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  االفتتاحیة

غنيٌّ عن البیان ما للجامعات من مسئولیة في صنع المستقبل، الذي ال    

ومعرفة  حث في المشكالت االجتماعیة والتربویة التي تواجه المجتمعبیتحقق إّال بال

ن أّي وقت وٕایجاد الحلول العلمیة لها، والباحثون مطالبون الیوم أكثر م ،أسبابها

مضى بالتصدي لتلك المشكالت وتسخیر العلم لخدمة المجتمع، ویتطلب تحقیق 

إلى  كثیر من الجهد في سبیل الوصولالهذا الهدف النزاهة من الباحثین وبذل 

  .حقیقة تلك المشكالت

أدوات البحث العلمي، وللوثوق به فإنه أداة من العقل البشري هو أهم و 

الوقوع في  الباحثین ام بالمهارات األساسیة التي تجنبیحتاج إلى التدریب واإللم

ومع إیماننا بعدم وجود منهج علمي جامد ذي خطوات محددة تلزم كل الخطأ، 

الباحثین بتتبعها بنفس الترتیب، إّال أن على الباحثین في مجاالت العلوم اإلنسانیة 

  . المختلفة اإللمام بالمبادئ األساسیة للبحث العلمي

والبحوث التي یتضمنها هذا العدد ما هي إّال نقطة في بحر من البحوث 

 ،علمیة في منهجیتهاكون ، وكلنا أمل في أن تالتي تعنى بالمشكالت التربویة

في مجاالت التطبیق والعمل من لتحقیق اإلفادة العلمیة  ةمرشد ،نتائجهادقیقة في 

عرفة العلمیة المعاصرة للحاق ومواكبة الم ،أجل حل المشكالت التي تكابد مجتمعنا

  .بالجدید في عالم سریع التغیر دائب التقدم

   هیئة التحریر                                                                      
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  جبریل محمد عثمان /أ                                             

 جامعة المرقب / كلیة التربیة                                                

  

  مقدمـة

الحمــد هللا مــاِنِح الثقــة والصــواِب، والصــالة والســالم علــى أفصــح النــاطقین بالضــاد، 

 ،ربـه بحسـن البیـان وفصـاحة اللسـان ورسول الهدى، أكرمهمحمٍد بن عبد اهللا نبّي الرحمة 

  . وأوتَي الحكمَة وفصَل الخطاب 

فـــإّن اللغـــة العربیـــة هـــي لغـــة القـــرآن الكـــریم نـــزل بهـــا فزادهـــا عـــز�ا وشـــرفًا : أمـــا بعـــد

ومـــن تلـــك التراكیـــب التـــي أثــــارت  وتعظیمـــًا، وأثراهـــا بكثـــرة المفـــردات والتراكیـــب الجمیلـــة،

 مــاو ) آراء العلمــاء فــي الســیما: (بعنــوانوعنونتـه جعلتــه موضــوع بحــث ف" ال ســیما" انتبـاهي

تریها مـن حـذف وما یع ،االسم الواقع بعدهاها، وٕاعراب دعاني له اختالف النحاة في إعراب

  .كیبهاوٕاثبات في أجزاء تر 

ة مطالـــب، قســـمت الموضـــوع إلـــى عـــدّ : وانتهجـــت فـــي هـــذا البحـــث المـــنهج التـــالي

، ونسـبت اآلراء النحویـة إلـى أصـحابها وخرجـت األبیـات الشـعریةوخرجت اآلیات القرآنیـة، 

ذیلتــه بفهــرس خاتمــة و  هجعلــت لــو ورجعتهــا إلــى مصــادرها حفاظــًا علــى األمانــة العلمیــة، 

   .لمصادره 

 :معنى التركیب وال: السیما : المطلب األول 

فقلبـــت الـــواو یـــاًء إمـــا ) ســـوي(أصـــل عینهـــا واو أن )ســـّي ( األصـــل فـــي تركیـــب   

 ).سـي(نها وانكسار ما قبلهـا، أو الجتماعهـا مـع الیـاء سـاكنة فأدغمـت فیهـا فصـارت لسكو 

ســي مــن الســیما بمنزلــة ِمْثــل وزنــًا ومعنــًى، : "فــي كتابــه المغنــي قــال ابــن هشــام األنصــاري

  ها ــــــــنى حینئذ عن اإلضافة كما استغنت عنـــــل واو وتثنیته سّیان ویستغــــــوعینه في األص
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  .)1("مثل

