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موقف السُّيوطي من أبي عثمان املازنيُّ في كتابه " همع الهوامع"
عال جنديُّة
ُّ
ملخُّص:
الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين ،نبينا ُم َحمد صلى هللا عليه ،وعلى
من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد..
يعد بكر بن محمد بن بقية ابن وائل املازني (ت 249هـ) من علماء اللغة والنحو في القرن الثالث الهجري،
فيسعى ٰهذا البحث إلى جمع آراء أبي عثمان املازني النحوية والصرفية التي وافقها السيوطي َوالتي خالفها
ٰ
َوذل َك في كتابه "همع الهوامع" (ت 911هـ) وقامت الباحثة بتوثيقها وتحليلها ودراستها ،فبدأت البحث
بمقدمة تحدثت فيها عن املدارس ،بداية النحو عند البصريين واملدارس األخرى ،واشتمل البحث على
مبحثين:
األولُّ :جمعت فيها آراء أبي عثمان املازني التي وافقها السيوطي.
املبحث ُّ
واملبحث الثُّاني :جمعت فيها آراء أبي عثمان املازني التي خالفها السيوطي.
َ
وختمت بحثي بأهم النتائج والتوصيات َوم ْن ثم املصادر واملراجع.

ُّ
مقدُّمة:
يعد السيوطي أحد نحاة املدرسة املصرية ،حيث قامت مؤلفاته على ما اعتمدت عليه املدرسة
من االنتقاء من املدارس النحوية البصرية ،الكوفية ،البغدادية ،األندلسية ،والشامية.
َ
وقد بدأ النحو بصريا على يد أبي األسود الدؤلي وأخذ ينمو شيئا فشيئا ،ويتطور حينا بعد
حين ،إلى أن تسلم قيادة الدراسات النحوية الخليل بن أحمد ،وتلميذه سيبويه ،فعلى يديهما
َُ
تطورت مسائله ونضجت علل ُه(.)1

( )1طبقات فحول الشعراء ،محمد بن سالم ُ
الج َمحي ،ج /1ص.12
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ُ
ٰ
ثم ظهر بعد ذل َك نحاة الكوفة وعلى رأسهم أبو جعفر الرؤاس ي ومن جاء بعده ،حتى انتهى
األمر إلى الكسائي َ
والفراء وثعلب ال َ
ذين نافسوا نحاة البصرة ،وجرت بينهم املناظرات فنشأت
املدرسة الكوفية بعد أن كانت املدرسة البصرية قد تطورت ووصلت إلى القمة ،من حيث
استقرار ونضج القواعد النحوية ،فالكوفة تعتبر من حيث العمر الزمني متأخرة في ميدان
النشاط النحوي حيث اشتغل علماؤها بالدراسات القرآنية ،وعلم األنساب ورواية األشعار
وامللح ،في حين كانت البصرة قد سبقتها إلى دراسة علم النحو بنحو قرن من الزمان.
ومن ثم جاءت املدراس األخرى البغدادية ،واألندلسية ،والشامية إلى أن وصلت املدرسة
َ
املصرية التي ينتمي إليها السيوطي وعلى الرغم أنه -السيوطي -من نحاة املدرسة املصرية ،إال أن ُه
اعتمد على االنتقاء من مدارس النحو دون االلتزام بمدرسة بعينها ،فقد اعتمد في منهجه على
ٰ
األخذ من نحاة البصرة ومن نحاة الكوفة واملدارس األخرىَ ،ولكن ُه لم يكن ناقال فحسبَ ،وإنما
كان يبدي رأيه في كثير من املسائل سواء بالقبول أو بالرفض حتى وإن سكت عن القليل منها
فقد كان له رأيه املستقل.

ٰ
فنجده هنا في كتابه "همع الهوامع" لم يتعصب لرأي بعينهَ ،ولكن ُه كان يجنح إلى الوسطية
َ
مذهب َم ْن أحسن االستشهاد،
بين البصريين والكوفيين ،بل وجدناه في كثير من األحيان يرتض ي
َ
ُ
ثم التعليل ،واالحتجاج أيا كان ،بيد أن اآلراء التي ناقشها قد وافق فيها البصريين أكثر مما وافق
ٰ
الكوفيينَ ،ولك ْن نجده هنا قد خالف املازني أكثر مما وافقه وكان الراجح لدى الباحثة رأي
ٰ
السيوطي ،وسنرى ذل َك واضحا في املباحث اآلتية.
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املبحث األو ُّل
موافقات السُّيوطي آلراء املازني
املسألة األولى :إعراب املضارع املتُّصل به ألف االثنين أو واو الجماعة
ٰ
ذكر السيوطي في الباب السادس من أبواب النيابة عن الفعل املضارع َوذل َك إذا اتصل به
ألف اثنين كـ "يقومان الزيدان" أو ضميرا كـ "الزيدان يقومان" أو واو جمع ك ـ "يقومون الزيدون"،
َ
أو "الزيدون يقومون" ( .) 1ذهب الخليل وسيبويه إلى أن إعراب األفعال " يقومان ،ويقومون
وتقومين" بحركات مقدرة على األحرف(.)2
َ
َ
أما األخفش و وافقه املازني فذهبا إلى أن اإلعراب بحركات مقدرة على ما قبل الحروف الثالثة
َ
في نحو يقومان ،يقومون ،وتقومين ،والنون دليل عليها؛ ألنها تحذف في حالتي الجزم والنصب،
ٰ
لذل َك فهي ليست عالمة إعراب(.)3
َ
َ
أما املبرد فقد وافق أستاذه املازني على أنها حركات مقدرة تدل على اإلعراب وليس هي
َ
اإلعراب ،حيث قال" :والقول الذي نختاره ونزعم أن األلف إذا كانت حرف إعراب ،فينبغي أن
َ
ٰ
يكون فيها إعراب هو غيرها ،كما كان في الدال في زيد ونحوهاَ ،ولكنها دليل على اإلعراب؛ ألن ُه ال
يكون حرف إعراب وال إعراب فيه ،وال يكون إعراب إال في الحرف"(.)4
قال السيوطي" :وقيل :اإلعراب بحركات مقدرة قبل الثالثة والنون ،والدليل عليها قول
ٰ
األخفش واملازني ،والسهيلي ،ورده ابن مالك بعد الحاجة إلى ذل َك مع صالحية النون له"(.)5
َ
ٰ
ولم يعلق السيوطي على ذل َك ،والراجح لدى الباحثة قول الجمهور بأنها تعرب بالثبوت؛ أي:

ثبوت النون في حالة الرفع وحذف النون في حالتي النصب والجر.
( )1همع الهوامع ،ج /1ص.175
( )2الكتاب ،ج /1ص.4
( )3همع الهوامع ،ج /1ص.176
( )4املقتضب ،ج /2ص.152
( )5همع الهوامع ،ج /1ص .176
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املسألة الثُّانية :املضمر
َ
مجيء بعض الضُّمائر املتُّصلة باألفعال مرفوعة على أنها فاعل
قال السيوطيٰ :هذا مبحث املضمر ويسمى الكناية* ،قسمان متصل ومنفصل ،فاألول
تسعة ألفاظ :منها ما ال يقع إال مرفوعا ،وهي خمسة ألفاظ:
أحدها :التاء املفردة ،وهي مضمومة للمتكلم ،ومفتوحة للمخاطب ،ومكسورة للمخاطبة.
الثُّاني :النون املفردة ،وهي لجمع اإلناث ،مخاطبات وغائبات ،نحو :اذهبن يا هندات،
والهندات ذهبن ،وهي مفتوحة أبدا"(.)1
الثُّالث :الواو لجمع الذكور ،مخاطبين أو غائبين ،كما ضربوا ،وضربوا ،ويضربون وتضربون.
الرابع :األلف للمثنى مذكرا كان ،أو مؤنثا ،مخاطبا أو غائبا كما ضربا ،وضربا ،ويضربان،
ُّ
وتضربان.
الخامس :الياء وهي للمخاطبة ،نحو :اضربي ،وأنت تضربين.
وقيل األربعة ،النون واأللف والواو والياء ،حروف عالمات كتاء التأنيث في "قامت" لها
ضمائر ،والفاعل ضمير مستكن في الفعل وعليه رأي املازني ووافقه األخفش(.)2
َ
َ
َ
وعلل السيوطي شبهة املازني "أن الضمير لـما استكن في فعل ،فعلت ،استكن في التثنية
والجمع وجيء بالعالمات للفرق ،كما جيء بالتاء في فعلت للفرق"(.)3
وهنا نجد السيوطي قد وافق املازني في رأيه.

ُّ ُّ

* الكناية هو لفظ يعتمد على معنيين واحد ظاهر غير مقصود ،وآخر مخفي وهو املقصود ،وهي مصطلح كوفي
ويقابله في مدرسة البصرة مصطلح املضمر أو الضمير.
( )1همع الهوامع ،ج /1ص.194
( )2م .س :ج /1ص.194
( )3م .س :ج /1ص.195
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املسألة الثُّالثة :الضُّمير في "إيُّا" املنصوب على املفعوليُّة
قال ابن مالك:
ُ َ
ْ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب ف ـي ان ـف َ
َوذو ا ْن ـت َ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال ج ـع ـال

َ َ ْ ُ َْ َ ُ ْ َ
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـال()1
إي ـ ـاي وال ـت ـف ـري ــع ل ـي ـس م

ذكر السيوطي النوع الثاني من املضمر املنفصلُّ )،
حيث قال" :ما للنصب وهو لفظ واحد،
ٰ
َوذل َك "إيا" ويليه ما يراد من متكلم ،أو مخاطب أو غائب إفرادا وتثنية وجمعا ،تذكيرا وتأنيثا،
ُ
فيقال :إياي ،إيانا ،إياك ،إياك ،وإياكما ،إياكن ،إياه ،إياها ،إياهما ،إياهم ،إياهن"(.)2
َو ٰهذه اللواحق حروف تبين الحال كالالحقة في ،أنت ،أنتما ،أنتم ،أنتن ،وكاللواحق في اسم
َ
اإلشارةَ ،و ٰهذا مذهب سيبويه ،والفارس ي ،وذهب الخليل واملازني واختاره ابن مالك إلى أنها
أسماء مضمرة أضيف إليها الضمير الذي هو "إيا" لظهور اإلضافة في قولهم " فإياه وإيا
الشواب"(.)3

َ
َ
ُ
ذهب الزجاج إلى أن ُه" :اسم مظهر وخص باإلضافة إلى سائر املضمراتَ ،وأنها في موضع جر

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

َ
َ َ ُ
َ َ ْ ُُ َ َ ُ َ ْ َ َ
ْ ُ َ ُْ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ َْ ُ ْ َ َ ْ َ
ان خطًئا كبيرا"(.)6
َ " -2و ُّال تقتلوا أ ْو ُّالَدك ْ ُّم خش َي ُّة إ ْمالقُّ نح ُّن نرزُّقه ُّم وإياك ُّم إنُّ قتله ُّم ك ُّ
ْ ُ ُْ َُ
َ
ْ ُ
اه ت ْع ُب ُدونُّ"(.)7
َ " -3واشك ُروا للهُّ إ ُّن كنت ُّم إي ُّ
ين"(.)5
" -1إي َاك ن ْع ُب ُد وإي َاك ن ْستع ُّ

