
 محمد بن مسعود الَغْزني وجهوده في النحو
 د. محمد حسن عواد

 الجامعة األردنية/ كلية اآلداب

 َأخباره:
ي َعَلٌم من أعالم العربيةة َعةدع عةوادل الزمةان علة  نمحمد بن مسعود الَغز   

 (1)َأخبةةارف  ةةال َنع ةةرا  من ةةا ييةةر نةةزر يسةةيرس وطةةد َ ةةرة  السةةيو ي  ةةي  بغيةةة الوعةةا  
 يعر  شيئًا من َأحواله.بأنه ال 
وعةةةدع عةةةوادل الزمةةةان َأيلةةةًا علةةة  الك ةةةاب الوحيةةةد الةةة ل  ركةةةهس و ةةةو ك ةةةاب  

 البديع  ي النحو   لم  دع منه ييةر باايةا م نةا ر    نةا و َةمة  ةي ب ةون الك ةب النحويةة. 
وطد رأيُع أن ُأطيَم ل ة ا العةالم  ةور  من زعةة مةن باايةا ك ابةهس ومةن ماةوالع النحةا   يةهس 

ًء بحاِّةةه مةةن ج ةةةس وو ةةاء بحةةن  العلةةم مةةن ج ةةةو ُأخةةرل علةة  النحةةو الةة ل سةةلك ه مةةع و ةةا
. وال ل وطفع عليه من َأخبار عالمنا أنةه (2)عالم آخر  و محمد لياء الدين بن العلج

َرب نبو عبيدالله محمد بن مسعود الغز َأ و و المولع  (3)ي. ك ا َوَطع  ي  ار شا  اللة
ةةا سةةائاُر ا الوحيةةد الةة ل َ ةةرة   يةةه لموالةةع ال ةةي أبةةو َحيةةةان بكنيةةة محمةةد بةةن مسةةعود. َأمة

لنحو ال الي: محمد بن ي  اد ساطع االسم مجر دًا من الكنية عل  انَجَرل  ي ا  كر الغز 
البةةةن  شةةةامس  (5). ووطةةةع اسةةةمه علةةة   ةةة ا النحةةةو  ةةةي  مغنةةةي اللبيةةةب (4)ينةةةمسةةةعود الغز 

                                                           

 1/245(  بغية الوعا س 1)
م مةةةةن مجل ةةةةة مجمةةةةع اللغةةةةة العربيةةةةة 1994سةةةةنة  44(  انظةةةةر: ابةةةةن العلةةةةج وك ابةةةةه البسةةةةي  العةةةةدد 2)

 األردنيس السنة ال امنة عشر .
 2/332اللربس  ار شا (  3)
س 2/711س 2/545س 2/444س 2/277س 2/239س 2/125س 2/47(  ار شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  اللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةربس 4)

 .3/221س 3/211
 ة محمد األمير.وب امشه حاشي 1/189(  مغني اللبيبس 5)
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 (3) بغية الوعا  و (2)ع ةس و   مع ال وام(1)و  بااع النحا  واللغويين  البن طالي ش بة
 للسيو ي.

. ووطةةع االسةةم كةة لع  ةةي معجةةم (4)وطةةاا السةةيو ي:   كةة ا َسةةم اف َأبةةو َحيةةةان  
. ورأيةةةُع  ةةةي َأحةةةد  ةةةواما ك ةةةاب  ار شةةةا  اللةةةرب  للةةةدك ور م ةةة ف  (5)المةةةيلفين

ةةام محاةةن الك ةةابس و ةةو ال ةةاما رطةةم    كنيةةة ُأخةةرل 134  الجةةزء ال ةةاني  3النم 
للغزني و ي  أبو مسعود  وال أدرل عالَم اع مد الدك ور النم ام  ي   ف الكنيةة أَلنة 
الم ادر ال ي بين يدلة ال  شيُر إل    ف الكنية الب ةس والم در الوحيد ال ل َجةَرل 

ي  و  ار شا  اللرب  و يه  أبو عبيدالله  وأيلب الظنِّ َأن مةا ن يه  كر كنية الغز 
 نم ام س وس وأحسبه أراد ابن مسعود.أ ب ه الدك ور ال

نة   بة إل  َيز  ني ناس  كما َ رة  بة لع ابةن  -بف ح الغين وسكون الزال –والَغز 
ويعلةةُد  ةة ا طةةوُا أبةةي  (4)ومحمةةد األميةةر  ةةي حاشةةي ه علةة  المغنةةي (7)َطالةةي شةة بة

نةةة  ةةَرب   مةةن نحةةا  َيز  نةةة مدينةةة كبيةةر (8)َحيةةةان  ةةي ك ابةةه  ار شةةا  اللة   ةةاخم  . َوَيز 
. وَ رة  (9)ةمدينة كاباس كما َن ة الحميرل  ي ك ابه  الروض المع ار   حع عرب

الدك ور إحسان َعب ام َأنة عربة   ةحي  لغزنةة ال ةي سةي كر ا الميلة   ةي مولةعو 

                                                           

 .1/272(   بااع النحا  واللغويينس 1)
 .2/132س 2/54(   مع ال وامعس 2)
 .1/245(  بغية الوعا س 3)
 1/245(  بغية الوعا س 4)
 3/414(  معجم الميلفينس 5)
 .1/272(   بااع النحا  واللغويينس 7)
 .1/189المغنيس  عل (  حاشية محمد األمير 4)
 2/47(  ار شا  اللربس 8)
 414(  الروض المع ارس 9)
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ل    ف المدينة ُين َسةُب السةل ان الة ائع ال ةيع محمةود الغزنةول(1)آخر . ووطةع (2). وا 
 (3)لعو من الموالع ال ي َجَرل  ي ا  كةر الغزنةي  الارنةي  ي   مع ال وامع   ي مو 

و و  حري  و  حي  بال ريب أَلنة   ا المولةع  ةو المولةع الوحيةد الة ل سةاطه 
السةةيو ي  ةةي   مةةع ال وامةةع  وَجةةَرل  يةةه  كةةر  الارنةةي س وألنةةي لةةم َأطةة  علةة   كةةر 

ع  ةةي ةوطةة الارنةةي   ةةي م ةةدرو آخةةر يعلةةد مةةا ورد  ةةي  ةة ا المولةةع مةةن  ال مةةع  و 
الغةةةز لس و ةةةو  حريةةةٌ   (7)  مةةةع ال وامةةةع و (5)ة العةةةار ين و   ديةةة (4) كشةةة  الظنةةةون 

س وألنةةةه يبةايُن  ةريح طةةوا (4)َأيلةًاس أَلن ةه يبةايُن طةةوا الك ةر  الكةا ر  ممةةن  كةر الغزنةي
نةةة  نةةة  (8)أبةةي َحيةةةان  مةةن نحةةا  َيز   (9)و ةةريح طةةوا ابةةن طالةةي شةة بة  نسةةبة إلةة  َيز 

وكة ا لةب   (14)باولةه  بفة ح العةين المعجمةة  ةم زال سةاكنة  ةم نةون ولب ه النسبة 
 .(11)النسبة محمد األمير  ي حاشي ه عل   المغني 

                                                           

 428س 414(  الروض المع ارس 1)
 428( الروض المع ارس 2)
 2/54 (   مع ال وامع3)
 1/237(  كش  الظنونس 4)
 2/74(  دية العار ينس 5)
 2/124(   مع ال وامعس 7)
س 3/211س 2/545س 2/444س 2/277س 2/239س 2/125س 2/47(  انظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر االر شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا س 4)