رغــم أنهــا مــن األســماء المالزمــة لإلضــافة إال أنــه یســتغنى عــن إضــافتها ) ســي(فـــ

وما ورد منها مضـافًا , إذا ثنیت ُمِنعت من اإلضافة) مثل(، فـ"مثل"شأن , حین تثّنى شأنها

  : فهو شاذ كقول الشاعر

  )2(والشرُّ بالشّر عند اهللا مثالن    َمْن یفعِل الحسنات اهللا یشكرها      

) سـواءان: (وٕان لـم یكونـا بمعنـى واحـد، فـال یقـال) سـواء(اسـتغني عـن تثنیـة ) سي( وبتثنیة

  :إّال شذوذًا، مثل قول الشاعر

  )3(سَواَءْیِن َفاْجَعْلِنیَعَلى ُحّبها َجِلَدا    یا رب إْن لم تقسم الحبَّ َبْیَنَنا      

  :و جواز حذفهما ) ال، والواو(لـ )  سي(اصطحاب 

علیــه، ودخــول الــواو علــى ) ال(وتشــدید یائــه ودخــول : "ريقــال ابــن هشــام األنصــا

فـال یجـوز اســتعماله : "فــي شـرحه علـى المغنــي قـال ابــن المـّال الحصـكفيو  .)4("واجـب) ال(

ـــ ) ســي(اصــطحاب  ،  وجــوز الرضــي)5("بــدونهما وُتُصــرَِّف فــي هــذه :"وحــذفها فقــال ) ال(ل

بتخفیـــف ) والســـیما(، )ال(حـــذف ب) ســـّیما: (اللفظـــة تصـــرفات كثیـــرة لكثـــرة اســـتعمالها فقیـــل

                                                 

  .1/160عاریب مغني اللبیب عن كتب األ )1(

  .108البیت من البحر البسیط لكعب بن مالك األنصاري في دیوانه ص )2(

، وشـرح أبیـات 4/410) سـواء(لسـان العـرب : هذا البیت من البحر الطویل لمجنـون لیلـى فـي )3(

شــرح شــواهد المغنــي : ، وبــال نســبة فــي10/331، وخزانــة األدب 3/2015المغنــي للبغــدادي 

  .1/380ة الدسوقي علي المغني ، وحاشی1/412للسیوطي 

  .1/160مغني اللبیب عن كتب األعاریب  )4(

منتهــى أمــل األریــب مــن الكــالم علــى مغنــي اللبیــب البــن مــّال الحصــكفي، بدایــة مــن مبحــث  )5(

  ).رسالة ماجستیر. (2/534" على"حتى نهایة مبحث " الیاء"
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: وحـذفها)الـواو(قـال الرضـي أیضـًا فـي جـواز مجـيءو  .) 1(  "وحـذفها) ال(مع وجـود ) الیاء(

إال أن  ،وعــدم مجیئهــا ،إذا جعلتــه  بمعنــى المصــدر) الســیما(قبــل ) الــواو(یجــوز مجــيء و "

ومثال مـا  ) 2("واألول أولى وأعذب ،ویجوز أن تكون عطفاً  ،وهي اعتراضیة ،مجیئها أكثر

  :یحذف فیه الواو كقول الشاعر

  )3(َعْقٌد َوفاٌء ِبِه ِمن َأْعَظِم الُقَربِ     ِفْه ِبالُعقوِد َوِباَألْیماِن َالِسَیَما         

وٕان :" حیث فهم المنـع مـن قولـه) السیما(من ) ال(حذف  ومنع أبو حیان األندلسي

القیـاس وال ینبغـي أن یقـال  أولع بـه كثیـر مـن المصـنفین، إال أن حـذف الحـرف خـارج عـن

إن حــروف المعــاني إنمــا : وســبب ذلــك أنهــم یقولــون: ثــم قــال ،لشــيء منــه إال حیــث ســمع

وذلـــك صـــار وضـــعها علـــى حـــرف واحـــد أو  ،وضـــعت بـــدًال مـــن األفعـــال طلبـــًا لالختصـــار

مـن السـیما فـي كـالم مـن ) ال(حرفین، وما كان كذلك ال یناسبه الحذف، ولم یسمع حذف 

مــا ســمع فــي أشــعار المولــدین، وكــذلك منــع مجــيء الجملــة بعــدها بــالواو كمــا وٕان ،یحــتج بــه

: ومــا یوجــد فــي كــالم المصــنفین مــن قــولهم: "یقــع فــي كــالم بعــض المصــنفین حیــث قــال

مــن اســتعمله علــى خــالف مــا : وقــال ثعلــب. )4("الســیما واألمــر كــذلك، تركیــب غیــر عربــي

  : جاء في قوله

  )5(والسَیَما یوٍم بدارٍة ُجلُجلٍ     .........................           