( )1ألفية ابن مالك في النحو والصرف ،أبو عبدهللا جمال الدين ببن مالك األندلس ي ،ص .12
( )2همع الهوامع ،ج /1ص.211
( )3الكتاب ،ج /1ص.279
( )4معاني القرآن ،ج /1ص.48
( )5سورة الفاتحة ،اآلية.5 :
( )6سورة اإلسراء ،اآلية.31 :
( )7سورة البقرة ،اآلية.172 :
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ٰ
َومما سبق يتضح لدى الباحثة موافقة السيوطي للمازني َوذل َك من خالل قوله " :ذهب
َ
الخليل واملازني واختاره ابن مالك" َو ٰهذا يدل على أن "إيا" مضافة ملا بعدها في نحو :إياه ،وإياي،
َ
َ
وكما أننا نرى أن األسماء املضمرة ال تضاف إلى ما بعدها لكونها معرفة ،فال يجوز إضافتها
لغيرها.
الرابعة :تجويز املازني أن تكونُّ الجملة الواقعة صلة دعائيُّة
املسألة ُّ
قال ابن مالك:
َ
َو ُج ـ ْم ـل ـ ـة ْأو شـ ـ ـ ـ ـ ـ ْب ـ ُه ـ َه ـ ـا ال ـ ـذي ُوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْل

َ
بـ ـه ك َم ْن ع ْنـ ـدي الـ ـذي ْاب ُنـ ـ ُه

ُكفـ ـ ْ
ل()1

ذكر السيوطي "تجويز املازني أن تكون الجملة ) ُّ
الواقعة صلة دعائية ،إذا كانت بلفظ الخبر
نحو :الذي يرحمه هللا زيد ،وجوز الكسائي الوصل بجملة األمر والنهي ،نحو :الذي أضربه أو ال
تضربه زيد( )2ووافقه أبو حيان حيث قال" :ومقتض ى مذهب الكسائي موافقته بل أولى ،ملا فيها
من صيغة الخبر"(.)3
قال ابن يعيش" :وقوله من الجمل التي تقع صفات ،يريد من الجمل التي توضح التي توضح
وتبين ،وهي الجمل املتمكنة في باب الخبر ،وصح فيها أن يقال :فيه صدق ،أو كذب ،وجاز أن
تقع صفة النكرة(.)4
فأما االستفهام فال يجوز أن يوصل به" :الذي ،وأخواتها" وال يجوز "جاءني الذي أزيد أبوه
َ
َ ٰ
قائم" َوكذل َك األمر والنهي ،ملا ذكرناه من أنها ال تقع صفة للنكرة إن كانت تحتمل الصدق
َ
ٰ
والكذب"( .)5ولم يعلق السيوطي على ذل َك في ٰهذه املسألة ،لذا تجد الباحثة أن ُه قد وافق املازني
فيما ذكرناه.
( )1ألفية ابن مالك في النحو والصرف ،ص .14
( )2همع الهوامع ،ج /1ص.295
( )3التذييل والتكميل ،ج /3ص.7
( )4شرح املفصل ،ج /2ص.388
( )5املرجع السابق ،ج /2ص.388
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املسألة الخامسة :األفعال التي تتعدُّى إلى ثالثة مفاعيل
اختلف النحاة في األفعال التي تتعدى إلى ثالثة مفاعيل من حيث حذف املفاعيل التي بعدها
إلى عدة أوجه.
قال السيوطي" :يجوز حذف ٰهذه املفاعيل الثالثة وبعضها بدليل قولك :أأعلمت زيدا بكرا
قائما؟(.)1

َ
وذهب سيبويه إلى أن ُه ال يجوز حذف املفعولين الثاني والثالث واالقتصار على املفعول
ٰ
األول( ،)2وقد خصص لذل َك باباا في كتابه حيث قالٰ " :هذا الباب يتعداه فعله على ثالثة مفاعيل
َ
وال يجوز أن تقتصر على مفعول واحد منهم دون الثالثة؛ ألن املفعول ٰه ُهنا كالفاعل في الباب
ٰ
األول الذي قبله معنىَ ،وذل َك قولك :أرى هللا بشرا زيدا أباك ،ونبأت زيدا عمرا أبا فالن ،وأعلم
زيدا عمرا خيرا منك"(.)3
َ
أما املازني فقد ذهب إلى جواز حذف املفعولين الثاني والثالث واالقتصار على املفعول األول

فيجوز أن تقول "أعلمت زيدا".

َ
وقد وافق السيوطي املازني حيث قال" :أما االقتصار ،وهو الحذف لغير دليل ففيه مذاهب

أحدهما وعليه األكثر منهم املبرد وابن كيسان ورجحه ابن مالك :ويجوز حذف األول بشرط
ُ َ
َ
َ
ذكر اآلخ َرْين أو حذف اآلخ َرْين بشرط ذكر األول كقولك ":أعلمت كبشك سمينا بحذف املعلم،
ُ َ
أو علمت زيدا بحذف الثاني والثالث إن لم يخل الكالم من فائدة بذكر املعلم به في الصورة
ُ َ
األولى وامل ْعلم به في الصورة الثانية"(.)4

( )1همع الهوامع ،ج /2ص.250
( )2الكتاب ،ج /1ص.41
( )3م .س :ج /1ص.41
( )4همع الهوامع ،ج /2ص.250
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َ
ٰ
وترجح الباحثة هنا رأي املازني ومن تبعه؛ لعدم وجود مانع يمنع ذل َك؛ ألن ُه ال خالف بين
ٰ
النحويين في جواز حذف املفاعيل الثالثة واالقتصار على الفاعل ،لذل َك ال يجوز أن نقول:
َ
"أعلمت زيدا" وال تريد أكثر من أن تعلم أن ُه قد وقع منك إعالم الشخص املذكور.
املسألة السُّادسة :عامل الحال إذا كان أفعل التُّفضيل
ٰ
اختلف النحاة في عامل الحال َوذل َك فيما قاله النحاةٰ " :هذا ُبسرا أطيب منه رطبا" "وزيد
قائما أحسن منه قاعدا".
َ
ذهب املازني إلى أن أفعل التفضيل هي العامل في الحالين ،فبسرا حال من املستكن في
(أطيب) ،ورطبا حال من الضمير فيه ،والعامل فيهما أطيب( ،)1ونسب ٰهذا القول إلى سيبويه
َ
واختاره أبو حيان( .)2وذهب املبرد إلى "أن ُهما منصوبان على إضمار كان التامة والتقديرٰ :هذا إذا
َ
كان بسرا أطيب منه إذا كان رطبا"( ،) 3وذهب الزجاج في قوله ":أن ُه ْم أرادوا أن يفصلوا بين
ُ
ُ
املفضل واملفضل عليه ،لئال يقع التباس ،وال يعلم أيهما املفضل ،فلذا قدم املفضل ،وأخر
املفضل عليه"(.)4
قال السيوطي" :بل وجب على األصح توسط أفعل بين حالينَ ،وإنما يجيئان معه ملختلفي
َ
حال ،أو ذات ،واألصح أن ُه يعمل فيهما"(.)5
َ
وهنا نجد في ٰهذه املسألة أن جالل الدين السيوطي قد وافق املازني وسكت عنه.

( )1همع الهوامع ،ج /4ص.31
( )2ارتشاف الض َرب ،ج /3ص.257
( )3املقتضب ،ج /3ص ص.251-250
( )4همع الهوامع ،ج /4ص.30
( )5م .س :ج /4ص.30
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املسألة السُّابعة :تمييز الجملة
َ
ذهب النحاة إلى أن ناصب التمييز يتعين في قولين ،هما(:)1

َ
األولُّ :ما ذهب إليه سيبويه واملازني ،ومن تابعهما من النحاة ،إلى أن ناصب التمييز تقدمه من
ُّ

فعل وشبهه لوجود أصل العمل له.
َ
الثُّاني :صححه ابن عصفور أن العامل فيه نفس الجملة التي انتصب عن تمامها ال الفعل،
َ
وال االسم الذي جرى مجراه ،كما أن تمييز املفرد ناصبه نفس االسم الذي انتصب عن
تمامه.
ذكر السيوطي قوله" :وفي ناصب الجملة قوالن ،أصحهما ما فيها من فعل وشبهه ،لوجود ما
أصل العمل له ،وعليه سيبويه واملازني واملبرد(.)2
ٰ
مما يدلل في ٰهذه املسألة على موافقة السيوطي للمازني َوذل َك يتضح حينما سكت عنه.
املسألة الثُّامنة :توكيد املحذوف
قال السيوطي" :في توكيد املحذوف خالف"(.)3
اختلف النحاة في توكيد املحذوف ،فأجاز الخليل وسيبويه واملازني ،توكيد املحذوف فيقال
في الذي ضربته نفسه زيد فيقول :الذي ضربت نفسه زيد؛ أي ضربته(.)4
َ
ومنع األخفش والفارس ي وابن جني وصححه أبو حيان بأن ُه ال يجوز الفصل بين التوكيد
َ
َ
واملؤكد بما ليس بينهما عالقة؛ ألن التوكيد بابه اإلطناب ،والحذف لالختصار ،فتدافعا؛ ألن ُه ال
َ
ٰ
دليل على املحذوف؛ َوألن إجازة ذل َك تحتاج إلى سماع عن العرب.
ولم يعلق السيوطي هنا على ٰهذه مما يدل على موافقته للمازني.

( )1همع الهوامع ،ج /4ص.67
( )2م .س :ج /4ص.69
( )3م .س :ج /5ص.205
( )4م .س :ج /5ص.205
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املسألة التُّاسعة :إبدال ألف املبني همزة
قال السيوطي" :ويجوز إبدال ألف املبني همزة ،وإقرارها ولحوق الهاء ،وإبدال األلف مطلقا
همزة أو ياء ،أو واو لغة" ( .)1واملختار وفاقا للمازني واملبرد وابن عصفور ،وخالفا للجمهور الوقف
ٰ
على (إذن) بالنون ،وفي (كائن) خلف ،وترد نون (لم يك) ،ومنع القراء ذل َك مما يدل على موافقة
السيوطي للمازني.
املسألة العاشرة :االشتقاق األصغر
قال السيوطي في االشتقاق األصغر" :إنشاء مركب من مادة يدل عليها وعلى معناه وهذا
االشتقاق –أيضا -فيه خالف"(.)2
ذهب الخليل وسيبويه واملازني واملبرد وغيرهم إلى أن الكلم بعضه مشتق ،وبعضه غير
مشتق( .)3وذهب طائفة من متأخري أهل اللغة ،إلى أن الكلم كله مشتق وقد نسب ٰهذا املذهب
َ
للزجاج( ،)4وزعم قوم من أهل النظر أن الكلم كله أصل ،وليس منه ش يء اشتق من غيره( )5منهم
َ
ابن جني فقد ذكر في كتابه على أن االشتقاق األصغر ،هو" :أن تأخذ أصال من األصول لتجمع
بين معانيه َحتى وإن اختلفت صيغة مبانيه"( )6وقد ذكر لنا مثاال كتركيب (س ل م) حيث قال:
َ
"فإنك تأخذ منه معنى السالمة في تصرفه ،نحو سلم ويسلم ،وسالم وسلمان ،وسلمى
والسالمة ،والسليم :اللديغ أطلق عليه تفاؤال بالسالمة"(.)7
ولم يعلق السيوطي على ٰهذه املسألة مما يدل على موافقته للمازني.
( )1همع الهوامع ،ج /6ص.199
( )2م .س :ج /6ص.231
( )3م .س :ج /6ص.231
( )4الخصائص ،ج /1ص.248
( )5همع الهوامع ،ج /6ص.233
) (6الخصائص ،ج /2ص.134
( )7الخصائص ،ج /2ص.134
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املبحث الثُّاني
اعتراضات السُّيوطي على آراء أبي عثمان املازني
املسألة األولى :الخالف في اإلعراب والبناء
ذكر السيوطي أنواع اإلعراب أربعة ،الرفع والنصب والجر والجزم خالفا للمازني والكوفيين،
حيث قال ":أنواع اإلعراب أربعة :الرفع ،وهو إعراب العمد ،والنصب وهو إعراب الفضالت،
َ
والجر ملا بين العمدة والفضلة؛ ألن ُه أخف من الرفع ،وأثقل من النصب ،والجزم :خالفا للمازني