 .1/272س و بااع النحا  واللغويينس 1/189س والمغنيس 3/221
 2/47(  االر شا س 8)
 1/272(   بااع النحا  واللغويينس 9)
 1/272(   بااع النحا   واللغويينس 14)
 1/189(  حاشية محمد األمير عل  المغنيس 11)
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نةةي  ةةي ك ابةةه  المغنةةي  ابةةن الزكةةي  س و ةةي روايةةة  (1)وَسةةمة  ابةةُن  شةةام الَغز 
 ةةة كمةا  كةةر حةةاجي خليفةةة 421س وكانةةع و ةا  الغزنةةي سةةنة (2)السةيو ي: ابةةن الةة كي

 . (3)ظنون  ي  كش  ال

ةةةةةةةةَرب  علةةةةةةةة  َنةةةةةةةة   ياةةةةةةةةوا:  و ةةةةةةةةابَع   ووطعةةةةةةةةع  ةةةةةةةةي ك ةةةةةةةةاب  ار شةةةةةةةةا  اللة
وما لةةةةةةةة  الةةةةةةةةن   َأنة الغزنةةةةةةةةي   (4) الزمخشةةةةةةةةرلة  ةةةةةةةةاحب البةةةةةةةةديع وابةةةةةةةةن  شةةةةةةةةام

ةةةةةالٌا مةةةةةن الشةةةةةع علةةةةة  سةةةةةنة و ةةةةةا  حةةةةةن للزمخشةةةةةرل.  ةةةةةا ا َ ةةةةةحة  ةةةةة ا ُبسةةةةةال  ع ظا
الغزنةةةةةي ال ةةةةةي سةةةةةاط ا  ةةةةةاحُب كشةةةةة  الظنةةةةةون. وا  ا لةةةةةم ي ةةةةةح  كةةةةةان لةةةةةب  لفةةةةةظ 
الزمخشةةةةةةةةةةرل الجةةةةةةةةةةارل  ةةةةةةةةةةةي  االر شةةةةةةةةةةا   خ ةةةةةةةةةةأ. وال ةةةةةةةةةةةواب َأن ياةةةةةةةةةةاا:  ةةةةةةةةةةةابَع 
الزمخشةةةةةرلب  ةةةةةاحَب البةةةةةديع وابةةةةةُن  شةةةةةام. بيةةةةةان  لةةةةةع َأن الزمخشةةةةةرل  ةةةةةو ي سةةةةةنة 

 ةةةةةةة كمةةةةةةا  اةةةةةةدم عةةةةةةن كشةةةةةة  421  ةةةةةةو الحةةةةةةن للغزنةةةةةةي الم ةةةةةةو   سةةةةةةنة  (5) ةةةةةةة538
 (7) ةةةةة747الظنةةةةون وكةةةة ا ابةةةةن  شةةةةام  انةةةةه الحةةةةن للغزنةةةةي َأيلةةةةًا ألن و ا ةةةةه سةةةةنة 

كر أن  ابةةةةةن  شةةةةةام الةةةةة ل ورد  كةةةةةرف  ةةةةةي الةةةةةن   ةةةةةو ابةةةةةن  شةةةةةام الخلةةةةةراول ويةةةةة 
 وليم ابن  شام  احب المغني.

 نسبة كتاب البديع:
نةةي  اب ةةة ال ي  ةةرن   نسةةبة ك ةةاب  البةةديع  إلةة  ميلفةةه محمةةد بةةن مسةةعود الَغز 

إلي ا الشعس أَلن  ال ين  رجموا له وسةاطوا يسةيرًا مةن َأحوالةه وأخبةارف رب ةوا بينةه وبةين 

                                                           

 1/237س وكش  الظنونس 2/128(  المغنيس 1)
 1/245( بغية الوعا س 2)
  1/237(  كش  الظنونس 3)
 2/315االر شا س  ( 4)
 2/284(  انظر بغية الوعا س 5)
 1/278(  انظر بغية الوعا س 7)
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س ومعجةةةةم (3)س و ديةةةةة العةةةةار ين(2)وكشةةةة  الظنةةةةون (1) ابةةةةه كمةةةةا  ةةةةي  بغيةةةةة الوعةةةةا  ك
ون الك ةةب النحويةةة ال ةةي . يلةةا  إلةة   ةة ا اط ةةران الغزنةةي بك ابةةه  ةةي ب ةة(4)المةةيلفين

مةةن مسةةائا الك ةةاب. مةةن  لةةع طةةوُا أبةةي َحيةةةان  وطةةاا محمةةد بةةن مسةةعود  سةةاطع شةةيئاً 
نةة  انةةه و  خال ًا لمح (5)الغزني  ي ك ابه البديع  نةي مةن نحةا  َيز  مد بن مسةعود الَغز 
و   ةي  (4)و   ي البديع   ةني  محمةد بةن مسةعود الغزنةي  (7) كر  ي ك ابه البديع 

و   و اخ يةار ابةن سةليمان السةعدل ومحمةد بةن  (8)البديع لمحمد بن مسعود الغزني 
د الغزنةةي و  زعةةم َأبةةو عبيداللةةه محمةةد بةةن مسةةعو  (9)مسةةعود الغزنةةي  ةةي ك ابةةه البةةديع 

. ومن  لع طةوا ابةن  شةام  ةي  المغنةي   طةوا محمةد بةن مسةعود 14 ي ك ابه البديع 
. ومةةن  لةةع طةةوا السةةيو ي  وطةةد َخرةجةةه علةة   لةةع ابةةن (11)الزكةةي  ةةي ك ابةةه البةةديع 

س وطولةه  َأم وَأنكر ةا أبةو (13) ةي ك ابةه البةديع  (12)الحاجب ومحمد بن مسعود الغزنةي
 محمةةةةةةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةةةةةةن مسةةةةةةةةةةةةةةةعود الغزنةةةةةةةةةةةةةةةيعبيةةةةةةةةةةةةةةةد  معمةةةةةةةةةةةةةةةر بةةةةةةةةةةةةةةةن الم نةةةةةةةةةةةةةةة  و بعةةةةةةةةةةةةةةةه 

                                                           

 1/245(  بغية الوعا س 1)
 1/237(  كش  الظنونس 2)
 2/74(   دية العار ينس 3)
 3/414(  معجم الميلفينس 4)
 2/545س 2/239(  االر شا س 5)
 2/47(  االر شا س 7)
 3/211(  االر شا س 4)
 3/221س 2/444س 2/277س 2/125 (  االر شا س8)
 2/711(  االر شا س 9)
 333 - 2/332(  االر شا س 14)
 2/128(  المغنيس 11)
 .عس الارنيس و و  حري  أشرنا إليه(  وطع  ي ال م12)
 2/54(   مع ال وامعس 13)
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و جةرل المةاد  المناولةة عةن ك ةاب  (2)البديع  ااا: ليسع بحر  ع    (1) احب 
البديع الم نا ر   ي ب ةون الك ةب النحويةة منسةوبة إلة  ك ةاب البةديع ما رنةًا ب ةاحبه 
كمةةا  اةةدمس أو  جةةرل منسةةوبة إلةة   ةةاحب البةةديع مةةن ييةةر   ةةريح باسةةم  ةةاحب 