                                                 

  .2/136على الكافیة  يشرح الرض )1(

  .  2/137 المصدر نفسه )2(

، وشـرح 2/282، وشـرح األشـموني 1/598المسـاعد : البیت من البحـر البسـیط بـال نسـبة فـي )3(

، وشـــرح الـــدمامیني علـــى المغنـــي 3/294، وهمـــع الهوامـــع 1/413شـــواهد المغنـــي للســـیوطي 

  .1/507، والدرر اللوامع 2/214، وحاشیة الصبان 1/283

  .3/1552ارتشاف الضرب  )4(

  :، وصدره28مرئ القیس بن حجر في دیوانه صالطویل ال بیت من البحرهذا عجز  )5(

  .................................    ُربَّ یوم صالِح لك منهّن صالح  أال        
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  .)1("فهو مخطئ

  )سیماال (من ) الیاء(تخفیف 

: قال أبو حیان نقًال عن غیره مـن علمـاء العربیـة  )السیما(من ) الیاء(وقد تخفف 

حكاه األخفش، وابن األعرابي، والنحـاس، وابـن جنـى، ) السیما(من ) الیاء(وجوز تخفیف "

: وقــال الســیوطي .)2("عصــفور إذ زعــم أنــه ال یجــوز تخفیــف الیــاءوفــي ذلــك ردٌّ علــى ابــن 

حكــاه األخفـش، وابــن األعرابـي، وآخــرون، ومنعــه ) الســیما(مـن ) الیــاء(وقـد ســمع تخفیـف "

  .)3("ابن عصفور حذرًا من بقاء االسم المعرب على حرفین

  )سیما ال (وحذف ما بعد) سیما ال(من )  ما(حذف 

) مــا(إذا وقــع االســم بعــدها مجــرورًا فــال محالــة أن ) ال ســیما(مــن ) مــا(قــد تحــذف 

ویبقــى ) ال ســیما(وقــد یحــذف مــا بعــد  .)4(تكــون حینئــذ زائــدة بــین المضــاف والمضــاف إلیــه

) السـیما(ُأِحـبُّ َزیـدًا والسـیما راكبـًا، فحـذفوا مـا بعـد : على ما كـان علیـه مـن اإلعـراب نحـو

أخصه بزیادة المحبة : أي: واهللا أعلم والتقدیر ،خصوصاً : على جعله مفعوًال مطلقًا بمعنى

  .)5(حاٌل من مفعول الفعل المقدر) راكباً (خصوصًا راكبًا، فـ

  :تستعمل أداة استثناء و غیر استثناء ) السیما(

  یون ــــــــــــناء أم ال؟ فذهب الكوفــــــــأهي من أدوات االستث) ماــــــــالسی(وقد اختلف في 

                                                                                                              

، وشرح القصائد السبع الطوال البـن 1/8وینظر له في شرح قصائد المشهورات البن النحاس   =

  .23، وشرح القصائد العشر للتبریزي ص14األنباري ص

  .2/281، وشرح األشموني 1/160ینظر رأي ثعلب في مغني اللبیب  )1(

  .3/1552ارتشاف الضرب  )2(

  .3/295الهمع  )3(

  .1/597، والمساعد البن عقیل 2/286ینظر الكتاب  )4(

مـن بدایـة حـرف ) رسـالة ماجسـتیر(منتهـى أمـل األریـب مـن كـالم علـى مغنـي اللبیـب، : ینظر )5(

  .  2/504) على(ایة حرف المفردة حتى نه) الباء(
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وحجـــتهم فـــي ذلـــك أن مـــا بعـــدها  ،أنهـــا مـــن أدوات االســـتثناءوجماعـــة مـــن البصـــریین إلـــى 

منبــه ) الســیما(والمــذكور بعــد : "مخــرج مــا قبلهــا مــن حیــث أولویتــه بــالحكم، قــال ابــن عقیــل

ومـــنهم مـــن نظـــر إلـــى مخالفتـــه ... علـــى أولویتـــه بـــالحكم ال مســـتثنى، وهـــذا هـــو الصـــحیح