في قوله :إن ُه ليس بإعرابَ ،وإنما هو يشبه اإلعراب"(.)1
َ
ذهب سيبويه إلى أن عالمات اإلعراب أربع ،وهي النصب والجر والرفع والجزم ،وقد ذكر
ٰ
ذل َك في باب مجاري أواخر الكلم في العربية حيث قال" :وهي تجري على ثمانية مجار على النصب
والرفع والخفض والجزم؛ أي :النصب بالفتحة والرفع بالضمة والخفض بالكسرة والجزم
بالسكون"(.)2
َ
َ
َ
أما املازني فذهب إلى أن أنواع اإلعراب ثالثة :الرفع والنصب والجر َوأن الجزم ليس من
َ
االسم َحتى يحمل عليه املضارع ،بمعنى أن الجزم قطع اإلعراب ،أي :جزم الفعل املضارع هو
قطع اإلعراب عنه ،فالفعل املضارع يعرب إذا وقع موقع اسم ،مثل :مررت برجل يقوم
َ ٰ
والتقدير :مررت برجل قائمَ ،وكذل َك محمد ينطلق ،التقدير :محمد منطلق وقد وقع الفعل
موقعا ال يقع فيه االسم فرجع إلى أصله وهو البناء(.)3
قال السيوطي" :وخص بالجزم الفعل؛ ليكون فيه كالعوض َعما فاته من املشاركة والجر،
ليكون لكل وجه من صنفي املعرب ثالثة أوجه من اإلعراب"()4؛ أي :االسم له الرفع والنصب
والجر ،والفعل له الرفع والنصب والجزم.
( )1همع الهوامع ،ج /1ص.64
( )2الكتاب ،ج /1ص.20
( )3ارتشاف الض َرب ،ج /2ص.835
( )4همع الهوامع ،ج /1ص65
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ومن هنا نرى بوضوح معارضة السيوطي للمازني ،حيث إن ُه ذكر أنواع اإلعراب أربعة :الرفع
َ
َ
والنصب والجر والجزم ،أما املازني فذهب إلى أنها ثالثة الرفع والنصب والجر ،واستبعد الجزم.
مما يدل على مخالفة السيوطي للمازني.
املسألة الثُّانية :الخالف في إعراب األسماء السُّتُّة
قال ابن مالك:
َ
َ
ْ
ْ
َو ْارف ـ ـ ـ ْع َب ـ ـ ـ َواو وانصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َب ـ ـ ـن ب ـ ـ ـاألل ـ ـ ـف

ْ ُْ َ َ َ ْ َ َ
واجرر بيـاء مـا من األسـ ـ ـ ـ ـمـا

ْ
ف()1
أص ـ ـ ـ ـ ـ

وهي ُّعلى عدة مذاهب:
ذكر السيوطي :الخالف في إعراب األسماء الستة )
َ
أحدها :مذهب جمهور البصـ ــريين وغيرهم من املتأخرين وهو "أن ٰهذه الحروف الثالثة األلف
والواو والياء نيابة عن الحركات"(.)2

َ
َ
الثُّاني :مذهب س ـ ـ ــيبويه وابن مالك أنها معربة بحركات مقدرة من الحروفَ ،وأنها اتبع فيها ما
قبل اآلخر لآلخر ،فإذا قلت :قام ُأبوك ،فأصـ ـ ــله ُأب ُوك ،فأتبعت حركة الباء لحركة الواو،
ُ
فأصـ ــحبت أبوك ،ثم اس ـ ــتثقلت الض ـ ـمة على الواو فحذفت ،وإذا قلت :رأيت أباك ،فأص ـ ــله
َ
أبوك تحركت الواو وانفتح ما قبلها ،فقلبت ألفا فأصبحت أباك ،وإذا قلت :سلمت على أبيك،
ُ
فأصــلها أبوك ثم أتبعت حركة الباء لحركة الواو فصــارت على أبوك فاســتثقلت الكســرة على
الواو ،فحذفت وسكنت وقبلها كسرة فانقلبت ياء(.)3
ونظير ما سبق من الشعر قول الشاعر:
َ
َ
إن أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َوأبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

َ َ
ق ـ ـ ْد َبلغـ ــا في اال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َم ْج ـ ـد

غـ ـ َ
ـايتـ ــاهـ ــا()4

الشاهد هنا( :أباها) الثانية وهي في موضع جرُّ ) ،
فأعربت مضافا إليه مجرورا بالكسرة مقدرة
على األلف ،وهي مضاف والهاء مضاف إليه ،أيضا( :غايتاها) أعربت مفعوال به منصوبا بالفتحة
( )1ألفية ابن مالك في النحو والصرف ،ص.10
( )2همع الهوامع ،ج /1ص.123
) (3م .س :ج /1ص.124
) (4شرح ابن عقيل ،ج /1ص.51
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املقدرة على األلف ،منع من ظهورها التعذر على لغة من يلزم املثنى األلف وهي مضاف والهاء في
محل جر مضاف إليه.
َ
ٰ
الثُّالث :مذهب املازني أنها معربة بالحركات قبل الحروف ،وجاءت الحروف إشباعا لذل َك ،حيث
َ
ورد اإلشباع إلى أن ُه للضرورة الشعرية ،كما قال الشاعر:
َو َأن ـن ــي َح ـ ْي ـ ُث ـم ـ ــا َي ـ ْث ـن ـي ال ـ َه ـوى َب َ
م ْن َح ْي ُثم ـ ــا َسـ ـ ـ ـ ـ َلكوا َأ ْدنو َف ـ ـ َأ ْن ُظ ُ
ور()1
صـ ـ ـ ـ ـ ـري
ََ ُ
الواوُّ.
الشاهد هنا" :فأ ْنظ ُر" فأشبع الضم َحتى تولد منها )
َ
قال السيوطي :وهو املشهور أن ٰهذه األحرف نفسها هي اإلعراب" ترفع بالواو وتنصب وتجر
بالياء"(.)2
مما يدل على مخالفة السيوطي للمازني ،والراجح لدى الباحثة في ٰهذه املسألة رأي الجمهور

َ
في أن األسماء الستة ترفع بالواو وتنصب باأللف وتجر بالياء ،كما هو معروف في القواعد
النحوية.
املسألة الثُّالثة :الخالف في املثنُّى وجمع املذكُّر السُّالم
قال ابن مالك:
َ
ْ
َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال ـ ـ َم َ
ج ـ ـ ْم ـ ـع َع ـ ـام ـ ـر َو ُم ـ ـ ْذن ـ ـب()3
َو ْارفـ ـ ـ ْع بـ ـ ـواو َوبـ ـ ـ َيـ ـ ـا ا ْجـ ـ ـ ُر ْر وانص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب
َ
اختلفت آراء النحاة في ٰهذه املسألة ،منهم ابن ) ُّ
مالك ،وقطرب ،والزجاج والزجاجي على أن
َ
إعراب املثنى والجمع بالحروف املذكورة ،وذهب سيبويه إلى" :أن األلف والواو والياء نفسها
َ
حروف إعراب ،فاإلعراب بحركات مقدرة فيها"( ،)4ورأى األخفش "أنها حركات مقدرة فيما قبلها
َ
وهي الدال من الزيدان ،والزيدون ،والزيدين"( ،)5ورأى املازني "أنها ليست حركات إعراب وال
( )1شرح الرض ي على الكفاية ،ج /1ص.78
( )2همع الهوامع ،ج /1ص ص.122-123
( )3ألفية ابن مالك في النحو والصرف ،ص.11
) (4الكتاب ،ج /1ص.18
( )5همع الهوامع ،ج /1ص.161
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َ
ٰ
حروف إعرابَ ،ولكنها تدل على اإلعراب"( ،)1وذهب الكوفيون إلى" :أن األلف والواو والياء في
َ
َ
التثنية والجمع بمنزلة الفتحة والضمة والكسرة في أنها إعراب()2؛ أي :أنها إعراب كالحركات التي
تتغير بتغير موقعها.

ٰ
أما السيوطي فقد عقب على ذل َك بقوله" :وليس اإلعراب في املثنى والجمع بمقدرة قبلها ،أو

فيها ،أو بدالئل ،أو بالبقاء واالنقالب خالفا لزاعميها"(.)3
َ
ويتضح لنا في ٰهذه املسألة مخالفة السيوطي للمازني وتبين لنا ٰهذا من قوله " :أن اإلعراب
في املثنى والجمع ليس بمقدرة قبلها ،أو فيها ،أو بدالئل عليهاَ ،وإنما هي نفسها حروف إعراب.
َ
َ
وترى الباحثة أن رأي سيبويه والسيوطي ومن تبعهم هو األقرب إلى الصواب؛ ألن القواعد
َ
املشهورة في التثنية والجمع هي أنها ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء.
املسألة ال ُّرابعة :الخالف في أصل املرفوعات
اختلف النحاة في أصل املرفوعات ،هل املبتدأ هو أصل والفاعل فرع منه أم العكس؟
ذكر السيوطي في مسألة الخالف في أصل املرفوعات عدة مذاهب حيث قال" :اختلف في
َ
أصل املرفوعات فقيل :املبتدأ ،والفاعل فرع منه ،وعزا ٰهذا القول إلى سيبويه( )4ووجهه أن ُه
َ
مبدوء به في الكالم َوأن ُه ال يزول عن كونه مبتدأ وإن تأخر ،والفاعل تزول فاعليته إذا تقدم،
َ
َ
َوأن ُه عامل ومعمول والفاعل معمول ال غير ووافقه املازني بأن أصل املرفوعات هو املبتدأ"(.)5

( )1م .س :ج /1ص.162
( )2اإلنصاف في مسائل الخالف ،ج /1ص.34
( )3همع الهوامع ،ج /1ص.161
َ
َ
( )4الكتاب ،ج /1ص ،23حيث ذكر سيبويه أن املبتدأ هو األصل بقوله" :واعلم أن االسم أو-ل (أحواله)
االبتداء.
( )5همع الهوامع ،ج /2ص.3
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َ
وقيل" :الفاعل أصل ،واملبتدأ مرفوع عنه وعزا ٰهذا القول للخليل ،ووجهه :أن ُه عامله
َ
لفظي ،وهو أقوى من عامل املبتدأ ،فإنما رفع للتفريق بينه وبين املفعول به ،وليس املبتدأ
َ ٰ
كذل َك ،واألصل في اإلعراب أن يكون للفرق بين املعاني"(.)1
وقيل :كالهما أصالن ،وليس أحدهما بمحمول على اآلخر وال فرع عنه .واختاره
الرض ي( ،)2ونقله عنه األخفش وابن السراج .قال السيوطي" :املبتدأ :اختلف هل هو أصل
ُ
أو الفاعل؟ واملختار -وفاقا للرض ي -كل أصل"(.)3
َ
وهنا في ٰهذه املسألة نرى أن جالل الدين السيوطي ،يخالف في رأيه ما ذهب إليه أبو
َ
َ
عثمان املازني في أن املبتدأ هو أصل املرفوعات ،حيث ترى الباحثة أن رأي املازني هو األقرب
إلى الصواب.
وجوبا
املسألة الخامسة :تقديم الخبر على املبتدأ ًُّ
ذكر السيوطي منع تأخير الخبر ووجوب تقديمه ألسباب عدة ،وهي:
َ
أوً ُّال :أن يستعمل َك ٰذل َ
ك في مثل؛ ألن األمثال ال تغير ،كقولهم ":في كل واد بنو سعد" ()4
ُّ
ثانيا :أن يكون واجب التصدير كاالستفهام نحو :أين زيد؟ وكيف عمرو؟ واملضاف إليه نحو:
ًُّ
صبح أي يوم السفر َو ٰهذا رأي أبي حيان األندلس ي حيث قال" :يجب تقديم الخبر إذا كان حرف
ٰ
استفهام ،نحو :أين زيد؟ أو مضاف إليه ،نحو :صبح أي يوم السفر؟"( )5ونظير ذل َك من