أو  حكةةةة   ةةةةي  (4)أو  حكةةةةاف  ةةةةي البةةةةديع  (3)البةةةةديع  البةةةةديع مةةةةن م ةةةةا  طةةةةاا  ةةةةاحبُ 
ومعلةةةوٌم َأن  ةةةاحَب البةةةديع والحةةةاكي  ةةةي البةةةديع  ةةةو محمةةةد بةةةن مسةةةعود  (5)البةةةديع 

لَةةُم ك ابةةًا  ةةي النحةةو َسةةمةاف  ةةاحبه  البةةديع  ةةي النحةةو  ييةةر  ةة ا  نةةيس أَلنةةةا ال َنع  الَغز 
ع بةةن محمةد المعةةرو  الك ةاب وييةر ك ةةاب  البةديع  ةةي النحةو  ألبةي السةةعاداع مبةار 

ولةم َأطة  علة    (7) ة كما  ي كشة  الظنةون747ن األ ير الجزرل الم و   سنة ببا
و   ي  (4)ك اب البديع ألبي السعاداعس وما َأحسبه المراد حين يااا  كما  ي البديع 

نما المراد بديع محمد بن مسعود الغزنةي لسسةباب (9)و  طاا  ي البديع  (8)البديع  س وا 
 :اآل ية

َرب  الغزنةي وك ابةه  ةي  مانيةة و ال ةين   -1  كر أبو َحيةان  ي ك ابه  ار شا  اللة
مولةةعًا من ةةا  سةةعة موالةةع َجةةَرل  ي ةةا  كةةر الك ةةاب ما رنةةًا ب ةةاحبه ممةةا يةةداب 

                                                           

 ابن  احب البديعس و و  حري  الَغز ل(  وطع  ي  مع ال وامعس 1)
 2/132(   مع ال وامعس 2)
س 1/148س 1/95س 1/71س 1/18س و مةةةةةةع ال وامةةةةةةعس 2/315س 2/177س 1/342(  االر شةةةةةةا س 3)

 .4/74س واألشباف والنظائرس 2/243س 2/124س 2/124س 1/117
 1/42ال وامعس  (  مع4)
 1/235(   مع ال وامعس 5)
 1/237(  كش  الظنونس 7)
  1/74(  مع ال وامعس 4)
س 2/317س 2/287س 2/245س 2/247س 2/243س 2/192س 2/134س 1/84(  االر شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا س 8)

 3/224س 3/132س 3/54س 2/747س 2/724س 2/524س 2/374س 2/325س 2/325
 2/381س 2/344س 2/148(  االر شا س 9)
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عل  َأن سائر الموالع ال ي َجَرل  ي ا  كر البديع يفاًل من اسم  ةاحبه إنمةا 
 عاداع الجزرل.أريد ب ا بديع الغزني ال بديع أبي الس

 (1)َنةة ة السةةيو ي  ةةي  بغيةةة الوعةةا   علةة  أنة أبةةا حيةةان  َأك ةةر مةةن الناةةا عنةةه   -2
يعني الغزنيس و  ا دليٌا  ان يعلد ما طلناف من َأن جميع الموالع ال ي َجَرل 

 يراد ب ا بديع الغزني ال بديع ييرف. إنما ي ا  كر البديع عند أبي حيان 

ب النحةةو إ ا َأ لاةةع البةةديع  علةة  نيةةة بةةديع الغزنةةي يبةةدو َأنة المةةألو   ةةي ك ةةا  -3
ل يوعه وان شارف  ي  لع الزمان. من  لع ما  عله ابن  شام  ي  المغني  حين 

دون  مر   ورد  ي ا ما رنًا باسم  احبه ومر   ب كر  احبه (2) كر البديع مر ين
ييةر  ة ا  َأنةه أراد البةديعس ألن الغزنةي لةم ي ةرع اً  كر الك ابس ولكن يف م لةمن

الك اب. وكما َ َعةا ابةُن  شةام َ َعةا السةيو ي  اةد سةان عةن البةديع  ةي ك ابةه   
 مةةع ال وامةةع  سةة ة عشةةر مولةةعًا من ةةا مولةةعان اط ةةرن  ي مةةا الك ةةاب باسةةم 

 .ع المراد  و بديع الغزني ليم ييرمما يعلد الاوا بأنة البدي (3) احبه

   فةةنع ةنسةةوبه إلةة  ك ةةاب البديةةم سي ك ةةب النحةةا  آراء  و ةة  بالغرابةةة  ةةردد  ةة  -4
وا محمةد مع الو   العام آلراء محمةد بةن مسةعود الغزنةي. طةاا ابةُن  شةام  طة

بن مسعود الزكةي  ةي ك ابةه البةديعس و ةو ك ةاٌب خةال   يةه َأطةواا النحةويين  ةي 
وطاا َأبو َحيةةان  ةي و ة  بعةض المسةائا المنسةوبة إلة  ك ةاب  (4)ُأمورو ك ير  

وطةاا  (5)ال اني يريٌب جد ًا لم َأط  عليه إال   ي   ا الك ةاب البديع  و  ا الاوا 

                                                           

 1/245(  بغية الوعا س 1)
 1/189س 2/128(  المغنيس 2)
 2/132س 2/54(   مع ال وامعس 3)
 2/128( المغنيس 4)
 1/42(   مع ال وامع/ 5)
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السةةيو ي  وحكةة   ةةي البةةديع عةةن بعلةة م َأن  ال  ةةي ال سةةيما زائةةد . طةةاا أبةةو 
و  ا كلبةه يالةي بةَأنة كةاة مةا نسةب إلة  البةديع مةن ييةر  (1)حيان: و و يريب 

  ير الجزرل.  ريح ب كر  احبه إنما يراد به بديع الغزني ال بديع ابن األ
ويعلةةُد مةةا سةةبن َأن  مةةة مةةاد  نحويةةة نسةةبع  ةةي   مةةع ال وامةةع  إلةة   ةةاحب   -5

البةةديع  ةةي حةةين يسةةون أبةةو حيةةان المةةاد   ا  ةةا منسةةوبة إلةة  محمةةد بةةن مسةةعود 
الغزنةةي ممةةا يالةةي بةةأن  ةةاحب البةةديع  ةةو محمةةد بةةن مسةةعود الغزنةةي ولةةيم 

ر علةة  أن ةةا مةةن ييةةرف. طةةاا السةةيو ي:  وطةةد اخ لةة   ةةي كةةان الشةةأنية  ةةالجم و 
س وطةاا َأبةو (2)َأطسام الناط ة. و  ب  احُب البديع إل  أن ا من َأطسةام ال امةة 

و كون ناط ة ومن ا ال ي يلمر  ي ا الشأن خال ًا أَلبي الااسم  …َحيةان:  كان
بةةن األبةةرا  ان ةةه زعةةم أن  ةةا طسةةٌم برأسةة ا وخال ةةًا لمحمةةد بةةن مسةةعود الغزنةةي مةةن 

نة  انةه  ك  . (3)ر  ي ك ابه البديع أن ا من طسم ال امة وليسع ناط ة نحا  َيز 
طةةةد ياةةةاا إنة  مةةةة ك بةةةًا ُأخةةةرل  حمةةةُا اسةةةم  البةةةديع  مةةةن م ةةةا  البةةةديع  البةةةن   

 اإل ةةبعالمع ةزس و  البةةديع  ةةي ناةةد الشةعر  ألسةةامة بةةن مناةة س و  بةديع الاةةرآن  البةةن 
 البةاح ينيةة َ َحةدةن عن ةا ييةر واحةدو مةن د وبالةالم رل. والجواب َأنة  ة ف ك ةب ناة