ة مــن البصــریین مــنهم الزجــاج باألولویــة فعــدها مــن أدوات االســتثناء وهــم الكوفیــون وجماعــ

لمــا كــان مــا بعــدها بعضــًا ممــا قبلهــا وخارجــًا : "، وقــال ابــن هشــام الخضــراوي)1("وأبــو علــي

  .)2("عنه بمعنى الزیادة كان استثناًء من األول

والصــحیح أنهــا لیســت مــن : "وقــال ابــن المــّال الحصــكفي فــي شــرحه علــى المغنــي

التـي لنفـي الجـنس، وٕانمـا المـذكور بعـدها منبـه ) ال(في باب  )3(أدواته، وٕانما ذكرها سیبویه

علــى أولویتــه بــالحكم المتقــدم وهــذا مضــاد لالســتثناء ألنــه إخــراج مــن الحكــم الســابق ومــا 

  .)4("بعدها داخل فیه قطعًا بل مشهود له بأنه أحق به من غیره

والســیما زیــٍد، : ســألت الخلیــل رحمــه اهللا عــن قــول العــرب: "وقــال ســیبویه رحمــه اهللا

َدْع مــا زیــٌد، : وال ســیما زیــٌد كقــولهم: لغـو، وقــال) مــا(وال مثــل زیــد، و: زعم أنــه مثــل قولــكفـ

ــا َبُعوَضــةً : وكقولــه تعــالى ــَثًال َم فمــن ثــمَّ ) مثــل(فــي هــذا الموضــع بمنــزل ) ســي(فـــ ))5َم

ویـــرى أبـــو حیـــان  .)6("ُربَّ مثـــل زیـــدٍ : فـــي مثـــل قولـــك) ُربَّ (كمـــا تعمـــل ) الَ (عملـــت فیـــه 

                                                 

  .3/291الهمع  :، وینظر1/596المساعد  )1(

  .3/292ینظر قول ابن هشام الخضراوي في همع الهوامع  )2(

عمر بن عثمان بن قنبر، أخذ النحو عن الخلیل بن أحمد الفراهیدي، ویونس بـن : سیبویه هو )3(

، ینظـر )161(بصـرة سـنة ببالد فارس، وقیـل بال) هـ180(الكتاب، توفي سنة : حبیب، صنف

  .5/81، األعالم 2/229، بغیة الوعاة 2/346إنباه الرواة : ترجمته في

حتــى ) الیـاء(مـن بدایــة ) رسـالة ماجســتیر(منتهـى أمــل األریـب مــن الكـالم علــى مغنـي اللبیــب  )4(

  .2/537) على(نهایة حرف 

  ).25: (البقرة، اآلیة )5(

  .2/286الكتاب  )6(
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مكانهـــا بخـــالف ســــائر ) إالّ (نهـــا لیســـت مــــن أدوات االســـتثناء لعـــدم صــــالحیة األندلســـي أ

مكانها، و مما یدل على بطالن كونها مـن أدوات االسـتثناء ) إال(األدوات التي تقبل جعل 

  .)1(دخول أیضًا الواو علیها؛ ألن دخول الواو علیها یمنعها أن تكون أداة لالستثناء

  )سي(إعـراب 

قاموا : في مثل قول القائل) ال سیما(الواقعة في ) سي(اب اختلف النحاة في إعر 

منصوبة على الحال والعامل فیها الفعل ) سي(أن  السیما زیٍد، فذهب أبو علي الفارسي

وزعم أبو : "وقال أبو حیان في ارتشافه .)2(ال تنصب الحال) ال(ألن ) ال(ال كلمة ) قام(

منصوب على ) سي(فـ) سیما(لنصب في لیست عاملة ا) ال(أن : )3(علي في الهیتمّیات

قام القوم غیر مماثلین زیدًا في : الحال، والعامل فیها الجملة السابقة، وكأنه قال

 نصب على) سي(قول الفارسي بأن : ي، ورد ابن هشام األنصاري هذا القول أ)4("القیام

 سیما زیدقاموا ال: لحال فإذا قیلوهو عند الفارسي نصب على ا: "الحال فقال ابن هشام

  رأیت : كما تقول) ال(رار ـــــب تكــــفالناصب قام ولو كان كما ذكر المتنع دخول الواو ولوج