الشعر قول أبي تمام:
ُّ

) (1همع الهوامع ،ج /2ص.3
( )2شرح الرض ي على الكفاية ،ج /1ص.185
( )3م .س :ج /2ص.3
( )4همع الهوامع ،ج /2ص.35
( )5ارتشاف الض َرب ،ج /3ص.1107
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َأ ْي ـ ـ َن ال ـ ــروا َي ـ ـ ُة َب ـ ـ ْل َأ ْي ـ ـ َن ال ـ ـن ـ ـ ُج ـ ـ ُ
وم َو َم ـ ـا

َ ُ ُ ْ ُْ
خ ُرف فيها َوم ْن َكذب()1
صـ ـاغوه من ز

ً
ثال ُّثا :أن يكون (كم) الخبرية ،أو مضافا إليها ،نحو :كم) ُّدرهم مالك؟ وصاحب كم غالم أنت؟.
َ
َ
رابعا :أن يكون اسم إشارة ظرفا ،نحو :ثم زيد ،وهنا عمرو .وقرئ (" ) 2ثم هللا شهيد على ما
ًُّ

َ
يفعلون"( )3ووجه تقديمه القياس على سائر اإلشارات ،فإنك تقولٰ :هذا زيد ،وال تقول :زيد ٰهذا.
خامسا :أن يكون تقديمه مصححا لالبتداء بالنكرة وهو الظرف واملجرور والجملة كما سبق.
ً ُّ
سادسا :أن يكون داال على ما يفهم بالتقديم ،وال يفهم بالتأخير ،نحو" :هلل درك" فلو أخر لم
ً ُّ

يفهم منه معنى التعجب الذي يفهم منه في التقديم ،ومنه قوله تعالى" -سواء عليهم أأنذرتهم أم
َ
َ ٰ
لم تنذرهم ال يؤمنون"(َ )4وكذل َك القول :سواء علي أقمت أم قعدت" على أن املعنى :سواء على
َ
ُ
القيام ،وعدمه فمدخول الهمزة مبتدأ وسواء خبره قدم وجوبا؛ ألن ُه لو تأخر لتوهم السامع
َ
أن املتكلم مستفهم حقيقة ،وقيل" :سواء" هو املبتدأ والجملة خبره .وقيل :هو مبتدأ ،والجملة
ْ
فاعل ُمغن عن الخبر والتقدير :استوى عندي أقمت أم قعدت(.)5
َ
أما املازني واألخفش فقد جوزا تأخير الخبر ،إذا كان أداة استفهام وعلى رأيهما يمكن القول،
َ
حالك كيف؟ املسير متى؟ واملسكن أين؟(َ .)6و ٰهذا الرأي فيه إرباك لقواعد اللغة العربية؛ ألن ُه
َ
من املعلوم أن تقسيم الكالم إلى ما له الصدارة من الكالم ،وما ليس له ٰهذه الصدارة.

( )1شرح ديوان أبي تمام ،ج /1ص.33
( )2معاني القرآن للفراء ،ج /1ص.446
( )3سورة يونس ،اآلية.46 :
( )4سورة البقرة ،اآلية.6 :
( )5همع الهوامع ،ج /2ص.35
( )6م .س :ج /2ص.34
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وعقب السيوطي على مسألة وجوب تقديم الخبر حيث قال ":ويمنع إن قدم مثال كتأخيره،
أو كان الصدر خالفا لألخفش واملازني"(.)1
من هنا نلمح مخالفة السيوطي في رأيه مخالفة صريحة للمازني في رأيه.
املسألة السُّادسة :مجيء الخبر بعد مبتدأين
اختلف النحاة في ٰهذه املسألة حول مجيء الخبر بعد مبتدأين.

َ
يقول السيوطي" :ذهب سيبويه ووافقه املازني واملبرد إلى أننا إذا جئنا بعد مبتدأين بخبر
َ
َ
واحد نحو :زيد وعمرو قائم" فإن املذكور هو خبر لألول وخبر الثاني محذوف أي :أن "قائم"
َ ُ َ َر ُ ُ ُ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ
وه إ ُّ
ن
هي خبر لزيد ،وعمرو خبره محذوف"( )2ومنه قوله تعالىُّ " :والل ُّه و سول ُّه أحقُّ أن يرض ُّ
َ ُ ْ َ
ين"(.)3
كانوا ُمؤمن ُّ
ٰ
ونظير ذل َك قول الشاعر قيس بن الخطيم:
َ ْ ُ ُ ْ َ ُ
َ
َْ
ف()4
ع ـ ـ ْن ـ ـ َد َك راض والـ ــرأي م ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـ
ن ـ ـ ـ ْح ـ ـ ـ ُن ب ـ ـ ـم ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ْن ـ ـ ـ َدن ـ ـ ــا َوأن ـ ـ ـ َت ب ـ ـ ـم ـ ــا
الشاهد هنا (نحن) ضمير منفصل مبني في محل ) ُّ
رفع مبتدأ وخبره محذوف والتقدير (نحن
راضون).

َ
وذهب ابن السراج وابن عصفور إلى أن ُه العكس( )5أي :قائم هي خبر للثاني ،وأن خبر األول
ٰ
محذوف ،ولم يعلق السيوطي على ٰهذه املسألة بالقبول أو الرفض َولك ْن من خالل قوله" :وقال
َ
آخرون أنت مخير في تقديم أيهما شئت"( ،)6اتضح لي أن ُه يخالف املازني والراجح لدى الباحثة

( )1م .س :ج /2ص.34
( )2همع الهوامع ،ج /2ص.39
) (3سورة التوبة ،اآلية.62 :
( )4ديوان قيس بن الخطيم ،ص .81
( )5همع الهوامع ،ج /2ص.39
( )6م .س :ج /2ص.39
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َ
رأي السيوطي؛ ألننا لو قدمنا ٰهذا أو ذاك ال يختل املعنى وكالهما جائز ،حيث يمكن القول
"محمد وعلي قائم".
املسألة السُّابعة :عالمة بناء جمع املؤنُّث السُّالم بعد ال النُّافية للجنس
َ
أجمع النحاة أن جمع املؤنث السالم من األسماء املعربة بالحركات رفعا بالضمة ،ونصبا
َ
وجرا بالكسرة ،وقد اختلف النحاة في وقوعه اسما لـ (ال) النافية للجنس بأن التاء عالمة نصبها
الفتحة أم الكسرة؟ ومنهم من أجاز الوجهين.
قال السيوطي في باب جمع املؤنث السالم" :وأما جمع املؤنث السالم ففيه أقوال:
َ
األولُّ :وجوب بنائه على الكسر؛ ألن ُه عالمة نصبه.
ُّ
َ
مسلمات لك بفتح
الثُّاني :وجوب بنائه على الفتح ،وعليه املازني حيث قال " :أقول ال

التاء"()1

وعليه الفارس ي.
الثُّالث :جواز األمرين(.)2
َ
ذكر ابن جني أن ُه" :لم يجز أصحابه فتح ٰهذه التاء في الجماعة ،إال شيئا قاسه أبو عثمان
َ
املازني فقال :أقول "ال مسلمات لك" بفتح التاء ،وعلل قوله " أن الفتحة ليس ل ـ (مسلمات)
وحدها َوإنما هي لها ول ـ (ال) قبلها(.)3
وأجاز ابن مالك الوجهين حيث قال ":يروى بكسر التاء وفتحها ،والفتح أشهر ،وبالوجهين
أيضا"(.)4
وأنشد قول الشاعر:

) (1الخصائص ،ابن جني ،ج /3ص.305
( )2همع الهوامع ،ج /2ص.200
( )3الخصائص ،ابن جني ،ج /3ص.305
( )4شرح التسهيل ،ج /2ص.55
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َ
ال س ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـغ ـ ــات ،وال َج ـ ـ ْأ َ
واء ب ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـة

َ َ َ
َ
تقي امل ُنون ،ل َدى ا ْسـ ـ ـ ـ ـتيفاء

آجال()1

الشاهد هنا (ال سابغات) حيث وقع جمع املؤنث ) ُّ
السالم اسما ل ـ ال ،فجاز فيه البناء على
الفتح أو البناء على الكسر نيابة عن الفتح ،وقد روي البيت بالوجهين(.)2

ٰ
قال السيوطي" :جواز األمرين وهو الصحيح للسماع عن العرب ،وعقب على ذل َك بوجهين

من الشعر وهما:
قول الشاعر سالمة بن جندل التميمي:
َأ ْو َدى الشـ ـ ـ ـ ـب ـ ُ
ـاب ال ـذي َم ْج ـد َع َواق ُب ـ ُه
والثاني هو قول الشاعر:
ْ
َ
ال س ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـغ ـ ــات ،وال َج ـ ـأ َ
واء ب ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـة

َ
ف ـ ـي ـ ــه َن ـ ـ َل ـ ـذ َوال ل ـ ـذات ل ـ ـلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْي ـ ـب()3

) ُّ

َ َ َ
َ
تقي امل ُنون ،ل َدى ا ْسـ ـ ـ ـ ـتيفاء

آجال()4

وهنا نرى بوضوح مخالفة جالل الدين السيوطي ) ُّ
ألبي عثمان املازني ،حيث إن املازني أجاز
َ
نصب جمع املؤنث السالم على الفتح ،أما السيوطي فقد أجاز الوجهين وهو الصواب.
املسألة الثُّامنة :جواز النُّصب على املفعولُّ معه
قال السيوطي" :مسائل ٰهذا الباب بالن ْس َبة إلى العطف واملفعول معه خمسة أقسام(:)5
األولُّ :ما يجب فيه العطف وال يجوز النصب على املفعول معه ،وهو أال يتقدم الواو إال مفردا
ُّ
َو ٰذل َك نحو ":أنت َ
ورأي َك" ،وأن يتقدم الواو جملة غير متضمنة معنى فعل نحو " :أنت أعلم
ومالك" واملعنى :بمالك ،وهو عطف على أنت ونسبة العلم إليه مجاز.