 .(4)من م الدك ور محمد زيلوا سالم  ي ك ابه   اريخ الناد العربي 
 قيمة كتاب البديع وصفته

 شةةة د الباايةةةا المب و ةةةة  ةةةي ب ةةةون الك ةةةب النحويةةةة بالاةةةدم الراسةةةخة لميلةةة   
اد  كةرف َأبةو الك اب وسعة إحا  هس ويبدو   ا من  عويا كبار علماء العربية عليه  

حيةان  ةي  مانيةةة و ال ةين مولةةعًا مةن ك ابةه االر شةةا س و كةرف السةةيو ي  ةي ك ابةةه 
                                                           

 1/235مع ال وامعس (   1)
 1/117(   مع ال وامعس 2)
 2/47(  االر شا س 3)
 .2/342س 2/324س 1/131(  انظر  اريخ الناد العربي للدك ور محمد زيلوا سال مس 4)
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  مةةةع ال وامةةةع   ةةةي سةةة ة عشةةةر مولةةةعًا و كةةةرف  ةةةي األشةةةباف والنظةةةائر  ةةةي مولةةةوعو 
واحدس و كرف ابن  شام األن ارل  ي  المغني  ةي مولةعين  و ةرة  السةيو ي  ةي 

ر أبةو حيةان ية كر . وحةين ية كد أك ةر مةن الناةا عنةه ان  طةةَحيةة ا بغية الوعا   بأنة أبة
َعلَةةٌم مةةن أعةةالم العربيةةة ُيع  َةةدب بعلمةةه ويو ةةن برأيةةه ويرجةةع إليةةه  ةةي عةةوي  المسةةائا 
ومافالع العربية وحسبي ما ساطه السبكي  ي و ة  أبةي َحي ةان طةاا:  َشةي ُخ النبحةا  

ر با ال دس والبحر ال ل لم يعر  الَجز  مد س سيبويه الزمانس والمبرِّد إ ا حمي الَعَلُم الَفر 
الةةو يم ب شةةاجر األطةةرانس وا امةةام النحةةو الةة ل لاا ةةدف منةةه مةةا يشةةاءس ولسةةان العةةرب 

ةراُب  وال َ ُحج علمو ُ َحج   ةءس كعبال ل لكاِّ سمع لديه اإلا غا َوُيا َ ُد من كاِّ  ةج َ ل 
 .(1)إال  نمارُن البيد بسا  ا   ائفةو َسَفرًا ال يعر ُ  كا إليه اإلبا آبا  اس وَ فاُد عليه

 إ ا كان   ا  و حاا أبي حيان من السمو والر عة وعلةوم المنزلةةس َ َلنةا َأن  
ندرع مكانة الغزني حين يك ر مةن الناةا عنةه رجةا كةأبي حيةان. و ةرة  ابةن  شةام 

 ف و ة  (2)َأطواا النحويين  ةي ُأمةورو ك يةر   - ي ك ابه– ي المغني بَأنة الغزني  خال  
المخالفةةةة ال   ةةةةأ   إال  لمةةةةن َأحةةةةا  بمسةةةةائا العربيةةةةة إحا ةةةةة عمياةةةةةس وملةةةةع أسةةةةباب 
االج  ةةةاد والاةةةدر  علةةة  النظةةةر وال ف ةةةيا و ةةةوا ال أمةةةا  ةةةي ب ةةةون الك ةةةب النحويةةةة. 
ويعلد ما ناوله ان الغزني ار ب  اسمه مع كبةار علمةاء العربيةة الة ين  اع  ةي  م 

بةن الحاجةب وابةن مالةع. طةاا َأبةو حيةان وان شر عبر الارون من م ا الزمخشةرلس وا
وبنةةةو  مةةةيم ال  … طةةةاا  ةةةاحُب البةةةديع وابةةةن مالةةةع: أ ةةةا الحجةةةاز يظ ةةةرون خبةةةر ال

 (4)وطةةاا أبةةو حيةةان َأيلةةًا  و ةةابع الزمخشةةرلب  ةةاحب البةةديع وابةةن  شةةام  (3)ي ب ونةةه 
                                                           

 9/247(   بااع الشا عية الكبرلس 1)
 2/128(  المغنيس 2)
 2/177(  االر شا س 3)
س ولعةةةاة ال ةةةواب مةةةا َأ ب نةةاف ألن الغزنةةةي  ةةةو ي سةةةنة  ووطةةةع 2/315(  االر شةةا س 4)  يةةةه  الزمخشةةرلة

 2/284كما  ي بغية الوعا   538كما  ي كش  الظنونس و و ي الزمخشرل سنة  421
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. (1)وطةةةاا السةةةيو ي:  َخرةجةةةه علةةة   لةةةع ابةةةن الحاجةةةب ومحمةةةد بةةةن مسةةةعود الغزنةةةي 
شخ ةةةةية الغزنةةةةي  ةةةةي ك ابةةةةه البةةةةديع شخ ةةةةية طويةةةةة مدركةةةةة  أخةةةة  و ةةةةدع  َأنة ويبةةةةدو 

و س  في و بس  من اآلراء ما  ةراف مناسةبًا مةن ييةر  اي ةد بمة  ب ُمَعةي ن يةداب علة  
 لع مةا َأ لةن  ةو مةن أحكةام ومةا ُأ لاةع بحاةه مةن َأحكةام. ومةن  لةع طولةه   ةي أو 

ان  وزعةةم أبةةو عبيداللةةه ومةةن  لةةع طةةوا أبةةي حيةة (2)كةةالٌم مسةة غرب ومةة  ب عجيةةب 
وطةوا أبةي  3محمد بن مسعود الغزني  ي ك ابه البديع َأنة دون مةن أدواع االسة  ناء 

 (4)حيةةان َأيلةةًا  و ةة ا الاةةوا ال ةةاني يريةةب جةةد ًا لةةم َأطةة  عليةةه إال   ةةي  ةة ا الك ةةاب 
وطوله  وحك   ي البديع عن بعل م أن  ال  ي ال سيما زائد . وطاا أبو حيان: و و 

ومن  لع طوا ابن  شام  ي ك اب البديع  خةال   يةه َأطةواا النحةويين  ةي  (5) يريب
. ويظ ةةةُر لةةةي َأن  ك ةةةاب البةةةديع ك ةةةاٌب جةةةامع ألبةةةواب النحةةةو نحةةةا  يةةةه (7)ُأمةةورو ك يةةةر  

ال  النحةول. ودونةع  ائفةة ًا ُيع ن  بال عليةا والخةًا اس عراليةميلفه منحً  اس ا ائي
ليا اط لاء عس  االسم والخبر:  ولما أ ر   ي طاا  ي  ع :من األم لة عل   عليله

ك ةةر  اسةة عماله َأخرج ةةه مةةن الفعليةةة إلةة  الحر يةةة ح ةة   ةةار م ةةا َلَعةةاة  ةةي اط لةةاء 
االسةةم والخبةةر كاةةول م: عسةةاف يخةةرخ وعسةةا ما خارجةةانس وعسةةاف خةةارجونس وعسةةاعس 
وعسةةةةاكماس وعسةةةةاكمس أل لعلةةةةةه يخةةةةرخ. ومةةةةن طةةةةاا: عسةةةة  أنةةةةع طةةةةائمس وعسةةةة  أنةةةة م 