  .)5("زیدًا ال تقل عمٍر وال مثل خالدٍ 

ألن الحـــال حینئـــذ مفـــردة والـــواو ال تـــدخل ":قـــول الفارســـي قـــائًال  وأبطـــل الـــدمامیني

قام القوم والسیما زیـٍد، : واو حیث قالواقام زید وضاحكًا، وقد ثبت دخول ال: علیها ال تقول

) ســي(وهنـاك مــن أعـرب  .)6("فـدّل ذلــك علـى بطــالن النصـب علــى الحـال فــي هـذا الكــالم

                                                 

  .3/1550ف الضرب ینظر ارتشا )1(

) الیـاء(مـن حـرف ) رسـالة ماجسـتیر(ینظر منتهى أمل األریب من الكـالم علـى مغنـي اللبیـب  )2(

  .2/541) على(حتى نهایة 

  .2/2047كتاب ألبي علي الفارسي، ینظر كشف الظنون للحاجي خلیفة  )3(

  .3/1553ارتشاف الضرب  )4(

  .1/160مغني اللبیب عن كتب األعاریب  )5(

  .1/283ح الدمامیني على المغني شر  )6(
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النافیة للجنس، والخبـر محـذوف لفهـم  "ال"ـاسم لِ : التبرئة، أي) ال(منصوبة على أنها اسم لـ

قـــــال ابـــــن هشـــــام ف .النافیـــــة للجـــــنس غالبـــــًا مـــــا یكـــــون خبرهـــــا محـــــذوف) ال(المعنـــــى ألن 

فـي ) سـي(و: "وقـال أبـو حیـان األندلسـي .)1("التبرئـة) ال(وعند غیره هو اسم لـ: "األنصاري

قام القوم السیما : منصوب وخبرها محذوف لفهم المعنى، فإذا قلت) ال(هو اسم ) السیما(

وهـي " :في شرحه على األلفیة وقال األشموني .)2("ال مثل قیام زیٍد قیاٌم لهم: زید، فالتقدیر

  .)3("التبرئة) ال(اسم لـ: وهي عند الفارسي نصب على الحال وعند غیره"

  )السیما(إعراب االسم الواقع بعد 

الجـــر، والرفـــع، : األوجـــه اإلعرابیـــة الثالثـــة) الســـیما(یجـــوز فـــي االســـم الواقـــع بعـــد 

والنصــب، فــالرفع والجــر مطلقــًا ســواًء كــان االســم معرفــة أم نكــرة، وأمــا النصــب فالبــد أن 

ویجوز في االسم الذي بعـدها الجـر والرفـع مطلقـًا، : "قال ابن هشام األنصاري .نكرة یكون

  :وقد روى باألوجه الثالثة في قول الشاعر .)4("والنصب أیضًا إذا كان نكرة

  )5(وَالِسَیما َیومًا بدارِة ُجْلُجلٍ     ..............................        

ر، والرفــع، والنصــب، والجــر علــى اإلضــافة أوضــحها، األوجــه الثالثــة الجــ) یــوم(جــاز فــي 

بـالخفض، والرفـع فمـن ) یـومٍ ( ویروى: "واقتصر ابن النحاس على وجهي الجر والرفع فقال

وأضـــمر مبتـــدأ، ) الـــذي(بمعنـــى ) مـــا(زائـــدة للتوكیـــد، ومـــن رفـــع جعـــل ) مـــا(خفـــض جعـــل 

  .)6("صًال من الصلةوهذا قبیٌح جدًا؛ ألنه حذف اسمًا منف) ال سیما هو یومٌ : (والمعنى

زائـدة، وغیـر ) مـا(رحمـه اهللا أن تكـون  يجـوز الرضـوفي حالـة  جـر االسـم بعـدها 

زائـدة، ویحتمــل أن تكـون نكــرة ) مـا(إلیــه، و) سـي(فــإن جـر مـا بعــده فبإضـافة : "زائـدة فقـال

                                                 

  .1/160مغني اللبیب عن كتب األعاریب  )1(

  .3/1552ارتشاف الضرب  )2(

  .2/282شرح األشموني على األلفیة  )3(

  .1/160مغني اللبیب عن كتب األعاریب  )4(

  .3ص المصدر نفسه )5(

  .1/08شرح القصائد المشهورات البن النحاس  )6(
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وٕان رفـع وهـو أقـل مـن الجـر فخبـر مبتـدأ محـذوف  ،غیر موصوفة واالسم بعدها بدل منهـا