( )1همع الهوامع ،ج /2ص ،201قائل البيت مجهول.
) (2األشموني ،ج /1ص.335
( )3م .س :ج /2ص.334
( )4همع الهوامع ،ج /2ص ،201قائل البيت مجهول.
( )5م .س :ج /3ص.241
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ٰ
الثُّاني :ما يجب فيه النصب وال يجوز فيه العطف(َ )1وذل َك أن تتقدم الواو جملة اسمية ،أو
فعلية متضمنة معنى الفعل وقبل الواو ضمير متصل مجرور ،أو مرفوع لم يؤكد بمنفصل نحو
(مالك وزيدا) و(ما شأنك وزيدا) فيتعين النصب على املفعول معه ،وال يجوز العطف المتناعه
إال في الضرورة وعليه ما جاء في قول الشاعر:
َ
َ
َ
َ
َو َق ْد َغص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـت ت َ
هام ُة بالرج ـ ـ ـ ـ ـ ــال()2
ف ـ ـ ـمـ ـ ــا ل ـ ـ ـ َك َوال ـ ـ ـت ـ ـ ـل ـ ـ ـد َد َح ـ ـ ـ ْو َل ن ـ ـ ـ ْج ـ ـ ـد
َ
)
منصوباُّبالفتحة الظاهرة على آخره.
الشاهد هنا( :التلد َد) حيث أعربت مفعوال معه
ٰ
الثُّالث :ما يختار فيه العطف مع جواز النصب َوذل َك أن يكون املجرور ظاهرا أو ضميرا منفصال
نحو :ما شأن عبدهللا وزيد ،وما أنت وزيد" فاألحسن جر زيد في األول ورفعه في الثاني ،ال مكان
للعطف وهو األصل(.)3
ٰ
ٰ
الرابع :ما يختار فيه النصب مع جواز العطفَ ،وذل َك أن تجتمع شروط العطف لك ْن يخاف
ُّ
َ َ
منه فوات املعية املقصودة نحو :ال يعجبك األكل والش َبع ،أي :الشبع ألن النصب بين مراد
املتكلم والعطف ال بينه.
وذهب املازني إلى جواز العطف على األول بتضمين العامل معنى يتسلط به على املتعاطفين،
واختاره َ
الج ْرمي حيث قال ":يجوز في العطف ما ال يجوز في اإلفراد نحو :أكلت خبزا ولبنا"(.)4
ٰ
الخامس :ما يجوز فيه العطف ،واملفعول به على السواءَ ،وذل َك إذا أكد ضمير الرفع املتصل
نحو" :ما صنعت أنت وأباك؟" ،ونحو" :رأسه والحائط" أي" :خل" أو "دع"(.)5
َ
ونرى السيوطي في ٰهذه املسألة يخالف املازني حيث قال ":العطف بعد مفرد" ،أما املازني
فقد قال" :ال يجوز في العطف ما يجوز في األفراد" ،مما يدل على مخالفة السيوطي للمازني.
( )1م .س :ج /3ص.241
( )2شرح التسهيل ،ج /2ص ص.257-258
( )3همع الهوامع ،ج /3ص ،242ارتشاف الض َرب ،ج /3ص.1387
( )4م .س :ج /3ص.242
) (5م .س :ج /3ص.243
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الرجل"
املسألة التُّاسعة :القو ُّل في هاء التُّنبيه في " يا أيُّها ُّ
ذكر السيوطي" :وقيل إن (هاء) التنبيه في يا أيه الرجل ليست متصلة ب ـ (أي) بل مبقاة من
اسم اإلشارة .واألصل (يا أي ٰهذا الرجل) ،ف ـ (أي) منادى ليس بموصوفَ ،و ٰهذا الرجل استئناف
بتقدير هو لبيان إبهامه ،وحذف "ذا" اكتفاء بها من داللة الرجل عليها"(.)1
َ
َ
ذهب سيبويه إلى أن أي بمنزلة ( ٰهذا) حيث قال في كتابه" :واعلم أن األسماء املبهمة التي
ٰ
ُ
ُ
توصف باألسماء التي فيها األلف والالم ت َنزل منزلة أي ،وهي ٰهذا َو ٰهؤالء وأولئك ،وما
أشبهها"( ،)2فعندما تقول :يا ٰهذا الرجل ،ويا ٰهذان الرجالن ،صار املبهم وما بعده بمنزلة اسم
َ
ٰ
واحد؛ لذل َك ال تستطيع أن تقول :يا أي ،وال يا أيها وتسكت؛ ألن ُه مبهم يلزمه التفسير فصار
هو والرجل بمنزلة اسم واحد َك َأنك قلت :يا ُ
رجل"(.)3
َ
َ
أما األخفش فذهب إلى أن" :أي موصولة واملرفوع خبر ملبتدأ محذوف ،والجملة صلة "أي"
َ
ورده املازني ،بأنها لو كانت موصولة لوصلت بالظرف واملجرور والجملة الفعلية ،ورده ابن مالك
َ
–أيضا -بأن ُه لو صح ما قال لجاز ظهور املبتدأ(.)4
َ
َ
وأجاز أبو حيان بأن له أن يقول" :إن ُه ْم التزموا حذفه في ٰهذا الباب؛ ألن النداء باب حذف

وتخفيف بدليل جواز الترخيم فيه خالف غيره(.)5
َ
ورده الزجاج ب َأنها لو كانت موصولة لوجب َأال ُت َ
ضم؛ ألنه ال يبنى في النداء ما يوصل؛ ألن
الصلة من تمامه.

( )1همع الهوامع ،ج /3ص.52
) (2الكتاب ،ج /2ص.189
( )3همع الهوامع ،ج /2ص.188
( )4م .س :ج /3ص.52
( )5ارتشاف الض َرب ،ج /5ص.2367
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َ
ورد السيوطي على قول املازني في أن ،أي :لو كانت موصولة لوصلت بالظرف واملجرور
َ ٰ
والجملة الفعلية ،حيث قال ":وأجيب بأن ذل َك ال يلزم ،إذ له أن يقول" :إن ُه ْم التزموا فيها ضربا
من الصلة ،كما التزموا فيها ضربا من الصفة على رأيكم".
َ
مما يدل في ٰهذه املسألة على أن السيوطي قد خالف املازني في رأيه.
املسألة العاشرة :التُّوسُّط بين املستثنى منه وصفته
قال السيوطي أما املتوسط بين املستثنى منه وصفته نحو :ما مررت بأحد إال خير منك"
فيجوز فيه االتباع بدال ،والنصب على االستثناء كاملتأخر"(.)1
َ
ذهب سيبويه" :أن ُه ال يجوز في املستثنى النصب على االستثناء ،أو االتباع على البدل إذا
توسط املستثنى بين املستثنى منه وصفته( )2من نحو:
 ما جاءني أحد إال زيدا خير منك. ما قام القوم إال زيدا. ما مررت بأحد إال زيد خير منك.وذهب املازني إلى اختيار النصب ،بل وجوبه ،ونقل عنه موافقة سيبويه واختياره النصب.
َ
والخالف قائم إما على رأي سيبويه؛ ألنك لم تقدمه على املستثنى ،فاإلبدال قائمَ ،وإما على
َ
رأي املازني؛ ألنك جئت بصفة بعد املستثنى.
ٰ
وذهب السيوطي إلى مخالفة املازني َوذل َك من خالل قوله" :واالتباع فيه هو املختار أيضا

مثله للمشاكلةَ ،و ٰهذا مذهب سيبويه( ،)3واختلف النقل عن املازني".
َ
وهنا نرى بأن اإلمام جالل الدين السيوطي يقف معارضا لرأي املازني حيث كان رأيه يقول:
"واالتباع فيه هو املختار".
( )1همع الهوامع ،ج /3ص.257
( )2الكتاب ،ج /2ص.336
) (3م .س :ج /2ص.336
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املسألة الحادية عشرة :تقديم التُّمييز على عامله
ٰ
تعددت آراء علماء النحو في تقديم التمييز على عامله ،ما بين مؤيد لذل َك وما بين معارض له:
ً
أو ُّال :املنع ،ذهب سيبويه ومن تابعه إلى منع تقديم التمييز على عامله ،فال يقال :نفسا طاب
ُّ
زيدا ،كما يمتنع التقديم في تمييز املفرد ،وما ورد من ٰذل َك فهو للضرورة( ،)1ومنه ما جاء في قول
الشاعر:
َ
ُ
َ
ََ
أن ـ ـ ـ ْفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ت ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ـ ُـب ب ـ ـ ـن ـ ـ ـ ْي ـ ـ ـل امل ـ ـ ـن ـ ــى

َ
َوداعـ ـ ــي امل ـ ـ ـنـ ـ ــون ُي ـ ـ ـن ـ ـ ـادي

ج ـ ـ ـهـ ـ ـ َ
ـارا()2

موطن الشاهد( :أنفسا تطيب) حيث تقدم الت) ُّ
مييز على عامله "تطيب" مع أنه فعل
متصرف ،وحكم تقديم الحال الجواز بندرة عند سيبويه والجمهور(.)3
ثانيا :الجواز ،ذهب َ
الج ْرمي واملازني واملبرد والكسائي إلى جواز تقديم التمييز على عامله بشرط
ًُّ
ٰ
كون الفعل متصرفا ( ،)4ولقد استشهد لذل َك ابن مالك بقول الشاعر:
َ
ْ
ََ
َوم ــا ك ـ َ
ـان َن ْفس ـ ـ ـ ـ ـ ـا بـ ـالفراق َتطي ـ ُ
ـب()5
أت ـ ـ ْه ـ ـ ُج ـ ـ ُر ل ـ ـ ْي ـ ـل ـ ــى ل ـ ـل ـ ـف ـ ـراق َح ـ ـب ـ ـي ـ ـ َب ـ ـهـ ــا
موطن الشُّاهد :تقديم التمييز "نفسا" على عامله " ) ُّ
تطيب" واألصل "تطيب نفسا".
َ
قال السيوطي :وأما تقديمه على الفعل فمنعه ابن عصفور جزما ،بناء على أن الناصب له
ليس هو الفعلَ ،وإنما هو الجملة بأسرها ،فإن كان الفعل جامدا ،امتنع بإجماع .فال يقال" :ما
رجال أحسب زيدا كذا" ،وال رجال بزيد" كما يمتنع إذا كان عامله جامدا بإجماع.
وهنا نجد اإلمام جالل الدين السيوطي يخالف أبا عثمان املازني في رأيه ،في تقديم التمييز
َ
على عامله ،حيث إن ُه كان يرى املنع بإجماع إذا كان الفعل جامدا ،أما املازني فكان يرى جواز
التقديم على العامل.
( )1همع الهوامع ،ج /4ص.71
) (2أوضح املسالك ،ج/2ص.305 -304
) (3انظر :هامش أوضح املسالك ،ج /2ص.305
( )4همع الهوامع ،ج /4ص.41
( )5شرح التسهيل ،ج /2ص.389
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املسألة الثُّانية عشرة :مسألة ربُّ
ذكر السيوطي في مسألة رب آراء العلماء فيها عدة مذاهب(:)1
َ
األولُّ :أنها للتقليل دائما ،وهو قول األكثر ك ـ سيبويه ،واألخفش واملازني من البصريين والكسائي
ُّ
ٰ
والفراء وهشام من الكوفيين ،ومثال ذل َك قول العرب" :رب أخ لك لم تلده أمك"
َ
الثُّاني :للتكثير دائما ،وعليه الخليل وابن درستويه ،ولم يذكر أنها تجيء للتقليل كـقول العرب
عند انقضاء رمضان " يا رب صائمه لن يصومه ،وقائمه لن يقومه"(.)2
َ
الثُّالث :أنها للتقليل غالبا والتكثير نادرا (َ ،)3و ٰهذا رأي السيوطي.
الرابع :للتقليل قليال ،وللتكثير كثيرا ،واختاره ابن هشام في مغني اللبيب ،حيث قال" :وليس
ُّ
معناها للتقليل دائما ،خالفا لألكثرين ،وال للتكثير دائما خالفا البن درستويه ،بل ترد للتكثير
كثيرا ،وللتقليل قليال"(.)4

َ
وقد خالف السيوطي املازني في أن رب للتقليل دائما حيث قال" :ثالثهما وهو املختار
َ
عندي (وفاقا للفارابي) أبي نصر وطائفة أنها للتقليل غالبا ،والتكثير نادرا (.)5
ومن هنا اتضح لي مخالفة السيوطي للمازني.
املسألة الثُّالثة عشرة :مسألة حاشا
قال السيوطي" :وبحاشا ،خال ،وعدا بالنصب أفعاال جامدة( ،)6قيل :بال فاعل ،واألصح أنه
ضمير البعض ،وقيل :املصدر والجر حروفا متعلقة كغيرها ،أوال كالزائد ،أو محلها ك ـ (غير)
أقوال:
( )1همع الهوامع ،ج /4ص.174
) (2شرح األشموني ،ج /2ص.104
( )3همع الهوامع ،ج /4ص.175
( )4مغني اللبيب ،ابن هشام األنصاري ،ج /1ص.134
( )5همع الهوامع ،ج /4ص.175
( )6م .س :ج /3ص.282
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َ
ذهب سيبويه إلى أن حاشا "حرف يجر ما بعده كما تجر " َحتى" ما بعدها ،وفيه معنى
ٰ
االستثناء(َ ،)1وذل َك قياسا على ( َحتى) التي هي حرف جر تجر ما بعدها كقول الشاعر:
َحـ ـ ـ ـ ـا َش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا َأبـ ـ ـ ـ ـ َثـ ـ ـ ـ ـ ْو َبـ ـ ـ ـ ـ َ
ان إن بـ ـ ـ ـ ـه