وياةوا َأيلةًا:   (4)ونس يريد جعله عس  أيلًا بمعن  لعاة لكنه لم يعمل ا  ي ن    ب
ةةا نةمةةا جةةاز حةة   الفعةةا  ةةي  جئةةُع وَلمة ياةةوم بنفسةةه ألنةةةه مركةةب مةةن لةةم    ألن  لمةةا وا 

                                                           

 2/54(   مع ال وامعس 1)
 .2/239س وانظر رد ف عل  من زعم انجرار محا إ ا  ي االر شا س 2/414(  االر شا س 2)
 333-2/332(  االر شا س 3)
 1/42(   مع ال وامعس 4)
 1/235(   مع ال وامعس 5)
 2/128( المغنيس 7)
 2/125(  االر شا س 4)
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. ويردب عل  من زعم انجرار محا  إ ا ب عليله ال الي طاا:  ومن زعم َأنة محةاة (1)وما 
ا ظةرٌ  محةض ال ينجةرب الب ةةس ولةزوم دخولةه علة  إ ا إ ا جر  زعمةه با ةاس أَلنة إ 

مع ام ناعه من دخوله عل  إ س دليٌا طا ع عل  أنة الزمان الواطع بعدف ال يكون إالة 
 .(2) مس ابالً 

وُيَعلِّا بك ر  االس عماا. ومن  لع طوله  من َأسباب اإلمالة ك ر  االسة عماا  
ةةاخ اسةةم الراجةةز مر  كإمالةةة ةةاخ والعجة . وطةةاا َأبةةو حيةةان:  ك ةةر  (3) وعةةًا ومن ةةوبًا الحجة

. َوُيَعلِّةا إعةراب الفعةا (4)االس عماا مةن األسةباب الشةا   ال ةي ُأميلةع األلة  ألجل ةا 
الملةةةةارع ب ةةةةالحي ه  لسزمنةةةةة المخ لفةةةةة مةةةةن الحةةةةاا واالسةةةة اباا والمالةةةةي نحةةةةو: 

ني يلةةرب اآلن ولةةن يلةةرب يةةدًا ولةةم يلةةرب َأمةةمس كمةةا َأنة االسةةم ي ةةلح للمعةةةا
َوُيَعلِّا بالف ا طائاًل  ال يجوز الجمع . (5)المخ لفة من الفاعلية والمفعولية واإللا ة 

بين آل ين من آالع االس  ناء.  لو طلع: طام الاوم إالة  ال زيدًا لةم يجةزس وطةد َأجةازوا 
. وياةةةيم الغزنةةةي حالةةةة علةةة  حالةةةة  ياةةةوا:  الملةةةا  إليةةةه (7)مةةةا خةةةال زيةةةدًا للف ةةةا 

أَلنة  ل م: لةةدن يةةدو  مةةن ييةةر  كةةر جةةرل كاولةةع: لةةي ما  لُةةه رجةةالً المحةة و  مةةن طةةو 
 (4) اةةديرف لةةدن ا يةةدو س ولةة لع ان  ةةب يةةدو  علةة  ال مييةةز كمةةا ان  ةةب رجةةاًل عليةةه 

ن  بةداًل  يومن  عليله طولةه  إ ا طلةع: لةربع زيةدًا لةربًا شةديدًا لةرب ين كةان  لةرب

                                                           

 2/545(  االر شا س 1)
  2/239( االر شا س 2)
 2/243(   مع ال وامعس 3)
 2/243(   مع ال وامعس 4)
 1/18(   مع ال وامعس 5)
 2/324(  االر شا س 7)
 2/277(  االر شا س 4)
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. وياةةوا (1)ال ين ةةب م ةةدرين  مةةن األوةا وال يكونةةان م ةةدرينس ألنة الفعةةا الواحةةد
 ي  لم لكم:  جاز َأن  كون بمنزلة الم  لعس وأن  كون الم جةر  دخلةع علة  االسةم 

 الكةا  اسةم والةالم حةر   -بالجر  –وي بين  لع بال وكيد.  إ ا طلع:  لمة لع ونفسع 
ن ر عع  الكا  حر  خ اب والالم عماد كما  ي  لعس والر ع أولة  بةدليا  جرس وا 

 (2)لمع ةةو  ال يكةةون إالة مر وعةةًا مةةع إبةةراز اللةةمير نحةةو:  لةةم لكةةم أنةة م وزيةةد َأنة ا
ويحمةةُا الغزنةةي النظيةةر علةة  النظيةةر كمةةا  ةةي طولةةه  َأ لةةا الاةةوم وَأ لةةا مةةن الاةةوم 

 . (3)ا المبالغةس والشيء يحمُا عل  نظيرف مُأع يا بعض َأحكام ال عجب ألن معنا 

النحةةو  بةةالخال  النحةةول. ومةةن  لةةع  َوُيع نةة  الغزنةةي  ةةي ك ابةةه  البةةديع  ةةي 
طولةةه  ال يجةةوز الجمةةع بةةين آل ةةين مةةن آالع االسةة  ناء.  لةةو طلةةع: طةةام الاةةوم إالة خةةال 
زيةةةدًا لةةةم يجةةةزس وطةةةد أجةةةازوا مةةةا خةةةال زيةةةدًا للف ةةةاس وَأجةةةاز األخفةةةا إال  حاشةةةا زيةةةدو 

 (4)بالجر 
 أطةوا: وياوا  ي مولعو  ان  جلسُع والسارية. اأَلخفا ال يجيزف. طاا: وال 

لةةةحكع و لةةةوع الشةةةممس حيةةةن ال ي ةةةحب  يةةةه الع ةةة  ألنة ال لةةةوع ال يكةةةون منةةةه 
 .(5)لحعس وَأجاز جاء البرد وال يالة 

وياوا  ي مولعو  الةن:  َأ ةا الحجةاز يظ ةرون خبةر ال  ياولةون: ال رجةا  
أ لا منع ويح  ونه ك يرًا  ياولون: ال أ ا وال ماا وال بأمس أل لع وعليعس وبنو 

وياوا  ي مولعو رابع    ب بعلة م إلة  َأنة الفعةا المالةي ال  (7)ال ي ب ونه  ميم 
                                                           

 2/247 شا س (  االر 1)
 3/211(  االر شا س 2)
 3/224(  االر شا  3)
 2/324(  االر شا س 4)
 2/287(  االر شا س 5)
 2/177(  االر شا س 7)
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.  ال  اوا: لعاة زيدًا  أبةوف. والمة  ب جةوازف. ومنةه طةول م: ُأريةد َأن طةام ياع خبرًا للعاة
َأملي إل   الن لعلةه خال بنفسه. و اةوا  ةي الخبةر يةرد عليةع: لعل ةي سةمعع  ة ا. 

