 
  فهل

 
 ".صريفالت  " اهسم   ذيال

ا املازني كان -2 اومنس ضائع     كتبه لضياع ؛ي 
 
  لدينا يبق ولم ها،كل

 
 وهو واحد كتاب إال

  ج   ابن عناية ولوال" صريفالت  "
ٰهذا ين    إلى وتقديمه الكتاب ب 

 
 ا؛مشروح   العلم بطال

 !.كتبه من ضاع ما مع اضائع   خراآل  هو لكان

 أكثر خالفه قد يوطيالس   أن   نجد الهوامع، همع" كتاب في املازني آراء عن البحث عند -3

 .بتعص   دون  وافقه، امم  

   جالل وقف -4
   سيبويه، حاةالن   شيخ جوار إلى املسائل أغلب في يوطيالس   ينالد 

 ديعض 

 .املسائل معظم في يخالفه اهوجدن حيث املازني، عكس على معه ويقف رأيه

  بصري  هأن   من غمالر   على املسائل أكثر في املازني وجدنا -5
 

 حبل في يحطب كان هأن   إال

  
 . ينالكوفي 
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ُّ
 
 :وصياتالت

   شاملة دراسة إلى بحاجة املازني عثمان أبي مذهب -1
   قة،ومتعم 

 
 أفكاره على وءالض   طتسل

 .وآرائه

  عتنو   هناك -2
 
ه   حو،الن   علماء عند ةحوي  الن   ةباألدل   َوٰهذ 

 
 من مزيد إلى بحاجة ةاألدل

  
  املازني آراء أن   كما راسة،الد 

 
 .دراسة إلى بحاجة الهوامع همع كتاب في ةغوي  الل

  علم معطيات في موازنة دراسة إلى بحاجة حاةالن   وآراء ةحوي  الن   املذاهب  -3
 
 .الحديث غةالل

  خدمة في وجهوده املازني عثمان أبي ةشخصي   حول  علمي مؤتمر عقد ضرورة  -4
 
 غةالل

 .ةالعربي  

ُّ  
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 املصادر واملراجع

 وأحمد ائيامر  الس   إبراهيم: . تحقيق1. طالخطيم بن قيس ديوان قيس. ،الخطيم بنا

 .1962 العاني، بغداد: مطبعة مطلوب.

  ج   بنا
 الكتاب دار :بيروت. ارج  الن   علي دمحم  : تحقيق .الخصائصعثمان.  الفتح أبو ،ين 

 ..تد العربي،

بيروت:  األفغاني. سعيد: تحقيق .5ط القراءات. ةج ُُّحُّ .الر حٰمن عبد زرعة وأب ،زنجلة بنا

   سةمؤس  
 .1997 سالة،الر 

 .ت.د ة،العلمي   الكتب : داربيروت .صاملخص ُّ .هيَد س   ابن

 الكتب بيروت: دار قوب.يع بديع إميل: . تحقيق1. طاجيج ُّالز ُّ لم ُُّجُّ شرح عصفور. ابن

 .1998 ة،العلمي  

   جمال مالك، بنا
  عبدهللا بن ينالد 

 
ُّ شرح األندلس ي. ائيالط

 
 عبد: تحقيق ،مالك البن سهيلالت

  الس   الر حٰمن
   هجر املختون، دومحم   دي 

 
  باعةللط

 
 .1990 ط،.د القاهرة، شر،والن

ُّ مغني هشام. ابن
 
   يمحي دمحم   :تحقيق األعاريب. كتب عن بيبالل

صيدا:  الحميد. عبد ينالد 

 .1987 ة،العصري   املكتبة

 بيروت: دار يعقوب. بديع إميل: . تحقيق1. طلاملفص ُّ شرحعلي.  بن يعيش ،يعيش بنا

 .2001 ة،العلمي   الكتب

 .1978 قاريونس، جامعة .م:د. الكافية على ض يالر ُّ شرح الحسن. بن دمحم   األسترباذي،

   يمحي دمحم  : تحقيق الحاجب. ابن شافية شرح الحسن. بن دحم  م ،سترباذياأل 
 عبد ينالد 