َْ
َ
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـا َع ـ ـن امل ـ ـل ـ ـ َح ـ ـاة

َوالش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْت ـ ـم()2

وعقب السيوطي على مذهب سيبويه قائال :وأنكر ) ُّ
سيبويه وأكثر البصريين فعليتها ،والعذر
لسيبويه؛ إن ُه لم يحفظ النصب (بحاشا) لنقلهَ ،وإنما نقله األخفش والفراء(.)3
َ
َ
أما املازني وبعض البصريين فقد وافقوا مذهب سيبويه ،واختار ابن هشام في املغني" :أنها
َ
َ
ال تتعلق كالحروف الزائدة؛ ألنها ال توصل معنى االسم بل تزيله عنهَ ،وألنها بمنزلة إال ،وهي غير

متعلق( ،)4وقيل :موضعها نصب من تمام الكالم ك ـ (غير) إذا استثنى بها ،ومن شواهد النصب
لها قول الشاعر:
َ َ َ
َ
ُ
َع ـلــى ال ـ َب ـري ـ ـة ب ـ ـاإل ْ
س ـ ـ ـ ـ ـالم َوال ـ ــديــن()5
هللا فضـ ـ ـ ـ ـل ُه ْم
حـ ــاش ـ ـ ـ ـ ــا ق َرْيش ـ ـ ـ ـ ـ ـا ف ـ ـإن
َأما السيوطي فقال" :إنها اسم مصدر مرادف )
للت ُّنزيه بدليل قراءة بعضهم" :حاشا هلل"
بالتنوين كما يقال" :تنزيها هلل وبراءة" وقراءة ابن مسعود" :حاشا هللا" باإلضافة " ك ـ معاذ هللا".
مما يدل على مخالفة السيوطي للمازني.
ُّ

( )1الكتاب ،ج /2ص.349
( )2شرح شواهد املغني ،ص.368
( )3همع الهوامع ،ج /3ص.286
) (4مغني اللبيب ،ج /1ص.121
( )5همع الهوامع ،ج /3ص.283
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الرابعة عشرة :العطف على الضُّمير املخفوض
املسألة ُّ
ٰ
قال السيوطي" :وال يجب عود الجار في العطف على ضميره؛ لورود ذل َك في الفصيح بغير
ٰ
عود"( ،)1قال تعالىَ " :وات ُقوا الل َ ُّه الذي َ ت َس َ ُاءلوَنُّ بهُّ َو ْ َ ْ
األر َحام"( )2بالجرَ ،وذل َك استنادا إلى قراءة
ٰ
سبعية متواترة وهي قراءة محكمة قرأ بها حمزة بن حبيب الزيات في سورة النساءَ ،وذل َك بحر
َ
األرحام عطفا على الضمير املخفوض بدون إعادة الخافض ،كما أنها قراءة قرأ بها جماعة من
َ
كبار الصحابة والسلف الصالح من أمثال ابن عباس والحسن البصري( ،)3والنخعي وقتادة
واألعش ى( ،)4وجملة القول كما يقول أبو حيان " :إنها قراءة متواترة عن رسول هللا– صلى هللا
عليه وسلم -قرأ بها سلف األمة ،واتصلت بأكابر قراء الصحابة كـ ـ عثمان وعلي وابن مسعود
ُ
ُ
وزيد بن ثابت ،وأقرأ الصحابة أبي بن كعب"(.)5
وذهب املازني وعليه البصريون إلى أنه ال يجوز العطف على الضمير املخفوض إال بإعادة
الخافض"( ،)6وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز قياسا على الضمير املنصوب(.)7
أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا :إنما قلنا إنه ال يجوز؛ ألن الجار واملجرور بمنزلة واحدة،
فإذا عطفت على الضمير املجرور ،فكأنك عطفت االسم على الحرف الجار ،وعطف االسم على
الحرف ال يجوز.

( )1م .س :ج /5ص.268
( )2سورة النساء ،اآلية.1 :
) (3شرح املفصل ،ج /3ص.78
( )4تفسير البحر املحيط ،ج /3ص.157
( )5م .س :ج /3ص.157
( )6رأي املازني من هامش الكتاب ،ج /2ص.381
( )7األشباه والنظائر ،للسيوطي ،ج /4ص.157
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َ
ومنهم من تمسك بأن قال :أجمعنا على أن ُه ال يجوز عطف الضمير املجرور على املظهر
َ
املجرورَ ،و ٰهذا مذهب املازني( )1فال يجوز أن يقال :مررت بزيد وك"؛ ألن املعطوف واملعطوف
عليه شريكان ،ال يدخل أحدهما إال ما دخل في اآلخر ،فكما ال يجوز أن يقال" :مررت
بزيد وك" ال يجوز مررت بك وزيد".
ٰ
وذهب البعض بقولهم" :إنما قلنا ذل َك؛ ألن الضمير قد صار عوضا عن التنوين؛ فينبغي
أن ال يجوز العطف عليه ،كما ال يجوز العطف على التنوين(.)2
ولقد أورد ابن األنباري رأي الكوفيين بقوله" :أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا :الدليل على
َْ
َ ُ َ
ٰ
ُ
أنه يجوز قد جاء ذل َك في قوله تعالى(َ " :)3واتقوا الل َ ُّه الذي ت َس َاءلونُّ بهُّ َواأل ْر َحامُّ"( )4بالخفض
أي :بجر األرحام عطفا على الضمير املخفوض به ،وهي قراءة حمزة الزيات(.)5
أما ابن مالك فقد أشار إلى موافقته الكوفيين من خالل قوله:
َ
ْ
َ ْ ُ َ
َ
َ
َ
َو َع ـ ـ ْو ُد خ ـ ـاف ـ ـض ل ـ ـ َدى َع ـ ـط ـ ـف َع ـ ـلـ ــى
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـي ــر خـ ـ ْفـ ـض الزم ـ ـا ق ـ ـد جـ ـعـ ـال
ْ
ْ َ ََ
َ
َو َل ـ ـ ـ ْي ـ ـ ـ َ
ظم َوالن ْثر الصـ ـ ـ ـ ـحيح ُم ْث َب َت ـ ـا()6
في الن
س ع ـ ـ ـ ْن ـ ـ ـدي الزم ـ ـ ـا إذ ق ـ ـ ـ ْد أت ـ ـ ـ
َ
ٰ
شرح البيت :أن عود الخافض -عند العطف على ) ُّ
الضمير -أمر الزم عند النحاة؛ َولكن ُه ليس
بالزم عند ابن مالك؛ ألن عدم إعادته قد ورد مثبتا في النظم وفي النثر معا ،الوار َد ْين عن العرب؛
ُْ
أي :إنه ْأمر تؤيده األمثلة الصحيحة نظما ونثرا ،وتثب ُت أن إعادته ليست بالالزمة(.)7

( )1إعراب القرآن ،للنحاس ،ج /1ص.431
( )2اإلنصاف ،ج /2ص.467
( )3اإلنصاف ،ج /2ص.463
( )4سورة النساء ،اآلية.1 :
( )5حجة القراءات ،ص ،188وإتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر ،ج /1ص ،501-502وإعراب
القرآن الكريم ،ج /1ص.431
( )6ألفية ابن مالك في النحو والصرف ،ص.42
( )7أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك ،ج /3ص.354
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ومن هنا نرى :بأن السيوطي قد خالف أبا عثمان املازني عندما قال" :وال يجب عود الجار في
ُ َ
َْ َُ
ٰ
ش َوَمن ل ْست ْ ُّم ل ُ ُّه
العطف على ضميره واستدل على ذل َك بقوله تعالىَ " :و َج َعلنا لك ْ ُّم ف َيها َم َعاي َ ُّ

َ

ين"( ،)1حيث قالوا :إن كلمة "من" في موضع خفض بالعطف على الضمير املخفوض في
ب َرازق ُّ
"لكم".
وهنا يتضح لنا مما سبق مخالفة السيوطي للمازني ،حيث إن السيوطي كان يحطب في حبل
الكوفيين بخالف ما كان املازني يسير على منهج البصريين في عدم جواز عطف االسم الظاهر
على الضمير املخفوض إال بإعادة الخافض.
املسألة الخامسة عشرة :عطف االسم على الفعل والعكس
أجاز النحاة عطف االسم على االسم نحو" :جاء زيد وخالد" ف ـ خالد معطوف على زيد
مرفوع مثله ،وعطف الفعل على الفعل "جاء محمد وجلس" فالفعل جلس معطوف على
ْ
َْ
ْ
ُْ
خر ُ ُّج
"يخر ُ ُّج ال َحيُّ م َ ُّن امليتُّ َوُم ُّ
الفعل جاء ،وعطف االسم على الفعل نحو قوله تعالى:

َ ْ
َْ
ن ال َحيُّ"( )2ويجوز عطف الفعل على االسم نحو قوله تعالى " صافات ويقبضن".
امليتُّ م ُّ

أما املازني فقد منع عطف االسم على الفعل وعكسه؛ ألن العطف أخذ التثنية فكما ال
َ ٰ
ينضم فيها فعل إلى اسم ،كذل َك ال يعطف أحدهما على اآلخر(.)3
وما ذهب إليه املازني في املنع ،ذهب إليه املبرد حيث قال" :اعلم أنك ال تعطف اسما على
اسم ،وال فعال على فعل في موضع من العربية إال إذا كان مثله ،بقولك :مررت بزيد وعمرو،
ورأيت زيدا وعمرا ،وأنا آتيك وأكرمك"( ،)4وذهب ابن عصفور إلى عدم جواز عطف االسم على
ٰ
الفعل أو العكس إال في موضع يكون الفعل فيه في موضع اسم أو العكس ،وقد ذكر ذل َك

) (1سورة الحجر ،اآلية.20 :
) (2سورة األنعام ،اآلية.95 :
( )3همع الهوامع ،ج /5ص.272
) (4املقتضب ،ج /4ص.387
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في كتابه قائال" :وال يجوز عطف االسم على الفعل وال الفعل على االسم إال في موضع يكون
الفعل فيه في موضع االسم أو االسم في موضع الفعل"( ،)1وقد وضح لنا مثاال على املوضع
َ ٰ
الذي يكون االسم فيه موضع الفعل كـ اسم الفاعل حيث قال" :فلذل َك يجوز عطف الفعل
على االسم هنا فنقول" :جاءني الضارب وقام" و"قام زيد الذي ضربني وقائم"(.)2
ٰ
أما أبو حيان فقد أجاز عطف االسم على الفعل أو العكس َوذل َك بقوله" :ويجوز عطف
الفعل على االسم كقوله تعالى "صافات ويقبضن" واالسم على الفعل كقوله تعالى" :يخرج
ٰ
ُ
ومخرج امليت من الحي" وال يكون ذل َك إال إذا كان كل واحد منهما في تقدير
الحي من امليت
اآلخر"(.)3
وما ذهب إليه أبو حيان ذهب إليه ابن مالك األندلس ي في جواز عطف الفعل على االسم
ٰ
وعكسه ،وقد ذكر ذل َك في كتابه" :ثم نبهت على جواز عطف الفعل على االسم ،وعطف االسم
على الفعل ،إذا سهل تأولهما بفعلين أو اسمين"( ،)4فمن عطف الفعل على االسم في قوله
صافاتُّ َو َي ْقب ْ
تعالى"َ :أ َ َول ْ ُّم َي َ ْروا إ َلى ْ
الطيرُّ َف ْو َق ُه ُّْم َ
ن"( ،)5ومن عطف االسم على الفعل قوله
ض َ ُّ

َ ْ
ْ ْ
َ َْ َ ُ ْ ُ َْ
ن ال َحيُّ"(.)6
ج امليتُّ م ُّ
تعالىُ " :يخر ُ ُّج ال َحيُّ م ُّن امليتُّ ومخر ُّ
ٰ
ونظير ذل َك من الشعر قول الراجز:
َ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـي َق ـ ـ ـ ْد َ
ُأم َ
ح ـ ـ ـب ـ ـ ــا أ ْو دارج()7
ي ـ ـ ــا ُرب َب ـ ـ ـ ْيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـاء م ـ ـ ـ َن ال ـ ـ ـ َع ـ ـ ـواه ـ ـ ـج
) ُّ

العواهج :طويلة العنق.