 (1)و  ياومس ولم يجز ليع زيدًا سو  ياوم وحك  اأَلخفا: لعاة زيدًا س

وياوا  ي مولعو خامم:  َأجاز طوٌم مةا طةام إالة زيةدًاس وا  ا ان  ةب مةا بعةد  
 .(2)إال  عل  االس  ناء  الخال   ي النا ب 

لةةةة  جانةةةةب عنايةةةةة الغزنةةةةي بال عليةةةةا والخةةةةال  النحةةةةول يشةةةةيع  ةةةةي باايةةةةا   وا 
 ةةةةةا مةةةةةا وطةةةةةع عليةةةةةه اخ يةةةةةارفس ومن ةةةةةا مةةةةةا ك ابةةةةةه آراء نحويةةةةةة من ةةةةةا مةةةةةا َ فَةةةةةرةد بةةةةةه ومن
ورأيةةةةُع أن َأسةةةةون كةةةةاة طسةةةةمو مةةةةن  ةةةةة ف  .كةةةةان ناةةةةاًل عةةةةن النحةةةةا  مةةةةن ييةةةةر  ةةةةرجيح

 األطسام عل  حد .
 آراؤه:

  ب الغزني إل  َأنة َأن  وال ل ي اارلان   اع ال ل م درية و اةع أن  بمعنة    -1
 ةدرية  اةاا بةةه مةةا وطةوع الة ل مأ. وَعل ةن ابةُن  شةام علة   لةع باولةةه   (3)الة ل

يةةونم والفَةةر اء والفارسةةيس وار لةةاء ابةةن خةةرو  وابةةن مالةةع وجعلةةوا منةةه   لةةع 
. وأمةةا عكسةةه  لةم أعةةر  (5)كالة ل خالةةوا  م  وخلةة (4)الة ل ُيَبشِّةر اللةةه عبةادف 

 (7)له طائاًل 

                                                           

 2/134(  االر شا س 1)
 2/344(  االر شا س 2)
 
 2/128(  المغنيس 3)
 23(  الشورلس 4)
 79(  ال وبةس 5)
 2/128(  المغنيس 7)
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طَةةةدةم الغزنةةةي الجملةةةة الفعليةةةة علةةة  االسةةةميةس ألنة الو ةةة  بالفعليةةةة أطةةةول مةةةن   -2
 .(1)الو   باالسمية

 (2)أجاز  اديم النعع عل  منعو ه من م ا: طام زيٌد العاطالن وعمرو -3
 (3)أجاز يا أي ا المرأ   -4
َعد  الغزني كان الشأنية من َأطسام كان ال امة خال ةًا للجم ةور الة ل   ةب إلة    -5

أن ا من أطسام الناط ةس وخال ًا ألبي الااسم األبرا ال ل   ةب إلة  أن  ةا طسةٌم 
 .(4)برأس ا

 (5)الغزني إل  أن  دون من أدواع االس  ناء  ب   -7
ن كان مادارًا ليم له آلة يعر  ب ا  -4  (7).يرل الغزني َأنة العدد وا 
 رة  الغزني بأنة الجملة طد  ُب َدُا من الجملة إ ا ا فاا  ةي المعنة . وطةاا: ومةا   -8

ةة اس دلوا و ةي الن ايةة  بةدا الجملةة مةن  :. وطةاا أبةو حيةان(4)به ال  اوم به حج 
  (8).لجملةا

 :ياةةوا الغزنةةي: إ ا طلةةع: َلةةَرب ع زيةةدًا لةةربًا شةةديدًا لةةرب ين كةةان  لةةرب ين   -9
بةةةةةةةةداًل مةةةةةةةةن األوةاس وال يكونةةةةةةةةان م ةةةةةةةةدرينس ألنة الفعةةةةةةةةا الواحةةةةةةةةد ال ين ةةةةةةةةب 

 (1)م درين 

                                                           

 2/124(   مع ال وامعس 1)
 2/124 مع ال وامعس  (2)
 1/145(   مع ال وامعس 3)
 1/117س و مع ال وامعس 2/47(  االر شا س 4)
 2/332(  االر شا س 5)
 2/381(  االر شا س 7)
 2/724(  االر شا س 4)
 2/724(  االر شا س 8)
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 مختاراته:
  ةةب الغزنةةي إلةة  َأنة الفعةةا الملةةارع ُأعةةرب ألنةةةه  ةةالح لسزمنةةة المخ لفةةة     -1

يةةدًا ولةةم  والمالةةي نحةةو: يلةةرُب اآلن ولةةن يلةةربَ  مةةن الحةةاا واالسةة اباا
أمةةةةةةمس كمةةةةةةا أنة االسةةةةةم ي ةةةةةةلح للمعةةةةةةاني المخ لفةةةةةة مةةةةةةن الفاعليةةةةةةة  يلةةةةةرب  

 .(2) والمفعولية واإللا ة
ياع   -2   .(3) ي عي ن  ي َأخواع كان الف ا  ي اللمير من م ا ليم إيال وا 
الم نة  اللمير يعود عل  المب دأ من معن  الكإإ ا طلع:   ا حلٌو حامض     -3

ال  نةة اض ئه يجةةوز خلةةو الخبةةرين مةةن اللةةمير لةةكأنةةع طلةةع:  ةة ا مةةزس ألنةةة
طاعةةةد  المشةةة ن وال انفةةةراد أحةةةد ما بةةةهس ألنةةةه لةةةيم أولةةة  مةةةن اآلخةةةرس وال أن 
يكون  ي ما لمير واحةدس ألنة عةاملين ال يعمةالن  ةي معمةواو واحةدس وال أن 

مض. ولةةيم يكةةون  ي مةةا لةةميرانس ألنةةه ي ةةير ال اةةدير: كل ةةه حلةةو وكل ةةه حةةا
 (4)  ا الغرض منه 

  ب الغزني إل  َأنة َلمةا طد يحة    علةه مةن م ةا: جئةع وَلمةةا أل وَلمةةا  جة .   -4
ةةا ن كةةال َلم  ةةا يو ةةوا  ةةم اسةة أن   اةةاا: َلُيةةَو ِّينة مس  (5) طةةاا اللةةه  عةةال   وا  أل َلم 

ن ةةم لفةةي شةةع  نمةةا جةةاز  (7) حةة   يو ةةوا لداللةةة مةةا طبلةةه عليةةهس ألن طبلةةه  وا  وا 

                                                                                                                                              

 2/247(  االر شا س 1)
 1/18(   مع ال وامعس 2)
 1/74(  مع ال وامعس 3)
 1/95(   مع ال وامعس 4)
 111(   ودس 5)
 114(   ودس 7)
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. و  ةةب  ةة ا (1)    علةةه ألنةةةه ياةةوم بنفسةةه بسةةبب أنةةه مركةةب مةةن لةةم ومةةاحةة
  (2)الم  ب ابن الحاجب أيلاً 

لغزنةةةي وييةةةرف إلةةة  أن ةةةا معةةةار  اخ لةةة   ةةةي  عريةةة  أجمةةةع وأخوا ةةةه.  ةةة  ب ا   -5
ية ألن ةا أعةالم لل وكيةد علاةع علة  معنة  اإلحا ةة بمةا ي بعةه كأسةامة ملبالع

ا ابُن الحاجب وابن السعدل و ححه ونحوف من أعالم األجنام. واخ ار   
 .(3)أبو َحيةان

 ةةابع الغزنةةي َأبةةا عبيةةد  معمةةر بةةن الم نةة   ةةي إانكةةار أم مةةن حةةرو  الع ةة     -7
وطةةاا: ليسةةع بحةةر  ع ةة  بةةا بمعنةة   مةةز  االسةة ف امس ول ةة ا ياةةع بعةةد ا 

 .(4)جملة يس ف م عن ا كما ياع بعد ال مز 
األعةةالم نحةةو  كإمالةةة  االسةة عماا َعةةدة الغزنةةي وييةةرف مةةن أسةةباب اإلمالةةة ك ةةر    -4