 .1975 ة،العلمي   الكتب بيروت: دار وآخرون. الحميد

ُّ منهج) ىاملسم ُّ مالك ابن ةألفي ُّ على األشموني شرح األشموني.  .(مالك ابن ةألفي ُّ إلى الكالس 

 .1998 ة،العلمي   الكتب يروت: دارب الحميد. عبد بن ينالد   يمحي دمحم  : . تحقيق1ط



 "الهوامع همع"  ابهكت في املازني عثمان أبي من السيوطي موقف

 183 صفحة ،(2019) 14املجمع، العدد 

ُّ بين الخالف مسائل في اإلنصاف .دمحم   بن الر حٰمن عبد ،ألنباري ا
 
 ُّالن

 ُّ ينحوي 
 ينالبصري 

ُّ 
   يمحي دمحم  : . تحقيق5. طينوالكوفي 

 .1979 الجيل، ار.م: دد الحميد. عبد ينالد 

ُّ ان.حي   وأب األندلس ي،
 
ُّ ذييلالت

 
ُّ كتاب شرح في كميلوالت

 
 حسن: . تحقيق1. طسهيلالت

 .ت.د القلم، .م: دارد هنداوي.

ُّ في مالك ابن ةألفي ُّ مالك. بن هللا عبد أبو ،األندلس ي
 
 لبنان: دار بيروت، .رفوالص ُّ حوالن

 .ت.د ة،العلمي   الكتب

 رجب: تحقيق .1. طالعرب لسان من برَُّالض ُّ ارتشاف .انحي   بن يوسف بن محمد ،األندلس ي

 .1998 الخانجي، القاهرة: مكتبة .دمحم   عثمان

   يمحي دمحم  : . تحقيقمالك ابن ةألفي ُّ إلى املسالك أوضح هشام. ابن ،األنصاري 
 عبد ينالد 

 .ت.د الفكر، دمشق: دار الحميد.

   الغني عبد بن دمحم   بن أحمد ،اءالبن  
 األربعة بالقراءات البشر فضالء إتحاف .مياطيالد 

 .1987تب، الك بيروت: عالم إسماعيل. دمحم   شعبان: تحقيق عشر.

  بن دمحم   ،حيَم الُج 
 

ُّ فحولُّ طبقات .مسال
 

   املعارف .م: دارد .عراءالش
 
  باعةللط

 
 .ت.د شر،والن

 .1994 العربي، الكتاب . بيروت: دار2. طامتم ُّ أبي ديوان شرح .بريزي الت   الخطيب

 القاهرة: مكتبة هارون. مال الس   عبد: . تحقيق3ط .الكتابعثمان.  بن عمرو  ،سيبويه

 .1988 الخانجي،

   جالل ،يوطيالس  
ُّ األشباه ين.الد 

 
 سةبيروت: مؤس   مكرم، العال عبد: . تحقيق1ط .ظائروالن

  
 .1985 سالة،الر 

   جالل يوطي،الس  
 سالم العال عبد: تحقيق .الجوامع جمع شرح في الهوامع همع .ينالد 

   سةمؤس   .م:دهارون.  المالس   وعبد مكرم
 .1992 ة،العلمي   البحوث ودار سالةالر 

  األهرام القاهرة: مركز ،القرآن معاني .يمليالد   منظور  بن ىيحي ازكري   وأب ،اءر  الَف 
 
 رجمةللت

 
 
 .1989 شر،والن
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 الكتب، عالم :بيروتعظيمة.  الخالق عبد دمحم  : ، تحقيقاملقتضب يزيد. بن دمحم   د،املبر 

 .ت.د

 .1988 الكتب، . بيروت: عالم1ط .الكريم القرآن معاني اس.ح  لن  ا

   بهاء الهمذاني،
   يمحي دمحم  : . تحقيق2طعقيل.  ابن شرح العقيلي. عبدهللا بن ينالد 

 ينالد 

 .1985 الفكر، دمشق: دار الحميد. عبد

 

 

 

 

 

 

 

 