( )1شرح الجمل ،ابن عصفور ،ج /1ص.248
( )2م .س :ج /1ص.249
( )3ارتشاف الض َرب ،ج /4ص.2022
) (4شرح التسهيل ،ج /4ص.387
( )5سورة امللك ،اآلية.19 :
( )6سورة األنعام ،اآلية.95 :
( )7خزانة األدب ،ج /2ص.345
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أما السيوطي فقال "ال يجوز عطف االسم على الفعل واملاض ي على املضارع واملفرد على
الجملة وبالعكوس" أي الفعل على االسم ،واملضارع على املاض ي والجملة على املفرد (في
األصح إن اتحدا) أي املعطوف واملعطوف عليه (بالتأويل) بأن كان االسم يشبه الفعل ،واملاض ي
مستقبل املعنى ،أو املضارع ماض ي باملعنى والجملة في تأويل املفرد بأن يكون صفة أو حاال،
َ ْ
ُ ْ ُ ْ َ َ َْ َ ُ ْ ُ َْ
ن ال َحيُّ"(.)2
ج امليتُّ م ُّ
أو خبرا أو مفعوال لظن( )1نحو" :يخر ُّج الحيُّ م ُّن امليتُّ ومخر ُّ

ومن هنا نرى أن السيوطي قد خالف املازني في ٰهذه املسألة.

املسألة السُّادسة عشرة :تصغير أسماء الشُّهورُّ
ُ
قال السيوطي ":وال تصغر األسماء العاملة عمل الفعل"(.)3
ذهب سيبويه إلى أنه ال يجوز تصغير أسماء الشهور ،وذهب في قوله :وال تحقر أسماء شهور
السنة ،فعالمات ما ذكرنا من الدهر ال تحقر ،وإنما يحتقر االسم غير املعلم الذي يلزم كل ش يء
من أمته ،نحو :رجل وامرأة وأشباهها"(.)4
أما املازني ووافقه املبرد فأجازوا تصغير أسماء شهور السنة حيث قال ":ألن التصغير إنما
َُ
ََ ٰ
يقع على االسم األول ،أال ترى أنك لو صغرت غالم زيد لقلت :غل ْيم زيد ،فكذل َك ٰهذا وما
أشبهه(.)5
ووافق الكوفيون مذهب املازني في تصغير أسماء شهور السنة فيقولونُ " :محيرمُ ،
صفير،
ُ
ُ
ُ
ُ
ُربيعُ ،جميدُ ،رجيب ،شعيبانُ ،ورميضان ،وشويويل ،وذوي القعدة ،وذوي الحجة(.)6

( )1همع الهوامع ،ج /5ص.271
( )2سورة األنعام ،اآلية.95 :
( )3همع الهوامع ،ج /6ص.151
( )4الكتاب ،ج /3ص.480
( )5املقتضب ،ج /2ص.277
( )6همع الهوامع ،ج /6ص.152
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أما السيوطي فقد ذكر أنه ال يجوز تصغير أسماء شهور السنة :كاملحرم وصفر ،وما فيها"(.)1
وهنا نجد جالل الدين السيوطي أيضا خالف املازني في عدم تصغيره ألسماء الشهور حيث
َ ٰ
انفرد املازني من سائر البصريين بإجازة تصغير ٰهذه األسماء َوكذل َك وجدنا املبرد من بعده قد
ٰ
وافقه على ذل َك فقد كان يحطب في حبل الكوفيين.
مما يدل على مخالفة السيوطي للمازني.
املسألة السُّابعة عشرة :تصغير أيُّام األسبوع
قال السيوطي" :ال ُت َ
صغر أيام األسبوع :كالسبت ،واألحد ،وما قبلها على مذهب سيبويه،
واختاره ابن كيسان(.)2
ُ
أما املازني َ
والج ْرمي وافقهم الكوفيون( )3فقد أجازوا تصغير أيام األسبوع ،فيقول أحيد،
ُ
ُ
ُ
ُ
وخميسُ ،
وجميعةُ ،
وسبيت.
وثنيان ،وثليثاء ،وأريبعاء،
َ
وكان بعض النحاة كما ذكر ابن س َ
يده في كتابه أن ُه ْم كانوا يفرقون بين أن نقول "اليوم
السبت" فينصب اليوم وبين أن نقول "اليوم السبت" فيرفع اليوم ،فإذا رفع اليوم جاز تصغير
الجمعة والسبت ،أما إذا نصبت فال يجوز التصغير ،وقبل :يجوز التصغير في النصب ويبطل في
الرفع( ،)4أما املازني فقد أجاز تصغيرهما في الرفع والنصب(.)5

وهنا نجد جالل الدين السيوطي يخالف أبا عثمان املازني في ٰهذه املسألة ،حيث إن املازني

أجاز تصغير أيام األسبوع ،حيث كان يحطب في حبل الكوفيين ،بخالف باقي البصريين وعلى
ٰ
رأسهم شيخ النحاة الذين لم يجيزوا ذل َك ،فوجدنا السيوطي أيضا يسير في منهجه على منهج
البصريين الذين يمنعون تصغير أيام األسبوع.
( )1م .س :ج /6ص.151
( )2م .س :ج /6ص.151
( )3همع الهوامع ،ج /6ص.152
( )4املخصص ،ج /14ص.111
( )5همع الهوامع ،ج /6ص.152
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املسألة الثُّامنة عشرة :إزالة ألف الوصل عند التُّصغير
ُ
قال السيوطي تزال ألف الوصل عند تصغير ما هي فيه سواء أكان ثنائيا "ك ـ ابن ،اسم ،أم
أكثر "ك ـ افتقار ،وانطالق ،واستضراب ،واشهيبان وغيرها ،لزوال الحاجة إليها بتحريك أول
املصغر ،فيقالُ :بنيُ ،
وسمي ،وفتيقير ،ونطيليق ،وشهيبي وغيرها ،وسواء بقي على مثال

ُ
األسماء أم ال(َ ،)1و ٰهذا مذهب سيبويه كما ذكر في باب ما تحذف منه الزوائد من بنات الثالثة
ٰ
مما أوائله األلفات املوصولة ،حيث قالَ " :وذل َك قولك في استضراب :تضيريب ،حذفنا األلف
َ
املوصولة ألن ما يليها من بعدها البد من تحريكه ،فحذفت ألن ُه ْم قد علموا أنها في حالة استغناء
عنها ...وإذا صغرت االفتقار حذفت األلف لتحرك ما يليها ،وال تحذف التاء؛ ألن الزائدة إذا كانت
ثانية من بنات الثالثة ،وكان االسم عدد حروفه خمسة رابعهن حرف اللين ،لم يحذف منه ش يء
في تكسيره للجمع؛ ألنه يجيء على مثال مفاعيل"(.)2
أما املازني فذهب إلى أنه" :البد في املصغر مما فيه همزة الوصل أن يكون على مثال
ُ
ُ
األسماء"( ،)3فتقول في تصغير انطالق وافتقار :طليق ،وفقير بالحذفَ ،حتى يصير على مثال
ُ
ُ
ُ
كليب ،ولم يجز في انطالق :نطيليق ،وال في افتقار :فتيقير؛ ألنهما ليس لهما مثال في األسماء،
ُ
ُ
بل يحذف َحتى يصير إلى مثال األسماء فيقال :طليق ،فقير(.)4
أما اإلمام ثعلب فقد خالف الذين أجازوا الحذف حيث إنه أثبت همزة الوصل في حال
التصغير ولم يسقطها ،فيقال في اضطراب" :أضيريب" ،فحذف الطاء؛ ألنها بدل من تاء افتعل
وهي زائدة وأبق همزة الوصل؛ ألن فضلتها بالتقدم(.)5

( )1م .س :ج /6ص.152
) (2الكتاب ،ج /3ص ص.434-433
( )3همع الهوامع ،ج /6ص ،138ارتشاف الض َرب ،ج /1ص.364
( )4م .س :ج /6ص.138
( )5م .س :ج /6ص.138
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وقال أبو حيان األندلس ي" :وليس خالف املازني مختصا بانفعال وافتعال ،بل الشرط في
املصغر كله أن يكون على مثال األسماء(.)1
وهنا نجد املازني على الرغم من أنه بصري إال أنه خالف مذهب شيخ النحاة سيبويه ،فنجد
السيوطي يذهب مذهب سيبويه ويخالف املازني.
مما يدل على مخالفته للمازني.
املسألة التُّاسعة عشرة :تصغير (الُّتي والالُّتي)
قال السيوطي في تصغير أسماء اإلشارة "ويستثنى من املبنيات :اسم اإلشارة ،واملوصول
فيصغران؛ ألنه يشبه األسماء املتمكنة ،وقد خولف بهما قاعدة التصغير حين أبق أولهما
على الفتح ،وزيد في آخرهما ألف عوضا عما فات من ضم األول ،وفي الذي وفروعه :اللذيا،
واللتيا ،واللذيان ،واللتيان ،واللذيون ،وقيل بفتحها ،وكذا اللذيين ،بكسرها ،وقيل بفتحها،
َ
واللتيات واللوتيا وفي الالتي"(.)2
وتقول في تصغير الذي والتي :اللذيا واللتيا بزيادة ياء التصغير ثالثة ،وفتح ما قبلها ،وفتح
الياء التي بعد ياء التصغير؛ لتسلم ألف العوض ،وقد حكي اللذيا ،واللتيا بضم األولى جمعا بين
العوض واملعوض منه(.)3
قال َ
العجاج:
َب ـ ـ ـ ْع ـ ـ ـ َد ال ـ ـ ـل ـ ـ ـ َت ـ ـ ـي ـ ـ ـا َوال ـ ـ ـل ـ ـ ـ َت ـ ـ ـي ـ ـ ـا َوال ـ ـ ـت ـ ــي

َ
َْ
إذا َع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ْت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا أن ـ ـ ـ ـ ُف ـ ـ ـ ـس

َت ـ ـ ـ ـ َردت()4

) ُّ

( )1ارتشاف الض َرب ،ج /1ص.364
) (2همع الهوامع ،ج /6ص.150
( )3شرح شافية ابن الحاجب ،للرض ي االستراباذي ،ج /1ص.288
( )4انظر سيبويه ،ج /3ص ،488واملقتضب ،ج /2ص ،289والشاهد هنا :تصغير التي على اللتيا.
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ويرى سيبويه أنك إذا ثنيت الذي والتي في قولك" :اللذيا ،واللتيا" حذفت ٰهذه األلفات كما
َ ٰ
تحذف األلف ذواتا؛ لكثرتها في الكالم ،فحذفها قبل عالمتي التثنية؛ الجتماع الساكنين ،كذل َك
في الجمع فيقول :اللذيون واللذيين بضم الياء وكسرها ،وفي التثنية تقول :اللذيان واللتيان(.")1
أما األخفش فقد وافق سيبويه في تثنية اللذيان واللتيان ،أما الجمع فيقول" :اللذيون،
واللذيين" بالفتح كاملقصور(.)2