ةاخ. ويةرل أبةو حيةان َأن  ك ةر  االسة عماا مةن األسةباب الشةا    اخ والعج  الحج 
 .(5)ال ي أميلع األل  ألجل ا

  ةةب الغزنةةي وخ ةةاب إلةة  أنةةه إ ا طيةةا: إنة زيةةدًا لاةةد طةةام   ةةو جةةواب لاسةةم    -8
 .(7)ماد ر

 (4)خوا  يه  ب الغزني إل  أن  اعلوة  لل احم عل  الشيء والد   -9

                                                           

 2/54س و مع ال وامعس 2/545(  االر شا س 1)
 2/54س و مع ال وامعس 2/545(  االر شا س 2)
  2/124(   مع ال وامعس 3)
 2/711س واالر شا س 2/132(   مع ال وامعس 4)
 
 2/243(    مع ال وامعس 5)
 1/189(  مغني اللبيبس 7)
 1/84(  ار شا  اللربس 4)
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عسةة  َكَلَعةةاة  ةةي اط لةةاء االسةةم والخبةةرس ألن ةةه لمةةا أ ةةر   ةةي ك ةةر  اسةة عماله   -14
 (1)خرخ من الفعلية إل  الحر ية

 (2)أجاز الغزني وطوَع الفعا المالي خبرًا للعاة خال ًا لبعل م  -11
 - عةةةال –ال  اةةةع ال بعةةةد كةةةالمو منفةةةي إال  إ ا كانةةةع بمعنةةة  ييةةةر نحةةةو طولةةةه  -12

 (3) م وال اللالين  يير المغلوب علي
أجاز الغزني: زيٌد يير طائم وال طاعةدس ولةم يجةز  لةع  ةي األعةالم  ةال ياةاا:  -13

رأيُع يير زيدو وال عمروس وال بعد لةن ولةم.  ةال ياةاا: لةن ياةوم زيةد وال ياعةدس 
 .(4)ولم يام زيد وال ياعد

حيةةن ر ةةع  وعمةةروٌ   المولةةع  ةةي م ةةا: ُمةةر  بزيةةدو أجةةاز الغزنةةي الحمةةَا علةة  -14
 (5) ماًل عل  مولع زيد خال ًا للجم ور. ووا اه  احب الن اية.عمرو ح

 (7)  ب الغزني إل  َأنة محا  إ ا ال ينجرب الب ة ألنةه ظر   -15
الملا  إليه المح و  من طول م: لدن يدو  من ييةر  كةر َجةَرل كاولةع:   -17

لةةي ما  لُةةه رجةةاًلس ألنة  اةةديرف لةةدن ا يةةدو س ولةة لع ان  ةةب يةةدو  علةة  ال مييةةز 
 (4)كما ان  ب رجاًل عليه

                                                           

 2/125ار شا  اللربس   (1)
 2/134(  ار شا  اللربس 2)
 2/148س وانظر االر شا س 4(  الفا حةس 3)
 2/148(  االر شا س 4)
 
 2/192(  االر شا س 5)
 2/239(  االر شا س 7)
 2/277(  االر شا س 4)
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يةةرل الغزنةةي أن ةةم أوطعةةوا الفعةةا موطةةع االسةةم المسةة  ن   ةةي طةةول م: َأطسةةمع   -14
 (1)عليع بالله إال   علعس ونشد ع بالله إال  َأجبع

 ومةةةةا كةةةةان اللةةةةه ليلةةةةيع  - عةةةةال –لةةةةم يجةةةةز الغزنةةةةي ألن يلةةةةيع  ةةةةي طولةةةةه   -18
ه مريةةةدًا ألن إال  بشةةةر  َأن يظ ةةةر خبةةةر كةةةان   اةةةوا: مةةةا كةةةان اللةةة (2)إيمةةةانكم 

 (3)يليع إيمانكم
  ب الغزني إل  َأنة  ي أو كالمًا مس غربًا وم  بًا عجيبًا طاا: أللزمنع أو   -19

 الةةيني حاةةي. ال اةةدير: أللزمنةةع إلزامةةع أو  الةةينيس ن ةةب إلزامةةع علةة  
اإليراء وع   عليه أو  الينيس أل أو أن  اليني  أو لل خيير  م ح   

 ما: احةةدإمر أن. والكةةالم جمل ةةان  ةةي الحاياةةةس إلزامةةع لداللةةة أللزمنةةع وَألةة
 .(4)أللزمنعس وال انية إلزامع أو طلاء حاي

اسةة داة   إنمةةا لةا  لةةدن إلةة  المفةةرد. ومةن زعةةم أن ةةا  لةةا  إلة  الجملةةةس   -24
 باوا الشاعر:

ن لكيزًا لم يكن رب  عل ة  (5)لدن َ َرخع حجاب م   فرطوا وا 
 (7)علبًا وا جم عليه. اع َجَعا بمعن  ظن كاول م: اجعا األسد   -21
إن لم يكن  ي المع و  أل  والم  حكمه حكم مةا لةو اب ةدأع بةه  اةوا: يةا   -22

 (4)زيُد وعمروس ويا عبدالله وزيد

                                                           

 2/317(  االر شا س 1)
 143(  البار س 2)
 2/444(  االر شا س 3)
 2/414(  االر شا س 4)
 2/524االر شا س (  5)
 3/71(  االر شا س 7)
 3/132(  االر شا س 4)
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أجةةاز الغزنةةي  ةةي   لةةمة لكةةم  أن  كةةون بمنزلةةة الم  لةةع وأن  كةةون الم جةةر   -23
 .(1)دخلع عل  االسم

و  نةة   ةةفة كةةال ي  ي ةةا الةةالم و ةةارع إ ا كانةةع اإللةةا ة حايايةةة عر ةةع   -24
ن كانع يير حاياية لم  عر  و كةون  ةفة كةالمعر ا  عةن  و جمع و يننس وا 

 .(2)الالم وال   ن  وال  جمع
أ لةةا الاةةوم وأ لةةا مةةن الاةةوم أع يةةا بعةةض أحكةةام ال عجةةبس ألنة معنا مةةا  -25

 (3)المبالغةس والشيء يحما عل  نظيرف

 نقوله:
  بةةاألل  والةةالم عولةةًا األجةةود إ ا  نةةي الاةةوم أو ُجمةةع وطُةةدِّر  نكيةةرف َأن ُيَحل ةة -1

ه م مةةن ال يةةدخل ا عليةةةعمةا سةةلب مةةن  عريةة  العلميةةة. وحكةة  الغزنةةي أنة من ةة
طةاا أبةو حيةان: و ة ا الاةوا يريةٌب  (4)ويبايه عل  حاله  ياوا: زيدان وزيدون
 . يريد ك اب البديع.(5)جد ًا لم أط  عليه إال   ي   ا الك اب

حةرو   بةين الحةاا كالالحاةة … كمللواحن  ي اللمائر م ا إياع إياكما إياا -2
والفارسةةةةي. وعةةةةزاف الغزنةةةةي إلةةةة   ه ةةةة ا مةةةة  ب سةةةةيبوي… أنةةةةع أن مةةةةا أنةةةة م  ةةةةي

 .(7)األخفا

                                                           

 3/211(  االر شا س 1)
 3/221(  االر شا س 2)
 3/224(  االر شا س 3)
 1/42(   مع ال وامعس 4)
 1/42(   مع ال وامعس 5)
 1/71(   مع ال وامعس 7)
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م ةةا: زيةةد أيسةةر ناةا الغزنةةي عةةن األك ةةرين عةةدم جةةواز الف ةا بةةين الخبةةرين  ةةي  -3
 ما مه. وناا أيلًا عدم جواز  اديةال ل يعمُا بكل ا يدي وألب س و أعسرس أل 