  .)1("الذي، أو نكرة موصوفة بجملة اسمیةبمعنى ) ما(و

فاألشـــهر فیـــه أنـــه منصـــوب علـــى ) الســـیما(وٕاذا نصـــب االســـم النكـــرة الواقـــع بعـــد 

فـي ) مثـل(والنصب على التمییـز كمـا یقـع التمییـز بعـد : "التمییز قال ابن هشام األنصاري

ــَدًدا: نحــو ــِه َم ــا ِبِمْثِل ــْو ِجْئَن س و لــی: "وقــال الرضــى .)3("، ومــا كافــة عــن اإلضــافة))2َوَل

  :لكن ُروَي بیت امرئ القیس  ،بقیاس) السیما(نصب االسم بعد 

  والسیما یوم بدارِة ُجْلُجلٍ ...        .....................

نكـــرة غیـــر موصـــوفة ونصـــب ) مـــا: (فتكلفـــوا لنصـــبه وجوهـــًا، قـــال بعضـــهم) یومـــاً (بنصـــب 

إال ) الســــیما(ال ینتصــــب بعــــد : أعنـــي یومــــًا، قــــال األندلســـي: أي ،بإضــــمار فعــــل) یومـــاً (

وهـــذا القـــول منـــه مـــؤذن بجـــواز نصـــبه قیاســـًا علـــى أنـــه  ،النكـــرة، وال وجـــه لنصـــب المعرفـــة

  وى ـــكم رجًال ؟ إذ لو كان بإضمار فعل الست: كما في , بتقدیر التنوین ) ما(تمییز؛ ألن 

مــن ) الســیما( وال بــأس بــه فــي كــل مــا وقــع بعــد: "وقــال ابــن مالــك . )4("المعرفــة و النكــرة 

: وروى ابن المّال الحصـكفي عـن بعـض علمـاء اللغـة وجهـًا آخـر فقـال   .)5("صالح للتمییز

نكـرة تامـة فـي محـل خفـض ) مـا(وهذا وجـه آخـر مـن اإلعـراب وهـو أن تكـون : "آخر فقال

وقال  .)6("أیضاً  ، ثم ُفسِّر بنكرٍة منصوبة، قاله أبو علي)وال مثل سي: (باإلضافة كأنه قیل

عـن اإلضـافة إلـى مـا بعـدها ) سـي(حرف كافٌّ لـ) ما: (وقیل: "وقال أبو حیان في ارتشافه

على الثمرة مثلهـا زبـدًا، مـن جهـة منعـه مـن اإلضـافة إلـى مـا : فأشبهت اإلضافة في قولهم

                                                 

  .2/135افیة على الك يشرح الرض )1(

  .104: الكهف، اآلیة )2(

  .1/161مغني اللبیب عن كتب األعاریب  )3(

  .2/135على الكافیة  يشرح الرض )4(

  .2/319شرح التسهیل البن مالك  )5(

) الیـاء(بدایـة مـن حـرف ) رسـالة ماجسـتیر(منتهى أمل األریب مـن الكـالم علـى معنـى اللبیـب  )6(

  .2/545) على(حتى نهایة حرف 
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أبـو الحسـن : بعدها، وهذا توجیه للفارسي أیضًا، واستحسنه األستاذ أبـو علـي، وقالـه أیضـاً 

الرضـى رحمـه اهللا  ، وجـوزه)2("وهـو الـذي تلقینـاه مـن الشـیوخ: "وقال أیضـاً . )1(" بن الضائع

  .)3()يأعن(ن یكون النصب على تقدیر فعل منصوبًا ولك: أي ،على هذا الوجه

معرفة فمنع جمهور النحاة نصبه؛ ألنهم لم یجدوا له ) السیما(وٕاذا وجد االسم بعد 

وأمــا انتصــاب المعرفــة : "اري رحمــه اهللاوجهــًا فــأطلقوا القــول بمنعــه، قــال ابــن هشــام األنصــ

وقــــال  .)4(ال أعــــرف لــــه وجهــــاً : الســــیما زیــــدًا فمنعــــه الجمهــــور، وقــــال ابــــن الــــدهان: نحــــو

االسـتثنائیة، ) إالّ (تنصب االسم بعدها كما نصب بعد : "الدمامیني في شرحه على المغني

ال یقــدح فیــه : "مغنــيوقــال الشــمنِّي فــي حاشــیته علــى ال .)5("لكــن یقــدح فیــه اقترانهــا بــالواو