أما في تصغير "الالتي" فيرى سيبويه أن العرب ال ُت َ
صغر الالتي فقال" :استغنوا بجمع الواحد
املحقر -املصغر -إذا قلت :اللتيانُ ،ت َ
صغر (التي) وتجمعها كما تفعل بالجمع من غير املبهم الذي

ُي َحقر -أي ُي َ
صغر -واحده"(.)3

وأجاز األخفش تصغير "الالتي" فقال :اللويا ،والالئي :اللويا أيضا" (.)4
ٰ
أما املازني فيرى أن تصغير "الالتي" :اللتياَ ،وذل َك استنادا ملا ورد عن العرب في البيت السابق،
وقال" :إذا كان البد من الحذف ،فحذف الزائد أولى ،يعني األلف التي بعد الالم ،فتصغر الالتي،
كتصغير التي سواء(.)5
وقال الفراء" :إذا صغرت اللواتي رددتها إلى األصل فقلت ،اللتياتي ،فإذا صغرتها على جهتها
قلت اللوياتي ،ولو صغرتها على همزتها قلت :اللوياتي(.)6

( )1الكتاب ،ج /3ص.488
( )2شرح شافية ابن الحاجب ،ج /1ص ،288واملقتضب ،ج /2ص ،289ارتشاف الض َرب ،ج /1ص ،393همع
الهوامع ،ج /6ص.150
( )3الكتاب ،ج /3ص ،489همع الهوامع ،ج /6ص.151
( )4شرح شافية ابن الحاجب ،ج /1ص ،288املقتضب ،ج /2ص.289
( )5ارتشاف الض َرب ،ج /1ص ،394شرح شافية ابن الحاجب ،ج /1ص.288
( )6م .س :ج /1ص394
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أما أبو حيان فيرى أنه ال يجوز تصغيرهما حيث قال" :والصحيح أنه ال يجوز تصغير الالئي،
ٰ
والآلي ،واللواتي استغناء بجمع اللتيا عن ذل َكَ ،و ٰهذا مذهب سيبويه ،وتصغير ٰهذه األسماء ال
يقتضيه قياس ،فينبغي أن ال يتعدى فيه مورد السماع"(.)1
أما السيوطي فقد وافق سيبويه وعضد رأيه ،وذهب إلى ما ذهب إليه شيخ النحاة حيث
قال" :ومذهب سيبويه هو الصحيح؛ ألنه لم يثبت عند العرب ،وال يقتضيه قياس ،ألن قياس
َ
ٰهذه األسماء أال ُتصغر ،فمتى َ
صغ َرت العرب منها شيئا ،وقفنا فيه مورد السماع وال نتعداه(.)2
وفي ٰهذه املسألة نجد جالل الدين السيوطي يذهب إلى ما ذهب إليه سيبويه ،بل وجدناه في

أغلب املسائل يقف إلى جواره ،ويعارض املازني الذي كان يحطب في حبل الكوفيين.
ً
ألفا عند الوقف.
املنونُّ ُّ
املسألة العشرون :إبدال املقصورُّ ُّ
ذكر السيوطي أن املقصور املنون يوقف عليه باأللف وفيه عدة مذاهب (:)3
األو ُّل :مذهب سيبويه حيث قال" :إن املقصور املنون كالصحيح ،كما ذكر أن أشهر اللغات فيه
ُّ
حذف التنوين من املضموم واملكسور ،وإبداله ألفا من املفتوح نحو :قام فتى ،ومررت بفتى،
ورأيت فتى.
الثُّاني :أجمع العرب على أن "الوقوف باأللف ،ففي حالة الضم والكسر هي األلف التي كانت في
آخر الكلمة ،وحذفت اللتقائها ساكنة مع التنوين ،أما في املفتوح ،فإنها بدل من التنوين"(.)4
الثُّالث :مذهب املازني ووافقه األخفش وهو "إلى إبدال األلف من تنوينه مطلقا رفعا ونصبا
وجرا ،قال" :قال ألن التنوين في األحوال كلها قبله فتحة ،فأشبه التنوين في :رأيت زيدا ،ألنهم
إنما وقفوا على رأيت زيدا باإلبدال ألفا وألن األلف ال ثقل فيها كالواو والياء"(.)5

( )1همع الهوامع ،ج /6ص ،150ارتشاف الض َرب ،ج /1ص394
) (2همع الهوامع ،ج /6ص.151
( )3م .س :ج /6ص.201
( )4همع الهوامع ،ج /6ص.201
( )5م .س :ج /6ص.201
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َ ٰ
وفي ٰهذه املسألة كذل َك وجدنا السيوطي قد وافق مذهب سيبويه حيث قال" :ومذهب
سيبويه وأكثر النحاة أن املقصور املنون كالصحيح فيه حذف التنوين في حالة الرفع والجر،
وإبداله ألفا في حالة النصب" مما يدل على أنه يستحسن مذهبه ،ووجدناه يخالف في ٰهذه
املسألة املازني شأنه كشأن أغلب املسائل.
الخاتمة
بعد االنتهاء من إعداد البحث وفق الخطة التي ذكرتها في املقدمة ،يجدر بي أن أعرض أبرز
ما ورد فيها من أفكار وحقائق ونتائج ،على النحو اآلتي:
النُّتائج:
ُ -1ي َعد املازني من علماء اللغة والنحو والصرف األوائل في القرن الثالث الهجري ،حيث
استطاع أن يفصل بين النحو والصرف ،وأن يجعل علم الصرف علما مستقال بذاته
من خالل مؤلفه الذي سماه "التصريف".
 -2كان املازني ضائعا ومنسيا؛ لضياع كتبه كلها ،ولم يبق لدينا إال كتاب واحد وهو
"التصريف" ولوال عناية ابن جني ب ٰهذا الكتاب وتقديمه إلى طالب العلم مشروحا؛
لكان هو اآلخر ضائعا مع ما ضاع من كتبه!.
 -3عند البحث عن آراء املازني في كتاب "همع الهوامع ،نجد أن السيوطي قد خالفه أكثر
مما وافقه ،دون تعصب.
 -4وقف جالل الدين السيوطي في أغلب املسائل إلى جوار شيخ النحاة سيبويه ،يعضد
رأيه ويقف معه على عكس املازني ،حيث وجدناه يخالفه في معظم املسائل.
 -5وجدنا املازني في أكثر املسائل على الرغم من أنه بصري إال أنه كان يحطب في حبل
الكوفيين.
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التُّوصيات:
 -1مذهب أبي عثمان املازني بحاجة إلى دراسة شاملة ومتعمقة ،تسلط الضوء على أفكاره
وآرائه.
ٰ
 -2هناك تنوع باألدلة النحوية عند علماء النحوَ ،وهذه األدلة بحاجة إلى مزيد من
الدراسة ،كما أن آراء املازني اللغوية في كتاب همع الهوامع بحاجة إلى دراسة.
 -3املذاهب النحوية وآراء النحاة بحاجة إلى دراسة موازنة في معطيات علم اللغة الحديث.
 -4ضرورة عقد مؤتمر علمي حول شخصية أبي عثمان املازني وجهوده في خدمة اللغة
العربية.
ُّ
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املصادر واملراجع
ابن الخطيم ،قيس .ديوان قيس بن الخطيم .ط .1تحقيق :إبراهيم السامرائي وأحمد
مطلوب .بغداد :مطبعة العاني.1962 ،
ابن جني ،أبو الفتح عثمان .الخصائص .تحقيق :محمد علي النجار .بيروت :دار الكتاب
العربي ،د.ت.
ابن زنجلة ،أبو زرعة عبد الر ٰ
حجُّة القراءات .ط .5تحقيق :سعيد األفغاني .بيروت:
حمنُّ ُ .
مؤسسة الرسالة.1997 ،
ابن س َ
يده .املخصُّص .بيروت :دار الكتب العلمية ،د.ت.
الزجُّاجي .ط .1تحقيق :إميل بديع يعقوب .بيروت :دار الكتب
جمُّل ُّ
ابن عصفور .شرح ُُّ
العلمية.1998 ،
ابن مالك ،جمال الدين بن عبدهللا الطائي األندلس ي .شرح التُّسهيل البن مالك ،تحقيق :عبد
الر ٰ
حمن السيد ومحمد املختون ،هجر للطباعة والنشر ،القاهرة ،د.ط.1990 ،
ابن هشام .مغني اللُّبيب عن كتب األعاريب .تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد .صيدا:
املكتبة العصرية.1987 ،
ابن يعيش ،يعيش بن علي .شرح املفصُّل .ط .1تحقيق :إميل بديع يعقوب .بيروت :دار
الكتب العلمية.2001 ،
الرض ي على الكافية .د.م :جامعة قاريونس.1978 ،
األسترباذي ،محمد بن الحسن .شرح ُّ
األسترباذي ،محمد بن الحسن .شرح شافية ابن الحاجب .تحقيق :محمد محيي الدين عبد
الحميد وآخرون .بيروت :دار الكتب العلمية.1975 ،
األشموني .شرح األشموني على ألفيُّة ابن مالك املسمُّى (منهج السُّالك إلى ألفيُّة ابن مالك).
ط .1تحقيق :محمد محيي الدين بن عبد الحميد .بيروت :دار الكتب العلمية.1998 ،
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األنباري ،عبد الر ٰ
حمن بن محمد .اإلنصاف في مسائل الخالف بين النُّحويُّين البصريُّين
والكوفيُّين .ط .5تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد .د.م :دار الجيل.1979 ،
األندلس ي ،أبو حيان .التُّذييل والتُّكميل في شرح كتاب التُّسهيل .ط .1تحقيق :حسن
هنداوي .د.م :دار القلم ،د.ت.
األندلس ي ،أبو عبد هللا بن مالك .ألفيُّة ابن مالك في النُّحو والصُّرف .بيروت ،لبنان :دار
الكتب العلمية ،د.ت.
األندلس ي ،محمد بن يوسف بن حيان .ارتشاف الضُّ َُّرب من لسان العرب .ط .1تحقيق :رجب
عثمان محمد .القاهرة :مكتبة الخانجي.1998 ،
األنصاري ،ابن هشام .أوضح املسالك إلى ألفيُّة ابن مالك .تحقيق :محمد محيي الدين عبد
الحميد .دمشق :دار الفكر ،د.ت.
البناء ،أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي .إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة
عشر .تحقيق :شعبان محمد إسماعيل .بيروت :عالم الكتب.1987 ،
ُ
الج َمحي ،محمد بن سالم .طبقات فحولُّ الشُّعراء .د.م :دار املعارف للطباعة والنشر ،د.ت.
الخطيب التبريزي .شرح ديوان أبي تمُّام .ط .2بيروت :دار الكتاب العربي.1994 ،
سيبويه ،عمرو بن عثمان .الكتاب .ط .3تحقيق :عبد السالم هارون .القاهرة :مكتبة
الخانجي.1988 ،
السيوطي ،جالل الدين .األشباه والنُّظائر .ط .1تحقيق :عبد العال مكرم ،بيروت :مؤسسة
الرسالة.1985 ،
السيوطي ،جالل الدين .همع الهوامع في شرح جمع الجوامع .تحقيق :عبد العال سالم
مكرم وعبد السالم هارون .د.م :مؤسسة الرسالة ودار البحوث العلمية.1992 ،
َ
الفراء ،أبو زكريا يحيى بن منظور الديملي .معاني القرآن ،القاهرة :مركز األهرام للترجمة
والنشر.1989 ،
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املبرد ،محمد بن يزيد .املقتضب ،تحقيق :محمد عبد الخالق عظيمة .بيروت :عالم الكتب،
د.ت.
النحاس .معاني القرآن الكريم .ط .1بيروت :عالم الكتب.1988 ،
الهمذاني ،بهاء الدين بن عبدهللا العقيلي .شرح ابن عقيل .ط .2تحقيق :محمد محيي الدين
عبد الحميد .دمشق :دار الفكر.1985 ،
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