 .(1) اديم أحد ما و أخير اآلخر. وأجازف بعل معل  المب دأ وال 
نةةي عةةن المبةةرِّد عةةدم إجاز ةةه  ةةرخيم النكةةر  العامةةة نحةةو شةةجر  ونخلةةةس  -4 ناةةا الَغز 

نما يرخم ما كان ما ودًاس و و خال  ما حكاف ييرف.  (2) وا 
سةةةيما زائةةةد . وطةةةاا أبةةةو حيةةةان: و ةةةو  ةةةي ال حكةةة  الغزنةةةي عةةةن بعلةةة م أن  -5

 (3)يريب
   حةةةةادل م ةةةةا م الفاعةةةةا إن كةةةةان  ةةةةي آخةةةةرف يةةةةاءس و لةةةةعناةةةةا الغزنةةةةي أنة اسةةةة -7

ن لةم يكةن  ةي آخةةرف و   ةاني س يجةوز  ةي يائةه اإلسةكان والفة حس و ةو الوجةهس وا 
يةةاء  ةةالف ح. وسةةيبويه يجمةةع بةةين  ةةأني ين  ةةي نحةةو:  ال ةةة عشةةر   ةةالن عشةةر س 

 (4) و ي نحو:  ال ة  الن عشر  و ال ة عشر   ي طوا من بنا ما.
 خبر ال النا يةة للجةنمس وناةا ح  ةه عنةد بنةي  مةيم. ناا الغزني جواز إظ ار -4

(5) 
ناا عن األخفا مسألة لم يجز ا ييرف و ي لةربع زيةدًا إن لةربع. وطةاا   -8

 (7) إن ا من  ادير الم درس ورد  الزجاخ عليه. -أل األخفا–
ناا الغزني عن األخفا زعمه الاائا بأن م ياولون: ما رأي ةه مة  اليةومس ومة    -9

 (4)لون م  الش ر وال م  الساعةس و و عل  يير طيامالعامس وال ياو 
                                                           

 1/148(   مع ال وامعس 1)
 1/182(   مع ال وامعس 2)
 1/235(   مع ال وامعس 3)
 1/342(  االر شا س 4)
 2/177(  االر شا س 5)
 4/74س واألشباف والنظائرس 2/244(  االر شا س 7)
 2/245(  االر شا س 4)
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ناةةا الغزنةةي عةةن األخفةةا أيلةةًا أنةةه لةةم يجةةز جلسةةع والسةةارية وأجةةاز جةةاء   -14
 (1)المبرد وال يالسة

ناةةةا عةةةن طةةةومو أن ةةةم أجةةةازوا مةةةا طةةةام إال  زيةةةدًاس وا  ا ان  ةةةب مةةةا بعةةةد إال  علةةة    -11
 .(2)االس  ناءس  الخال   ي النا ب

خال زيدًا لم يجزس ألنه ال يجمةع بةين آل ةين مةن آالع  إ ا طلع: طام الاوم إال    -12
االسةة  ناءس وطةةد َأجةةازوا مةةا خةةال زيةةدًا للف ةةاس وأجةةاز األخفةةا إال  حاشةةا زيةةدو 

 (3)بالجر  
ناةا الغزنةي َأنة بيةد  كةون بمعنة  علة س وطةةد ُيب ةَدُا مةن بائ ةا مةيم. ومةن  لةةع   -13

 (4)ي من طرياطوله عليه ال ال  والسالم: أنا َأ  ح العرب َمي َد أن
إ ا طلةةع: لايةةُع زيةةدًا م ةةعدًا منحةةدرًاس  اةةد ناةةا الغزنةةي عةةن ابةةن السةةراخ أنةةع   -14

 (5) و م ادم وما  أخر للمفعوا جعا ما  ادم من الحالين للفاعا ال ل 
ناةةا الغزنةةي أن الجملةةة االسةةمية طةةد  خلةةو مةةن الةةواو واللةةمير الم بةةع الةة ل   -15

 حإن كةةان م ب ةةًا أو منفيةةًا بةةال  سةةم يكةةون محةة و ًا. وناةةا أيلةةًا أن الملةةارع
 .(7)دخوا الواو  ي ا أل  ي الجملة

 لةةةعي  الفعةةةا الةةةالزم والم عةةةدل لل ك يةةةر. وطةةةد جةةةاء عةةةن م العكةةةم. طةةةالوا:   -17
ةةدُ  ا  إ ا علف  ةةا  -مشةةد داً –َمَجةةدُع اإلبةةُا مخففةةًا إ ا علف  ةةا مةةاء ب ن ةةاس ومج 

  (4)ن   ب ن ا
                                                           

 2/287(  االر شا س 1)
 2/344(  االر شا س 2)
 2/324(  االر شا س 3)
 2/325(  االر شا س 4)
 2/359(  االر شا س 5)
 2/374(  االر شا س 7)
  3/54(  االر شا س 4)
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 - عةال –جةب حةر  اب ةداء كاولةه لكةن مةع المو  أنناةا الغزنةي طةوا بعلة م  -14
 (1) لكن الله يش د بما أنزا إليع 

طةةا الغزنةةي عةةن المةةازني واألخفةةا جةةواز الن ةةب  ةةي المع ةةو  إ ا لةةم يكةةن  -18
 يه أل  والم من م ا: يا عمرو وزيدًا. وال ل رآف الغزنةي أن حكةم المع ةو  

 (2) ي   ف الحالة  و حكم ما لو اب دأع به.
 عند سيبويه وال ي ح  رخيم سفرجا علمةًا أيلةًا. ال ي ح  رخيم سعود علماً  -19

(3) 
 

 
 المصادر والمراجع

 

 الارآن الكريم. -1
ةةرب مةةن لسةةان العةةرب:  ةةألي  َأبةةي َحيةةةان األندلسةةي.  حايةةن   -2 ار شةةا  اللة

 ةة سةنة 1444و علين الدك ور م  ف  أحمد الن مام. ال بعة األول  سنة 
 مس م بعة النسر ال  بي.1984

:  ألي  جالا الدين عبدالرحمن السيو ي.  حاين الدك ور األشباف والنظائر -3
م. ميسسةة 1985 ةة سةنة 1447عبدالعاا سالم مكرم. ال بعة األول  سنة 

 الرسالة.

                                                           

 2/747س وانظر االر شا س 177(  النساء 1)
 3/132(  االر شا س 2)
 3/174(  االر شا س 3)
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بغيةةةة الوعةةةا :  ةةةألي  جةةةالا الةةةدين عبةةةدالرحمن السةةةيو ي.  حايةةةن األسةةة ا   -4
م. 1974 ةةةة سةةةنة 1384محمةةةد أبةةةو الفلةةةا إبةةةرا يم. ال بعةةةة األولةةة  سةةةنة 

 البابي الحلبي. م بعة عيس 
 ةةةةاريخ الناةةةةد العربةةةةي:  ةةةةألي  الةةةةدك ور محمةةةةد زيلةةةةوا سةةةةالم. دار المعةةةةار   -5

 بم ر.
حاشية محمد األمير عل  مغني اللبيةب. دار إحيةاء الك ةب العربيةةس عيسة   -7

 البابي الحلبي وشركاف.
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