مـــع الـــواو وبـــدونها تنزلـــت منزلـــة أداة ) الســـیما(أن : اقترانهـــا بـــالواو؛ ألن مـــراد هـــذا القائـــل

 .)6("االستثناء

  )سي(االختالف في فتحـة 

مـنهم مـن رأى بأنهـا ) ِسـي(لقد تباینت وجهات النظر بین علماء النحو حول فتحة 

) ِســي(مــع ) الَ (إنهــا فتحــة بنــاء، و" :، ومــنهم مــن نقــل عــن األخفــش قولــه)7(فتحــة إعــراب

ورد أبــو حیــان هــذا  .)8(موصــولة ال مثــَل الــذي هــو زیــدٌ ) َمــا(ال رجــَل، و: مثلهــا فــي قولــك

                                                 

  .3/1551رتشاف الضرب ا )1(

  .المصدر السابق نفسه )2(

  .2/135على الكافیة  يینظر شرح الرض )3(

  .1/161مغني اللبیب عن كتب األعاریب  )4(

  .1/284شرح الدمامیني على المغني  )5(

  .1/284المنصف من الكالم على مغنى ابن هشام  )1(

  .1/161هذا الرأي البن هشام األنصاري، ینظر مغني اللبیب  )7(

، ومنتهــى أمــل األریــب مــن الكــالم علــى 3/1550ینظــر رأي األخفــش فــي ارتشــاف الضــرب  )8(

  ).2/544(من حرف الباء حتى حرف على ) رسالة ماجستیر(مغني اللبیب 
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فـــي خبرهـــا وهـــو معرفـــة ) الَ (وهـــو فاســـٌد؛ ألن فیـــه عمـــل : قـــول األخفـــش بقولـــه: القـــول أي

) سي(أیضًا أن تكون ویلزمه : "ابن اْلُمالَّ الحصكفي لوقا .)1(ال تعمل في المعارف) الَ (و

  .)2(مضافة وهو الزم
  

  خاتمـة

   

أســیر وفــق مــا ســاروا  أنــاا ، فهــالبــاحثین أن یــذیلوا أبحــاثهم بخاتمــةلقــد جــرت ســنة 

  :التالیةبخاتمة أقید فیها ما تولت إلیه من نتائج المتمثلة في النقاط أختم بحثي و 

  ) .مثل(اسم مالزم لإلضافة بمعنى ) سي(لفظ  - 1

 وال( فتصــیر) الــواو( علیهــاقــد یــزاد و " ال"وقبلهــا " مــا"و " ســي"ال ســیما مركــب مــن  - 2

 ) .سیما

 .جواز تخفیف یائها من أحكامها  - 3

وهنـــاك مــن منـــع  ،وجـــواز إثباتهــا الحــروف التـــي تــزاد قبلهـــا وبعــدها جــواز حـــذف  - 4

 .الحذف

 تثناءســـهنـــاك مـــن عـــدها مـــن أدوات االف) ســـیماال(خـــتالف العلمـــاء فـــي اســـتعمال ا - 5

 .النافیة للجنس ) ال(باب  وهناك من جعلها من

ومنهم مـن جعلهـا  ،منهم من نصبها على الحال) يس(ختالف النحاة في إعراب ا - 6

 .النافیة للجنس ) ال(اسما لـ 

 ،فــروي مجــرورًا باإلضــافة) الســیما( خــتالف النحــاة فــي إعــراب االســم الواقــع بعــدا - 7

 . میز وروي منصوبًا على أنه ت ،رفوعًا على أنه خبر لمبتدأ مرفوعوروي م

                                                 

  .3/1550ارتشاف الضرب  )1(

مـن حـرف الیـاء ) رسـالة ماجسـتیر( 2/544منتهى أمل األریب من الكالم على مغني اللبیـب  )2(

  .على حتى
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 وٕان أخطـأت أو قصـرت ،تـهفبتوفیـق مـن اهللا وٕاعان إن كنـت قـد أصـبتما وفقت إلیه فـ هذا

الموصــوف بالكمــال هــو  ،فالكمــال هللا وحــده -عــوذ بــاهللا منــهأ-الشــیطان و  فهــو مــن نفســي

  .اهللا ونعم الوكیل، وحسبي انعن كل نقص المنزه

  .به ومن وااله اصحأوسلم وبارك علیه وعلى آله و  موصل الله
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